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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Yetmişinci Birleşim 

17 . 3 . 1964 Salı 

• 1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — Sayın milletvekillerinden bâzı
larına izin verilmesi hakkında Başkanlık 
•tezkeresi (3/840) 

2. — Vefik Pirin çcioğlu'nun Devlet 
Bakanlığından çekilmesinin kabuliyle ye
rine Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in atanmasının uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/841) 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı'mn, 3 . 1 2 . 1964 tarih ve 
2/615 sayı ile İçişleri Komisyonuna hava
le edilmiş olan kanun teklifinin, İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince Komisyondan 
alınarak Umumi Heyette görüşülmesi hak
kındaki önengesi (2/615) 620:621 

4. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dm'm, yoklama ve nisapların tesbiti yö
nünden İçtüzük tatbikatı ile ilgili önergesi 

İçindekiler 
Sayfa Sayfa 

618:619 hakkında Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
619 foararı 621:622,662:665 
619 5. — Görüşülen işler 622 

1. — .Cumhuriyet Senatosu Tokat Üye
si Zihni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyeleri seçimi Kanununun 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ada
let ve Anayasa komisyonları raporları 
(2/630) (S. Sayısı: 642) 622:629,658:661 

2. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sana
yi, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 4 er üyeden kurulan Geçici Komisyon 
raporu (1/632) (S. Sayısı: 616) 629:640 

6. — Sorular ve cevaplar 641 
A) Yazılı sorula?' ve cevapları 641 
1. — Diyarbakır Milletvekili Adnan 

Aral'ın, İlga edilen Ergani Kesker servisi
nin tesisatlarının akıbetinin ne olacağına 
dair yazılı soru önergesi ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'm ce
vabı (7/414) . 641 



Sayfa 
2. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Ay

dın Bolak'ııı, Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt Kanununun kabulünden , bugüne 
değin, özel ve kamu sektöründe, akdedilen 
toplu iş sözleşmesinin adedine dair Başba
kandan soru önergesi ve Çalışma Bakanı 
Bülent Ecevit'in yazılı cevabı (7/430) 641:650 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, komşularımız olan Arap devletle
riyle daha dost geçinmek ve daha samimî 
münasebetler kurmak hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan soru önerge
si ve Dışişleri Bakam Feridun Cemal Er-
Mın'in yazılı cevabı (7/436) 650:655 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Gülerin, 1 Kasım 1961 tarihinden 
1 Şubat 1964 tarihine kadar, Başkanlık 

Sayfa 
Divanı üyeleriyle Meclis - Hesaplarını İn
celeme Komisyonu üyelerinden, kimlere ne 
miktar harcırah ödendiğine dair soru 
önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Fuad 
S'irmien'in yazılı cevabı (7/448) 655:656 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Gülcr'in, 1 Kasım 1961 tarihinden 1 Şu
bat 1964 tarihine kadar, Millet Meclisi 
İdare Âmrilerinden, bu sıfat ve memuri
yetle, yurt dışına giden olup olmadığına 
dair soru önergesi ve Millet Meclisi Baş
kanı Fuad Sirmen'in yazılı cevabı (7/449) 656 

6. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'-
ın, Mut ilçesi Müftüsünün emekliye sevk 
edilmesinde hatalı hareket edilmiş olup ol
madığına dair soru önergesi ve Devlet Ba
kanı İbrahim Saffet Omay'm yazılı ceva
bı (7/454) 656:657 

İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu, Es
kişehir sel felâketi dolayısiyle Hükümetin zama
nında gösterdiği ilgiye teşekkür ederek gereken 
tedbirlerin ilgili bakanlarca bir an önce alınması 
temennisinde bulundu. 

Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'ın. 
yoklama ve nisapların tesbiti yönünden İçtüzük 
tatbikatı ile ilgili önergesi hakkında Millet Mec
lisi Başkanlık Divanı Kararı üçüncü defa acık 
oya sunulduysa da, yeter çoğunluk yine sağ
lanamadığından oylamanın gelecek Birleşimde 
tekrarlanacağı bildirildi. 

Bâzı komisyonlardaki açık üyelikler için ya

pılan seçim, sonucunda göstterilen adayların se
çildikleri anlaşıldı. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri ile, 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun 

tasarıları kabul olundu. 
1 7 . 3 . 1964 Salı günü saat 15,00 te toplanıl

mak üzere 18,35 te Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekiil Yozgat 
Nurettin Ok İsmet Kapısız 

Kâtip 
Samsun 

tlyas Kılıç 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair sözlü soru önergesi, Gümrük ve Te
kel Bakanlığına gönderilmiştir. (6/808) 

2. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Milletlerarası Kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair sözlü soru 
önergesi, , Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/809) 
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3. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, I riye yürütülmek suretiyle, C. H, Partisine na-

Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir kanun sil verildiğine dair sözlü soru önergesi, Başba-
sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, karar ge- J kanlığa gönderilmiştir. (6/810) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarı 
1. — Harb okulları kanunu tasarısı (1/667) 

(Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 
Teklifler 

2. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğ-
lu'nun, 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/679) (Mali
ye ve Plân komisyonlarına). 

3. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, îda-
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı 
Kanunla muaddel 116 ncı maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki 7396 sayılı Kanunla aynı kanu
nun 140 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 
olan 7021 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/680) (İçişleri ve Plân ko
misyonlarına) . 

Tezkere 
4. — tzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

BAŞKAN — Yoklama, otomatik cihazla yapı-
lacaktır. Sayın Üyeler anahtarları çevirip lütfen 
kabul düğmesine bassınlar. Yoklama işlemi bit-

Başbakanlık tezkeresi (3/839) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Komisyo
na). 

Raporlar 

5. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari ilimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun tkelifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/621) (S. Sayısı : 641) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 
643) 

t 

• • • 

mistir. Çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlı
yoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTtPLER : Süreyya öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 70 nci birleşi- mini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Sayın Milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/840) 

BAŞKAN — Riyaset Divanının Genel Kurula 
sunuşları var. Üyelere izin verilmesi konusunda
ki Riyaset Divanı kararını okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 13 . 3 . 1964 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Mcelisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca, 15 
gün, mazeretine binaen, 10 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt, 20 gün, 
mazeretine binaen, 10 . 3 . 1964 tarihinden iti
baren. 

istanbul Milletvekili Naci öktem, 19 gün, has
talığına binaen, 22 . 2 . 1964 tarihinden itiba
ren. 

Malatya Milletvekili Avni Akşit, 10 gün, 
mazeretine binaen 1 7 . 3 . 1964 tarihinden itiba
ren. 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlıı,- 10 
gün, hastalığına binaen, 10 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup, oylarınıza 
sunacağım : 

Erzurum Milletvekili Giyasettin Karaca, 15 
gün, mazeretine binaen, 10 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt, 20 gün, 
mazeretine binaen, 10 . 3 . 1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edeni ör... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Naci Öktem, 19 gün, has
talığına binaen, 22 . 2 . 1964 tarihinden itiba
ren. 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

Malatya Milletvekili Avni Akşit, 10 gün, 
mazeretine binaen 17 . 3 . 1964 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlıı, 10 
gün, hastalığına binaen, 10 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Vefik Pirinçcioğlu'nun Devlet Bakanlı
ğından çekilmesinin kahuliyle yerine Cumhuriyet 
Senatosu Malatya Üyesi Nüvit Yetkin'in atanma
sının uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/841) 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanlığından istifa eden Vefik Pi

rinçcioğlu'nun istifası kabul edilmiş ve Devlet Ba
kanlığına Malatya Senatörü Nüvit Yetkin'in 
atanmasının, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 

görülmüş olduğunu arz ederim. 
Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, 3 . 12 . 1964 tarih ve 2/615 sayı 
ile İçişleri Komisyonuna havale edilmiş olan ka
nun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin
ce komisyondan alınarak Umumi Heyette görüşül
mesi hakkındaki önergesi (2/615) 

BAŞKAN — içtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince teklif ettiği kanunun gündeme alınmasını 
istiyen bir üyenin önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 . 1 2 . 1964 tarih ve 2/615 sayı ile İçişleri 

Komisyonuna havale edilmiş olan kanun teklifi
min bugüne kadar bir neticeye bağlanmamış ol
ması dolayısiyle İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince Umumi Heyette görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Adana 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Mehmet Ünaldı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... 'Eıtaniyenler... Kabul .edilmiştir. 
önümüzdeki gündeme alınacaktır. 
4. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın'-

%n, yoklama ve nisapların tesbiti yönünden İçtü
zük tatbikatı ile ilgili önergesi hakkında Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı kararı. 

17 . 3 .1964 0 : 1 
Arkadaşlar, kıymetli arkadaşımız Burhan 

Apaydm'm vermiş olduğu bir takririn Başkanlık 
Divanında müzakere ve karara bağlanması içtü
züğe aykırıdır. Zira sarih bir şekilde içtüzük Mad
desi değiştirilmeden, İçtüzükte böyle bdr tadilâta 
Başkanlık Divanının bir yetkisi olamıyacağı gibi, 
Başkanlık Divanının aldığı bir kararının da Yüce 
Heyetiniz tarafından ret veya kabulü gibi bir 
durum bahis mevzuu değildir. Kanaatimizi kuv
vetlendiren ve yapmış olduğumuz bu konuşmanın 
İçtüzüğe uygun ve doğrusu bulunduğunu da ispat 
eden bir husus, yine aynı arkadaşımızın içtüzü
ğün maddei nıahsusasınm tadiline dair vermiş ol
duğu tadil önergesidir. Bu mevzuda bir tadil 
önergesi Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda 
bulunduğuna ve o tadil önergesinin istihdaf et
liği mâna; .İçtüzüğün o maddesinin tadili ile 
Burhan Apaydın arkadaşımızın kanaatinin bir 
tezahürü durumunda bulunduğuna göre tadil 
önergesi Millet Meclisi Komisyonundan geçmeden 
Yüce Heyetinize sunulup, içtüzükte bir tadilat 
yapılmadan Başkanlık Divanının bu mevzuda bir 
karara varması kadar yolsuz bir husus olamaz. 
Başkanlık Divanında mevzu görüşüldüğü zaman 
bütün üyeler bu mevzuda ittifaka varmamışlardır. 
Hattâ o derecede vanmamışlardıy ki; bugün Yüce 
Meclisinize Riyaset eden Baskanvekili dahi, bu 
mevzuda muhalif oy kullanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen bu birle
şimdeki oylamanın hangi yönden usulsüz olduğu
nu tebarüz ettiriniz ve tefarruata girmeyiniz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bugün arz etmiş olduğum gibi, gündeme 
alınmış olduğu için oylanacaktır. Fakat gündeme 
alınması hususunda İçtüzüğe aykırılık olduğunu 
ve bu hususun oylanmasının ve dolayısiyle gün
deme ithalinin mümkün bulunmadığını ve bu se
beple Adalet Partisinin bu mevzuda Başkanlık 
Divanının bir karar vermeye ve bunu Yüce He
yetinize getirmeye yetkisi bulunmadığını zabıt
lara tescil ettirmekle iktifa ediyoruz. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, evvel
emirde usul hakkında söz, birleşim içinde cere
yan eden bir konuya inhisar etmelidir. 

Birleşim dışındaki ve eski birleşime aidolan 
hususlar ayrıca Riyaset Divanına müracaat sure
tiyle gerekli muameleyi görür. 

BAŞKAN — ikinci defa oyunuza sunulacak 
olan bu kararın oylanması için zarflar dağıtılmış
tır. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sayın 
Başkan bu mevzuda usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bu ko
nu sadece oylanmak üzere gündeme alınmıştır. 
Üzerindeki müzakere ikmal edilmiş, birinci defa 
oylaması ve nisap hâsıl olmadığı için sadece oy
lanmak üzere gündteme alınmıştır. Bu sabeple 
oylanmasında bir usul hatası mı vardır? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) Sayın 
Başkan, gündeme alınması bakımından usule uy
gunsuzluk vardır. Zabıtalara tescili için'söz al
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
KEMAL BAĞCIOĞLU .(Maraş) —Muhte

rem arkadaşlar, bugünkü gündemin Başkanlık Di
vanının Genel Kurula Sunuşları 'kusanının birin
ci numarasında yer almış bulunan ve bundan ev
velki birleşimlerde iki defa Yüce Heyetinizin 
oyuna sunulmuş olan hususun gündeme alınması 
noktasından usule aykırılığını zabıtlara tescil et- I 
tirmek üzere Adalet Partisi adına söz almış bulu- j 
nuyorum. Bu meselede bir usul hatası yapılmak
tadır. Ve kanaatimizce bu noktanın gündeme 
ılınması ve Yüce Heyetinizin kararma sunulma
nda içtüzüğe aykırılık mevcuttur. Vakıa bu- 1 

'^inkü birleşime riyaset eden Meclis Başkanveki- l 
li Ferruh Bozibeyli'nin de biraz evvel buyurmuş I 
o1 : '^u gibi, bugünkü birleşime riyaset eden Baş- • 
kanlık Divanının, bu meselede Yüce Meclisin oyu
na müracaat etmesi kadar tabiî bir husus olamaz. 
1 :ii't::. mc'r'elrn'n gündeme alınması yolsuzdur. 
Meselenin gündeme alınmasını Meclis Reisi bizzat 
ynpnr.ş bulunduğuna ve Iböylece Yüce Heyetini
zin, Başkanlık Divanının kararlarına Yüce Heye
tinizin kararını inzimam ettirmesi hususundaki 
faaliyetinin içtüzüğe aykırı olduğu noktasında 
itirazımız bulunduğu ve Adalet Partisinin bu se
beple bu hususun zabıtlara geçmesini arzu etmiş 
olduğu ifade ile sözlenime başlıyorum. | 
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M. Meclisi B : 70 
îkinci husus, bundan evvel Riy-aset Divanın

da Yüksek Meclisin tavsibine sunulan ve Anaya
sanın 86 ncı maddesi gereğince Meclisteki top
lantı nisabı ile ilgili olan husus, içtüzükte bir 
tadilât değil, Anayasanın ve içtüzüğün alâkalı 
maddelerime mâna vermekten ibarettir. 

Üçüncü husus, aynı konu ile ilgili sayın Bur
han Apaydın tarafından Anayasa Komisyonuna 
havale edilmiş bir tadil teklifi varsa bu da usu
lüne uygun yollardan geçerek Yüksek Meclisin 
iradesine iktiran edecektir, işte bu iş yapılıncaya 
(kadar da Meclis çalışacak, ve birleşimler devam 
edeceğine göre usulün teslbiti muktazidir. Bu ' 
sebeble bir usulsüzlük mevcut değildir. Sayın 
Paksüt siz de mi söz istiyorsunuz? 

EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Şu dakikada, 
Riyasetin söz vermesi 89 ncu maddeye aykırı 
telâkki ettiğim, ve usule aykırı duruım şu celsede 
ihdas edildiği için söz istiyorum. 

BASAN — Buyurun sayın Paksüt. 
EMÎN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, gündemin Riyasete ait sunuşlar kıs
mında yapılacak olan muameleyi Sayın Başkan 
Yüksek Heyetinize ifade buyurdu, oylanacaktır 
dedi, zarflar dağıtılmıştır dedi. Evvelce veril
miş olan açık oylama önergesi sebebiyle. Ve ilk 
defa - ki oylamalarda nisap sağlanmadığı için 
o istihsal edilecektir. Yani bir konu gündemde 
ve oylama safhasında... insaf edilsin. Riyasetin 
vazifesi bu nizamname ahkâmını tatbik etmek, 
korumak olduğu için Sayın Başkan, bir taraftan 
haklı olarak Bağcıoğlu arkadaşımıza usule ay-

5. — GÖRÜŞ 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi kararlaş
tırılan işlere geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Zih
ni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri seçimi Kanununun değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Anayasa komis
yonları raporları (2/630) (S. Sayısı: 642) (1) 

BAŞKAN — Bu hususta verilmiş bir önerge 
vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş-

(1) 642 S. Sayılı basmayazt tutanağın so-
nundadır. 
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kırı bir cihet olmadığını ifade etmekle beraber, 
diğer taraftan oylama sırasında içtizüğün 134 
ncu maddesinin son fıkrasının açık hükmüne 
rağmen söz verdi. Usule aykırı olan durum bun
dan ibarettir. Yüksek Heyetinize içtüzüğünün 
134 ncü maddesinin son fıkrasını okuyorum. 

«Hiçbir mebus rey istihsal olunurken söz söy- ? 
leyemez.» 

Söz söylemek istemiştir arkadaşımız Bağcı
oğlu, Riyaset usul namı altında söz vermiştir. 
Yapılan konu ile ilgili konuşma usulsüzdür. Söz 
verilmesi usulsüzdür. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, filha
kika Sayın Emin Paksüt arkadaşımızın ifade et
tiği gibi 134 noü madde, «Hiçbir mebus rey is
tihsal olunurken söz söyleyemez.» kaydını ihtiva 
eder. Ancak, rey istihsal olunurken ibaresini biz 
reylemenin fiilen başladığı an olarak anlıyoruz. 
Bu bakımdan henüz rey istihsal olunurken iba
resinin medlulü teşekkül etmemiştir. Bu yönden 
bir usulsüzlük yoktur. 

Şimdi zarflar dağıtılmıştır. Kutu, Riyaset 
Divanının hitabet kürsüsü üzerine konulacaktır. 
Ve hangi intihap çevresinden başlıyacağımızı 
te'slbit için kur'a çekeceğiz: Muş. 

(Muş Milletvekili Sami öztürk'ten itibaren 
isimlerin okunmasına başlanarak yoklamaya ge
çildi.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen oylarını kullansınlar. 

ler kısmının 99 ncu maddesinde yer alan Cum
huriyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 25 
arkadaşının Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçi
mi Kanununun değiştirilmesine dair kanun tek
lifinin diğer bütün işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Sözcü 
Ankara istanbul 

Burhan Apaydın Coşkun Kırca 

BAŞKAN —• Verilmiş olan ve okunmuş bu
lunan önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, önergede hem önce
likle görüşülmesi hem de gündemdeki diğer iş-

İÜLEN İŞLER 
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lere takdimen görüşülmesi hususu vardı. Oyu
nuza sunulduğu sırada, ikisi birden, önerge ola
rak oyunuza sunulmuştur. 

Şimdi tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen ihsan Ataöv, bu
yurun. 

. ÎHıSAN ATAÖV (Antalya) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, huzurunuza gelmiş olan ka
nun Cumhuriyet Senatosu üyelerinin nispî sis
teme göre seçilmesini ve Cumhuriyet Senatosu
nun bu esas içerisinde teşekkül etmesini âmir kı
lan bir kanun teklifidir. Biliyorsunuz, Anayasa
mız nispî sistemi kabul etmiştir. Nispî sistemin 
çeşitli şekillerde tatbiki da yine aynı Anayasa
nın bünyesi içerisindedir. Anayasamızı yapan 
Kurucu Meclis ve Millî Birlik Komitesi bu ka
nunu hazırlarken memleketimizde seçim sistemi
ni esas olarak ele almış ve Millet Meclisinin te
şekkülünü nispî sistem esası üzerinde Anayasaya 
dercetmiştir. Aynı kanunu hazırlıyan ve bugün 
birçoklarının aramızda bulunmasına rağmen, Se
nato seçimlerinin.... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çok gü
rültü oluyor, lütfen müzakereleri takibedelim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Senato se
çimlerinin ekseriyet sistemi üzerinde yapılması 
nı kabul etmiştir. Kanun daha 1961 seçimlerin
de tatbik edilmiştir, memleketinizde. Vatandaş 

oylarının hepsinin temsil edebilmesi için, yurdumu
zun İzmir, İstanbul Ve Ankara giibi büyük illeri 
küçük seçim bölgelerine ayrılarak nispî sistemin 
lüzumlu faydalarını bünyesinde cemetmiştir. 

Şu anda ivedilik ve öncelikle görüşme kararı 
verdiğimiz bu kanun teklifinin getiriliş sebep
leri ve gerekçeleri bizi tatmin etmemektedir. 
Çünkü bir kanun memlekette muhtelif zamanlar--
da tatbik edildikten sonra bunun aksaklıkları an
laşılır ve bu aksaklıklar üzerinde Büyük Meclis
ler eğilerek bunları düzeltirler. Halbuki Senato
muz bu kanunla teşekkül etmiş ve Kurucu Mec
lis böyle bir seçim sistemini, Senatoda da mah
zurlu görmemiştir. Senatoda bir partinin çoğun
luğu esası da mevzuufbahüs değildir. Zira, Ana
yasamız böyle bir çoğunluğu önliyecek orada bâ
zı gruplar teşekkül ettirmiştir. Reisicumhur kon-
enjanmdan 15 kişi, Millî Brlik Komitesi üyele
rinden yani Tabiî üyelerden meydana gelmiş olan 
20 kişi Senatoda bir partinin mutlak ekseriyeti
ni önliyen tedbirlerdir. 

17 . 3 . 1964 O : 1 
Senatonun çalışmaları şimdiye kadar orada 

bir çoğunluk sistemi ile vücuda gelmiş, Senato
nun vazife görürken her hangi bir aksaklığını 
da bize aksettirmemiş bulunmaktadır. Bütün bu 
sebeplere rağmen niçin Senato seçimlerinin nis
pî sisteme intikal ettirilmek istendiğinin bu ge
rekçeler içerisinde üzerinde durmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; dikkat edilecek olur
sa Senato seçimlerinin nispî sisteme göre yapıl
masına dair kanun teklifi memleketimizde ma
hallî idareler seçimlerinin heımen sonunda Bü
yük Meclise getirilmiştir. Bunun gerekçesi çok 
açıktır. Bu kaçamaklı yollardan kamufle edip 
vatandaş oylarını tam olarak Senatoda temsil et
tirmek gibi bir gerekçeye dayamak hiçbir zaman 
samimiyeti ifade etmez. Gayet sarih olarak ifa
de etmek lâzımdır ki, mahallî idareler seçimle
rinde, memleketteki oy çoğunluğu bir tarafa 
doğru intikal etmiştir. Bu intikal önümüzde ya
pılacak olan Senato seçimlerinin, Senatoda mu
halefet partisini iktidara getirecek bir endişe
nin ifadesidir. Bu sistemin biran önce çıkarıl
mak istenmesi memlekette Kurucu Meclis zama-

. nında, Anayasada seçim kanunları müzakere edi
lirken, bu sistemi en kuvvetli şekilde müdafaa 
edenlerin şimdi birdenbire dönmüş olmaları bize 
hakiki gerekçeyi ortaya koymaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, bugün nispî sistemin ma
halli idarelerde gerek il genel meclislerinde, ge
rek belediye meclislerinde işleri nasıl. aksattığı 
gayet güzel olarak görülmektedir. Meclisimizde 
Anayasaya rağmen kurulmuş olan bir nispî sis
tem üzerinde teşekkül eden Meclisimizde Kabine 
buhranlarının nasıl devam ettiği ve bunun ne
ticemi olarak da bir azınlık Hükümetiyle memle
ketin iç ve dış itibarının nasıl lâyık olduğu se
viyeye gelemediği hepinizin her gün gördüğü 
hâdiselerdir. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Atma, at
ma.... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — İşte Muhte
rem arkadaşlarım, memleketin itibarı kuvvetli ve 
müstakar Hükümetler kurulması, Meclislerin da
ha rasyonel çalışması gibi gerekçeleri bir tarafa 
bırakıp yalnız ve yalnız nispî sistemin kendi 
bünyesinde mahfuz bâzı tedbirlerle buraya bir
kaç arkadaşı fazla getirtmek ve mahallî seçimle
rin oy terazisinin bir tarafa doğru ağır bastır
masının neticesi alelacele Millî Birlik Komitesi-
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nin ve Kurucu Meclisin kurmuş olduğu bir sis- I 
temi yıkmak hiçbir zaman samimiyet ifade et-
miyecektir. Eğer bu kanun tasarısı veyahut da 
buna benzer tasarılar bizim tarafımızdan Yüksek 
Meclise getirilmiş olsaydı o zaman 27 Mayı« in
kılâbının kurmuş olduğu Kurucu Meclisin mey
dana getirdiği eserleri, onun koyduğu kanunları 
beğenmiyor diye bizi töhmet altında bırakırdınız. 

Ne garip tecellidir ki, şurada iki senelik tec
rübesi bulunan bu kanunun seçim sisteminin ve 
Kurucu Meclisin ortaya koyduğu eserlerin mü
dafaası bizim omuzlarımıza yüklenmiş bulunu
yor. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Yesinler se
n i 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, Senato seçimlerinin nispî sisteme inti
kal ettirilmesi, bu memlekete hiçbir zaman fay
da getirmdyecektir. Eğer arkadaşlarımız hakika
ten. bu memlekette bütün vatandaşların oylarının 
temsil edilmesini istiyorlarsa, eğer bunun mem
leket gerçeklerine daha faydalı olacağını kabul 
ediyorlarsa, müsaade buyursunlar Meclis komis
yonlarında Faruk Küreli arkadaşımla beraber 
teklif ettiğimiz, Meclise intikal ettirdiğimiz dar 
bölge ekseriyet sistemini ifade eden hem Meclisi 
hem de Senatoyu içine alan bir sistem vardı. Bu 
sisteme göre önümüzdeki seçimlere gideriz. O za
man tek tek her milletvekili vatandaş huzuruna 
çıkar, ondan itimat alır; Büyük Meclisin çatısı 
altına bu şekilde gelir. Yoksa, vatandaşın ekse
riyetinim oyunu lalmıyanların ancak seçim sistem
lerinde yapılaeak olan değişikliklerle barajın 
kaldırılması gibi küçük partilere verilecek tâviz
lerle onun yanında küçük partilerin Senatoda 
hiçbir iddiasının bulunmıyacağmı bildikleri hal
de burada bir barajTonlara bir ümidolarak ver
mek, onun yanında Senatoda bir mecburiyet his
settirmek için onların oyunu almak ve bu yolda 
memlekette hakikaten vatandaşı «bizi seviyor, biz 
bu çatı altına gelmeye lâyıkız, burada ekseriyet 
kuracağız» demek, vatandaşın itimadını kaybet
miş insanların seçim sistemlerinden ve onun 
usullerinden medet bekliyerek milletin mukad
des çatısı altına gelmek için çaba sarf etmelerin-
iden başfea hiçbir şey olamaz. 

Sevgili ^arkadaşlarım; eğer bu iddialarımız, 
bizim bu görüşlerimiz gerçek olmasaydı; eğer bu 
işte bu kanun eklifini destekliyenler bunu bir an 
önce Meclisten geçirmek istiyenler hakikaten bu I 
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I söylediklerimizin dışında bir samimî düşünce 

içinde bulunsalardı bu kanunun Meclise geliş 
zamanı şu zaman olmazdı. Eğer dikkat ederse
niz aziz arkadaşlarım; daha bundan çok kısa bir 
zaman evvel Bütçenin Büyük Meclise geleceği 
günlerde bu Meclisin müzakereleri ve çalışmaları 
içerisinde bâzı müşterek hareketlerimiz olmuştu. 
Meclisi çalıştırmak ve elimizde bulunan çok 
müstacel kanunları çıkarmak için protokoller 
imzalamıştık. Bu protokollerin müzakeresi sıra
sında bir Siyasi Partiler Kanunumuz vardı. Bu 
Siyasi Partiler Kanununun Anayasanın iki yıl
da çıkarılmasını emrettiği kanunlar içinde idi. 
Bu kanun müzakere edilirken grup sözcüleri : 
«Arkadaşlar, memleketin iktisadi, siyasi ve içti
mai durumu bu kanunun her şeye rağmen bir
an evvel çıkarılmasını âmirdir.» Bugün Anaya
sayı çiğniyoruz. Eğer bu kanunu çıkarmaz da 
bunun önüne başka kanunlar koyarsak, Anaya
saya karşı samimî davranışlarımız gölgelenir» 
diyorlardı. Şimdi bakıyorum Anayasanın çıka
rılmasını emrettiği kanunlar gölgede bırakılıyor 
ve Anayasaya çok uygun olan, Anayasanın bün
yesinde daha iki sene evvel Anayasayla beraber, 
Anayasayı yapanlar tarafından ortaya atılmış 
oları seçim sistemlerinin değiştirilmesi için Siya
si Partiler Kanunu za'fa atılabiliyor, onun ya
nında Başbakanın güven oyu istiyeceğim, vergi 
reformlarını Mart ayı içerisinde çıkarın dediği 
partiler de za'fa atılabiliyor. Memleket bütçe
sindeki açıkları kapatmak için, vergi reformla
rını müdafaa eden Hükümet burada oturuyor... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, konuşmalarınız 
lütfen kanunun tümü üzerinde ve ona münhasır 
olsun. (Gürültüler) 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Efendim, ka
nunun tümü üzerinde konuşuyorum. Bu kanu
nun önemini büyük Meclise görüşüme göre ifa
de edeceğim. Bu suretle kanunun tümünün kabu
lü veya reddi hakkında Meclis kanaat sahibi ola
cak. 

Bir kanunun önemini Mecliste anlatmak için 
diğer kanunları misal olarak alırsam, bu herhal
de sadet dışı değil, Sayın Başkanım. 

Aziz Arkadaşlarım; matbuatta ve meydan
larda reformculuk iddia edenler Meclis kürsü
lerinde işlerine geldiği zaman bütün isteklerini 

I Anayasa hükmü olarak vaz'edenler artık sami-
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mî olarak burada ifade etmek mecburiyetinde
dirler. Hiçbir zaman arzularımızı Anayasa eniri 
olarak karşımızdakilere kabul ettirmek duru
muna düşmemeliyiz. 

Biz diyoruz ki ; Senato seçimlerimi nispî sis
tem uuslüne göre yapılması şu an için nu^ue-
ketin yüksek menfaatlerini ilgilendiren bir konu 
değildir. Reformculara hitabediyorum; bütçeniz 
açıktır, dokuz tane kanun gündemde sıra bek
lemektedir, bu endişeniz ne, bu telâşınız ne? Bir 
ay sonra yapılacak Senato seçimlerinde üç insa
nı Senatoya bir sisteme sığınarak fazla sokabil
mek için biranda reformları rafa kaldırmak:, 
Anayasanın emri olan Siyasi Partiler Kanununu 
rafa kaldırmak, özel Okullar Kanununu rafa 
kaldırmak için bu kadar telâşınız, endişeniz ne
dir, öğrenmek istiyorum muhterem arkadaşla
rım. (Gürültüler) 

Burada samimiyetlerimizi tescil edeceğiz, za
bıtlara bunlar geçecek ki, gelecek olan nesiller 
burada kimlerin samimî konuştuğunu, kimlerin 
dâva peşinde olduğunu göreceklerdir. Hakika
ten o iddiada olanlar sorumluluk duygusu taşı
yorlar. Hakikaten o iddia sahibi olanlar biraz 
utanma duygusu taşıyorlarsa, bu gelecek nesiller 
önünde o hissi taşıyacaklardır. (Gürültüler) 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Komünist 
^ensin, seni utanmaz, (orta sıralardan şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
sükûneti muhafaza edelim. (C. H. P. sıraların
dan «sözünü geri alsın» sözleri, gürültüler) 

BAKSAN — Efendim, müsaade ediniz, bir
leşimi Reis idare eder. (Gürültüler) 

Sayın Ataöv, «utanmaz» sözünü demekle ne
yi kastediyorsunuz? Bu sözü tavzih ediniz. (Gü
rültüler) 

ALÎ ÖZDÎKMENLİ (Kastamonu) — Sen ta
lebelere tasallut eden bir adamsın. Talebelere 
tasallut edenler böyle konuşurlar. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu sözümle 
her halde bir arkadaşı, bir grupu, bir teşekkülü 
itham etmedim. Dedim ki, «sorumluluk duygu
su taşıyanlar, buradaki yahut şuradaki ve diğer
lerinin meydanlarda yaptıkları beyanlardan do
layı yarınki nesiller önünde utanma duygusu 
olanlar» tabirini kullandım. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) Utanma duygusu olanlar. Elbet
te sizler utanma duygusu olmıyan insanlar de-
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ğilsiniz; bunu taşıyorsunuz. Ve yarın gelecek ne
sillere de bunu tescil ettirmek için size fırsat ve
riyorum. işte, ben.. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Gayet tabiî, onun için fırsat veriyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, mevzu üzerimde 
ıdevam ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arkadaş
larım; Senato seçimlerinin nispî sistem esasına gö
re yapılmak istenmesi ve onun için buraya çok 
acele bir kanun getirilmesi işte büyük Meclisle
rin memleketin çok büyük meselelerle karşı kar
şıya bulunduğu bir zamanda yapılmış olan plâ
nın finansmanını teminden çok âciz olduğu bir 
zamanda, dış yardımlara muhtaç bulunduğu bir 
zamanda, itibarlı olduğumuzu iddia ettiğimiz 
bir zamanda bütün meseleleri bir tarafa bıraka
rak biran önce Senatoya bir kaç arkadaşı fazla 
sokmak için böyle bir kanunun getirilmiş olması 
ve bunu her şeye tercih an ele alıp bir ekspres 
kanunu halinde çıkarılmış bulunması iki yıl ön
ce yapılmış olan bir Anayasanın ve iki yıl önce 
bu Anayasanın bünyesinde mevcudolan bir nispî 
sistemin, bir Senato seçim kanununun hangi ge
rekçe ile bizi müşkül durumlara soktuğunu an
latmaktan çok uzaktır. Bunları bizim söylememiz 
doğru değil. Ben temenni ederim ki, bizden sonra 
söz alacak olan ve Anayasa bu kürsülerden müda-
rlafaa edilirken, seçim sistemleri bu kürsülerde 
müdafaa edilirken o Senato seçim sistemlerinin 
bu şekilde yapılmasını savunan ve bugün şu sı
ralarda şerefle oturan insanlar eserlerini müdafaa 
edeceklerdir. Onlar eserlerini müdafaa etmezler
se bizim bu ikazlarımızla, zabıtlar ve tarih ken
dilerini bir sorumluluk karşısında bırakacaktır. 
«Kurmuş olduğunuz güzel eserler bu memlekete 
yapmış olduğunuz büyük hediyeleri iki yılda 
hangi gerekçe ile reddettiniz, niçin o güzel eser
lere gölge düşürdünüz, hangi mahzurları vardı, 
Senatoda hangi müşkülle karşılaştınız, eğer böy
le ise niçin cesaretle ortaya çıkıp da; biz bu iş
leri hatalı yapmışız, Anayasada eksiklikler bırak
mışız, acık noktalar bırakmışız, seçim sistemleri
ni iyi yapmamışız, ey Büyük Meclis siz, esas Ku
rucu Meclissiniz, gelin bu işleri hep beraber hal
ledelim» demek suretiyle burada neden samimî 
olarak ifade edilmiyor, diye soracağız ve bunla
rın bilhassa Büyük Meclislere intikal ettiriliş za
manlarını tarihe 11111 Kil I ettireceğiz. Bir mahallî 
seçimden sonra süratle bu yola gidişin bir esbabı 
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mucibesi vardır. Senatonun, çalışmalarının şim
diye kadar en küçük bir aksaklık göstermemiş ol
ması ve buradan çıkan kanunların hepsinin şe
refle ve hattâ hiçbir particilik zihniyeti güdülme
den, Reisicumhur kontenjanı. Tabiî üyeler ve çe
şitli partilerden müteşekkil Senatonun, tek bir 
parti ekseriyetine dayanmıyan veçhesi ' önünde 
hiçbir aksaklık göstermediği halde böyle bir ka
nunun süratle getirilmesinin sebeplerini hem biz, 
hem de Türk Milletinin öğrenmesinde fayda var
dır, tarihin öğrenmesinde fayda vardır. Onun 
için bunları ifade ediyorum. 

BÎR. MİLLETVEKİLİ — Ağır ağır. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arkadaş

larım; ben Senato seçimlerinin, daha bir müddet 
aksaklıkları görülünceye kadar bugünkü sistem 
içinde yapılmasında fayda mülâhaza eden bir 
arkadaşınızım. Bu benim şahsi fikirl erimdir. Par
lâmento içindeki her arkadaşımızın fikirleri mu
teberdir. Hepsine hürmet etmek, hepsini benim-
sesek de benimsemesek de, uygun bulsak da bul-
masak da onları hürmet ederek dinlemek mec
buriyetindeyiz. Oylarımızı kullanırken vicdanla
rımızın sesini duyarak oylarımızı kullanırız. O 
zaman çoğunluğun vereceği oylara elbette ki, azın
lık mutavaat edecek ve bu demokrasiye uyan 
insanlarda bu bir demokrasi kaidesi olarak kabul 
edilecektir. Ama, oylarımızın kullanılış tarzı bi
zi yarın tarih önünde kurtaramaz. Bunun gerek
çelerini b.urada ifade ederken arkadaşlarım en
dişe etmesinler. Onlar da çıkıp fikirlerini savu
nacaklar ve ondan sonra biz tekrar gelip, tek
rar konuşacağız. Bu konu öyle bir konu ki, ümid-
oderdm, temenni ederim diğer meseleler gibi bu
nu da süratle, kifayet oylariyle buradan geçirtip, 
biran önce, Mart sonunda çekilecek olan kur'alar-
la Senatoda teşekkül edecek yeni 50 kişilik kad
ro içerisinde 10-15 üyenin fazla gelmesini bir 
kurtuluş simidi olarak kabul etmiyeccğiz. 

Biz, aziz arkadaşlarım, Türkiye Cumhuri
yetinin 27 Mayıs Ihtilâlindan sonra meydana 
getirmiş olduğu Anayasasının ve bu Anayasa
nın hükümlerinde mündemiç bulunan seçim sis
temlerinin, aslında milletvekilleri seçim siste
minin de, mahallî idareler seçim sisteminin de, 
nispî sisteme göre yapılmasının faydalı olmadığı 
kanaatindeyiz. Bu bütün milletçe bilinen bir 
görüşümüz ve şu kürsüde dile getirdiğimiz 
ib'ir ifademizdir. 

Kanaatlerim odur ki, elbette mahallî idare-
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i 1er sisteminin mahzurlu olacağını, onların da ek

seriyet sistemine göre yapılması icaibettiğini bu 
kürsüde savunan arkadaşınız, Senato seçimlerinin 
nispî sisteme göre yapılmasını müdafaa edecek 
değildir, bu gayet normal. Biz zararın neresin
den dönersek kârdır diyoruz. Memlekette tecrü-

I belerini yaptığınız sistemlerin aksaklıklarını te
lâfi edecek yerde faydalı olan kısımları bu ak
sak kervana iltihak ettirmek suretiyle mütema
diyen göre göre hata işlemeye katî surette vic
danlarımız müsaade etmiyor. Onun için Senato
nun nispî sisteme göre seçim yapmasını kabul et
miyor. Dünyada bütün memleketler nispî siste
mi terk edip çoğunluk sistemine doğru gider
ken.... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hangi 
memleketler'? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — O memleket
leri, bana soran Sayın Profesörün çok iyi bil
mesi lâzım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — öğrenmek 
istiyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) - Bana gel, kori
dorda anlatayım ve öğreteyim size. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN - Lüfen devam edin efendim, kar
şılıklı konuşmayın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) - Efendim, ne ya
palım, kusura bakmayın, bazen bu amatör poli
tikacıların da bu sayın profesölere bâzı husus
larda öğreteceği şeyler oluyor. Ne yapalım, onun 
için öğrenmek isterlerse gelsinler. 

BAŞKAN — Esas hakkında devam edin efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, artık ekseriyet sisteminin birçok memle
ketlerde kabul edildiği 'bir devrede, yahut da nis
pî sistemin dar bölge esasına birçok memleket
lerin bağlı bulunduğu bir devirde, Türkiye'mle 
dar hölge esasını kabul etmiyen, hâlâ 'büyük vi-
lâyetlerdeki bu dar bölgeyi de ortadan kaldırmak 
suretiyle nispî sisteme doğru gitmek, hiçbir za
man, ne dünyadaki gerçekler üzerinde misal al
mak olur, ne de memleketimizin realitelerine 
uyar. İşte önünüzde belediye meclisleri, işte önü
nüzde il genel meclisleri, işte önünüzde Sayın 
Millet Meclisimiz. Koalisyon sistemlerini dene
dik. Partiler birbirleriyle Hükümetler kurdular, 
hepsini denedik. Şimdi küçük bir bağımsızlarla 
bir azınlık hükümeti kurduk. Bunu da kaybetti-

— 626 — 



M. Meclisi B i 70 
ğimiz gün Hükümetsiz kalacağız. Çünkü hepsini 
denedik. (Ortadan, «Siz kurarsınız», sesleri) Biz 
Hükümeti kurarız. Biz Hükümeti Türk Milletinin 
bizi buraya ekseriyetle gönderdiği gün şerefle, 
güvenerek cesaretle kuracağız. Ama biz hiçbir 
zaman 150 - 170 milletvekili ile bu memlekette 
iktidar ediyoruz diye memleketin itibarını, mem
lekete dünya gözünde halel getirmiyceeğiz. (C. 
H. P. milletvekillerinden gürültüler) 

ATIF ŞOHOĞLU (Denizili) — Bu medeni 
cesaret işi. 

BAŞKAN —- Sayın arkadaşlar, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

Sayın Ataöv, siz de müdahaleye meydan vere
cek şekilde konuşmanızı devam ettirmeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım; içtüzük, kürsüde konuşan bir milletveki
linin, hiçbir suretle sözünün aşağıdan kesilemi-
yeceğini âmirdir. Sayın Riyasetimiz bu hususta 
şimdiye kadar büyük imtihanlar vermiş ve başa
rılı çıkmıştır. Ben Riyasetimizin bu konudaki 
hassasiyetini hazan nazıara almıyarak hazan aşa
ğıdan ölçüsüz ve usulsüz yapılan müdahalelere 
cevap veriyorsam, o kusurun bende olmadığını 
Muhterem Riyasetin tescil edeceğinden eminim. 

Aziz arkadaşlarım, bu kürsüde konuşan in
sanların fikirlerini serd etmeleri sırasında bun
ların akışını bozmak ve fikirlerini dağıtmak da 
bir taktiktir, onu da takdir ederim. Fakat bun
lar bir endişe ve telâşın ifadesidir, işte bu en
dişe ve telâşın sebeplerini de bildiğim için ifa
deye de lüzum görmüyorum ve sizi kendi endi
şe telâşlarınızla da başbaşa bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, elinizi vicdanınıza ko
yacaksınız; bu memlekette sandalyeleri fazla iş
gal etmek için, memleket gerçeklerine uymıyan 
sistemlere oy kullanmıyacaksmız. 27 Mayıstan 
sonra teşekkül etmiş bir Kurucu Meclisin, iki se
nelik eserine gölge düşürmiyeceksiniz. 

ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Siz kırmızı 
rey verdiniz ya... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen yerinizden 
müdahale etmeyin. Sayın Ataöv, siz de lütfen 
esas hakkındaki mütalâanıza devam edin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, kırmızı rey verdiğimizi görenler, san
dık dalâveralarmı çok iyi bilenlerdir. Yani ora
ya girip bunu görmüş olmaları da tutumlarının 
bir tescilidir, 46 model. O da 46 model! Anaya
saya kırmızı rey de verilebilir. O bir referan-
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dumdur ama; çoğunluk beyaz rey çıktıktan son
ra kırmızı rey verenler eğer o Anayasayı savu
nuyorsa bu da demokrasiye olan inancın tam bir 
ifadesidir. (Gürültüler) 

Aziz arkadaşlarım; Senato seçimlerinin nispî 
sisteme göre yapılmasına müsaade etmek bu mem
lekette Senatonun bugünkü çok müspet, çok ya
pıcı, çok realist çalışmalarını bir partinin inhi
sarına vererek sabote etmek olur. Buna ben, Bü
yük Meclisin müsaade etmiyeceği inancı ile tü
mü üzerindeki görüşlerimi ifade etmiş oluyo
rum. Maddeler üzerinde ve şimdi heyecanla söz 
alan Komisyon sözcülerinin görüşlerinden sonra 
tekrar söz almak üzere huzurunuzdan ayrılıyo
rum. (A. P. den alkışlar) 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Takririmiz 
vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mevzuu bahsedeceğim efendim, 
önergeniz burada. Müsaade ediniz, evvelâ ben sö
zümü tamamlıyayım. 

Muhterem arkadaşlarım, teklifin tümü üze
rinde söz alan arkadaşların isimlerini sırayla 
okuyorum. 

Kemal Bağcıoğlu, Kadri Eroğan, Sabahattin 
Savacı, Mehmet Göker, Hasan Fehmi Boztepe, 
A. P. Grupu adına Talât Asal, Kadri özek, Re
şit Ülker, A. P. Grupu adına Nizamettin Erk-
men, Burhan Arat, Saıbri Vardarlı, Mehmet Sağ
lam, Muslihittin Gürer, Eteni Kılıçoğlu, Şefik 
İnan, Mustafa Kaptan ve şimdi de Komisyon 
söz istemiştir. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Ben çok 
evvel söz istemiştim. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Ben de söz 
istiyorum. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Grup adı
na söz istiyorum.. 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşların isimleri
ni yeniden okuyorum. 

(Söz alanların isimleri yeniden okundu.) 

KENAN ESENGİL (Zonguldak) — Ben çok 
evvel söz istemiştim, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, burada iki kâ
tip üye arkadaşımız vardır. Onların bildirdikleri 
ismi ben sırasiyle yazıyorum. 

Bundan sonra bunun takdiri burada söz is-
tiyenlere tesbit eden Kâtip arkadaşlarımıza ait
tir. '(Gürültüler) 
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Size söz vermedim efendim. (Gürültüler) 
Talât Asal bu arada muhterem arkadaşları

mı Nizam ettin Erkmen, A. P. Grupu adına, Meh
met Sağlam O. H. P. Grupu adına İrfan Baran 
C. K. M. P. adına söz istemiştir. 

Bu arada verilmiş olan bir önerge vardır, bu 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Faruk Küreli'nin ve milletvekilleri se

çimlerinin dar bölge usulüne göre yapılması hak
kındaki kanun teklifi, yarınki İçişleri Komisyo
nunun gündemindedir. 

Bu teklif ile yakın sebebiyle onunla birleşti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
llhami Ertem 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
önerge ile halen Meclisimizde müzakere edilmek
te olan ve Senato seçimleriyle ilgili bulunan bir 
teklifin İçişleri Komisyonunda bulunan başka 
bir teklifle birleştirilmesi talebedilmektedir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Efendim, müsaade buyurun sö
zümü tekmilliyeyim, efendim. Sonra usulsüzlük 
olursa usul hakkında söz istersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinde bu
lunan bir teklifle Komisyonda bulunan bir tek
lifin birleştirilmesi caiz değildir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Ben de bunu 
söyliyecektim. 

BAŞKAN —• Bunu söyliyecefeseniz evvelâ bi
zim, sözümüzün bitmesini dinleyiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci husus, şayet 
bu önerge ile Millet Meclisinde müzakeresini yap
tığımız teklifin İçişleri Komisyonuna havalesi 
isteniyorsa, bundan evvel İçişleri Komisyonuna 
havalesini istiyen bir önerge Meclisinizee redde
dilmiştir. Bu sebeple bu önerge hakkında her 
hangi bir muamele yapılmıyacaktır. önergeniz 
hakkında bir muamele yapılmıyacağmı söyledim. 
İzah, etmek, muamele yapılmaya başlandıktan 
sonra mümkündür. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Yapılması 
lâzımgeleni arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
ben bu önerge hakkında Riyasetin usulî görüşü
nü arz ettim. Bunda bir usulsüzlük görüyorsa
nız, ancak o zaman söz istiyebilirsiniz. Muamele 
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yapılmamış bir önerge hakkında izah sadedinde 
söz verilemez. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Oyunu kullanmamış olan arkadaşlar lütfen 

oyunu kullansınlar... Oylama işlemi bitmiştir. 
Aynı mahiyette bir önerge daha vardır, onu 

da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gerek Cumhuriyet Senatosu üyeleri, gerek 

milletvekilleri seçiminin dar bölge usulü ile ya
pılmasına dair kanun teklifim yarın İçişleri Ko
misyonunda görüşülecektir. 

Aynı mevzudaki bu iki teklifin tevhiden mü
zakeresini temin için, bu teklifin tehirinin oya 
konmasını teklif ederim. 

Çorum 
Faruk Küreli 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu bir 
tehir teklifidir. İçtüzüğün 89 ncu maddesinde 
tehir teklifinin her şeye ta'kdimen görüşüleceği 
ve kararl aşacağıdır. Bu sebeple sizin konuşma
nızdan da evvelki bir husustur. 

Sayın llhami Ertem, siz lütfen yerinize otu
runuz. Bu önerge sizin önergenizden daha evvel 
görüşülmesi gereken bir husustur. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — O halde ilti
hak ediyorum. 

BAŞKAN — Tamam, iltihak ediyorsunuz, 
lütfen buyurun oturun yerinize. Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, okunmuş olan önerge ile gö
rüşülmekte bulunan bu Senato seçimleriyle il
gili teklifin tehiri istenmektedir. Şimdi bu öner
geyi oyunuza sunuyorum.. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Açık oy
lama teklifi vereceğim. 

BAŞKAN — Vereeekseniz verin. Böyle her 
hangi bir hususu Yüksek Meclis beklemek mecbu
riyetinde değildir. 

Oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Etmi-
yenler... Muhterem, arkadaşlarım; sarih bir say
ma mümkün olmadı. 

Okunmuş olan tehir önergesini kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar ve arkadaşlarımız lütfen 
mümkün mertebe kıpırdamasınlar da sayma ko
lay olsun., önergeyi kabul etmiyenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Lütfen oturan efendim. 
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Muhterem arkadaşlar; yine sıhhatli bir neti

ce hâsıl olmamıştır. Bu sebeple açık oylama ya
pacağız. 

KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Oylamanın 
sonucu nedir Sayın Başkan, öğrenebilir miyiz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
üyeler oylama sonucunu merak etmektedirler. îki 
kâtip arkadaşımız, önergeyi kabul edenleri müt-
tefikan 152 saymışlardır. Yine iki kâtip arkada
şımızdan birisi önergeyi reddedenleri 149, diğer 
kâtip arkadaşımız da 155 saymışlardır. («Bakan
ları saymadılar» sesleri) Hepsi sayılmıştır. Muh
terem arkadaşlar, kâtip arkadaşlarımıza lütfen 
itimat buyurunuz, hepsi sayılmıştır, bir vuzuh 
hâsıl olmamıştır. Bu sebeple açık oylama yapı
lacaktır. Daha evvel yaptığımız usule göre zarf
lar dağıtılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, önergenin kabulü be
yaz, reddi kırmızı oydur. 

Muhterem arkadaşlar, hangi intihap dairesin
den oyların toplanacağını tesbit için kura çeki
yorum : Eskişehir'den başlanacaktır. 

Yanında oy puslası bulunmıyan arkadaşlar 
varsa, isim ve soy adlarını, intihap dairelerini 
yazarak ve ret, kabul, çekinser şeklinde işaret 
edebilirler. Ancak bu halde Riyaset Divanına 
haber vermek iktiza eder. 

(Eskişehir seçim çevresi milletvekillerinden 
başlanılmak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN —• Oyunu kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmamış arkadaşımız var mı?.. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tokat 
Üyesi Zihni Betil ve 25 arkadaşının, «Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçim Kanununun de
ğişmesine dair kanun teklifinin tehirine dair 
önergenin oylama sonuçlarını okutuyorum : 

Oy sayısı: (351), kabul edenler; (176), redde
denler; (174), çekimser; (1). önerge kabul edil
miştir. (1) 

Müzakeresini yaptığımız kanun teklifi tehir 
edilmiştir. 

(1) Bu oylamada iki kabul oy puslası yan
lışlıkla, çift kullanıldığından, önerge başka birle
şimde yeniden açık oya sunulacaktır. 
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2. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı: 616) 
(D 

BAŞKAN — Yeni bir önerge vardır. Oku-
•tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 18 sıra nosunda yer alan, 

«31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının» 1964 malî 
yılı ile ilgisi olması sebebiyle, gündemde bulu
nan diğer tasarılara öncelikle ve takdimen. gö
rüşülmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

. Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Önerge tasarının takdimen gö
rüşülmesi talebine dairdir, öncelikle görüşülme
si hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki diğer işlere de takdimen görü
şülmesi önergede tebarüz ettirilmiştir. Bu husu
su da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan ve Komisyon lütfen yerlerini 
alsınlar. 

Tasarının tümü üzerinde söz alanların isim
lerini sırasiyle okuyorum. 

tik sözü Komisyon Sözcüsü istemiştir. 

Sırasiyle : 
C. K. M. P. Grupu adına Sayın îrfaıı Ba

ran. M. P. Grupu adına Sayın Kâmil înal. 
Şahısları Adına: Sayın Kemal Sarıibrahim-

oğlu, Zeynel Gündoğdu, Arif Ertunga, Mustafa 
Kemal Karan, îsmail Hakkı Yılanboğlu, Ahmet 
Üstün, îlyas Kılıç, Arif Hikmet Güner, îhsan 
Ataöv, Halûk Nur Baki, İsmet Kapısız, Yusuf 
Aktimur, Nihat Diler, Zeyyat Kocamemi, Nec
mettin Küçüker 

(1) 616 S. Sayılı basmayanı tutanağın so-
nundadır. 
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A. P. Grupu adına Sayın îhsan Gürsan, C. 

II. P. Grupu adına Sayın îlyas Seçkin ve bu 
Birleşimde şahısları adına Sayın Aziz Zoytinoğ-
lu, Mehmet Turgut, Sabri Keskin, Ekrem Dik
men ve Abdurrahman Güler söz kaydettirmişler-
dir. 

Şimdi söz sırası Komisyon Sözcüsü Sayın 
Rüştü özal'm. Buyurun efendim. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Konya) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlarım. 

Yadırganması mümkün olduğu halde, Yük
sek Heyetinize, görevli kılındığımız Geçici Ko
misyon Sözcüsü olarak müzakerelerin daha bu 
noktasında mâruzâtta bulunmanın faydalı ola
cağına inanıyorum. 

. Geçici Komisyonun çalışmalarına rehber olan 
temel görüşlerle izlenilen yolu ve varılan so
nuçları mümkün olduğu nisbette ifade edebildi
ğim takdirde söz alacak arkadaşlarıma ve oy kul
lanacak, karar verecek olan Büyük Meclise; daha 
başlangıçta bir kolaylık sağlanmış olacağı kanı
sındayım . 

Pek muhterem arkadaşlarım, 
Siyasi parti gruplarının kuvvetleri oranın

da temsil edildikleri 24 üyeli komisyonumuzun 
çalışmalarında gerek partilerin ekonomik ve sos
yal, gerekse üyelerin şahsi ve meslekî bakımlar
dan görüş ayrılıklarının mevcut ve bu farklı gö
rüş ve düşünüşlerin, konuların zaman zaman 
temelinden çatısına kadar devam etmiş olduğunu 
kayda dahi lüzum olmasa gerektir. Ancak üze
rinde ısrarla ve itina ile durulması tarafımızdan 
bir zevkli vazife ve teşekkür edilmesi borç olan 
husus, komisyonumuzun bütünü ile memleketi
miz şart ve realitelerinin gerçekçi, olumlu yapı
cı, vatanseverlikle incelemelerle meselelerimiz 
üzerinde olduğunu ve bütün üyelerin bu müşte
rek gayretin içinde bulunduğu keyfiyetidir. 

Yurdumuzun hor şeyden çok muhtaç, bulun
duğu, bir kısım mülâhazaların, hiç olmazsa ile
riye itilerek ve hiç değilse bâzı konularımızda 
ahenk ve beraberlikte olmanın Geçici Komisyo
numuzda bulduğumuz örneğini büyük bir mem
nuniyetle bilhassa zikretmek isteriz. 

Bu cihetin böylece kaydını, usulen değil, bi
lâkis Yüksek Heyetinize kıvanç vereceğini bildi
ğimiz için bilhassa yapmaktayız. 

Ayrıca, aynı anlayışın buradaki müzakerele
re; hükmetmiş olmasını t emen i ve üm id ediyoruz. 
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Muh t o rem arkadaşl arım, 
Reform veya zam, ya da daha ortalama, iki

si arası bir deyimle vergi düzeltmeleri üzerinde 
bulunuyoruz. 

Sempatik olmıyaeağımız bellidir. Günkü 
konu, bakılınca hiç de ödenek artırmalarına veya 
vatanın bir imar ve ihyası hareketine direkt ola
rak yönelmiş görülmemektedir. Tasarılar üze
rinde konuşmanın güçlüğü bizatihi vergi düzelt
melerinde mevcudolduktan başka bu düzeltme
lerin kısmen bir sene gibi çok kısa bir zaman 
sonra yapılmış olmasından ileri geldiğini de ka
bul etmek lâzımdır. 

Dahası da vardır; tasarıların maksadı tam 
temin edememesi gibi bir ihtimale bir nisbette 
yo.v verildiği için bahse konu düzeltmelerin so
nuncu olmadı iddiası da tamamiyle mevcut de
ğildir. Bununla beraber tasarıları ana hatları 
itibariyle benimsemiş olarak huzurunuzda müda 
faa edeceğiz. Bu maksatla tetkiklerinize sunul
muş olan vergi düzeltmelerini zaruri kılan se
bepleri kısaca tahlil etmek istersek şu neticeye 
gelmiş olacağımızı sanırız: 

Plânsız davranışların sebebolabileceği acı so
nuçlar, plânlamanın Anayasa içinde mütalâasını 
zorunlu kılmış, 

Hızla değişmekte olan toplum yapımızdan 
dolayı, doğan ve süratle büyüyen meselelerimiz 
iein plân iktisadi ve içtimai amaçları, bunları 
gerçekleştirecek araçları ve bu araçların kulla
nılmasında uyulacak temel ilkeleri tâyin ve tes
hil etmiş bulunmaktadır. 

Başka, deyimle, plân, Türk toplumunun seç
tiği yaşayış şekli olan demokrasi düzeni içinde en 
yüksek kalkınma hızını, sağlıyarak devam ettire
cek ve. sosyal adaleti gerçekleştirecek bir kalkın
ma meydana getirecektir. Ve denilebilir ki, 
plân bir millî şeref ve haysiyet meselemiz, hat
tâ bir beka meselemiz olarak ortadadır. Bu se
bepledir ki var olmanın mücadele vasıtası olan 
plân başarıya ulaşmalıdır, inancındayız. Plâ
nın başarıya ulaşması ise göstereceğimiz müşte
rek fedakârlıklarla ve ulusal çabalarımızla ola
caktır. Fakat bu da yetmemektedir. Ulusal 
çabalarımızın uluslararası çabalarla bütünlenme-
si de gerektir, şarttır. Şimdi yaptığımız iş ise; 
mecbur bulunduğumuz bu fedakârlıkların bir 
kısmını teşkil etmektedir. 
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Genel olarak vergi reformu; 
Plânın iç finansmanı, 
Plân hedeflerinin gerçekleştirilmesi/ 
Vergi yükünün sektörler ve fertler arasında 

eşit ve dengeli dağıtımı suretiyle sosyal adaletin 
teessüsü, 

Plânın başarısı için zaruri olan dış finans
manın sağlanması, bakımmlarından ele alındığı 
geçen senelerde münakaşa olunmuştur. 

Yüksek Meclisçe kabul edilen kanunlarla ge
çen senelerde tarım kazançlarının Gelir Vergisi
ne alınması, yatırım indirimleri, süratli amortis
man, yatırıma ayrılan değer artışlarının vergi 
dı§ı tutulması, vergi tarife cetvellerindeki indi
rimler, daha çok işletme defterine gidiş, uzlaş
ma kurulu ihdası, hakiki şirketlerin kurulması
nı teşvik edici ve sair hususi ariyle reform karak-
terindeki değiştirmeler yanında tekel maddele
rinde olduğu gibi malî maksatlarla, zamlar da 
yapılmıştır. Bu sene de açık olarak ifade olun
maktadır ki: 

Vergilerin verimini artırmak, 
Plânımızın iç finansman noksanını sağlamak, 
Vergilerin ekonomik gücünü ve esnekliğini 

vücude getirmek, 
Ve aynı zamanda vergi yükünü adil bir hale 

koymak, 
Uygulamak kolaylığı sağlamak, hâsılı, başka 

bir deyimle, vergi sistemimizin ekonomik ve sos
yal bünyesini sağlamlaştırmak ve uygulama ko
laylığı sağlamak bahis konusudur. 

Yani geçen senelerde başlamış olan vergi 
reformu hareketinin elim'izdekilerle bütün] en-
mesi, tamamlanması istikametinde olduğu elbet
te söylenecektir. Söylenebilir. Bilindiği gibi, 
zirai karakterdeki az gelişmiş memleketlerde ver
gi adaletinin gerek sektörler gerekse fertler ara
sında tesisi çok güçtür. Bir senelik uygulama- I 
nm meydana koyduğu birtakım hakikatler de bu 
gerçeği teyideylemiştir. 

Fakat bütün bu sebepler olmasa bile münha- I 
sıran bütçe açığı veya plânın gerektirdiği finans
man ihtiyacı dahi yeni tasarıları zaruri kılmak- I 
tadır. 

Geçici Komisyon, ekonomimizin uzun süreli 
ihtiyaçlarını, üretim sektörlerinin tâyin edilecek' 
güçleriyle yapılması gereken istikrarlı, uzun 
vadeli kanunlar manzumesini maksada daha uy
gun ye arzuya şayan bulmuştur. Bununla bera- | 
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ber özel sektörün ekonomik alanda fikir yayımını 
yapmakta olan Türkiye iktisat gazetesinde Sayın 
Feridun Ergin, »yeni vergiler bahis konusu olun
ca, herkes tasarılarda menfaatlerine uymıyan 
noktalara itiraz etmekle beraber, diğer hususla
rı tasvibetmekten geri kalmadı. Düşünceler gi
rift ve tezatlarla dolu göründü) dedikten sonra, 
makalesinde (öteden beri bizde hasılatta kolay
lık temini, vergi adaletinden daha önemli tu
tulurdu) hakikatini ifade etmekte ve sözlerini 
(Maliye Bakanı şimdiye kadar menzil dışı kal
mış kazançları nişanlamaya ve bunlarla bütçe 
açığını kapatmaya çalışan bir Devlet adamıdır) 
hükmiyle yazısını bitirmektedir. Keza Cumhu
riyet Gazetesinde bir sayın doneçt Dr., (Hükü
metin; az gelişmiş memleketlerin daima önünde 
bulunan (enflâsyon - vergi) alternatifinden, güç 
olanı, vergiyi seçtiğini söyledikten sonra bunun 
da çok az ve-çok geç olduğunu yazısına başlık 
olarak da kullanmıştır. Yine Cumhuriyet Ga
zetesinde Profesör Orhan Dikmen (Zannedersem 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Malî Müşaviri
dir) 

«Neticesi önceden kestirilmiyen vergilerde 
yüksek olmıyan tatbikatın tercih edildiğini, ve 
şimdiye kadar vergi*kaçırmalarmı önleyici tedbir
ler yerine vergi artırmalarına gidildiğini, halbu
ki vergi artırın al arının İm zihniyette olanları 
teşvik eylediğini, vergi kaçının yani arı da ceza
landırdığını» ifade etmekte ve mevcut vergi ça
lışmalarını vergi reformu olarak değil sebil e, 
(Vergi düzeltmeleri) olarak vasıflandırmaktadır. 

Biz de reformist olan ve ol mı yani arı beraber
ce kavrayabilmek ve. tartışmalara yol açmamak 
için bu terimi benimsiyerek kullanmak temayü
lünde bulunuyoruz. 

Şunu da söyliyeyim ki, kalkınma plânımızın 
5 yıllık ana modelinde finansman açığı ortaya 
konulmuş aynı zamanda 1963 ve 1964 plânın sıç
rama yılları olarak alınmış ve bu yıllarda mun
zam finansmana ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir. 
Buna karşılık geçen sene yalnız bütçe denkliği-
amaç alınarak vergiler sadece bu açıdan ele alın
mıştır. Yani plândan daha çok kamu gelirlerini 
artırmayı hedef tutan çalışmalar neticesinde 1963 
gelirleri programının gerektirdiği finansmandan 
500 milyon lira aşağıda kalmış, buna göre de; 

enflâsyon yerine sene içindeki bütçe harcamala
rında stopaj yoluna gidilmesi lâzımgelmiştir. 
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Plân gözü ve plân anlayışı ile bu hal şekli dahi 
plâna uygunluk sayılmamalıdır. Bu yetersiz 
gerçekleşmenin 1964 ve daha sonrası için kabul 
edilmemesi lâzımdır. 

Plânımıza göre 1964 beş yıllık döneminin en 
kritik senesidir. Ve bu yılın ihtiyacını tam ola
rak sağlıyamadığımız takdirde önümüzdeki yıl
larda da ek finansman ile karşılaşılacağını ifa
de etmek lâzımgelir. Geçici Komisyonun mesai
si esnasında beliren bu önemli sonucu Yüksek 
Meclise açıklık ile intikal ettirmek vazifemiz ol
muştur. 

Muhterem üveler, buraya kadarki mâruzâtı
mızla bulunduğumuz noktayı belirtmek istedik 
fakat bu noktava gelişin sebeplerini de ortaya 
kovmakta fayda vardır. 

Bu sebepler şöyle sıralanabilir; 
tktisadi Devlet Teşekküllerinin ve teşebbüs

lerinin ıslâhı hâlâ mümkün olamamıştır. 
îdari reformlar yapılamamıştır. 
Perakende teşkilât kanunlarının çıkarılması

na devam olunmaktadır. 
Munzam ödeneklere ve harcamalara gidilmiş. 

gecen senelerde bütçelerden sonra malî külfeti 
olan kanunlar kabul edilmiştir, 

Ge^en seneki vergilendirmeler daha çok büt
çe denkliği dikkate alınarak yapılmıştır, 

Getirilen malî kanunlar Meclisimizde cok bu
danmış, evvelki senelerde vergilerin ertelenmesi. 
azaltılması ve kaldırılması yoluna gidilmiştir. 
Kısa ve kesin deyimle Devlet harcamalarının da 
gelirler kadar ıslaha muhtaeolduğu kabul edilmiş 
olan bir keyfiyet olmasına mukabil bu yola gidi
lememiş, az para ile daha cok is vanılması. ya 
da aynı işin daha az para ile görülmesi tedbir- • 
leri lâyık olduğu alâka ve hamleyi henüz kaza
namamıştır. Şu kadar ki, şümullü ve köklü 
vergi ve idari reformların bir zaman, hem do 
uzunca bir zaman istiveccği muhakkaktı. Fakat. 
artık bu cesaretli ıslahatı yaparak meselelerimi
ze çözüm yolları bulmak mecburiyetindeyiz. 

Ne yapalım ki, bundan da evvel 1964 yılı
nın program finansmanını karşılamak mevkiinde 
bulunuvoruz. Yeni tasarıları bu şekilde değer
lendirmek daha doğru olacaktır, kanısındayız. 

Pek muhterem arkadaşlarım, basınımızın 
büyük bir çoğunlukla tasvip ve teşvik ettiği, en 
azından ekseriyetle aleyhinde olmadığı vergi dü
zeltmeleri için ticaret ve sanayi odaları yetkili
lerinin (hiçbir meslek teşekkülünün gayrimeşru 
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faaliyet gösteren, vergi kaçıran mensuplarını hi
maye etmiyeceği) şeklindeki beyanları ile Geçici 
Komisyonumuza verilmiş bütün mütalâalarda 
düzeltmelerin aleyhinde olunmadığı, ancak usul 
ve şekillere karşı görüşler ileri sürüldüğü mem
nuniyetle tesbit olunmuştur. 

Gerçekten, Gelir Vergisi sistemimizin, yü
rürlüğe konulduğu 1950 yılından beri yeter de
recede gelişemediği, Devlet gelirlerinde ulaşıl
ması gereken seviyeye çıkmadığı, 1963 yılının 
8,3 milyar liralık kamu gelirleri içinde Gelir 
Vergisinin % 26 oranla 2,2 milyar liradan iba
ret kaldığı ve bu gelirlerin tatbiki halinde Dev
let gelirleri içindeki fonksiyonunu gittikçe kay
betmekte olduğunu göstermektedir. 1953 yılın
dan beri beyannameli mükellef sayısı dört mis
linden fazla arttığı halde, bü mükelleflerin safi 
kazanç toplamı (sabit fiyatlarla) ancak % 79 
artmıştır. Mükellef başına ortalama safi kazanç 

1953 den 1962 ye kadar yine sabit fiyatlarla 
yarı yarıya azalmış bulunmakta, mükellef başı
na ortalama vergi de aynı şekilde ve aynı sabit 
fiyat esasına göre yarıya düşmüş görünmektedir. 

Mükellef adedi 1961 e nazaran 1962 de % 26 
artmış fakat beyan olunan toplam gelirlere göre 
toplam vergi cari fiyatlarla % 1 oranında azal
mıştır. 

1960 yılından beri mükellef başına ortalama 
vergi devamlı olarak azalma eğiliminde bulun
muştur. 

1960 yılında beyannamelere göre 3 899 lira 
olan mükellef başına ortalama gelir, 1961 yı
lında % 7,1 noksanı ile 3 621 lira, 1962 yılında 
ise % 21,3 noksanı ile 2 847 liraya düşmüştür. 
Mükellef gruplarının incelenmesi ise vergi kay
bının vahametini göstermektedir: 

1962 yılında 305 bin olan beyannameli mü
kelleflerden % 42 ye tekabül eden 130 bin mü
kellef yılda ortalama 1 288, ayda ortalama 107 
lira gelir beyan etmişlerdir. Ve yılda yalnız 
181 lira ortalama vergi ödemişlerdir. Bu orta
lama bevan, yurdumuzda adam başına yılda 
gavr^sâfi millî gelir ortalamasının % 40 noksa
nıdır. Bir aile reisinin dört ilâ beş kişiye dü
şen geliri temsil ettiğine göre bu şekildeki kazanç 
beyanlarının hakikatle ilgisi olamaz. 

Diğer % 30 za tekabül eden 89 bin mükellef 
";rupu da ortalama yılda 4626 lira gelir bildir
mekte 503 lira yıllık vergi ödemektedir. Bu 
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grup vatandaşlarımızın malî güçleri oldukça 
yüksektir. Fakat gösterilen kazanç baremin en 
alt derecelerindeki memurların veya vasat yev
miye alan bir işçinin geliri kadardır. 

Gerçeklerin daha acısı ise şudur: Vergi kay
bı her sene daha da yaygın hal almaktadır. Eğer 
cesur ve süratli tedbirler alınmazsa namuskâr 
tüccarın, sanayicinin aleyhine fırsat eşitsizliği 
artacak meşru olmıyan rekabet vergi ödemiyenin 
lehine olmakta devam edecektir. Halbuki Devle
tin görevi, bu anlamda fırsat eşitliği sağlamak-
dır. Vergi ziyamı önlemek üzere getirilen teklif 
gereği gibi liberal ve yumuşak değilse sebebi bu 
olmak lâzım. 

Vergi reformlarının diğer mihveri vasıtalı 
vergilerdir ki, bunların esasını gider vergileri 
teşkil etmektedir. 

Burada plân hedefi gider vergilerini yatı
rım malları ve ham maddeler üzerinden ve do-
layısiyle sanayi üretiminde olumsuz etkiler ya
pan bir üretim vergisi halinden çıkarmak ve bir 
tüketim vergisi haline getirmektir. 

Bu suretle tüketimi kısabilecek, yatırım fon
larının teşekkülünü sağlıyacak bir mekanizma 
meydana gelmiş olacaktır. 

Gümrük Vergisi de aynı sistem içinde millî 
sanayinin gelişmesinde ve milletlerarası pazar 
rekabeti yapabilecek nitelik ve esneklikte olma
lıdır. Böylece vergi birbirleriyle tutarlı ted
birlerle plân hedeflerinin karşılanması gerekli
dir ki, bu yönde yapılmış çalışmalar da Mec
lisimize gelmiş bulunuyor. 

Bâzı siyasi çevrelerin peşin olarak tasarılar 
hakkında vaziyet almış olmasına, tasarılar hak
kında yer yer üzerinde, konuşulmuş bulunması
na rağmen getirilen tasarıların ve komisyonu
muzca yapılmış olan tadillerle kabul edilen şek
lin haddizatında gelişmiş olmıyan iktisadi bün
yemize olumsuz etki yapacak nitelikte olduğu, 
olmadığını da arz etmek isterim. 

Huzurunuzda bulunan tasarıların hemen hep
si şu çerçeveler içinde kalmaktadır. 

I - Gelir Vergisinde ve Vergi Usul Kanu
nundaki değişiklik tasarıları; 

1. Zirai kazançların vergilendirilmesiylc il
gili tadiller. 

2. Ticari kazançlardaki götürü usulde ver
giye tabi olmanın mevcut şartlarında bâzı deği
şiklikler. 
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3. Vergi güvenliğiyle ilgili tedbirler. Diğer 

grup değişiklikler; 
I I - Gider Vergisi Kanunundaki tasarılar

da toplanmıştır. Bunlar; 
1. Muafiyet hükümlerinde değişiklikler bâzı 

muafiyetlerin genişletilmesi suretiyle ele alın
mıştır. 

2. Bâzı maddelerin vergileri ve vergi mik-
tarlariyle ilgili değişiklikler. Ezcümle çok söy
lenmiş olduğu şekilde (Gaz yağında, 14, motorin
de 7 kuruş zam) dan ibarettir. 

3 ncü grup değişiklikler Bina ve Arazi Vergi
sindeki değişikliklere taallûk etmektedir. Bunlar 
gayrimenkullerden alman vergilerin düzeltilme
si şekliyle ifade olunabilecek kadar basittir. 

Bunların hemen hepsi ne yeni bir vergi ne bir 
nisbet (oran) değişmesidir. Üzerinde konuşula
cak olan ve zam karakterinde olan daha çok akar 
yakıt fiyatları ve belki binalardan alınmakta 
olan mütefferri vergiler olarak ifade edilebilir. 

Kanatimiz odur ki; geçen sene zamlar dola-
yısiyle radyo konuşmalarında Sayın Ekrem Ali-
can'ın söylediklerini aynen tekrar etmek lâzım 
ve maksadın ifadesi için kâfidir kanaatindeyim. 
Sayın Alican'm konuşmaları şöyle tesbit edil
miştir; (Bahis konusu olan husus, siyasi menfa
at değil vatanın menfaatidir. Aziz vatanı hiç ol
mazsa, bizden sonraki nesillere mamur ve mü
reffeh bir halde bırakmanın tedbirlerini mi al
mamız, yoksa, güçlüklerden, istismarlardan kor
karak bizden sonrakileri hattâ bugüne nazaran 
daha korkunç ekonomik, sosyal ve kültürel me
selelerle karşı karşıya bırakacak bir mesuliyet
sizlik anlayışı içinde hâdiselere seyirci kalmamız 
mı icabederdi. Biz bu iki yoldan güç ve fakat şe
refli olanını seçtik. Vatandaşların aklıselimine 
güvenerek büyük dâvalarımızı halledici adımları 
atmak, temelleri kurmak yoluna girdik.) 

Muhterem arkadaşlarım, maddelerin müzake
releri sırasında sorulacak ve belirtilmesi lüzum
lu görülecek hususlar da, huzurunuzda olmak 
mevkiindeyim. 

Şimdi, mâruzâtımızı bitirirken Mecliste bu
lunan siyasi grupların müşterek sorumluluğunu 
ve o derece de ortak şerefini taşıdıkları Kalkın
ma Plânımızı gerçekleştirecek olan sistemde, ser
vet ve yüksek kazanç düşmanlığı olmadığını bi
lâkis meşru yollardan kazanılmış olmak şartiyle 
ve inönü'nün diliyle; «Vergisi ödenmiş yüksek 
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kazanç sağlamanın sadece bak olduğuna değil 
aynı zamanda bir iftihar ve itibar vesilesi» oldu
ğu vakıasını çalışmalarımızda göz önünde bulun
durduğumuzu belirtmek isterim. 

Tasarılardaki maddelerin müzakeresi ümid-
ediyorum ki fikirlerin yakınlaşmasını sağlıyacak-
tır. Hattâ getirilen tedbirlerin veya değiştirme
lerin yetersizliği ileri sürülecektir. Ve eminim ki, 
Anayasanın 61 nci, vergi ödevi maddesiyle (her
kes malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü) 
kılan hükmü muvacehesinde vergileri, mükelle
fin gönlünden kopanı (sadaka nevinden) verece
ği bir miktar para olarak değil, kazancı nisbe-
tinde Devlete ödenmesi borç olan bir anlayışta 
Meclisimiz beraber olacaktır ve bu yoldaki ted
birler el birliğiyle sağlanacaktır, tamamlanacak
tır. 

Cemiyetimiz bünyesinin süratle değişmekte 
olduğuna, bu yüzden problemlerin büyüyerek ve 
artarak çözüm aradığına yukarda işaret etmiş
tik. 

Bu Meclis, örneğin; işçi haklarına ilişkin mü
esseseleri başka memleketlere göre, hâdiselere ta
kaddüm etmek suretiyle süratle ve zamanında 
kanunlaştırmasını bilmiştir. 

işçi- hakları birçok memleketlerde pahalı su
retlerle elde olunmuştur. îyi bir vergi rezervi 
olarak daima içerde ve dışarda ileri sürülen, bir 
kısım iddialara göre, iki milyar lira gibi bizce 
muhayyel olan gelir kaynağı olarak gösterilen 
tarımın Gelir Vergisi içinde fakat muvakkaten 
de olsa, sisteme uymaz görülebilecek asgari ver
gi esası ile makûl bir gelir sağlanmasına gidil
miş olmasını aynı zamanda sosyal bir konu ola
rak mütalâa etmek ve bunu zaruri bulmak bir
çok bakımlardan yerinde görülecektir, sanıyo
rum. 

Son olarak, vergilerin düzeltilmelerini, bir kı
sım özel teşebbüs yatırımlarını sağlıyacak trans
ferler bakımından, plân finansman ihtiyacı ba
kımından, sosyal adalet bakımından ve belki da
ha mühimini dış yardımların sıağlanabiiLmesi bakı
mından Komisyonumuz birçok ahvalde aynı dü
şünce ve görüşle huzurunuza getirmenin vazife 
anlayışı içindedir. 

Komisyonumuzda, alınacak vergilerin mem
leketin imarına fakir vatandaşın ihtiyacına sarf 
olunacağı, vergilerin bir emme basma tulumbası 
işini göreceği düşünülmüştür. 
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Vergiyi, dar mânada Devletlin hizmetlerin

den faydalanmak şeklinde değil, Devlet ve top
lumun iktisadi gelişmesinden faydalanma şek
linde anlıyor, bu suretle daha fazla vergi veril
diği halde kazancın artabileceği, yani vergilerin 
müspet tesirli olmaları için de sebeplerin bulun
duğunu kabul ediyoruz. 

Geçici Komisyon, Yüksek Heyetinize lâyık 
bir çalışmayı getirdiği kanısındadır. Tetkikleri
nizle daha faydalı hale geleceğine muhakkak na
zariyle bakmaktayız ve ilgilerinizi diliyoruz. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — C. K. M. P. grupu adına Sa
yın İrfan Baran. 

C. K. M. PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA İRFAN BARAN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, üçüncü İnönü Hükümeti kurulduğu 
zaman bu Hükümetin Türk milletinin huzuru
na bir reform Hükümeti karakterinde çıkaca
ğı ilân edilmiş idi. Hattâ bu reform karakterin
de icraata eski hükümetlerin bünyelerinin ve 
kuruluşlarının mâni olduğu, koalisyono işti
rak eden diğer partilerin memleketin çok muh-
tacolduğu reform istikametinde bir icraata 
mâni oldukları hususu bugünkü Hükümet Baş
kanının ağzından memlekete ilân edilmişti. 

Üçüncü İnönü Hükümeti, kendisinin re
form Hükümeti olduğunu daima ilân etmiş 
ve bu reformların da, vergi reformu ve tarım 
reformunun gerçekleştirilmesi suretiyle yerine 
getirileceğini beyan etmiştir. O tarihten beri 
gerek kamu oyunda, gerekse basında reform 
taraftarlariyle sözde bu reformlara karşı mu
hayyel bir cephenin mevcudiyeti ileri sürüle
rek şiddetli bir polemik açıldığı görülmüştür. 

Şimdi bu reform Hükümeti, kendisini reform 
Hükümeti olarak ilân eden Hükümet, vergi re
formuna ait tasarıları huzurunuzdadır. 

Muhterem arkadaşlar, vergi reformu denin
ce muhakkak ki, akla gelen şey, vergi politi
kasında değişikliktir. Vergi politikasındaki 
değişiklik, bizatihi malî konular yönünden olur. 
Vergi adaleti sağlanmak istenir. Gerek Hazi
ne ve gerek mükellefler bakımından vergi em
niyetinin tesisi düşünülür. Vergi reformu, eko
nomik ve sosyal maksatlarla da yapılabilir. Bir 
memlekette gelir dağılımı gayriâdildir, vergi po
litikası o surette ayarlanır ki, gelirlerin dağılı
mındaki adaletsizlikler nisbetsizlikler gideril-
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mek istenir. Yine vergi reformu ekonomik se
beplerle yapılır, istihsalde ve istihlâkte cemiye
tin menfaatine olarak artırma veyahut da da
raltma neticesi doğuracak değişiklikler yapılır. 
Kendisini reform Hükümeti olarak ilân eden 
Hükümetin huzurunuza getirdiği vergi reformu 
ise Ibu karakterleri taşımaktan uzaktır. Aslın
da bu tasarılar vergi politikasında değişikliği 
mutazammın reform kanunları değil, sadece 
zam kanunlarıdır. Sayın Maliye Bakanı nisbe-
ten mutedil bir ifade ile realiteye daha çok 
yaklaşarak, bu tasarıların bir kısmı zam kanu
nudur, ama bir kısmı da reform kanunlarıdır 
demişlerdi. Sayın Komisyon sözcüsü realiteye 
daha çok yaklaşarak geçmişteki ayarlamalara 
müşabih bir kelime kulalndılar; «Bunlar dü
zeltme kanunlarıdır» dediler-. 

Arkadaşlar, demek ki, bu kanunlar vergi re
formları kanunları değil, daima Meclislerin 
yaptığı alelade düzeltmeleri ihtiva eden tasa
rılarla, zam tasarılarıdır. 

İlân edilmiştir ki, bu memlekette işçiler, me
murlar, subaylar vergi öderlerken milletin di
ğer kısmı vergi ödememektedir. Bununla, bu 
tasarıların muhatabolduğu vergi . mükellefleri
nin dışındaki vatandaş kütlelerine Hükümet 
vergi reformu yoliyle, sözde vergi adaleti, sos
yal adalet mevzuunda bâzı şeyler yapmakta 
olduğu intibaını uyandırmak istemiş, basında 
ve siyasiler arasında giriştiği devamlı polemik
le de bu kanaati yaymaya çalışmıştır, işte bu 
haksız esaslara dayanan ve bir takım bu vergi
lere muhatabolmıyacak zümreleri, (bir politika 
için, bir politika yolunda kazanmak için yapı
lan bu polemiklerin ne kadar haksız olduğunu 
belirtmek için bu kısa girişi yaptık. 

Hakikat şudurki, 1964 bütçesinin ortada bu
lunan bir açığı vardır. Bu açığı kapatmak ihti
yacı vardır. Bu açığı kapatmak için bu tasarı
lar getirilmiştir. Biz meselenin esasında bu nok
tada Hükümet ile hemfikir değiliz. 

1964 bütçesinin açıklarının kapatılması için 
bizce üç yol vardır. 

Bunlardan birincisi, Devlet bütçesinde ta
sarruftur. Sayın Maliye Bakanımız, bu Meclis 
kürsüsünden mütemadiyen tasarruftan bahse
dilir, ama hiç kimse hangi kalemlerle tasarruf 
yapılması iktiza ettiğini söylemez, bu mevzu
larda teklifler getirerek Mecliste bizzat tasar
rufu sağlamaz.» dediler. 
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Muhterem arkadaşlar, biz Sayın Maliye Ba

kanına bâzı tasarruf kaynaklarına dair kısa 
misaller vermek isteriz. Bugün cemiyetimizin 
en müreffeh zümrelerinden birisini teşkil eden 
subaylar için lojman yapılmak üzere her yıl 
bütçesinden 65 - 70 milyon liralık tahsisat ayrıl
maktadır, kanunla yapılmaktadır. Kalkınma Plâ
nının finansmanında büyük güçlükler çekildiği bu 
devrede, pek zaruri olmıyan bu lojman inşaatı 
durdurulabilir. Karayolları, Devlet Su işleri, Top-
raksu, Üretme çiftlikleri gibi müesseselerde o ka
dar başı boş ve yüreklere acı ve ezinti veren har
camalar vardır ki, öyle bir tahsisat yağmaları ve 
nereye gittiği belli olmıyan yolluklar vardır ki, 
murakabesi kuvvetli bir idare bu suiistimallere 
son verebilir. 

Hattâ bu tahsisat yağmalarının, Sayın Ma
liye Bakanının, kendi teşkilâtına kadar yayıldığı
na dair bütçe müzakerelerinde verilen misallere 
buradan cevap dahi verilmemiştir. Bir (D) cet
velleri vardır. Ankara'da Bakanlıklara ve mer
kez müesseselerine ait ve büyük ölçüde buralarda 
kullanılan bu (D) cetveleri, Türkiye'de eski Şark
ın, Bizans saraylarının ihtişamını yaratacak bir 
hizmetliler suiistimaline sebebiyet vermektedir. 
Bakanlıklarda, daktilo tamircileri, çamaşırcılar, 
ütücüler, hiç lüzum yokken daimî kadrolarda 
adam kayırmak için bol miktardan kullanılmakta
dır. Bunlar hepsi Ankara'da olduğuna göre bir 
merkezi teşkilâtta icabında toplanarak bu fazla
lıklara son verilebilir. Ve nihayet başını sokacak 
meskeni olmıyan milyonların yaşadığı, sofrasın
da yiyecek ekmeği zor bulan insanların yaşadığı 
bir memlekette her şeyden evvel milyonlarca 
lira sarf etmek suretiyle yüzme havuzları yap
mak gibi lükslerden vaz geçilebilir. 

Şimdi Sayın Maliye Bakanımız, bütün bu 
tahsisatlar, kanunlar icabı veriliyor, bu kanun
lar değiştirilmeden biz bir tasarruf yoluna gide
meyiz diyebilirler. Doğru arkadaşlar. Ama ver
gilere zam için tasarılar getiren Hükümet, o is
tikamette bir icraatı arzu ederse o kanunları da 
tadil etmek için tasarıları pekâlâ getirebilirdi. 

Biz bir ikinci yol olarak, bütçe açığını kapat
mak için ikinci bir yol olarak iktisadi Devlet Te
şekküllerinin verimlerinin artırılmasını teklif 
ediyoruz. Bu müesseselerde de, Şeker Şirketi gi
bi, Kömür işletmesi gibi, Denizyolları gibi, De
miryolları ve saire gibi sayısı 150 ye varan, içe-
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risinde kuzu yetiştirme şirketleri bile bulunan 
bu müesseselerin nasıl bir israf, lüks ve verimsiz
lik içinde olduğu cümlemizin malûmudur. Mu
rakabesi kuvvetli bir Hükümet bu gibi şeylere 
bir an evvel son verebilir. 

Bu müesseselerin bünyesine futbol takımı na
mı altında fuzuli tahsisat alan insanların, kala
balıkların dahi yerleşmesini önliyebilir. Ve bu 
suretle de, bütçenin gelirlerini artırmak suretiyle 
açığı kapatmak için ikinci bir yolu bulabilir. 

Bir üçüncü yol da; vergi ziyamın önlenmesi 
suretiyle temin edilecek gelirlerdir. 

işte biz, arkadaşlar, siyasi zam tasarıları ye
rine nihayet büyük nisbetsizlikler arz eden ve
ya çok eski zamanlarda ihdas edildiği için bugün 
için mânasını kaybetmiş bâzı vergilere ait basit 
düzeltmeler dışında, her türlü zammın aleyhin-
deyiz. Ve 5 yıllık Kalkınma Plânının tahakkuku 
için her sene mütemadiylen milletten yeni feda
kârlıklar isteneceğine, Devletin tahsisatları har-
camamasmdaki başıboşluğa, gelirlerini teminde
ki kayıtsızlığa bir son verilmesini ve bu suretle 
de meselenin esasından halledilmesini istiyoruz. 

Bu umumi maruzatımızdan sonra, halen hu
zurunuzda müzakere edilmekte olan Gelir Ver
gisi tadilâtına ait tasarı hakkında da bâzı nok
talara işaret etmek isteriz. 

Arkadaşlar, her sahada olduğu gibi, mükellef
ler için -de Devletle münasebetlerinde ve kanuni 
mevzuatta istikrar ihtiyacı bir esas prensiptir. 
Gelir Vergisi Kanunu kabul edildiği zamandan 
beri esnaf muaflığı ile ilgili bölümlerin kaç defa 
değiştirilmiş olduğu hususunu herhalde aded ola
rak tesbit edemez hale geldik. Aynı husus bugün 
bir kere daha huzurunuza geldi. Arkadaşlar 
1961 senesinde yapılan tadilden Gelir Vergisi
nin yeniden tedvininden beri sırf Zirai Gelir 
Vergisi ile ilgili hükümlerde bu dördüncü de
ğişiklik isteğidir, iki sene zarfında Gelir Ver
gisinin sadece bir faslında dört defa değişiklik 
istiyoruz. Mütamadiyen değişen bu hükümler 
muhakkak ki, âdeta bütün vatandaşları içine 
alan vergi mÜkellefiyetiyle Devlet arasındaki 
itimadı kökünden sarsmaktadır. Vergi refor
mu yapacağı, zam mı yapılacak, her ne yapıla
caksa bu bir kere yapılmalı, hiç değilse on sene, 
yirmi sene bir sisteme, esaslarına dokunulmadan 
bu sistem yürütülmelidir. Bir insan esnaf mı
dır, değil midir, tüccar mıdır, değil midir, her 
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sene bir başlka ölçü ile mütemadiyen değişiklik 
yaparsanız, o memleketteki vatandaşların ıstı
rabının mesulü kimse değil, Hükümettir. Ve 
sizsiniz. Halâ bu hatalı yolda devam ediyoruz. 

ikincisi; vergilerde güvenlik ve adalet ol
malıdır. Şimdi bir kaç misâl vermek istiyorum. 
Getirilen tasarı bu esasları temin edememiştir. 

Çiftçilerin vergilendirilmesinde iki esas ta-
kibolunacaiktır: Senelik satış esası ve arazi bü
yüklüğü esası. Denilmiştir 'ki, satışın nereye 
yapılacağı kontrol edilemiyeceği için aslında bu 
kontrol nazariyatta kalacak bir şeydir. Asıl 
Hazinece vergi mükelleflerinin takibinde esas 
olacaık olan kıstas arazi büyüklüğüdür. Arka
daşlar arazi büyüklüğü için muayyen ölçüler 
konmuş, güzel ama kabul edersiniz ki, arazinin 
sulusu vardır, susuzu vardır. Memleketin verimli 
bölgeleri vardır, verimsiz bölgeleri vardır. Aca
ba Adana'daki üçyüz dekarlık hububat ekimi 
ile Çankırı'da)ki üçyüz dekarlık hububat ekimi 
veya Aydın, izmir ovalarındalki ekimle Van'
daki ekimin getireceği gelirin müsavi olacağı 
düşünülebilir mi ? Şu halde arkadaşlar getirilen 
'tasarıdaki bu ölçü adalete uygun değildir ve 
memleketin fakir mmtakaları aleyhine, zengin 
mmtakaları lehine bir kıstastır. 

Bir başka 'tehlikeli nokta ve muhakkak ki, 
tatbikatta çok büyük haksızlıklara, şikâyetlere 
ve ıstıraplara sebebiyet verecektir. Gayrisafi 
kazanç üzerinden mükellefin verdiği beyanna
mede gösterdiği kazanç miktarı ortalama ko
misyonlar tarafından evvelce tesbit edilecek 
olan ortalama kazanç hadlerinden nofcsansa 
hiçbir tetkikat yapmaksızın, yani mükellefin 
vergi kaçırdığı hususunda hesapları üzerinde 
her hangi bir kontrol yapılmaksızın, peşinen o 
iş bilâhara yapılmak üzere maliye idarelerine 
re'sen takdir hakkı tanınmaktadır. Arkadaş
lar, vergi kaçakçılığının çok büyük ölçülerde 
olduğu hususunda hepimiz müttefikiz. Bunu 
kimsenin itiraz etmesine imkân da yoktur. Ra
kamların dili o kadar beliğdir İki, ve bu şikâyeti 
müştereken eskiden beri okadar çok yapıyoruz 
ki, bu hususta kimsenin söyliyecek sözü olma
ması gerekir. Ama kabul edersiniz ki, bir mem-
lekette ticaretle uğraşanlar, sanatla uğraşanlar 
her zaman ortalama kâr haddi diye tesbit edi
len bir miktarda kazanmamış da olabilirler. Sa
yıları az da »olabilir. Şu veya bu sebeple ka
zanamamış, zarar etmiş de olabilirler. Siz vergi 
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takipçisi bir idareye üstelik o takipçilerin ada
let ölçülerine de vâkıf olmadığımıza göre bun
lara peşinen itimada meclbur da bulunmadığı
mıza göre zarar eden bir mükellefe, «sen illâ 
kâr etmiş olmalısın» diye peşinen vergi tarh et
me salâhiyetini verirseik o memlekette arkadaş
lar, çalışanlar için artık güvenlik kalabilir mi ? 
Zarar edenleri daha çok yıkacak, daha çok kah
redecek tedbirlerin kimseye faydası 'olmıyacak, 
üstelik vatandaşı tedirgin edecek, endişeye dü
şürecek bu nevi maddeleri tasarılardan çıkar
mak lâzımdır. 

Zirai kazançlar üzerinde iki noktaya daha 
temas etmek .isterim. Tıpkı diğer kazançlarda 
resen takdir yoluna hiçbir inceleme yapılmak
sızın gidildiği gibi, zirai kazançlara da bir mak
tu vergi konmuştur. Her ne kadar yangın, zel
zele, don ve kuraklık gibi bâzı tabiî âfetlerin 
tesbiti halinde bu maddenin uygulanmıyacağı 
tasrih edilmiş ve böylece tehlikesi nisbeten 
tahdidedilmiş ise de zirai işletmeler için de 
bir maktu vergi konmuştur. Bu maktu vergi
den daha az kazancınız olursa» yani matrah 
bakımından kazancınıza tarh edilecek vergi 
maktuan konan vergiden daha az olursa ve
yahut siz zarar etmiş, olsamız dahi yine o 
maktu vergiyi ödemekle mükellefsiniz. Hal
buki bütün maliyeciler, her halde hiç kimse
nin dili varmaz ki, Gelir Vergisi 'ancak ka-
zânandasn alınır, kazanandan tâyin edilen 
bir mabette alınır. Kazanmıyan bir insandan 
veya az kazanmış 'bir insandan evvelce tes-
bit edilmiş bir miktara göre illâ şu kadar 
vergi vereceksin, çoğunu verirsen alırım, azı
nı verirsen kabul etmem, bu kadar verecek
sin diye bir hüküm vaz'etm'ek, arkadaşlar Ge
lir Vergisinin esas prensipleriyle bağdaşa
maz, adaletle de bağdaşamaz. Nedense sayın 
maliyeciler avukatlara demiyorsunuz ki, «Son 
ayda 500 liıadan az kazanamazsın. Binaenaleyh, 
bu matrhtan az vergiyi kabul etmem.» Dok
torlara niçin diyemiyorsunuz da çiftçiye ayrı 
bir husumetiniz mi var ki, siz kazanamazsanız 
dahi maktuen şu kadar vergi vermeye mec
bursunuz diye bir hüküm koyuyorsunuz? 

Şimdi arkadaşlar, fou maktu verginin L' 
başka tehlikesini de sayın idarecilere hatır
latmak isterim. Bu maktu vergiyi koydukları 
için o maktu vergiden fazla vergi vermek 
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durumunda olan mükellefler bu maktuyu na
zarı itibare alacaklar, o vergiyi vermiyecek-
ler. Maktu vergi ne kadarsa o kadar kazanç 
gösterecekler. Zaten sayın maliyemiz çiftçilerin 
de mükellefiyetini genişlettikten sonra, mü
kellef sayısını, zaten kontrolla falan da imkân 
yok. Hele çiftçilikte kontrol çok zor olacak, 
maktu .vergilerin icabettirdiği nisbette vergi 
varecek, fazla vergiyi vermiyecek. Nasıl bir 
mekanizma işliyor şimdi? Çok kazanan, kanu
nen çok vermesi lâzımgelen çiftçi, bu ver
gisini maktu vergiye göre indirecek, az ve
recek, >az kazanan veya hiç kazanmıyan za
vallı çiftçi de onun kadar maktu vergi ve
recek. Bu suretle zarar edenlerle kazananları 
siz tatbikatta aynı seviyeye getirmiş olacaksı
nız. 

Bir başka nokta : Çiftçilere Gelir Vergisi 
yeni esaslara göre 1966 senesi kazançlarına 
da teşmil ediliyor. 1963 senesinin hesaplarını, 
hesap tutmıyan çiftçi kapatmış. Şimdi hangi 
•esaslara göre vergisini nasıl tesbit edecek, 
belli değil. Alabildiğinden belki maktu esa
sa göre maliye alacak. Ama arkadaşlar, mem
leketlerde cezalar gibi mükellefiyetler de 
makable şâmil tutulmaz. Bu hukukun umu
mi esaslarındandır. Bizim maliyemiz sadece 
çiftçiler için getirdiği yeni mükellefiyeti geç
miş seneye de teşmil ediyor. Yani 1963 sene
sinde vergiye tabi olmıyan vatandaşlara «Sen 
1964 te vergiye giriyorsun, senden ayrıca 
1963 senesinin vergisini de mükâfat olarak 
alacağım» diyor. Arkadaşlar, finansman ihti
yacı ile dahi olsa böyle adeletten uzak, hu
kuk prensiplerinden uzak kaidelere yer ver
mek suretiyle bu memlekette idareyle vatan
daşın arasını açmamalıdır. 

idare ile vatandaşın arasında haksızlıklar 
açar ve bu haksızlıkların idare ile vatandaş
lar arasında açtığı uçurum her şeye rağmen 
kolay, kolay doldurulamaz. Halk Partili ar
kadaşlarım mazide bu yolda dersler almışlar
dır. Bunları nazarı itibara almalılar ve bu 
hükümleri mutlaka değiştirmelidirler. Saygı
larımızla. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına 
Sayın Kâmil inal. 

M. P. GRUPU ADINA KÂMİL İNAL 
(Bolu) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 
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vergi kanunları hakkında M. P. Grupunun gö
rüş ve temennilerini arz edeceğiz. 

îki yıldan beri devam eden vergi zamları 
ileriki yıllarda da devam edeceği söylendiği 
müddetçe yurdumuzda iktisadi ve malî istik
rara kavuşmak mümkün olamaz. 

M. P. Grupu olarak, vergi verebilecek 
durumda olan vatandaştan vergi alınmasın 
diye bir iddiamız yok, yalnız vergi verenle
rin yükünü ağırlaştırılmakta bu memleketin 
hızlı kalkınma gayesinin mümkün olacağını 
beklemek doğru değildir. 

Çünkü; istihsalimiz, halkın ve ekonominin 
ihtiyacını karşılamadığı, müddetçe fiyatla
rın artışı devam edecek, bunun sonunda 
enflasyon tehlikesi olabilir. Bununda çaresi 
piyasa talebini sınırlandırmanın ve istihsalin 
artırılmasına gayret etmenin iktisadi bir yol 
olduğu malûmdur. Fakat her zaman kısa 
vadeli olan piyasa talebinin sınırlandırılması 
tercih olunuyor. Piyasanın talebi iki yoldan 
sınırlandırılabilir. 

1. Devetin harcamalarını kısması ve mas
raflarını azaltmak yoluna gidilmesi. 

2. Halkın üzerine vergi yüklüyerek alış 
gücünün daraltılmasıdır. 

Hükümetin kendi masraflarını kısmak su
retiyle fedakârlık yapması lâzımgelirken daha 
kolay olan halkın alış gücünü kısmak yolu
na gitmesi iyi değildir. 
Halk, gelirlerinin bir kısmını ailesinin ge 

çimine sarf eder. Tasarruf edebildiği kısmını 
kendi yatırımlarına veya bir bankaya koya 
rak yine memleket yatıranlarına endirekt ola
rak katılmaktadır. 

Müstehlikin alış, gücünün azalması sebe
biyle durgun olan piyasa daha da durgun-
laşabilir. Mükelleften Devlet işletmelerine akta
rılmak istenen bir milyar lira Devlet yatı
rımlarının ve harcamalarının çok ağır gidişi 
sebebinden piyasadaki para sirkülasyonunu da 
ağırlaştırabilir. 

Muhterem arkadaşlar. 
Bir memelketin kalkınması, ilmin ve tecrü

benin öğrettiğine göre yalnız fazla yatırım 
yapmaya ve gelir yaratmıya değil, aynı zaman
da istihsal ile gelir arasındaki dengeyi mu
hafaza etmek lazımdır. 

Yatırımlardaki artışın umumi gelir sevi-
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yesi üzerinde kuvvetli tepkiler yarattığı kesin 
bir gerçektir. Fakat istihsalin gelirlere para
lel olarak gelişme derecesi yatırımların va
sıflarına göre değişmektedir. 

özel sektör yatırımları nisbeten kısa vâde 
içinde istihsali besleyici neticeler sağlamak
tadır. 

Devlet yatırımlarından daha yüksek itçimai 
fayda beklemekle beraber istihsal üzerindeki, 
müspet tesirleri uzun yıllardan sonra meydana 
gelir. Gelirleri artırıcı iktisat politikasını yü
rütürken ifrata kaçmadan enflâsyonu frenliye-
bilmeleri, yıldan yıla yatırımlarda özel sek
törün hissesini artırmakla mümkün ölür. 

Memleketimizde geçmiş yıllarda resmî sek
törün özel sektör aleyhine yatırım yapmasft-
nın neticeleri malûmdur. 1950 yılında resmî 
sektörün yatırımlardaki hissesi % 37 iken bu 
nisbet 1953 de % 45 çıkmasiyle enflâsyonist te
sirler başlamıştı. 

Yeni vergilerle yatıranların hacmini geniş
letmeyi düşünen Hükümet, yine yatırımlar
da resmî sektörün yapacağı yatırımın ;% 60 dan 
aşağı olmıyacağı meydana çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlar. 
Biz M. P. Grupu olarak önümüzdeki yılda 

yatırımlar sayesinde nakdî gelirin artaca
ğını, fakat; istihsalin gelirlerdeki artışa kı
yasla geride kalacağını Hükümetçe vergi po
litikasına verilmek istenen yönün memleket 
ekonomisi bakımından hatalı olacağını hatır
latmak isteriz. 

Resmî sektör yatırımlarının muhakkak pa
halılığa ve dış ticaret zorluklarına sebebola-
cağını hesaplamıyanlar ümidedilen neticeyi ala
mazlar. 

Halen Amerikan milleti ilim adamlarının 
şu söyledikleri sözleri yerine getirmek için ver
gilerinde indirimler yapıyorlar. 

Vergi yükü hafifletildiği takdirde yatırım
ların önemli şekilde artacağını hesaplıyorlar. 

Biz de bunun tam aksini yapıyoruz. Sayın 
Maliye Bakanımız bizim vergi yükü ile Ame
rikan Milletinin vergi yükü bakımından arada 
farklar olduğunu söyleyebilir. 

Şu karşılaştırma ile vergi yükünün ağırlığı 
meydana çıkmaktadır. Bizde vergilerin millî 
gelire nisbeti 1% 18 Amerika'da ise ;% 25 ol-
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ması lehimize bir mâna ifade etmez. Bunun 
nisbetlerin gelir mikearı ile beraber mütalâa 
«dilmesi gerekir. (Bizde nüfus başına yıllık ge
lir 1 700 lira Amerika'da ise 20 000 lira
dır. Ayda ortalama 150 lira kazanan Türk 
mükellefi kazancından 30 lira ödeyebil
mek için nelerden fedakârlık yapacağı ma* 
lûmunuzdur. Halbuki j % 25 vergiye rağmen 
Amerikan vatandaşının cebinde ortalama 15 
bin lira kalıyor. Bundan da kimin vergi yü
künün ağır veya hafif olduğu meydana çık
maktadır. 

Biz vergi adaletini sağlamak bakımından 
bu yola gidiyorsak, hıer yıl plânın yatırım 
için gerektirdiği paranın bulunması için vergi
lere zam. ve yeni vergiler ihdas etmek yoluna 
gitmek bu memleketin iyiliğine olmadığım be
lirtmek isteriz. Memleketimizde vergi mükel
leflerinin ödediği vergi miktarlarını da bi
liyoruz. Biz M. P. Grupu olarak vatandaştan 
alınan vergilerin vatandaşın malî bünyesini 
sarsmadan, alınmasını ve reform diye hakikatte 
vergilere zam ve yeni vergiler ihdasının yolu
na son verilmesini ve bu yolun memleket men
faatine olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vergi Usul Kanunumuzda yapılan bir değişik

likle yeni bir usul meydana getiriliyor, o da mü
kelleflerin ödediği vergilerin ilânı. 

Her kesin ödediği verginin ve zarar edenleri 
ilân suretiyle teşhir edilmesi, ticari mahremiyeti 
ihlâl ettiği gibi Devletin ciddiyetiyle de kabil 
değildir. 

Devletin elinde her türlü kontrol imkânı var
ken vergi ziyanını önlemek için teşhir etmek ve 
toplumun kin ve nefretini tahrik etmesi ve sosyal 
bünyemizde de doğuracağı mahzurları hesaba kat-

»• malıdır. 

Zarar eden bir firma, zararının sebeplerini ve
sikalara dayanarak Maliyeye izah edebilir. Fakat 
toplum karşısında bu müdafaa imkânına sahip 
bulunmadığından haksız ve zararlı bir töhmet ve 
husumet altında kalır. Ticari hayatı anlamamaz-
lıktan gelinerek çok kazanmak ve çok vergi öde
mek bir iftihar vesilesi olacaktır, deniliyor. Çok 
vergi ödemenin bir iftihar vesilesi olacağı düşü
nüldüğüne göre az vergi ödemek ve zarar etmek 
de bir utanç vesilesi telâkki ve telkin edilmekte
dir. Halbuki esasen, maddeten mağdur olmuş bir 
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kimseyi böyle bir telkinle bir de manen cezalan
dırmak doğru değildir. Ticarette kâr zararın 
kardeşidir. Fakat toplum bunu idrak edemez. 
Sonra bugün çok hassas bir itibar müessesesi var
dır. Bunu da zedelemek memleket ticareti için 
zararlı bir usuldür. Kanundan bu maddenin çı
karılması icabeder. 

Zararı utanç vesilesi olarak telkin eden bir ida
renin büyük himaye ve imtiyazlara rağmen daima 
zarar eden kendi iktisadi teşekküllerinin teşhiri 
sebebinden elde edeceği netice ne olacaktır? Eğer 
bu madde kanun tasarısından çıkarılmazsa ilân 
neticesinde az vergi veren mükellefleri gören bâ
zı mükellefler, kendilerini bu gibilerle mukayese 
ederek fazla vergi ödediği kanaatine vararak iler-
ki yıllarda az kazanç göstermek suretiyle bir 
nevi vergi mukavemeti meydana gelecektir. Fay
dasından fazla zararı olan bu usulün müdafaası
nın yapılmamasını arzu etmekteyiz. Buraya kadar 
bütün görüşlerimiz,'Hükümetin vergi alma politi
kasının verimli yöne girmesini vergi ziyanını ön
lemesin diye bir iddiamız yoktur. Yalnız alına
cak vergilerin kaynaklarını ve vatandaşı zorlama
dan nasıl alınacağının izahına çalıştık gayemiz 
yergi ödiyen kütle ile yani özel sektörle Hükümet 
yöneticilerinin müşterek anlayış içinde problem
lere çareler bulmak daha iyi neticeler sağlıyacağı-
na kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Olaylar ve tecrübeler, bugünün içinde bulun

duğu durumun ve (iktisabettiği bir hakkın) de
vam edeceğinden emin olmıyan insanların, korku 
ile hareket ettiklerini ve bu yüzden birçok teşeb
büsleri yapmaktan vazgeçtiklerini ispat etmiştir. 

Hükümetin vazifelerinden biri de insanların 
teşebbüs enerjisini kırmamak, bilâkis cesaretini 
artırmak için onu sonradan çıkacak kanunların 
gelecek hükümlerinin korkusundan ve endişesin
den kurtarma gerekir. 

îşte bu düşünceler, hukukta kanunların neş
rinden evvelki zamanlara şâmil olmamaları pren
sibini doğurmuştur. Bu prensipten mülhem ola
rak müspet hukukta. Şu kanunlarımız vardır. 

1. Her hâdisenin hukukî hükümleri hâdise
nin vukubulduğu tarihte mer'i olan kanuna ta
bidir. (Medeni Kanunun tatbikat ve meriyete 
vaz'ı hakkındaki 864 nolu Kanun). 

2. Usul hükümleri, müktesep hakları ihlâl 
etmemek şartiyle makable teşmil edilebilir. 
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(Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu mad- ; 

de 578) , 
3. Bir suçun işlendiği zamanın kanunu ile .1 

sonradan neşrolunan kanun hükümleri biribirin-
den farklı ise, failin lehine olan kanun tatbik ve 
infaz olunur. 

(Türk Ceza Kanunu Mad. 2) 
4. 1950 takvim yılından evvelki zamanlarda 

vukubulan faaliyetlere ait vergiler eski hükümle
re göre alınır. (5421 nolu Gelir Vergisi Kanunu 
geçici Mad. 1) 

5. 1961 takvim yılından evvelki zamanlarda 
vukubulan faaliyetlerin vergilendirilmesinde eski 
hükümler uygulanır. (193 No. lu Gelir Vergisi 
Kanununun geçici maddesi 1.) 

6. 1 . 1 . 1961 tarihinden önce işlenmiş fiil
ler hakkında, bu fiillerin işlendiği tarihte yürür
lükte bulunan kanunların vergi cezalarına ait hü
kümleriyle yeni kanun hükümlerinden hangisi 
mükellefin veya suçu işliyen kimsenin lehine ise 
o hüküm uygulanır. (213 No. lu Vergi Usul Ka- I 
nunun geçici 6 ncı maddesi) gibi daha birçok mi
salleri sıralıyabiliriz. 

Anayasamızdaki hükümler yani ceza bakımın- I 
dan kanunların makable şâmil olmaması prensibi 
(kişi güvenliği), (hak arama güvenliği). 

Tabiî yargı yolu, ispat hakkı gibi hakların ko-
runmasiyle ilgili hükümleri gösteren 8 nci bölüm
de yer aldığı için vatandaşın aleyhine sonuç do
ğuracak bir kanunun makable şâmili doğru ola
maz. 

Anayasamızın 11 nci maddesine göre, kanun 
kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal 
adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa 
bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz diye 
açık ifadesi ile de bağdaşamaz. 

Hükümetin Yüce Meclisimize getirdiği deği
şikliklerle Gelir Vergisi Kanununda yeni mükel
lefiyetlerin 1963 takvim yılı işlemlerine de uygu
lanması yukarıdan beri izahına çalıştığımız hukuk 
prensiplerine zıt bir durumdadır. 

Gelir Vergisine konan geçici birinci madde ve 
5 nci maddelerle 1963 yılı içinde verilen beyan
namelerde vergiye tabi olacağı zikrediliyor, bu
nun izahı nasıl yapılır? I 

Vergi Usulü Kanununda yapılan değişiklikler 
yani madde bir de vergi mükelleflerinin Resmî I 
Gazete ile ilânı fayda yerine daha büyük zararlar ı 
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getireceğinden Hükümet ve Geçici Komisyon şüp
helenmiş maddenin sonuna mükelleflerin haysiyet 
ve şeref haklarına tecavüz .olacağını kaani oldu
ğundan cezai bir fıkra eklemiştir. Mükellefe 
manen saldırıları tamunla korumaya çalışacağımı
za bu maddenin kanun metninden çıkarılması da
ha uygun olur. 

Geçici Komisyon geceli, gündüzlü çalışarak 
Hükümetin teklif etmiş olduğu kanunları hakika
ten memleket gerçeklerine daha yakın prensiple
re bağlamıştır. Bu misaller Hükümet teklifi ile 
komisyon teklifleri karşılaştırıldığında açıkça gö
rülmektedir. Komisyon üyesi arkadaşlara huzu
runuzda teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 

Üzerinde konuştuğumuz bu kanunların mem
leketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olması 
için gerekli değişikliklerin yapılarak çıkmasını 
M. P. Grupu olarak temenni eder. hepinizi hür
metle selâmlarım. (Sağdan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına söz 
almış bulunan Sayın İhsan Gürsan söz sırasından 
sarfınazar etmiştir, yarın konuşacak. Şimdi söz 
sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın îlyas Seçkin'indir. 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara). — Ben de yarın 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın îlyas Seçkin de söz sıra
sından sarfınazar etmiştir; yarın konuşacaktır. 

Gruplar adına söz alanlar bitti. Yeni Türkiye 
Partisi Grupu adına? 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Yarın konu
şacağız. 

BAŞKAN — Yarın. (Orta sıralardan «öyle 
ise kapatalım Meclisi bitsin, gitsin.» sesleri.) 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Yarma talik ede
lim. 

BAŞKAN — Bugün yapılmış olan, Riyaset 
Divanının sunuşu olarak oylanmış bulunan husu
sun açık oylama neticesini arz ediyorum. Oy sa
yısı 221, kabul 183, ret 32 çekinser 6, boş 2. 

Nisap hâsıl olmamıştır, sunuş yeniden oylana
caktır. 

Umumi temayül konuşmaların yarma taliki 
şeklindedir. Vakit de geçmiş olduğundan 18 Mart 
Çarşamba günü toplanacak olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplantısından sonra toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
ilga edilen Ergani Kesker servisinin tesisatları
nın akıbetinin ne olacağına dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Eüdai Oral'ın 
yazılı cevabı (7/414) 

20 . 1 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sanayi Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Adnan Aral 

Ergani Bakır İşletmesine bağlı bakır istih
salinde kullanılan çakmak taşını temin eden 
«Ergani Kesker' Servisi» ilga edilmiştir. 20 yıl 
evvel hizmete giren bu servis kasaba halkına 
çalışma imkânı temin etmekle işsizliği önlemiş, 
sosyal, ekonomi gelişmeye müessir olmuştur. 
Bakır istihsalinde çakmak taşının şart olması bu 
servisin ipkasını zaruri kılar. Hizmetin servis 
yerine mütaahhitler vasıtasiyle ifası; mütaahhi-
din masrafını kısmak suretiyle âzami kâr temi
nini haklı olarak düşünmesi karşısında bundan 
böyle o kasabada işsizlik artacak, sosyal, eko
nomik gelişmenin hızı da kesilmiş olacaktır. Bu 
sebeplerle : 

1. Servis ilga edildiğine göre, 20 yıl evvel 
yapılımış olan tesatsleriın akıbeti ne olacaktır? 

2. Bu tesislerin bugünkü değeri nedir? 
3. Bu servisin görmekte olduğu işin müta

ahhitler tarafından, yani özel teşebbüs tarafın
dan gördürülmesi Beş Yıllık Plâna uygun mü
dür? Beş Yıllık Plâna uygun ise, Kalkınma 
Planındaki yerinin açıkça gösterilerek izah olun
ması. 

4. Mütaahhitler tarafından hizmetin görül
mesinin sebep ve, zaruretleri nedir ? 

,5. 20 yıl kasabanın ekonomisinde her yön
den etkisi olan bu servisin yokluğu sebebiyle ka
saba çapındaki toplum kalkınması nasıl olacak
tır? İşletmenin az masrafla iş görme düşüncesi 
hâsıl olacak toplum zararı karşısında sosyal 
devlet ilkesiyle ne dereceye kadar bağdaşmak
tadır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 12 . 3 .1964 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı işleri 

Bürosu 
Sayı : 01-541-64 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Adnan 
Aral tarafından verileri 20 .. 1 . 1964 
günlü yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisinin 22 . 1 . 1964 gün ve 

Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 7/414, 7954 -
44388 sayılı yazıları. 

ilgide belirtilen yazıya ekli olarak Sanayi 
Bakanlığı yoluyla Bakanlığıma gelmiş bulunan 
Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın yazılı 
soru önergesi incelenmiş ve alman sonuç aşağı
ya çıkarılmıştır. 

Yazılı soruda; işe son verildiği bildirilen 
Ergani Bakır işletmesi Müessesesi Kesker Ser
visi, işe son vermeyip ölü mevsim olan kış ayla
rında her. zaman olduğu gibi işe ara vermiştir. 

Müessesenin senelik ihtiyacı bulunan, yakla
şık 50 000 ton çakmak taşının üretim ve taşı
ma işi; 6 memur, 44 sürekli işçi ve 150 geçici 
işçi ile her yıl 135 işgünü çalışılmak suretiyle 
yapılmaktadır. . 

Kesker Servisinin çalışmadığı kış ayları olan 
ölü mevsimde; sürekli işçiler meyanmda bulu
nan ve servisteki araçların onarım işlerinden 
arta kalan bir kısım şoför,. bager operatörü ve 
benzeri eleman, müessese merkezinden görevlen
dirilmektedir, 

Kesker Servisi, çalışmalarına eski yıllarda 
olduğu gibi muntazaman devam edeceği husu
sunun soru sahibine duyurulmasına delâletleri
nizi saygı ile arz ederim. 

Hüdai Oral 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

2. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak'ın, Toplu Sözleşe, Grev ve Lokavt Kanu
nunun kabulünden bugüne değin, özel ve kamu 
sektöründe, akdedilen toplu iş sözleşmesinin ade
dine dair Başbakandan soru önergesi ve Çalışma 
Bakanı Bülent Ecevifin yazılı cevabı (7/430) 

— 641 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı 
rica ederim. 

4 . 2 . 1964 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Aydın Bolak 
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yatları ve geçim endekslerindeki artış nisbetleri 
ile mukayesesi nedir? 

9. Her iki sektörde akîm kalmış toplu iş 
sözleşmesi müzakeresi sonunda kanuna uygun 
olarak yapılan grev ve lokavt sayısı nedir? Her 
iki sektörde 1961 senesi bidayetinden beri gay-
rikanuni grev ve lokavt olmuş mudur? Olmuş 
ise sanık veya suçlu adedi nedir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 10 . 3 . 1964 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 342 

Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
tlgi: Başbakanlığa gönderilen 7 . 2 . 1964 

gün ve 7-430-8107/45162 sayılı yazı: 

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Bolak'ın 
yazınıza ek yazılı sorusunu Sayın Başbakan 
adına cevaplandırmak görevi tarafıma tevcih 
bııyurulmuş olduğundan bu konudaki cevapla
rı kapsıyan not ve ilgili listeler ikişer nüsha ola
rak ilişikte takdim kılınmıştır. 

Ancak sorular arasında yer alan bâzı konu
ların cevaplandırılması, ekli listede gösterilen 
160 toplu sözleşmenin kapsadığı işyerlerinde 
tamamlayıcı bir kısım bilgilerin derlenmesini 
gerektirdiğinden sorular arasında hemen cevap
landırılması mümkün nitelikte olanlar hakkın
da gerekli bilgiler ekli olarak sunulmuş olup 
noksan kalan kısımlar, mütemmim cevap alın
dığında ayrıca tutanağa konulacaktır, yukanda 
alman tamamlayıcı bilgiler üzerine yapılacak in
celeme sonucunda, ayrıca takdim kılınacaktır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Bülent Eeevit 
Çalışma Bakanı 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 10 . 3 . 1964 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 342 

Sayın Ahmet Aydın Bolak Ba
lıkesir Milletvekili T. B. M. M. 

Şehir 

Millet Meclisi Başkanlığının 7 . 2 . 1964 gün 
ve 7-430-8107/45162 sayılı yazısı ile Başbakan
lığa gönderilen ve cevaplandırılması Sayın Baş
bakan tarafından tarafıma tevdi buyurulan ya-

275 sayılı Kanunun kabulünden sorumun 
eevaplandırıldığı güne değin; 

1. özel ve kamu sektöründe akdedilen top
lu iş sözleşmesinin adedi nedir? 

2. Bu sözleşmelerin akdi ve müzakerecisi 
işçi sendikası ve teşekküllerinin, toplu iş sözleş
meleri içinde temsil eyledikleri işçi adedi ne
dir? Faydalanan işçi adedi nedir? 

3. Bu sözleşmelerin ihtiva ettiği ücret, faz
la mesai ücreti, değişik isimler taşıyan primler, 
sosyal haklar ve sair yardım ve ödemeler tuta
rının; sözleşmenin akdinden evvelki yıl içinde 
aynı isimlerle yapılan ödemelerin tutarından 
fazlalığı var mıdır? Varsa miktarı nedir? (Se
nelere sâri veya muayyen bir tarihte meriyete 
girecek dâhil). 

4. Toplu sözleşmelerle tesbit edilen ücretle
rin, veya talebedilen ücretlerin aynı iş kolun
daki ilân edilmiş asgari ücretlerle mukayese 
edilmiş neticeleri nedir? 

5. Kamu sektöründe, genel ve katma büt
çeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
iştiraklerinin akdettiği toplu iş sözleşmesinin 
adedi nedir? întacedilmeyip henüz müzakerede 
olanlar var mıdır? Varsa adedi nedir? 

6. Bu sektördeki sözleşmelerin akdi sendika 
ve işçi teşekküllerinin toplu sözleşmeler veya 
müzakere edilmekte olan toplu sözleşmelerin 
içinde temsil ettiği işçi adedi nedir? Faydala
nan işçi adedi nedir? 

7. Bu sektörde akdedilen veya akdi müza
kere edilmekte olan sözleşmelerin ücret, fazla 
mesai ücreti, değişik isimler taşıyan primler, 
sosyal haklar ve sair yardım ve ödemeler tuta
rının ; sözleşmenin akdinden evvelki geçen yıl 
içinde aynı isimlerle yapılan ödemelerin tuta
rından fazlalığı var mıdır, varsa miktarı nedir? 
(Senelere sâri veya muayyen bir tarihte meri
yete girecekler dâhil). 

8. Bu sektörde toplu iş sözleşmelerinin iş
çiye temin ettiği toplam ödemelerde artış varsa 
bu artışın her lişyerü itibariyle ıtopton eşya fi-
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zili sorunuzun bir kısım cevapları aşağıda arz 
olunmuştur. 

1. 275 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinden 
bu yana özel sektörde (134) ve kamu sektö
ründe (genel, katma bütçeli idarelerle İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve iştiraklerinin katıldığı) 
32 toplu iş sözleşmesi aktedilerek bakanlığımı
za intikal etmiştir. 

2. Yapılan bu 166 toplu iş sözleşmesinden 
bugüne .kadar bakanlığımıza 70 adedinin fişle
ri gelmiş olup bunların kapsadığı işçi sayısı 
52 414 dür. Diğerleri hakkındaki Ibilgiler de pey
derpey derlenmektedir. 

3. Bugüne kadar tamamlanan toplu iş söz
leşmelerinde işçilere değişik oranlarda ücret 
zamları veya yemek, çocuk zmaları ve sair© gibi 
sosyal yardımlar öngörülmektedir. Ancak her 
toplu sözleşmenin kapsadığı işyeri veya işyer
lerinde ne kadar işçinin hangi orandaki ücret 
zamlarının veya sosyal yardımların şümulüne 
girdiği ve bunların toplu sözleşmeden önceki 
ücretlerinin miktarı hakkında bakanlığımızda, 
her toplu sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi 
bakımından yeteri kadar bilgi bulunmadığın
dan bunların işyerlerine getirdiği malî yükle
rin hesabını kısa zamanda çıkarmıya imkân 
olamamıştır. 

Yukarıda anılan tamamlayıcı bilgiler der
lenince sorunuzun bu kısmı da ayrıca cevaplan
dırılacaktır. 

17 . 3 .1964 O : 1 
4. Bâzı sözleşmelerde o bölgede ve iş kolun

da tesbit edilmiş olan asgari ücretlerin üstün
de ücret kabul edildiği de görülmektedir. 

Toplu sözleşmede bu konuda özel bir hüküm 
bulunmadığı hallerde mahallî resmî asgari üc
ret hüküm ifade eder. Sözleşmelerde bunun al
tında bir miktarın öngörülmesi ise esasen söz 
konusu olamaz. 

Yukardaki maddede sözü geçen tamamlayı
cı bilgiler derlendiğinde bu sorunuzun diğer kı
sımları da ayrıca cevaplandırılalbilecektir. 

5. Sorunuzla ilgili bilgiler 2 No. lu soru
nuza verilen cevapta açıklanmıştır. 

6. 2 nci maddede anılan toplu sözleşmeler 
özel sektörde (11097) ve resmî sektörde (41317) 
işçiyi kapsamaktadır. 

7. 2 No. lu soru ile ilgili bulunmaktadır. 
8. 3 No. lu soru ile ilgili bulunmaktadır. 
9. Liste eklidir. 

Sorulara cevaben arz olunan konulardan 
bu kere cevaplandırılmamış olanlar hakkında 
gerekli bilgiler 3 ncü maddede söz konusu ta
mamlayıcı bilgiler derlendiğinde ayrıca takdim 
kılınacaktır. 

Keykfiyeti arz ederim. 

Bülent Bcevit 
Çalışma Bakanı 
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Mahal 

Ankara 

Antalya 

Yapıldığı Sona ereceği 
tarih tarih 

1 2 . 1 1 . 19(63 .12. 11 . 1964 

1 . i . 19(64 2 . 1 . 1965 

25 . i .1904 25 . 1 .1965 

1 . 2 . 1964 1 . 2 . 1965 

2 1 . 1 .1964 21 . 1 .1965 

1 . 1 . 1964 1 . 1 . 1966 

jydın 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

1.11 . 19613 
1)6 .10.1903 

16 . 10 .1903 

16 . 10 . 1963 

15 .10 .1903 

10 .10 .1960 

16 .10 . 1903 

15.10.1963 

10 .10 .1963 

16 .10 .1903 

16 .10 .196(3 

16.10.19103 

16 .10 .1903 
10 .10 .1903 

16 . 10 .1903 

16.10.1903 

16 .10 .1903 

1 . 12 . 1965 
» 

Belirsiz 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

TARAFLAR 

Elektrik - Havagazı î§. Sen. Ankara - E. G. O. 
İşletmesi 
Oleyis (İşçi Sen.) Esenparlk Gazinosu îşv. 
Türkiye Motor - İş. Seni. The - Tuımpane Comıpany 
Inc. 
Basın - İş. Sen Daily - Naws. Gazete ve Matbua 
İşvereni ilhan Çevik 
An.fea.ra Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşveren 
Sendikası! - Ankara Servis İşçileri Sendikası 
Eti'bank Madem İşletmeleri İşverenleri Sen. Tür
kiye Maden İşçileri! Federasyonu (Keçiborlu 
Kükürt Havuzu Maden İşçileri Sendikası) 
Genel Hizmetler İşçi Sen. Karacasu Belediyesi 
Ege Gıda iSanayii İş. Sen. Ramtazıanpaşa Fırını 
İşvereni 
Ege Gıda Sanayii İş. Sen. Dörtyol Ekmek Fırını 
İşvereni 
Ege Gıda Sanayii İş, Sen,. - Zafer Ekmeik Fırını 
İşvereni 
Ege Gıda Sanayii İş. Sen. - Hisar Elkmek Fırına 
İşvereni 
Ege Gıda Sanayii İş. Sen - Ali Kiriş Ekmeik Fı
rını İşvereni 
Ege Gıda Sanayii İş. Sen. - Uğrak Ekmeik Fırını 
İşvereni 
Ege Gıda Sanayii İş. Sen. - Seçim Ekmek Fırını 
İşvereni 
Ege Gıda Sanayii İş. Sen1. - Gark ve Cumhuriyet 
Ekmek Fırını İşvereni 
Ege Gıda Sanayii İş. Sen. - Askerî Ekmek Fırını 
İşvereni 
Ege Gıda Sanayii İş. Seni. - Karadenizı Ekmek 
Fırını İşvereni 
Ege Gıda Sanayii İş. Sen. - Yenipazar Ekmek Fi 
rittiı İşvereni 
Ege Gıda Sanayii İş. Sen. - Kanaat Ekmek Fırını 
Ege Gıda Sanayii İş. Sen, - Kardeşler No. 104 
Ekmek Fırını İşvereni 
Ege Gıda Samayü İş. Sen. - Kardeşler No. 7 Ek
mek Fırını İşvereni 
Ege Gıda Sanayii lş>. Sen. - Karaeaahmıet Fırını 
İşvereni 
Ege Gıda Sanayii İş. Sen. - Apak Ekmek Fırını 
İşvereni 
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Yapıldığı Sona ereceği 

tarih tarih 

İÇ. 10.1963 » 

16 .10.19613 » 

16 .10.1963 » 

12 . 1İ2 .10613 1 . 4 . 1965 
1.10 .1963 1 . 1 . 1 9 6 5 
1.10 .1963 1 . 2 . 1 9 6 5 

24 . 12 . 1963 1 . 2 . 1965 

1.10 .1963 1 . 2 . 1 9 6 5 

7 .10 .1963 7 .10 .1965 

21.10 .1963 21.10 .1965 

1.10 .1963 1 .11.19613 

27 .11 .1963 27.11.1964 

1.12 .1963 1. 12 .1966 

0.12.19.63 9.1!2.1965 

28 . 1 .1964 28 . 1 .1967 

28 .12 .1963 12.1966 

TARAFLAR 

1 . 1 . 1 9 6 4 1 . 1 . 1 9 6 7 

Ege Gıda ıSanayii tş. Sen. - Şafak Fırını işvereni 
Ege Gıda Sanayii İş. Sen. - Numune Fırını işve
reni 
Ege Gıda (Sanayii iş. Sen, - Kardeşler No. 38 
Fırını işvereni 
('Teksif) - iplik Dokuma Fb. işvereni 
'Türkiye Genel Hizmetler Sendikası - Nazilli Be
lediyesi 
Genel Hizmetler Sendikası - Söke Beltediyesi 
Başkanlığı 
Genel Hizmetler işçileri Sendikası - Germencik 
Genel Hizmetler işçileri Sendikası - Aydın Bele
diyesi 
Bursa Motorin Taşıt işçileri Sendikası - Nakliyat 
Ltd. Şirketi işvereni 
Kâmil Koıç Müessesesi - Bursa Şubesi işvereni 
Gıda Sanayii işçileri Sen. - Gıda Sanayii işveren
leri 
Bursa - Motorlu Taşıt işçileri Sendikası - Bursa 
Belediyesi Elektrik - Otobüs işletmesi 
Sümerbanfc Gemlik Viskoz Sanayii işçileri Sen. 
- Fabrika Müdürlüğü 
Gıda Sanayii işçileri Sendikası - işverenler 
Bursa - Tütün, Müskirat Gıda ve Yardımıcı işçi
ler I Sen. - Ali ıSipahi'ye ait- finin işyeri için 
Bursa - Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı işçi
leri Sen. - Bursa'd a Salim MiTiği Fırını için 
Bursa - Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı işçi 
Sen. - Bursa'da Necati Ulus Doyuran Fırını için 
Bursa - Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı işçi 
'Sen. - Bursa'da. Çelebiler Fırınıı işvereni Musa 
Ulus Doyuran 
Bursa - Lokanta, Müskirat, Eğlence Yerleri işçi 
/Sen. - Bursa'da Merkez Divan Lokantası sahibi 
ibrahim Yelkesin ve ortakları 
Bursa - Motorlu Taşıt işçileri Sen. - Bursa'da 
Ser. istasyonu îşv. Ali M. Dinçsoy 
Bursa - Motorlu Taşıt işçileri Sen. - Bursa'da 
Yeşil Bursa Nakliyat Limited Ş. 
Bursa - Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri iş. Sen. 
- Bursa'da Uludağ'da Turistik Otel Tesis ve iş
letmeleri Limited ]Ş. -
Bursa - Gıda Sanayiii işçileri Sendikası - Musa 
Sardoğan ve Yakup Zümrüttaş Ekmek Fınnı 
Bursa - Gıda Sanayii işçi Sen. - Hasip Yedikar-
deş ve Ortakları Kol. Ş. Ekmek imali 
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Yapıldığı Sona ereceği 

Mahal tarilh tarih TARAFLAR 

» 
Bursa 
Diyarbalkır 

» 
Edirne 

Eskişehir 

1.1.19164 .1 . 1 .1967 

4 . 1 . 1 9 0 4 4 . 1 .1967 

4 . 1 . 1 9 6 4 4 . 1 .1967 

'31.12 .19163 31.12 .1966 

1 . 1 . 19ı64 1 . 1 . 1 9 6 7 

1 . 1 . 19164 1 . 1 . 1 9 6 7 

1 . 1 .19164 1 . 1 . 1 9 6 5 

1.1.19104 1 . 1 . 1 9 6 7 

1 . 1 . 1 9 0 4 1 . 1 . 1 9 6 7 

1 . 1 . 1 9 0 4 1 .1 .19 ı07 
18 .11.19103 1 . 2 . 1 9 6 6 

1 . 3 . 1964 1 . 3 . 1965 

1 . 3 . 1964 1 . 3 . 1 9 0 5 
1. 12 .19103 3 1 . 12 .1964 

1. 12 . 1903 3 1 . 12 .1964 

10 .12 .1903 16 . ı0 .1905 

1 . 1 . 1 9 0 4 31 . 12 . 1964 

9 .112 .1903 9 . 12 .1904 

1 . 1 . 1 9 6 4 1 . 1 . 1 9 6 6 

1 . 3 . 1 9 6 4 28 . 2 .1905 

1 . 2 . 1 9 6 4 ' 1 . 2 .1966 

1. 1 .19,04 '31.12.1966 

1 . 2 . 1 9 6 4 3 1 . 1 .1966 

Bursa - Gıda (Sanayii îşei Sem. - HHmri Yedikar-
deş ve Oğullan Kol. Ş. Ekmel imali 
Buma - Gıda Sanıayii işçi Sem. - Bursa Fırıncılar 
İşverenleri Sendikası (Elkmıek îmıali) 
Bursa - Gıda Sanayii işçi Sem. - Buraa Fırıncılar 
İşverenler Sen. Elkmek tmalü 
Bursa - Gıda Sanayii işçileri Sen. - Denizügil Kol. 
Ş. Ekmek İmali 
Bursa - Gıda Sanayii işçi Sen. - Al'i Bayram Kol. 
Ş. Ekmek imali 
Bursa - Gıda Sanayii işçi Sen. - Erginler Kol. Ş. 
Ekmek: imali 
Bursa - Mororlu Taşıt işçi Sen. - Ekmıek işlet
mesi Lm.it. Ş. 
Bursa - Gıda Sanayii işçileri Sendikası - Musa 
Ulusdoyuran 
Bursa - Gıda Sanayii işçileri Sendikası - Sami 
İşbilir 
Bursa - Gıda Sa;nayii işçileri Sen. - Tamek 
Tütün, Müskirat, Gıda iş. Sen. - Nuri Erbaş 
Türkiye Genel1 Hizmet işçileri Sen. - Batmam Şu
besi - B'atlmıan Belediyesi 
Türkiye Genel Hizmet işçileri Sen. - Diyarbakır 
Belediyesi 
Gıda Sanayii işçileri Sen. - islâm Niaci Un ve Buz 
Fal), işvereni 
Türkiye Toprak Miahsullerii işçileri Sen. - Trak
ya Un Fb. İşvereni 
Türkiye Toprak Mahsulleri işçileri Sen. - Kırk
lareli Ekmek Fb. işvereni 
Türkiye Toprak Mahsulleri işçileri Sen. - Ahmet 
Tahsin Diker Nehıati Yağ Fb. İşvereni 
Türkiye Yapı îş. .Sem. - Sümerhaınfe Müessesesi 
Kütahya Seramik Fb. 
Eskişehir Toprak Sanayii' işçileri Sen. - T. T, 
iSamayii işverenler Sen. Eskişehir Temsilcisi 
Türkiye Genel Hizmetler tş. Sen. - Eskişehir Be
lediyesi Mezbaha, Temizlik işleri ve Fen işleri 
Gıda - iş. Sem. - Türkiye Gıda Sanayii işveren
leri .Sen. Eskişehir 11 teım'silcilıiği Un îmıalâtıı 
Eskişehir Yap - îş Anadolu Bölgesi1 (Çimento 
imali) - Türkiye Toprak Sanayii işverenleri Sen. 
Eskişehir Temsilciliği' 
Eskişehir Bölgesi Gıda Sanayii işçileri Sen. • 
Türkiye Gıda Sanayii işverenler Sen. (Bisküi 
imali) 
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Yapıldığı Sonıa ereceği 

17 . 3 .1964 0 : 1 

Mahal tarih tarih 

istanbul' 

istanbul 

1 . 1 . 1 9 6 4 1 . 1 . 1 9 6 6 

1. 3 .1964 28. 2 .1965 

1 . 2 .1964 1 . 2 .1966 

20. 1 .1904 20. 1 .1966 

1 . 9 . 1 9 6 3 1 . 9 . 1 9 6 6 

3 1 . 3 .1965 

24 . 9 .1964 

1.10.1906 

1.10 .1965 

15 .11.1964 

15 .11.1964 

15 . 11.1964 

30 .10 .1964 

15 .11 .1964 

1 .1 .196i7 

,1 . U . 1965 

•1.11.1965 

12 . 12 .1966 

24. 9 .1963 

1.10.1963 

14 .10.1963 

15 .11.1963 

15.11.1963 

15.11.1963 

1.11.1903 

15 .11.1963 

1 . 1 . 1 9 6 4 

1.11.19163 

1.11.1903 

12 .12.1903 

1 . 1 . 1 9 0 4 
1 . 1 .1904 

1 . 1 . 1 9 0 4 

1 . 1 . 1 9 0 4 

1 . 1 . 1 9 0 4 

1 . 1 . 1 9 6 6 
1 . 1 . 1 9 0 6 

28 . 2 .1365 

1 . 1 . 1 9 6 6 

31.112 .1966 

TARAFLAR 

Türkiye Maden işçileri Federasyonu - Emet Bo
raks Madencilik Iiiımited Ş. 
Türkiye Genel Hizmetler işçileri Sen. ile Eskişe
hir Belediyesi 
Gıda Sanayii işçi Sen. - Eti Bisküi Fab. temsllen 
Türkiye Gida Sanayii Işv. Sen. 
'Türkiye Gıda Sanayii Işv. Sen. - Eskişehir ti 
Temsilciliği Kütahya ve Havalisi Gıda işçileri 
Sendikası 
Türkiye (Birleşik Gıda Sanayii ışçiii'eri Sen. - Ha-
eıbekir Mağazası işvereni 
Türkiye Birleşik Gıda -Sanayii işçileri Sen. - Ül
ker Çikolata, Bli'sküi Fab. Işv. 
Türkiye Liman ve Kara Taıhmil1 - Tahliye işçileri 
-Sen. - Antalya Nalk. T. A. Ş. 
Türkiye Birleşik Gıda .Sanayii işçileri Sen. - Apik-
oğlu Et Sanayii işvereni 
Türkiye Birleşik Gıda Sanayii İşçileri Sen. - Akın 
Şekerleme Falb. işvereni 
Deri Dehbağ Sanayii iş. Sen. - V.asiMki Deri ve 
Kösele Faib. işvereni 
'Deri Debbağ Sanıayİi iş. Sen. - Ahmet Sudi Deri 
ve Kösele Fab. işvereni 
iDerli Debbağ Sanayii iş. Sen. - Onnik Bialıkçııoğlu 
Deri ve Kösele FaJb. işvereni 
Deri Deibbağ Sanayii iş. Sen. - Deri Debbağ tşve-
'remleri Sendikas ile 
Deri Debbağ Sanayii İş. Sen. - Aramı BalıkçıoğTu 
Deri ve Kösele Fah. işvereni 
'Türkiye - Şişe, Öam ve Seramik Sanayii I§. Sen. 
- Türkiye Gam Sanayii işverenleri Sendikası 
Türkiye Çelik iş Sendikası ile Tekimıal Kolektif 
Şirketi Recep Solak ve Orit. 
Türkiye Çelik iş Sendikası - Sınates Kollektif 
Şirketi (Mehmet Kavala ve Ortakları') 
'Türkiye Çelik - iş Semdikasıı ist. Traktör ve Oto
mobil Fab. Timfca Limited Ş. 
Lâstik - iş Sendikası - işverenler Sen. 
'Türkiye Deri - iş Sen. - Sess Ticaret Ltd. Ş. Kun
dura Faib. 
Türkiye Gıda - iş Sen. Şark Yağ ve Boya Sanayii 
A, Ş. 
Lâstik - i ş Sendikası - Mulhtelis Lâstik ve Plâs
tik işyerleri 
Çelik - iş Sendikası - Oıbosıan - Otomobil Sanayii 
A. Ş. 
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Mahal 

Iz/mi z/mır 

tamir 

» 
Kocaeli 

Konya 

Yapıldığı 
tarih. 

Soma ©receği 
tarih 

1 . 1 . 1 9 6 4 1 . 1 . 1 9 6 5 

15 .12 .1963 14 .12 .1966 

4 .11.1963 11 . 11.1966 
1.11.1963 1.11.1966 

17.10.1963 31.12.1965 
3 . 12 .1963 3 .12 .1966 
1 . 4 .1964 .31. 3 .1966 

1 . 1 . 1964 30 . 6 . 1965 

1 . 1 . 1964 30 . 6 . 1965 

1 . 1 .1964 30. 6 .1965 

1. 12.1963 1.12.1966 

1 . 1 .1964 
1 , 2 . 1 9 6 4 
1 , 2 . 1 9 6 4 

12 . 12 .1964 
1 . 2 . 1 9 6 4 

30 . 1 .1964 
1 1 . 9 .1963 
7 .11.1963 
1.12 .1963 

1.2.19615 
1 . 2 .1967 
1 . 2 . 1 9 6 7 

12 . 2 .1966 
, 1 . 2 . 1 9 6 6 
30. 9 .1964 
1.3.1965 
1.3.19615 
1.12 .1905 

1.1.1964 1.1.1966 

9.1.1964 9 .12 .1904 

20 .12 .1963 31.12 .1966 

15 . 1 .1964 1.2.1965 
9. 1 .1964 31.12.1966 

16 .11.1963 1.7.1966 

16 .11.1963 16 .11.1964 

19 .11.1903 19 .11.1964 

21.10.1963 21.10.1964 

TARAFLAR 

Toprak M. Sanayii işçileri Sendikası - Tekirdağ 
Sahil Un. Fab. 
Oıda - îş Sen. - Neemi Komili Zeytin Yağı ve Sa
bun1 Fab. 
Gıda - îş Sen, - Maıbel Çikolata Fab. 
Gıda - iş Sen. - Golden Çikolata Fab. 
Türkiye Gıda - iş. Sen. Gandere Nebati Yağ Fab. 
Türkiye Çelik - iş. Sen. - Elektrometal A. Ş. 
Arı Biskü'l Fabrikası işçileri Sen. ile Aktaş Sa
nayii Lmt. Ş. Bislkü'i Fab. 
Türkiye Gıda - iş. Sen. - Türkiye Gıda Saınıayii 
işverenleri Sen. 
Türkiye Gıdıa - îş. Sen. - Türkiye Gıda Sanayii 
işverenleri Sen. 
Türkiye Gıda - iş. Sen. - Türkiye Gıda Sanayii 
işverenleri Sen. 
Gıda - iş. Sen.. - Früıko Taınefc Meyve Sulan Sa
nayii T. A. Ş. 
Likat iş. Sen. - Denizcilik: Bankası T. A. O. 
T. Gazeteciler Sendikası - Cumhuriyet Gazetesi 
T. Gazeteciler Sendikası - Milliyet Gazetesi 
'Teksif Sendikası - Gaibriyel Yledikule Mens. 
Petrol Sen, - Hüseyin Bayrak 
Oitneınıto Seramik îş. Sen. - Timi o 
Taşıt işçileri Sen. - Bııoa Belediyesi Otobüs îşl. 
Türkiye Gene1!1 İş. Sen. - Manisa Belediye Otobüs 
lige Bölgesi Tekstil .Sanayii işveren Sen. - Pamuk 
Mensncat İşçi Sen. 
Ege Bölgesi Mensucat ve Giyim: Sanayii işçileri. 
Sen. - Ş. Ş. Nakıış- iplikleri Fab. T. A. Ş. (izmir) 
Türkiye Genel Hizmetler işçileri Sen. - Turgutlu 
Belediyesi E. O. ve Suı işletmesi 
Teksif Türkiye Tekstil örme ve Giyim Sanayii 
'işçileri Sen. - Ta,şiiske!le iplik Fabrikası işvereni 
Eshot işçileri Sen. - Belediye 
Türkiye NATO'ya Bağlıt Askerî işyerleri iş. Sen. 
- The Tumpane Company Inc. Karamürsel' 
tç - Anadolu Bölgesi Merkez Sendikası ile Konya 
Birlik Kre'müt ve Tuğla Fab. adına işverenler Sen. 
Genel Hizmetler işçileri Sen. - Konya Belediyesi 
Temizlik işleri Müdürlüğü 
iç - Anadolu Bölgesi Merkez Sendikası ile Konya 
Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü 
Hayvan Kesimi Genel İş. Seni. - Belediye Mezba
ha Müdürlüğü 
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Yapıldığı Sona ereceği 

TARAFLAR tarih ıtarih 

Samsun 

Adana 

Trabzon 

Zonguldak 

25 . 9 .1963 25 . 9 .1964 
25 . 9 .1963 25 ., 9 .1964 

7 .11.1963 7 .11.1964 

7 .11 .1963 7 .11.1964 
2 .10.1963i .Mevsimlik 

12 .10 .1963 12 .10 .1964 

23 .10 .1963 31.12 .1963 

18.10.1963 18.10.1964 

19.10.1963 19.10.1964 

6.11.1963 6 .11.1964 

25 .10 .1963 25 .10 .1964 

21.11.1963 21.11.1964 

25 .10 .1963 25 .10 .1964 
19 .11.1963 19 .10 .1964 
19 .11.1963 19 .11.1964 

18 .11.1963 18 .11.1964 

18 .12 .1968 18 .12 .1964 
24 . 1) . 1964 24 . 1 .1964 

1.12 .1963 1.12 .1964 
18 . 2 .1964 18 . 2 .1965 
2 1 . 2 .1964 1 . 6 . 1 9 6 6 
17.10.1963 16.10.1964 

18.10.1963 17.10.1964 

24. 9 .1963 24. 9 .1964 

25 .12 .1963 1 . 7 . 1 9 6 5 

8 .12.1963 31.12.1964 

Oleyis - Samsun Şubesi Kurtuluş Lokantası 
Oleyis - Samsun Şubesi - Güzel Anadolu Lokan
tası 
Yapı - İş. Sendikası Şb. - Marsilya Kiremit Fab. 
İşvereni 
Yapı - İş Sendikası. - Çorum Şb. - Kiremit imali 
'Teksif Tarsus Şubesi - Çırçır Fab. İşvereni 
Oleyis İskenderun Şubesi - Numune Lokantası 
İşvereni 
Teksif Tarsus Şubesi - Emek Çırçır Fal). Tarsus 
'İşvereni 
Oleyis iskenderun Şubesi - Saray Lokantası işve* 
reni 
Oleyis İskenderun Şubesi - Yıldız Lokantası İş
vereni 
Oleyis İskenderun Şubesi - Zafer Gazinosu İşve
reni 
Oleyis İskenderun Şubesi - İskenderun Güney 
Palas İşvereni 
Teksif Tarsus Şubesi - Tarsus İplik Dokumıa Fa»b. 
İşverenfi 
Yapı İş Sendikası - Mersin Holânda Kraliyet Li
man İnşaatı Şirketi Mersin 
Oleyis İskenderun Şb. - Şahap Akpınar Lokantası 
Oleyis (İskenderun Şb. - . . . . Lokantası işvereni 
Oleyis (İskenderun) Şb. - İskenderun'da Akdeniz 
Gazinosu 
Oleyis (İskenderun) Şb. - İskenderun'da Erzincan 
Palas Oteli 
Oleyis (İskenderun) Yeşil Bursa Pa&tahanesi 
Anadolu Rafinerisi İşçileri Sen. - Ataş Şirketi 
Yapı - İş Sendikası - Ray - Nimens İnşaat 
Gıda - İş Sen. - Fırıncılar Kol. Şti. 
Teksif Tarsus Şubesi - Kasım Ekenler 
Karadeniz Bölgesi Yapı - İş Sen. - Tekiş înş. 
Ltd. Şt. 
Karadeniz Bölgesi Yapı - İş Sen. - Arı İnş Ltd. Şt. 
İstanbul - LÎKAT - İş. Sen. - ANTAŞ - Karade
niz Departmıan Müdürlüğü 
Zonguldak Maden - İş. Sen. - E. K. 1. Zonguldak 
İşlet. Müessesesi 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T. A. S. Yapı 
- İş Ankara Merkez Bölge Sendikası Karadeniz 
Ereğlisi Şubesi 
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Mahal 

Sakarya 

» 
» 
» 
» 

Malatya 

Yapıldığı 
tarih 

14 . 12 . 1963 

1 . 1 .19Ö4 
1. 1 .1964 
1. 1 .1964 
1. 1 .19164 

2.7 .11 . 1903 

Soma ereceği 
tarih 

•28 . 2 .1966 

.1 . 1 .1965 
1. 1/ .1965 
1 . li . 1965 
1 . 1 ' . 1965 

TARAFDAK 

Sendikası - Sakarya Belediye Belediye İşçileri 
Encümeni' 
Gıda - İş Sendikası 
Gıda - İş Sendikası 
Gıda - İş Sendikası 
Gıda - iş Sendi/kası 
Fabrikası 
Türkiye Toprak Mahsulleri İş. Sen 
\?wm İsveren'leri 

Ali Dilmen Şirketi 
Nişfcoz T. A. Ş. 

Sakarya Un Fabrikası 
Maraışoğlu Y'ağ ve Sabun 

Malatya 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
komşularımız olan Arap devletleriyle daha dost 
geçinmek ve daha samimî münasebetler kurmak 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Feridun 
Cemal Erltin'in yazılı cevabı (7/436) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ve 
Dışişleri Bakanından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi saygılarımla rica ede
rim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

1. Gelişmekte bulunan son dünya olayla
rı karşısında Türkiye'mizin komşularımız olan 
Arap Devletleri ile daha dost geçinmek ve da
ha samimî münasebetler kurmak mecburiyeti 
her gün vatan ve memleket vazifesi olarak bizi 
vazifeye davet etmektedir. Etrafımızı çeviren 
on beşe yakın Arap Devleti ile münasebetleri
mizi daha sık, samimî plânlı ve programlı ola
rak devaım ettirmek gayreti iktisadi, ticari ve 
siyasi (bakımdan Dünya Birleşmiş Devletler 
topluluğundaki lehimizde olan reyleri daha çok 
artırarak Türkiye'mizin emniyet ve istikbali
ni daha çok garantiliyecektir. Binaenaleyh 500 
seneye yakın bizimle yaşamış ve aynı bayrak 
altında asırlarca bir ve beraber kader birliği 
yapmış ve halen bize bağlı dini ve dili bir olan 
kardeş ve müslüman Arap Devletleriyle düş
manca soğuk ve küskün yaşamakta devam et
mek, alaturka lâkaydiliğiyle çok ciddî tutul

ması icabeden meseleleri küçümsiyerek hafife 
almak bizim her gün menfaatimize değil zara
rımızı muciptir. 

Yakın tarihimize bir göz attığımızda yine gö
rürüz ki, koskoca Osmanlı İmparatorluğu aynı 
bayrak altında kardeş Arap Devletleri ile 500 
seneye aykın dost ve kardeş olarak hukukan 
müsavi bir şekilde hep bir arada yaşadık. Son
raları (bir kısmı hâkim, bir kısmı mahkum diye 
yanlış telâkki vardı) dışarıdan bu sinsi ve mü
temadi yıkıcı tesir ve telkinlerle İmparatorlu
ğumuz parçalandı. Bu kardeş ve Arap Devlet
leri ayrıldı. İşte en nazik nokta Iburada. Bun
lar ayrıldı diye şimdi düşman değil daha dost 
olmamız lâzımdır. Karşımıza değil yanımıza al
mamız gerekir. Hiç olmazsa İsrail dostluğu 
kuvvetinde, bunlarla samimî münasebetler ku
racak dosluğumuzu ve münasebetlerimizi her 
gün takviye etmek vatanımızın nef'ine olacak
tır. 

Memleketimiz zirai olduğu kadar sınai saha
da da bir endüstriyel Devlet olma yolundadır. 
Çeşitli ihracatlarımız vardır? Mallarımızı Ame
rika Are Avrupa'ya sattığımız gibi bunlardan 
bize daha yakın olan, etrafımızı çeviren bu kar
deş ve müslüman milletlere satmamızda vata
nımıza çok büyük faydalar sağlıyacaktır. Hü
kümetimizin bilhassa Hariciyemizin bu mevzu
larda çok dikkatli ve hassas olması icabetmekte-
dir. 

Bilhassa ve son zamanlarda hariciyemizin 
Mısır'la olan münasebetindeki hatalar aşikâr
dır. Dün kendisine büyük Atatürk'ü örnek se
çen ve bugün Arap Milletlerinin liderliğini ka-
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zanmış olan ve Afrika sömürgeciliğine karşı 
bir milliyetçi, hürriyetçi ve birlikçi bayrağını 
açan Nasırla düşman değil bilâkis dost olmak 
lâzımdır. Bu doslukta Türklerin ve Arapların 
her iki tarafında (büyük menfaatleri iktizasın
dandır. Fakat biz aksini, başarı gösteren bu 
Devlet adamını darıltmak için âdeta ne yapmak 
lazımsa yapmışızdır. Biz şimdi zaman zaman 
Arap memleketleri islâm olmalarına rağmen 
su veya bu dâvamızda bizi desteklemiyorlar diye 
dert yanarız. Biz acaba hangi islâm devletleri
ni hangi konularda ve ne zaman destekledik. 
Bunun üzerinde uzun uzun düşünmek ve dur
mak lâzımdır. 

Bugün gerek Mısır'da ve gerekse diğer Arap 
ülkesinde yüz binlerce Türk aileleri vardır. 
Bunlar buralarda hiçbir zaman kendilerini ya
bancı hissetmezler hiçbir zaman bir Kıbrıs hâ
disesi bir Girit hâdisesi benzerine raslanmaz. 
Beş yüz sene bir ve beraber yaşıyarak kaynaş
mışlardır. Hiçbir zaman her hangi bir Arap bir 
Türke ve bir Türk de bir arapa düşman gözüy
le bakmaz. Çünkü dinimiz mânidir ve kardeş
liğini emreder. Biz bugün kardeş Arap dev
letleri ile halledilemiyecek her hangi bir me
selenin bulunduğuna inanmıyoruz. Bu Devletle 
ve bütün Arap alemiyle gerek siyasi ve gerek
se iktisadi ve kültürel münasebetlerimizin ge-
liştirilmemesi için hiçbir sebep yoktur. Bu hu
susta Hükümetimizin ve bilhassa başta harici
yemizin bu kardeş Arap devletlerine gereken 
önemi vermesi çok yerinde ve isabetli olacak
tır. 

2. Nitekim bugün kardeş ve islâm Kuveyt 
Hükümeti: 

Amerika, İngiltere, Japonya, Mısır, Hindis
tan, Pakistan, Lünan ve İran'a siyasi münase
betle kurduğu, Büyükelçilik ve Konsolosluk ih
das ettiği halde biz maalesef Kuveyt'te de bir
çok Türk ailelerinin bulunması siyasi sahada 
olkluğu gübi ticaııi ve ifafciisıaıdfli ısaıhada naımütie-
nahi menfaatlerimiz olduğu halde aradan se
neler geçmiş, Türkiye ile Kuveyt'in arasında 
siyasi münasebet hâlâ kurulamamış bir konsolos-
lıık olsun açılamamıştır. 

Halbuki Türkiye'nin birçok kuru ve yaş 
meyvaları, sebzeleri ve konserveleri, seramik 
mamulleri, halıları ve birçok çeşitli kıymetli 
malları başka yerlerden pahalı Kuveyt'e satıl-

17.3.1964 0 : 1 
makta ve Küveyt'de mecburen başka memleket
lerden alışveriş yapmak zorunda kalmakta ve 
sırf ihmalimiz yüzünden milyonlarca dövizi 
kaybetmekteyiz. Halbuki Türkiye'nin doğrudan-
doğruya bu kardeş ve müslüman Devlet olan 
Kuveyt'le de ticari ve sınai bakımından hemen 
münasebete geçerek bir konsolosluğun açılma
sını vatanımız için çok faydalı ve yerinde ola
caktır. Ve bunun için hiçbir zaman kaybetme
den hemen harekete geçmemiz Türkiye'mizin 
çok nefine olacaktır. Bu hususta Sayın Başba
kanımız ve Dışişleri Bakanımız ne düşünmekte
dir. Yazı ile cevaplandırılmasını rica ederim. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 16 . 3 . 1904 
D. II/3 - 113.253 Dairesi Gıı. Md. 24 

Konu : Burdur Milletvekili M elime t. 
Özbey tarafından v eri 1 en y a -
zıh soru önergesi: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 2 . 1964 tarihli ve Millet Meclisi 

G-enel Sekreterliği 7/436 Kanunlar Müdürlüğü 
8147/45469 sayılı yazıları: 

Komşularımız olan Arap devletleri ile da
ha dost geçinmek ve daha samimi münasebetler 
kurmak hususunda ne düşünüldüğüne dair Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey 'tarafından ve
rilen ve Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanı ta
rafından cevaplandırılması talefbolunan yazılı 
soru önergesine Sayın Başbakanımız ve Dışiş
leri Bakanınca verilen cevap ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğinin ifasını saygılarımla rica ederim. 
Dışişleri Bakanı 

Feridun Cemal Erkin 

Komşularımız olan Arap devletleri ile daha dost 
geçinmek ve daha samimi münasebetler kurmak 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Burdur Mil

letvekili Mehmet Özbey tarafından verilen 
yazılı soru önergesi cevabıdır: 

Bilindiği üzere, kendileriyle aramızda derin 
tarihî, kültürel ve hissi bağlar mevcut bulunan 
Arap memleketleri ile iyi komşuluk münasebet
leri idame etmek, her türlü münasebeti tarsin 
etmek ve daha ileri bir iş birliğinin teessüsü yo-
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lunda çalışmak arzusu ötedeniberi Cumhuriyet 
hükümetlerinin ananevi siyasetini teşkil etmiş
tir. Bütün Arap memleketlerinin hürriyet, ba
ğımsızlık ve saadet içerisinde ilerlemeye devam 
etmeleri en sıamıimî teımeıntnliımiadülr. 

Arap 'memleketlerine karşı yukarıdaki esas
lar dairesinde hareket edildiğini göstermek üze
re bu memleketlerle olan siyasi, iktisadi ve kül
türel münasebetlerimize bir göz atmakta fayda 
mülâhaza edilmektedir. 

Arap memleketleri ile siyasi münasebetleri
miz : 

Ürdün ile son derece dostane münasebetler 
geliştirilmektedir. Lübnan ile münasebetlerimiz
de dostane ve müsbet yolda ilerlemeler kay
detmektedir. Suudi Arabistan ile de münasebet
lerimizin inkişafı yolunda Hükümetimizce gay
retler sarf edilmektedir. Bu meyanda Suudi 
Arabistan Hükümetinin talebi üzerine temsilci
liklerin karşılıklı olarak Büyükelçilik seviyesi
ne çıkarılması Hükümetimizce kabul edilmiş ve 
bu konudaki muameleler tamamlanmış bulunma
sına rağmen Suudî Arabistan Hükümetinin key
fiyeti her iki Hükümet merkezinde ilânını gecik
tirmekte olması calibi dikkattir. 

Irak ile, Kasım idaresi zamanında Irak aske
rî uçaklarının milletlerarası hukuk kaidelerini 
ihlâl ederek hava sahamıza vâki mütaaddit teca
vüzlerine karşı Hükümetimiz büyük bir sabır 
göstermiş ve bu konuda teenni ile hareket et
miştir. 8 Şubat 1963 tarihinde Kasım rejimi yı
kılmış ve yeni idare zamanında iyi münasebet
ler iade olunmuştur. Bu cümleden olmak üzere 
yeni idarenin Kuzey'de âsi Kürtlere karşı giriş
tiği harekât dolayısiyle Milletlerarası Hukuka 
ve Irak'la aramızda mevcut anlaşmalara uygun 
olarak kaçakçılığa ve hudutlunuza tecavüz ve 
sızmalara mâni olmak maksadiyle Türk ve Irak 
hudut makamları arasında iş birliği yapılmıştır. 

18 Kasım 1963 tarihinde Irak'ta yeni bir re
jim değişikliği daha olmuş ve ordu variyete müda
hale ederek idareyi ele almıştır. Yeni Irak Hükü
meti ile iyi münasebetler idamesi yolunda Hükü
metimiz tarafından gayret sarf edilmektedir. Irak 
Hükümetinin de karşılık olarak gösterdiği davra
nıştan memnunuz. 

Suriye ile münasebetlerimizde de Hükümeti
miz aynı anlayış ve iş birliği zihniyeti içinde ha
reket etmektedir. Ancak Hükümetimiz bu gayret-
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] erinde yalnız kalmakta ve Suriye Hükümetinden 
mukabil anlayışı görememektedir. 

Türkiye ile Birleşik Arap Cumhuriyeti ara
sındaki münasebetler, Suriye'nin 28 Eylül 1961 
tarihinde Mısır'dan ayrılması üzerine Suriye'yi 
tanıyan ikinci Devlet olmamız bahane ittihaz edi
lerek Mısır Hükümeti tarafından alman tek ta
raflı bir karar ile, 1 Ekim 1961 tarihinde kesil
mişti. İki memleket arasında yapılan temaslar ne* 
tieesinde 27 Nisan 1963 tarihinde münasebetler 
yeniden tesis olunmuştur. Münasebetler iade olu
nurken varılan mutabakat üzerine kısa zamanda 
Büyükelçilerin teati edileceği derpiş edilmişti. 
Buna rağmen, B. A. C. Hükümetinin tutumu se
bebiyle halihazırda iki memleket, karşılıklı olarak 
maslahatgüzar seviyesinde temsil olunmaktadır. 
Maslahatgüzar Ankara'da görevine başladıktan 
sonra Birleşik Arap Cumhuriyetinin bizden vâki 
ve henüz neticelendirilmemiş bulunan üç talebi 
âzami hüsnüniyet ve iş birliği zihniyeti içinde 
halledilmişse de Birleşik Arap Cumhuriyeti Hü
kümetinin memleketimize karşı tutuk ve menfi 
bir politika takibinde ısrar eylediği görülmekte
dir. 

İmam Ahmed'in 19 Eylül 1962 tarihinde vefa
tı ile Veliaht Prens Bedr Yemen tahtına geçmiş, 
bir hafta sonra da Yemen Askerî Kuvvetleri Al
bay Sallat idaresinde bir Hükümet darbesi yap
mıştır. Bu tarihten sonra Mısır desteği ile yeni 
kurulan Cumhuriyet idaresi ancak şehirlerde du
ruma hâkim olabilmiş, ve neticede Bedr taraftar
ları ile Cumhuriyetçi kuvvetler arasında bugüne 
kadar süren ve sonu hâlâ belli olmıyan bir iç harb 
çıkmıştır. 

Türkiye Yemen'de durumun tavazzuh etmeme
si sebebiyle şimdiye kadar yeni rejimi tanımamış
tır. Birçok memleketin de aynı suretle hareket 
ettiği bilinmektedir. Türkiye, Orta - Doğu sulhu 
ve Araplararası münasebetler bakımından mez
kûr ihtilâfın en âdil müstakar bir hal tarzına bağ
lanmasını temenni etmektedir. 

İsrail ile münasebetlerimiz kendilerini tanımış 
olduğumuz diğer devletlerle olan normal münase
betlerimiz çerçevesi içinde gelişmektedir. Saym 
Başbakanımızın bundan bir müddet önce yaptık
ları bir basın toplantısında bu hususta vâki suale 
verdikleri cevapta belirttikleri veçhile, bu mem
leketle münasebetlerimiz olarak ve doğrudan doğ
ruya işlemekte olup başka politikalara tabi değil
dir. 
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Kuveyt Hükümeti 19 Haziran 1961 tarihinde 

Bakanlığa müracaatle Türkiye itte Kuveyt ara
sında dostane münasebetler tesisi temennisini iz
har eylemiştir. Aynı tarihilerde Küveyt'teııı bir 
iyi niyet heyeti Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu zi
yaret Aralık 1962 de iade olunmuştur. Bilâhara 
Hükümetimiz, Kuveyt'i 28 Ocak 1963 tarihinde 
resmen tanımıştır. Kuveyt 14 Mayıs 1963 tarihin
de Birleşmiş Milletlere üye kabul edilirken Tür
kiye müspet oy kullanmıştır. 

Son olarak iki memleket Hükümetleri tarafın
dan izhar olunan arzuya uyularak ve iki memle
ket arasında ticaret, turizm ve sermaye yatırımı 
gibi sahalarda yapılabilecek iş birliği imkânları 
göz önüne alınarak Kuveyt illıe karşıılı'Mi olarak 
Büyükelçilik seviyesinde diplomatik münasebetler 
kurulması karar altına alınmış ve bu husus, 
10 Ocak 1964 güınü Ankara ve Kuveyt 'te 'aynı za
manda yayınlanan bir tebliğ ile açıklanmıştır. 
Beyrut Büyükelçimiz Vahit Halef oğlu 'mm aynı 
zamanda Kuveyt Hükümeti nez'dlinde aikrediıte 
olunması takarrür etmiştir. 

Kuzey Afrika'nın Magrib bölgesindeki üç Arap 
devleti ile karşılıklı dostane münasebetler idame 
ettirmekteyiz. Uzun bir mücadele sonunda 1 Tem
muz 1962 tarihinde Cezayir'in bağımsızlığını ka
zanması tarafımızdan büyük bir sevinç ve mem
nuniyetle karşılanmıştır. Bakanlar Kurulunca 
1963 Şubat ayında alman bir karar ile Cezayir'de 
bir Büyükelçilik açılması takarrür etmiş ve ilk 
Büyükelçimiz Temmuz 1963 te vazifesine başla
mıştır. Bu konuda iki memleket arasında yapılan 
temaslar sırasında bağımsızlığa kavuşmasının 
akabinde Cezayir'in memleketimizde daimî bir 
temsilcilik açma imkânına sahibolmadığı fakat 
ilk fırsatta bu temsilciliğin açılması yoluna gidi
leceği Cezayir Hükümetince ifade edilmiştir. Ce
zayir'in en kısa zamanda memleketimizde bir tem
silcilik açmasını ümidetmekteyiz. Ayrıca, yakında 
Cezayir'den bir iyi niyet heyetinin ve mütaakiben 
Cumıhuribaşkanı Ben - Bellâ'nın memleketimizi zi
yaretleri bahis konusu bulunmaktadır. 

Fas ile do karşılıklı münasebetlerimiz dosta
ne bir hava içinde gelişmektedir. Malûmları ol
duğu üzere. Hükümetimiz bağımsızlığını kazan
dığının hemen ertesi gününde Fas'ı tanıyan ikin
ci Devlet olmuştur. Fas'ta 1957 yılından beri bir 
Büyükelçiliğimiz mevcuttur. 

Fas ile Cezayir arasında silâhlı çatışmaya ka-
dar giden anlaşmazlığın sulh yolu ile halledilme-
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sinin gerçekleşmekte olduğundan büyük bir 
memnuniyet duymaktayız. Bu hislerimiz müta-
addit vesilelerle her iki memleketin Devlet adam
larına ifade edilmiştir. 

Son olarak Güvenlik Konseyinde cereyan 
eden Kıbrıs müzakereleri sırasında Fas delege
sinin, Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Rauf Denk-
taş'a söz hakkı verilmesini müdafaa etmesi biz
leri mütahassis etmiştir. 

Kendisi ile tarihî sıkı bağlarla merbut bulun
duğumuz Tunus'la münasebetlerimiz çok dosta
nedir. Bu yıl içinde Tunus Cumhurbaşkanının 
memleketimize bir ziyarette bulunması bahis 
konusudur. 

Libya ile münasebetlerimiz ananevi dostluk 
çerçevesi içinde gelişmektedir. Halen 8 tabip su
bayımız Libya Ordusunda vazife görmektedir. 
Diğer taraftan Libyalı genç subay namzetlerine 
memleketimizde eğitimlerini geliştirmeleri için 
mümkün olan kolaylıklar sağlanmaktadır. 

Arap dünyası ile Siyah Afrika arasında bir 
köprü mevkiinde bulunan genç Sudan Cumhuri
yeti ile de münasebetlerimiz dostanedir. 1957 
yılından itibaren bu ülkede de daimî bir Büyük
elçiliğimiz mevcuttur. 1962 yılı İlkbaharında 
Doğu - Afrika'ya giden iyi niyet heyetimiz Su
dan'ı da ziyaret etmiştir. Ayrıca Hükümetimizin 
davetlisi olarak Sudan'ın en nüfuzlu şahsiyetle
rinden Başkumandan Vekili ve Devlet Vekili 
Hasan Beşir Nasr'da memleketimize bir ziyaret
te bulunmuştur. Ayrıca 1961 yılında Sudan'lı 
dört kimyager ve 19 teknisyen şeker fabrikala
rımızda staj görmüştür. 

Arap memleketleri ile iktisadi münasebetle
ri miz : 

Türkiye ile Arap memleketleri arasında ikti
sadi ve ticari münasebetlerin âzami, ölçüde geliş
tirilmesinde memleketimiz yönünden büyük 
menfaatler bulunduğuna ve bunun bu memleket
lere karşı takibettiğimiz dostluk politikasının ta
biî bir icabı olduğuna şüphe yoktur. Bununla 
beraber bugün için, Arap memleketleri ile olan 
iktisadi ve ticari münasebetlerimizin arzu edi
len seviyeye ulaşmamış bulunduğunu da kabul 
etmek zarureti vardır. Bütün Arap memleketleri 
ile olan yıllık ihracat ve ithalâtımız 15 - 20 mil
yon dolar gibi, gerek Türkiye gerek Arap mem
leketleri bakımından mühim sayılmıyacak bir 
rakama inhisar etmektedir. 
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Arap memleketleri ile ticari mübadele hac

mimizin daha yüksek bir seviyece erişmesi ve ik
tisadi münasebetlerimizin sıklaştırılması için alı
nabilecek tedbirlerin arasında Bakanlığımızı il
gilendiren başlıca husus olarak bu memleketler
le olan ahdi bağlarımız bulunmaktadır ki, ahdî 
bakımdan bugün Arap memleketleri ile ticari ve 
iktisadi münasebetlerimizin gelişmesine mâni 
olacak her hangi bir durum mevcut değildir. 
Arap memleketleri ile olan ticari münasebetleri
miz, daha ziyade serbesti esasına müstenittir. 
İki taraflı anlaşmalarımız bulunan memleketler
le de bu anlaşmaları günün ihtiyaçlarına uydur
mak maksadiyle bir müddet önce temas ve mü
zakerelere başlanmıştır. Esasen Bakanlığım bil
hassa komşu Arap memleketleri ile ticaretimizin 
gelişmesinin bu memleketlerle yeni birtakım an
laşmalar akdinden ziyade, her iki tarafın ticari 
ve iktisadi politikalarının bahşettiği imkânlar 
içerisinde, müteşebbis ve ticari bir zihniyetle 
hareket edilerek, mübadele mevzuu olabilecek 
hal ve hizmetlerin araştırılıp tesbitine bağlı bu
lunduğuna kaanidir. Halen Türkiye ile Arap 
memleketleri arasında yeni pek çok mübadele 
mevzuları bulunabileceğine şüphe yoktur. Mem
leketimizde sınai kalkınmanın ilerlemesiyle bir
likte bu memleketlere ihracedebileceğimiz mal
larımızın adedinin de her gün biraz daha artaca
ğı tabiîdir. 

Memleketimizle yakınımızda bulunan Arap 
memleketleri arasında ticari ve turistik münase
betlerin geliştirilmesine yardımcı olacağı cihet-
le Bakanlığımız bir müddet önce bu memleket
lerle transit anlaşmaları akdi mevzuunu ele al
ınış bulunmaktadır. îlk olarak Suriye ve Irak'a 
memleketlerimiz arasında serbestçe yolcu ve eş
ya nakline imkân verecek transit anlaşmaları 
akdini teklif ettik. Teklifimiz bu memleketler-
ce henüz incelenmektedir. Bahis konusu anlaş
malar aktedilebildiği takdirde, Türkiye ile Or
ta - Doğu Arap memleketleri arasında yolcu ve 
eşya nakliyatı her bakımdan kolaylaşacak ve teş
vik edilmiş olacaktır. Bunun ise ticari ve iktisa
di münasebetlerimizin gelişmesine büyük Ölçüde 
yardımcı olacağına şüphe yoktur. Sözü geçen 
memleketlerle vâki temaslarımızdan alınacak ne
ticeye göre Orta - Doğudaki diğer Arap memle
ketlerine ele aynı şekilde transit anlaşmaları ak
dini teklif edeceğiz. 
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Arap memleketleriyle olan ticari mübadeleleri

miz hacmim artırmak ve umumiyetle her saha
daki iktisadi münasebetlerimizi geliştirmek mak
sadiyle tarafımızdan âzami gayret gösterilmek
le beraber, bu gayretlerin ancak • Arap memle
ketlerinden görülecek müspet mukabele ölçü
sünde semereli olabileceği de takdir edilecektir'. 

Arap memleketlerinde yaşıyan soydaşlarımız 
ve buralardaki Türk emlâki : 

Komşu Arap memleketleri ile aramızdaki mü
nasebetlerde, bu memleketlerde yaşıyan soydaşla
rımızın durumu ile Türk emlâkinin tabi tutul
duğu muamele üzerinde önemle durulması gere
ken niteliktedir. 

Irak'ta Kerkük ve Musul bölgesinde 650 000 
soydaşımız yaşamaktadır. Bu memleketteki soy
daşlarımız en basit azınlık hukukundan istifade 
ettirilmemekte ve aynı bölgedeki kurt ekalliyeti
ne nazaran farklı muameleye tabi tutulmaktadır. 
Kasım idaresi zamanında 1959 yılı Haziranında, 
Kerkük'te soydaşlarımıza karşı girişilen müessif 
olayları burada zikredilmelidir. Tarafımızdan 
vâki müteaddit rica ve teşebbüslere rağmen soy
daşlarımızın durumlarında iyiye doğru bir netice 
kaydına muvaffak olunamamıştır. 

Keza Suriye'de yaşıyan yekûnu 20 bin civarın
da bulunan soydaşlarımızın durumları Irak'taki-
1 erden daha iyi değildir. 

Diğer taraftan halen Irak, Suriye, Mısır ve 
Suudi Arabistan'daki Türk emlâki hukuk dışı 
tedbirlere mevzu teşkil eylemekte ve ilgili hükü
metler bu konuda, milletlerarası hukuk prensip
lerine dayanacak anlaşmalar yapmak üzere ta
rafımızdan dostça vâki tekliflere aldırmıyarak, 
Türk haklarını gasbedici tatbikata devamda İsrar 
eylemektedirler. 

Türkiye ile Arap memleketleri arasında seya
hat kolaylıkları ve vize rejimi : " 

Birleşik Arap Cumhuriyeti, Cezayir, Irak, 
Kuveyt, Libya, Fas, Lübnan, Suudi Arabistan, 
Sudan, Suriye, Ürdün ve Yemen vatandaşlarına 
normal vize rejimi çerçevesinde merkezden istizan 
edilmeksizin vize verilmektedir. Diğer taraftan, 
Türkiye ile Tunus arasında 21 Haziran 1962 ta
rihinde imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşması ge
reğince, iki memleket vatandaşları, ikamet süresi 
üç ayı geçmemek şartiyle, vize almadan yekdiğe
rinin ülkesine seyahat edebilmektedirler. 

Türkiye ile Arap memleketleri arasındaki se
yahatler daha ziyade turistik maksatlarla ve Hac 
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ziyareti münasebetiyle yapılmaktadır. Gerçekten, 
son yıllarda memleketimize gelen veya Avrupa'
ya gitmek üzere transit geçen Arap turist sayısı 
bir hayli artmıştır. Buna mukabil, 1961 yılında 
Hacca giden Türklerin sayısı 6 000 kişi civarın
da iken, bu miktar 1962 de 10 000, 1963 yılında 
ise 25 000 e yükselmiştir. 

Arap memleketleri ile kültürel münasebetle
rimiz : 

Türkiye 30 sene evvel devrimlerini gerçekleş
tirmiş ve Batı hayat tarzını benimsemiş bir Dev
lettir. Türkiye'deki devrimler tecrübesi Arap 
âleminin alâkasını çekmiş ve basanlarımız bu 
memleketlerde örnek olarak alınmıştır, ilim, sa
nat ve kültür sahasında kaydettiğimiz gelişmele
rin tanıtılması ve Arap memleketleri ile kültürel 
münasebetlerin sıklaştırılmasının arz ettiği fayda
yı müdrik bulunan Hükümetimiz bu sahadaki ça
lışmalarına hız vermiştir. 

Cezayir ile memleketimiz arasında bir kültür 
anlaşması imzalanması prensip itibariyle kabul 
edilmiştir. 1963 - 1964 ders yılı için Cezayir Hü
kümeti emrine 4 burs tahsis edilmiştir. Millî Ce
zayir Kütüphanesine büyük miktarda kitap yar
dımı yapılmaktadır. Keza Rabat Üniversitesine 
külliyetli miktarda kitap hediye edilmiştir. 

Irak ile memleketimiz arasında 29 . 3 . 1946 
tarihli bir Kültür Anlaşması mevcuttur. Hükü
metimiz tarafından 1963 senesi için Irak Hükü
meti emrine 10 burs tahsis edilmiştir. Libya ile 
Türkiye arasında 9 . 2 . 1958 tarihli bir Kültür 
Anlaşması vardır. Keza Lübnan ile de 23.6.1959 
tarihli bir Kültür Anlaşması mevcuttur. Tunus ile 
Şubat ayı içinde bir Kültür Anlaşması İmzalan
mıştır. 

Birçok Arap memleketi ile öğretmen ve öğ
renci mübadelesi yapılmakta, bu memleketlerde 
konser, konferanslar verdirilmekte, ayrıca sergi
ler açılmakta ve folklor ekiplerimiz gösteriler 
yapmaktadırlar. 

Netice : 
Hükümetimiz yukarıda arz edilen iyi niyet

li tutumuna ilâveten Arap memleketleri ile her 
sahada iş birliğini en ileri seviyeye götürmek 
maksadiyle büyük gayretler sarf etmektedir. 

Türkiye'nin Arap memleketlerine müteveccih 
politikası böylece hiçbir iltibasa meydan vermiye-
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cek şekilde heyeti umumiyesi itibariyle büyük bir 
vuzuh ve devamlılık arz ederken, bu memleketle
rin Türkiye'ye karşı politikaları aynı istikran 
gösterememekte ve şu veya bu sebeplerle ve ba-
zan da mümasil niyetlerden mülhem bulunmadı
ğı cihetle, ikili münasebetlerde bazan iyiye, za
man zaman da kötüye giden tahavvüller, maale
sef vukuagelmektedir. 

Suriye Devlet adamlannın ve zaman zaman 
bâzı Arap teşekküllerinin anavatan toprağı İs
kenderun'dan «gasbedilmiş topraklar» olarak bah
setmeleri ve İskenderun'un zorla geri alınacağını 
her vesile ile ileri sürmeleri en azından esef veri
cidir. Son olarak, haklı Kıbns dâvamızda, Arap 
memleketlerinden bir kısmının bizi desteklemedik
leri, hattâ bunlardan bâzılarının memleketimiz 
aleyhinde vazıyed aldıkları müşahede edilmekte
dir. 

Her sahada en yakın iş birliği tesisi yolunda 
tarafıımızdam eni halisane niyetlerle sarf edilen 
gayretleri bâzı Arap memleketlerinin cevapsız bı-
rakmalanndan üzüntü duymaktayız. Fakat bu ko
nuda Hükümetimize hiçbir kusur izafe edilmesi 
mümkün değildir. 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü
ler'in, 1 Kasım il 961 tarihinden 1 Şubat 1964 
tarihine, kadar, Başkanlık Divanı üyeleriyle Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyelerinden, 
kimlere ne miktar harcırah ödendiğine dair soru 
önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'-
in yazıh cevabı (7/448) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 Kasım 1961 tarihinden 1 Şubat 1964 tari

hine kadar, Meclis Riyaset Divanı üyelerinden 
ve Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu üye
lerinden kimlere; 

a) Ne miktar harcırah ödendiğini, 
b) Ödenen harcırahlar için yapılan vazife

lerin neler olduğunu, 
c) Harcırah alan kimselerin 'kimin emri 

ile vazifeye gittiklerini, 
Yazılı olaralc tarafıma bildirilmesini riea 

ederim. 
20.2.1964 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler 
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Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 17 . 3 . 1964 
Kanunlar Müdürlüğü 

7/448 
Sayı : 8225 - 47022 

Sayın Şevki Güler 
Afyon Karahisar Milletvekili 

ilgi : 20 . 2 . 1964 tarihli önergeniz eevalbı-
ıdır : 

1 Kasım 1961 tarihinden 1 Şubat 1964 tari
hine kadar, Başkanlık Divanı üyeleriyle Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyelerinden 
kimlere ne miktar yolluk ödendiğine dair yazılı 
sorunuz cevalbmı taşıyan liste ilişik olarak su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, 1 Kasım 1961 tarihinden 1 Şubat 1964 
tarihine kadar, Millet Meclisi İdare Âmirlerin
den, bu sıfat ve memuriyetle, yurt dışına giden 
olup olmadığına dair soru önergesi ve Millet 
Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in yazılı cevabı 
(7/449) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların yazalı olaraik tarafıma 

bildirilmesine müsaadelerinizi rica ederim. 
22 . 2 . 1964 

Afyon1 Milletvekili 
Şevki Güler 

1. 1 Kasım 1961 tarihinden 1 Şubat 1964 
tarihine 'kadar,Millet Meclisi Divan üyelerinden 
olan idare Âmirlerinden, idare Âmiri sıfatiyle 
veya idare Amirliği vazifesi ile yurt dışına gi
den olmuş mudur? 

2. idare âmirlerinden sıfat ve vazifeleri ile 
yurt dışına giden olmuş ise hangi memlekete 
gittiği ve ne miktar harcirah ödenmiştir.1? 
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Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 17 . 3 . 1964 
Kanunlar Müdürlüğü 

7/449 
Sayı : 8247 - 45796 

Sayın ŞevM Güler 
Afyon Karahisar Milletvekili 

ilgi : 22 . 2 . 1964 tarihli önergeniz cevabıdır: 
1 Kasım 1961 tarihinden 1 Şubat 1964 tari

hine kadar, Millet Meclisi idare Âmirlerinden, 
bu sıfat ve memuriyetle yurt dışına giden ol
mamıştır. 

Keyfiyet, yazılı sorunuz cavabı olarak, bil-
ıgilerinize sunulur. 

Saygılarımla. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

6. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, Mut 
ilçesi Müftüsünün emekliye sevk edilmesinde 
hatalı hareket edilmiş olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay'-
%n yazılı cevabı (7/454) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mersin iline bağlı Mut ilçesi Müftüsü ibra

him Baıbak'ın emekliye sevk edilımis olduğunu 
teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şu anda gör
sem şahsan tanıyamıyacağım kadar münasebetim 
bulunmıyan bu şahsın tafoi tutulduğu muamele
den teessür duymamın sebebini arza çalışaca
ğım: 

Aynı yerde Öımer Ali Keskin isminde bir de 
vaiz vardır. Bu şahsın gözü müftülüktedir. Ve 
müftü hakkında halkın itimadını selbedecek 
hafif konuşmalar yaptığı ve bunun politik iıhti-
lâtlara sebebolacağı mahzuruna asla iltifat et
mediği ve hattâ gaye için fayda da umduğu hu
susları ilçeyi ziyaretimizde sık sık söylenirdi. 
Her hangi bir teşebbüse geçmeyişimizin sebebi 
ise, bir din adamının iltifatta beis göremidiği 
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bu hareketlerin şanssız olup hiç bir yende m ak es 
bulamiyacağ.ı samimî inancı idi. 

Müftülüğe vaiz Ömer Ali Keskin'in tâyinine 
esas olmak üzere ilçe kaymakamlığınca inhası
nın yapıldığını öğrenmiş bulunuyorum. Doğru 
ise yukarıda arz ettiğim sistemli ve sabırlı fa
aliyetin mevcudiyetine bu !bir delil değil midir? 

1. Müftünün emeikliye sevkı işinin hatalı 
olduğu kanaatindeyim. Zira ilmî kifayeti ve 
sağlık durumunun normal olduğu hakkında 
kanaatbahş vesikalar bulunmaktadır. Hatta 
kendisi Ankara'ya çağrılarak bu hal bizzat 
müşahede edilebilir düşüncesindeyim. Böyle 
hatalı bir hareket Sayın Hıfzı Oğuz Bekata za
manında Erdemli ilçesi Müftüsü için ide icra 
olunmuştu. Mesele Meclise intikal etmişti. Sa
yın Bekata bir Devlet adamına yaraşır anlayış 
içinde durumu tetkik edip derhal muameleyi 
tashih eyleme imkânını vermişlerdi. Şimdi be
nim mâruzâtımı tetkik buyuracak sayın ba
kan'a aflarını istirham ederek arz etmek iste
rim ki, kendilerine en az Sayın Bekata kadar 
samimî inancım vardır. Takdir kendilerinindir. 
Düşüncelerini öğrenmek istemekteyim. 

2. Müftünün yerine tâyini istenen vaizin 
durum ve tutumunu 'kısaca arz ettim. Talebinin 
iş'afı halindeki mahzurları arza lüzum görmemek
teyim. Şu kadarını müsaadeleriyle arz etmek 
isterim ki, mesnedi ve felsefesi hak ve ahlâk 
olan dinî inanç ve arzuları inciterek, ikbali 
başkalarının mağduriyetine basmak suretiyle 
arzulayanların cesaretini kıracak ve onları iyiye 
sevk ve fbu yolda hisli kılacak muamele tarzı 
tercih olunmalıdır. Her haliyle takdir yüksek 
makamlarına mevdudur. Sayın Balkan'ın bu iş 
içinde düşüncelerini öğrenmek isterim. 

Vâki maruzatım hakkında Sayın Devlet Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevapta bulunul
masına delâletlerinizi say giy] e arz ve rica ede
rim. 27 . 2 . 1964 

Mazhar Arakan 
tçel Milletvekili 
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T. C. 

Diyanet İşleri Baş/kanlığı 16 . 3 . 1964 
Zatişleri Sicil ve Lv. Mel. 121 - 2230 

Konu : Mut sabık Müftüsü İbrahim 
Babak Hk. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İlgi : G-enel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

2 . 3 . 1964 gün ve 7 - 454/8319 - 46138 sayılı 
yazıya: 

Mut Müftüsü İbrahim Babak'in emekliye 
ayrılması sebebi hakkında İçel Milletvekili Sa
yın Mazhar Arıkan tarafından verilen yazılı 
olarak cevaplandırılması istenilen 27 . 2 . 1964 
tarihli soru önergesi üzerine müftünün dosyası 
incelendi. 

1. Müftü 81 yaşındadır. Ancak Ibeş metre
den parmak sayacak kadar gözleri durmuş, işit
mesi oldukça zayıflamıştır. 

2. Müftülüğe ait dinî görevlerden başka, 
tahakkuk amirliği, ayniyat mutemetliği, bölge
sindeki vazifelilerin murakabe ve kontrolü, 
Hayrat Hademesi Komisyon Başkanlığı ve köy 
imam lanın imtihan ve 'buyrultu işleri gibi gö
revleri yapmakla mükellef bulunan ve bu işleri 
yaşlılığı dolayısiyle yapamaz hale geldiği anla
şılan adı geçen tezkiye -âmirierinden de müıspet-
«ieil alamamıştır. 

3. 5434 sayılı Kanunun 40 ,ncı maddesinin 
((•) fıkrasına göre, müftülerin 65 yaşını doldur
duktan sonra vazifesini yapmaya.yetersizlikleri 
Diyanet İşleri Başkanlığınca belir-tilinciye ka
dar vazife görebilmeleri tecviz edilmiştir. Bu 
yetersizlik de sabit olmuş bulunduğundan, yerine 
yeterli ve enerjik bir müftünün getirilmesi malk-
sadiyle adı geçen emekliye sevk ediknişltir. 

4. İlçe vaizinin tahriki ve yerine- vaizin 
müftü olarak getirilmesi bahis konusu değildir. 
Çünkü tahsili, müftü olmaya yeterli değildir. 

Cevabımızın Sayın Mazhar Arikan'a iletil
mesini saygılarımla rica ederim. 

Devlet Bakanı 
İbrahim Saffet Omay 
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Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Betil ve 25 arkadaşının Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair kanun teklifinin, (seçimlerin dar bölge usulü ile yapılma
sına dair kanun teklifi) ile birlikte görüşülmesini sağlamak maksadiyle geri bırakılması hakkındaki 

önergeye verilen o|ylarm sonucu 

(Bu oylamada iki kabul oy puslası yanlışlıkla çift, kullanıldığından önerge başka birleşimdi 
yeniden açık oya sunulacaktır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 340 

Kabul edenler 174 
Reddedenler : 174 
ÇeMnserler 1 

Oya katümıyanlar 92 
Açık üyelikler : y 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savrun 
îbrabim Telcin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ztihtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Nihat Ata 
SaMt Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özardt 
fenet Belgin „ 

[Kabul 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halüt Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbejr 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'kel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

edenler] 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

EDİRNE 
Talat Asal 
İl hami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Eftuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
AKİz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ndzamettin Enkmeıı 
ibrahim Eteni Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçükcr 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Beroketoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
îhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
İsmail Hakkı Tekirnel 
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İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehımet Ali Aytaş 
Muzaffer Dögemeci 
Ali NaiM Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osuna 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sabri Keakkı 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülha'lim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala" 
Vedat Âli 'Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOOAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Faruk Sükan 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Meıhmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoglu 

AĞRI 
Rıza Pol&t 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
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Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
S'ami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
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NİĞDE 

Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzüıı 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Şâdi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp \ \ i 
Osman Şahinoğlıı 

SltRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

[Reddedenler] 

Bülent Ecevit 

İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim Imirzalıoğln 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Eteni Ağva 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet TMtoğlu 

BOLU 
Zeki BaDtacıoğlu 

Kemal Demir 
Kâmil, înıal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocaımemi 

TRABZON 
Ekrom Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli * 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet T ah tak iliç 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya YttcebSlgin 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslasn 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müfftügil 
Kemal Satır < ' -

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasett/m Karaca 
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ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Ceraalcılar 
Celâlettin Üzer A % 

GAZİANTEP 
Muzaffer Caribolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Naîm Tiralii 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah öilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökav 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ahmet Karaınüftüoğlu 

M. Meclisi B : 70 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Şoref Bakşık 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Komal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktetm 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Melhmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
trfan Baran 
thsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 

[Çek 
SAKA 

Ekrem Aide 

[Oya katı 
Melîh Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
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Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağa oğlu 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

inser] 
RYA 
an 

Imıyanlar] 
Kemal Sarıibrahimo&lu 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil ALtay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener ' 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bu lan a İp 

VAN 
İhsan Bedjrhanoğlu 
Şükrü Kösereisıoğlu 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
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AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Osman Bölükbagı 
Mustafa Kemal Erko-
van 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Hikmet Akalın 
İbrahim öktem (B.) 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 
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ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

DENİZLİ 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Vefük PirinÇ'Cİoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioglu 

ERZURUM 
Şerafettin Korunay 
Adnan Şenyurt (î.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Naci Öktem (t.) 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
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Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kafh 
Ömer Kart 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbd 

MALATYA 
H. Avni Akşit (î.) 
Ahmet Fırat 
îsmet İnönü (Başbakan) 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altıngoy 

ORDU 
Orhan Naim Hazineci a t 

Ata Topaloglu 

Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliy«oğlu 
Fevzi Geveei 

SÜRT 
Adıl Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan özıtrak (B.) 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Kâmuran Ural 

VAN 
Muslih Görentaş 
( t Ü.) 

YOZGAT 
îsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
1 

!l i 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 
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Ankara Milletvekili Burhan Apaydın'in, yoklama ve nisapların tesbiti yönünden İçtüzük tatbikatiyle 

ilgili önergesi hakkında Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararma verilen oyların neticesi 
(Yeter çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 221 

Kabul edenler : 183 
Reddedenler : 32 
Çekinserler : 6 

Oya katılmıyanlar : 2 2 0 
Açık üyelikler : 9 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbagıoğlu 

AĞRI 
Hıza Polat 

AMASYA 
Kesat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Jtmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Ete>m Ağva 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

[Kabul 
BALIKESİR 

Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğbu 

BİTLİS 
İM üst M İv Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbas 
Nadir Yavıızkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettiıı Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Necini ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğaıı 
Reeai Isıkenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

edenler] 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğd u 
Nacii Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlıı 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlıı 
İbrahim CWıı alçılar 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Güğüş 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nalnı Tirali 

OÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddiıı Küçüker 
Ntıreddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zpvdan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlıı 
Şekil) inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

Yahya Derııııaucı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Çihad Baban 
Suphi Baytkam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven/ 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 
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KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Erig 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisıı 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Pakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Brbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hüseyin Ataman 
İhsan Köknel 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BOLU 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
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MANİSA 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
M&RAŞ 

Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

17.3.1964 O 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin- Oeritoğlu 
Fevzi Ceylân 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

. SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil AlJtay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Gröker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

[Reddedenler] 
HATAY 

Abdullah Çilli 
İSTANBUL 

Ahmet Oğuz 
KASTAMONU 

İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdem i r 

KONYA 
İrfan Baran 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MARDİN 
Seyfi Günegtan 

MUŞ 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Reşat Turhan 

[Çekinserler] 
KASTAMONU 

İhsan Şeref Dura 
KOCAELİ 

Nihat Erim 

MANİSA 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Salbri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğln 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur 
Veli Uvar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Koaak 
Mehmet Ali Pestil ei 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

TRABZON 
Nazmi ökten 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy 
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ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte -
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Aü Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut, 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 

AMASYA 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Osmtan Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 

Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Cihat Tursrut 

BİLECİK 
Şadı Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Ab dur rahman Güler 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Siinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Renizi Şenel 

mtyanlar] 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Vefik Prinçcioğhı 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Korunay 
Adnan Şonyurt 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoelu 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
(t) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (î.) 
Celâl Kılıç 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 

Ziya Altın oğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.). 

Nurettin Bulak 
Tahsin D emir ay 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekinel 
İlhamı Sancar (B.) 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOOAELİ 
Hâldan Kısayoil 
Süreyya Sofuoğlu 
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KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytaıı 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mebki Keskin (Bşk. V.) 
Faruk Sükarı 
Catıij; Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit (t.) 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Ba§ba)kan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hürrem Kubat 
Hilmi Okçu 
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Yakup Yakut 
Nahit Yenişelhirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan TeMnalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demiraoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

17 . 3 .1964 0 : 1 
P.tTT, 

ftrol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kanaran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
H. Ali Dizıman 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

UEFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

VAN 
Muslin Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
Turgut Nizamöğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
ı 
1 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YETMİŞİNCİ BİRLEŞİM 

17 . 3 . 1964 Salı 

Saat : 15,00 

I 

A • BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın '-
m, yoklama ve nisapların tesbiti yönünden İç
tüzük tatbikatı ile ilgili önergesi hakkında Mil
let Meclisi Başkanlık Divanı kararı. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 3. — Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Amme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret

menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

4. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçlan ve cezaları hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca -yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19.2.1964] (M. Meclisi S. Sayısı: 497 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 

5. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nm, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon, raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17. 8.1963] 

6. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı: 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 1 . 10 . 1963] 

7. — İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 



8. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçelp'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
y ansan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 .1.1964] 

11. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Peride'den 
doğma 11.10.1942 doğumlu Veysel Aslan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) 
(S. Sayısı : 579) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

12. — Uşak Merkez Aybey mahallesi hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/792) (S. Sayısı : 580)' 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

13. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nm ölüm 

2 — 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı : 581) [Dağıtma tarihi : 10 .2 .19G4] 

14. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık Köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtana tarihi : 
10 . 2 .1964] 

15, — Kulp ilçesinin Hacanan köyü, hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/806) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 .1964] 

X 16. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı: 
616) [Dağıtma tarihi : 25 .2 .1964] 

X 17. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/625) (S. Sayısı: 
617) [Dağıtma tarihi: 26.2.1964] 

X 18. — 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 19. — Bâzı vergi ye resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 

I maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İç-



işleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı: 632) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

20. — İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanurfda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/629) 
(S. Sayısı: 633) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 21. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4. 3 .1964] 

X 22. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

X 23. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/628) (S. 
Sayısı: 638) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

24. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet, Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; G. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 

ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 

maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporlan (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun-bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] i 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/268) (S. Sa
yısı : 394) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlar! 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

6. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Millî Eğitim Komisyo
nunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı: 396) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porlan (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14.9 .1963] 



8. — Bursa Miletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları rapordan (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları* raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı: 441) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Ssnatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 .9 .1963] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onul. ve Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâ^ mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 

ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 .1963] 

13. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

14. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 saydı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

15. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

17. — Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

18. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra-
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sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil tnal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 . 1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

21. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) {Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

22. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meseileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 

ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

25. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

26. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak
simin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421.) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

27. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

28. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, ıvfa-
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek-
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İemesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

30. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] -

31. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı işçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

32. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşını, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

33. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

34. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

35. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi :„. 
24 . 10 . 1963] 

36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka

nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

37. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

38. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi 1 . 11 . 1963] 

39. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1963] 

40. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasında 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

42. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12 .1963] 

43. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 



Ö13& sayıİı kanunun İ3 ncü maddesi üe 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1064] 

X44. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 2 .1964] 

45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Karan ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; 0. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, 0. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21.2 .1964] 

46. —- Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23.5.1963 tarihli 371 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
0. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S. Sayısı : 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

47. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23.5.1963 tarih ve 374 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
ran ve Dilekçe Karma Komisyonu'Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
C. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22.2.1964] 

48. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 

. 8 .11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaraİı ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

49. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13 . 6 .1963 tarih ve 397 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 
O. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

50. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdareci üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Komisyon raporuna dair C, Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 2/624, C. Senatosu 2/122) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 613, C. Senatosu S. Sayısı : 401) [Da
ğıtma tarihi : 24.2 .1964] 

51. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 
(S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi : 28 .1.1964] 

52. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç-
lann Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad
desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
568) [Dağıtma tarihi : 31.1.1964] 

53. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26 .2 .1964] 

54. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
(2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 29.2.1964] 

X 55. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü-
| düdüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy-



gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtma ta
rihi: 29.2.1964] 

X 56. — Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi : 
2.3.1964] 

X 57. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

X 58. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt
ma tarihi: 2.3.1964] 

X 59. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S, Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] 

X 60. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/566, 1/120) 
(S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

61. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay
ları hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtma tarihi : 11. 3 .1964] 
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IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6.7.1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 
15 . 7 .1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi tncesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
ince ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı: 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

X 5. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 
18 .10 .1963] 

7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi: 23 .10 .1963] 

X 8. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi: 
24 .10 .1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 



İO. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Dağıt
ma tarihi: 26.6.1963] 

11. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4 . 7.1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/439) (S. Sayısı: 299) 
[Dağıtma tarihi: 4.7.1963] 

14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4.4.1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4.6.1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/410) (S. Sa
yısı : 301) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

X 15. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 

16. — 2004 sayılı tcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 
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17. — 5680 sayılı Basın Kanununun 

29 .11 .1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

18. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 .1963] 

X 19. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarih-
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

20. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

21. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (1/374) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi: 8 .6.1963] 

X 22. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

23. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311)( S. Sayısı: 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1963] 



24. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı, Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları 1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26.6.1963] 

25. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 89 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

26. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık, içişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1965] 

27. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . " 1963] 

X 28. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3.7.1963] 

X 29. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişileri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/Ö6) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari
hi : 9.7.1963] 

X 30. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

İ Ğ -
X 31. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Geneİ 

Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta
rihi : 9.7.1963] 

X 32. —Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi,ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağüık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 33. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporlan (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 

X 34. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

35. — imar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nçi maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve içişleri, imar 
ve iskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963] 

36. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve içişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporlan (1/419) 
(S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 . 1963] 

37. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı: 345) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

38. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta-
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sansı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi: 
16.8.1963] 

39. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/271) (S. Sayı
sı : 366) [Dağıtma tarihi: 16 . 8 . 1963] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi : 
2 . 9 . 1963] 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
3.9.1963] 

42. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/185) (S. Sayısı: 373) 
[Dağıtma tarihi: 4.9.1963] 

43. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasansı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

44. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 
5.9.1963] 

45. — istanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve îmar ve îskân, İçişleri, Maliye ve Plân 

komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt
ma tarihi: 9.9.1963] 

46. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı: 385) 
[Dağıtma tarihi: 9.9.1963] 

47. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı: 388) [Dağıtma tarihi: 13.9.1963] 

48. — Niğde Milletvekili Asım Erenin, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
Özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

49. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

50. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'ın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonları raporları (2/423, 
2/424) (S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 
19 . 9 .1963] 

51. — Kütahya Milletvekili Sadrettin. Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka-
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nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20 .9 .1963] 

52. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 
7 ve 3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı: 
460) [Dağıtma tarihi: 1.10.1963] 

53. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi: 4.10.1963] 

54. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayı
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5.10.1963] 

55. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) (S. 
Sayısı: 490) [Dağıtma tarihi: 7.10.1963] 

56. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmak
ta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan'm hekimlere aylık hikmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8 .10 .1963] 

57. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Re-" 

habilitasyon) tesislerine verilecek döner serma-
! ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde-
j 1er eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi-
I nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta-
i sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
i Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak-

kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/481, 2/278) (S. Sayısı: 491) [Dağıtma ta
rihi: 9.10.1963] 

58. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt
ma tarihi: 15 .10 .1963] 

59. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. 
Sayısı: 520) [Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

X 60. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 266 ve 266 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

61. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

62. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20 . 6 .1963] 

63. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad-
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de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 

64. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi: 19.7.1963] 

X 65. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmm uygulanması için imza edilen And
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

66. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

67. — Polis Vazife ve Salâhiyet kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 . 6.1963] 

68. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

69. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 . 1963] 

70. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

71. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 72. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 73. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 74. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

75. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (-1/541) 
(S. Sayısı: 533) [Dağıtma tarihi: 3 .12 .1963] 

X 76. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
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imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın- ;| 
dirlik ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 

X 77. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 78. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

79. — 2 . 7 .1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasansı ve Millî Eğitim ve Püân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi: 25.12.1963] 

X 80. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı : 541) , [Dağıtma tarihi : 
26.12.1963] 

81. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
işletme Umum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/564) (S. Sayısı : 542) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 12 . 1963] 

82. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 271) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1963] 

83. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

84. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affına 
dair olan 28 .6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanunun 

yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S. Sa
yısı : 566) [Dağıtma tarihi : 28-. 1 . 1964] 

85. — C. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunha-
sanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tarihi : 
28 . 1 . 1964] 

86. — Ödemişli, Ahmetoğlu Ali Orhan îlk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 
577) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1964] 

87. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci 
maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300 e 1 nci ek ) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

88. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 
1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 288 ve 290 ncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/510) (S. Sayısı : 585) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

89. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana 
Milletvekili ibrahim Tekin'in Sendikalar Ka
nununun 20 nci maddesinin 4/a bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzel
tilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (S. Sayısı : 586) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1964] 

90. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve' Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1964] 



91. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yticebilgin ve Adana Mil
letvekili ibrahim Tekin'in, Toplu tş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin 
2 nci bendinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin 
çıkarılması, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının, 62 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 2 nci geçici 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/628) (S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1964] 

92. — 1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] ' 

93. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun' tek
lifi ve istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 8 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 
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I 94. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad

de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve içişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2.1964] 

95. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

96. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren Ye gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa ara 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

97. — Kaş ilçesinin, islâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı tsaoğlu Ru-

I kiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
I ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan

lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
I (3/827) (S. Sayısı: 623) [Dağıtma tarihi: 

29.2.1964] 
98. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 

tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. 
Sayısı: 634) [Dağıtma tarihi: 9.3.1964] 

99. — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet Se
natosu üyeleri seçimi Kanununun değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Anayasa 
komisyonları raporları (2/630) (S. Sayısı : 642) 

| [Dağıtma tarihi : 12 . 3 .1964] 

>»• »« 



Döntm : 1 
Toptoü : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 

Geçici Komisyon raporu (1 /632) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16 . 1 . 1964 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2217/171 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 1 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «31 . 12 . İ960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi- ve bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 
Başbakan 

(i E R E K Ç E 

Vergi, ımalî, ekonomik ve sosyal sonuçlar doğumu bir müessese olduğu için vergilerin toplum
daki ekonomik ve sosyal gelişmelerini yakînen takibetmesi mevzuu bu gün için artık üzerinde 
münakaşa edilmiyen bir gerçektir. Bu balkımdan vergi mevzuatında .gerekli değişikliklerin yapıl
masını ve vergi kanunlarındaki hükümlerin açıklığa kavuşturulmasını tabiî karşılamak gerekir. 
Bu gerçek göz önünde bulundurularak Gelir Yergisi Kanunumuzda aşağıda tafsilâtlı olarak ar i 
ve izah olunan değişikliklerin yapılması öngörülmüştür. 

I - Tarım kazançlarının vergilendirilmesi iie ilgili değişiklikler : 
1. Bilindiği üzere, 193 sayılı Kanunla zirai kazançların Gelir Vergisi konusuna alınma-:ı 

kabul edilmiş, bu hükümler henüz tatbik görmeden 202 sayılı Kanunla 1961 yılına ait zirai ka
zançlardan vergi almmamasa cihetine gidilmiş ve bu arada mükellefiyetin şümulü geniş ölçüde 
daraltılmıştır. 

^ Bu sebeple, geniş bir çiftçi zümresi vergi duu kalmış ve bunun ıbir sonucu olarak da Kalkınma 
Plânının ve bütçenin öngördüğü gelir sağlanamamıştır. 

Gerçekten, 55 milyar lira tutarında olan gayrisafi millî hâsıla içinde 19 milyar liradan fazla 
hissesi olan zirai sektörden 1963 yılında, beklenen verginin 30 milyonu aşmıyacağı bugüne kadar 
yapılan tahsilatın seyrinden anlaşılmış bu durumda, vergi ödeme gücü müsaidolan çiftçileri kav-
rıyacak ödeme gücü müsaidolanııyan büyük bir kütlenin yine vergi dışında tutulmasını sağlıya-
calk şekilde Gelir Vergisi Kanununun zirai kazançların vergilendirilmesi ile ilgili hükümlerinde 
lüzumlu değişikliklerin yapılması ziaruri görül rniişfür, 
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2. Maddeler hakkında açıklamalar : 
Bilindiği gibi, vergiden muaf tutulacak çiftçilerin t esinti, birisi, işletme büyüklüğü, diğeri de 

satış tutarı ölçüsü olmak üzere iki ölçüye güre yapılmaktadır. Ancak, mer'i hükümlere gör*1 

40 000 lira olaraik telslbit olunan yilllık satış tultarı ölçüsüyle işletme büyüklüğü ölçüleri arasında 
gerekli ahenk kurulmamış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, sözü edilen muaflık ölçülerinin, başlangıçta çok geniş tutulmuş olması, sektör
ler arasında vergilendirmede! bariz bir eşitsizlik yaratmıştır. 

Mevcut ölçülerin uygulanmasiyle 2,5 milyon çiftçi ailesinden ancaık, 20 000 katılar çiftçi vergi 
mevzuuna girebilmiştir. Bu, mevcut çiftçi aileleri adedinin ancak, % 1 ini teşkil etmektedir. 

Nitekim, bu gerçeği göz önünde bulunduran 5 Yıllık Kalkınma Plânının 1964 programında, da. 
bu sebeplere dayanılarak zirai sektöre ait muaflık ölçülerinin daraltılması zaruretine işaret, edil
miştir. 

Bu sebeplerle meri hükümlerdeki 40 000 liralık yıllık satış tutarı ölçüsü 25 000 liraya indiril
miş ve işletme büyüklüğü ölçüleri de buna göre ve ahenkli şekilde tesbit edilmiştir. 

Muaflık ölçülerinde yapılan bu değişikliklere mütenazır olarak mevcut istisna haddi do 5 000 
liradan 2 500 liraya indirilmiş bulunmaktadır. 

.'{. Zirai kazançlar il komisyonlarınca, götürü gider esasına göre vergiye tabi bulunan çiftçile
rin kazançlarını tesbitte nazara alınacak olan götürü gider emsallerinin % 70 in altında tesbit 
olunduğu müşahede edilmiştir. Ancak, kanunda bu emsallerin % 70 ten aşağı olamıyacağı zikre-
dildiğiııden bu kabil giderlere ait emsallerde % 70 e yükseltilmiş bulunmaktadır. Bu hal, daha 
yüksek nisbetlerde kazanç sağlamalarına rağmen bir kısım çiftçilerin sırf bu plâtformun yüksele 
tutulmuş olmasından dolayı daha az vergi ödemelerini kıtacettiğinden götürü gider emsaline ait 
bu plâtform % 70 ten % 60 a indirilmiş bulunmaktadır. Kaldı ki, bu yolda bir indirim daha az 
kârla çalışan zirai faaliyet kollarının götürü gider emsallerinin daha yüksek seviyelerde teshi
line de mâni teşkil etmemektedir. 

4. Zirai kazançların kavranmasmdaki ve takibindeki güçlüklerin, bu sahada, vergi randıma
nına menfi tesir icra ettiği bir gerçektir. 

Bu gerçek ve plânın takibi için gerekli iç finansman ihtiyacı da göz önünde tutularak muvak
kat bir devre için vergiye tabi çiftçilerin ziraat birimleri itibariyle asgari bir vergi ödemeleri ön
görülmüş, bu maksatla kanuna geçici bir hüküm eklenmiştir. 

II - Ortalama, kâr haddi ve gidin- esası : 
Bilindiği gibi ticari muamelelerde vergi güvenliği esas itibariyle emtia hareketlerinin bir daire 

teşkil edecek şekilde fatura ve defter kayıtları ile birbirine bağlanması suretiyle sağlanır. Bu 
daire ne derece kapalı olur, aralık ve boşluklar göstermezse, vergi güvenliği o nisbette sağlanmış 
bulunur. Fakat pratikte sözü edilen dairenin her zaman tamamiyle kapanması kabil olamaz. Bil
hassa perakende ticaret sahasında fatura kullanmanın, mûtat hattâ mümkün bulunmaması mun
tazaman kayıt tutulmaması yüzünden emtia hareketlerinin çizdiği dairede geniş bir gediğin açıl
dığı görülür. 

Meslekî faaliyetlerde de aynı durum müşahede olunmaktadır. 
işte kayıt ve fatura nizamı dışında kalan bu alanlarda vergi güvenliğini kurup devam ettir

mek nıaksadiyle başvurulan usullerden biri de ortalama, kiir haddi ile gider esaslarıdır. 
Bu usullerin esas fonksiyonu beyanın kıyaslama, yoliyle doğruluğunu araştırmak ve sağlamak

tır. 
Bu usuller, matrahın teshiline yarıyacak müştemilatın bulunamaması veya. yetersizliği hal

lerinde uygulanır. Bu itibarla'hususi bir kazanç teshili usulü olmaktan ziyade verginin 'tahakku
kuna yardımcı bir vasıta rolünü ifade evler. 

îşte Gelir Vergisi rejimimiz, yukarda belirtilen sebeplere dayanılarak- ortalama, kâr had
leri ve gider esaslarına bünyesinde yer vermiş bu lunmaktadır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 616 ) 
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1. Ortalama kâr haddi esası : 
Bu usullerde ticari kazanç, önceden tesbit edilmiş olan ortalama, kâr nisbetlerine göre iş

letmelerin hususiyetleri göz önünde tutularak tesbit olunur. 
Gelir Vergisi sistemimizde kabul edilmiş olan ortalama kâr haddi müessesesi yapılan çe

şitli değiışiMüklere rağlmeın IkendMnlden beiklienilen fonksiyonu tam olarak ita edememiştir. 
Bunun sebebi re'sen takdir gibi çeşitli formalitelere bağlı bir müessesenin araya sokul

ması ve bu usulün öjşleımestiiniaı öncıeden Ibir vergi incelemesine bağlı tutulmuş olmasıdır. 
Bu itibarladır ki, ortalama kâr hadleri müessesesinden müspet bir netice alındığı söylene

mez. 
Sunduğumuz kanun tasarısında yukarda da arz edildiği gibi perakende ticaret ve sanat 

sahasiyle, eğlence ve istirahat yerleri, taşıma işleri gibi hizmet işletmeleri sahasında vergi gü
venliğini imkân nisbetinde sağlamak ve bu sahada mevcudolun geniş ölçüdeki vergi ziyama en
gel olmak ve mükellefleri vergi ödevlerini yerine getirirken cla'ha müspet davranışlara sevk et
mek maksadiyle kazancın tesbitine yardımcı olan bu kıyaslama metodunun süratle, doğrudan 
doğruya işlemesini sağlar bir hale getirilmesi hedefi güdülmüştür. 

Usulün işlemesinde, mükelleflerin her hangi bir şekilde gayriâdil vergilendirilmelerini önlemek 
maksadiyle, mükelleflerin beyanları ile bu usule göre tesbit edilecek kazançları arasındaki düşük
lüğü izah etmelerine imkân verilmiştir. Bu izahat beyannamelerle birlikte verilebileceği gibi bilâhara 
idarenin talebi üzerine de gerekli açıklamalarda bulunabilecektir. 

îkmalen vergi tarhiyatı, verdikleri izahat kâfi ve tatminkâr görülmiyenler hakkında yapılacak, 
bu mükellefler için uzlaşma ve itiraz yolları açık bulundurulacaktır. 

2. Gider esas-ı : 
Yukarda da işaret edildiği gibi gider esasına ait halen mevcut hükümlerin, tatbikatta matlup 

neticeyi sağlamadığı görülmektedir. 
Bu sebeple sözü edilen hükümlerde de tatbikatı kolaylaştırıcı değişiklikler yapılmıştır. 
Ezcümle, beyan dışı kalmış olan ve müessesenin tam olarak işlemesine engel olduğu müşahede 

edilen bâzı giderlerin de bu bildirim konusuna alınması uygun görülmüş, takdir işlemi sadece tev
sik ve izah edilemiyen giderlere hasrolunmuştur. 

Ayrıca gider beyanına göre tarhiyat yapılmazdan önce beyan edilen giderler yönünden bir in
celeme yapılması ve gid'erlerdeki fazlalığın servetten yapılan harcama ile borçla veya başka bir 
kaynaktan karşılandığının mükellef tarafından inceleme sırasında izah olunamaması şart kılın
mıştır. 

I I I - Ticari kazançlarla götürü usule tabi olmanın özel şartlarında yapılan değişiklik : 
tş hacımları ve kültür seviyeleri itibariyle gerçek usulde vergilendirilmeleri yerinde görülmiyen 

bir kısım ti'car'eıt ve ^amut er'balbımn kaza,nHanınıı götürü msiiı'lde tesMit 'düunaralk te'klifleri ci
hetine gidildiği malûmdur. 

Bu zümre ticaret ve sanat erbabının kimler olduğu, kanunda birisi genel diğeri de özel olmak 
üzere tesbit olunan şartlara göre tâyin edilmektedir, 

Ancak mer'i hükümlerde, özel şartların (iş hacmini gösteren ölçülerin) maksadı aşacak şekilde 
geniş tutulması, tatbikatta mükellefler arasında gayriâdil vergilendirmeye yol açmış ve bizzat bu 
suretle vergilendirilenlerin de bâzı hallerde mağdu riıyettllerinie selbebilyet vertmiştiir. 

Diğer taraftan bu usulün fazlaca geniş tutulması, bu zümre mükellefler ile muamele ve münase
bette bulunan diğer mükelleflerin kazançlarını noksan beyan etmelerine veya masraflarını yüksek 
göstermelerine de sebebiyet verdiğinden bu sektörden umulan vergi hâsılatının tahakkuk etmemesinin 
de başlıca âmili olmaktadır. 

Kaldı ki, gerçek usulde vergiye tabi tutulmakta olanlardan büyük bir kısmı gayet basit bir kayıt 
(işletme hesabı esası) tutmakla iktifa etmektedir. Bu derecede basit bir kaydı esasen mükellefler, 
vergi kanunlarının mecburiyeti, olmadan dahi tutagelmektedirler. 

Bu sebep ve mülâhazalarladır ki, Gelir Vergisi Kanununda götürü usule tabi olmak için derpiş 

M. MeclM ( S. Sayısı : '616 ) 
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edilen özel şartlarda (iş hacmi ölçülerinde) % 25 nisbetinde bir indirme yapılması ve böylece bu 
usulün 'asıl maksada uygum düişen ımıülkeilieıfTer© thfasrediil'mıesâ yerimde mlütalâıa edimişti^. 

Buna göre, bilfarz emtia alım - satımı ile uğraşanlar için evvelce kabul edilmiş olan 40 000 lira
lık yıllık mubayaa şartı 30 000, 48 000 liralık satış ölçüsü ise 36 000 liraya indirilerek uygulana
caktır. 

IV - Yapıları diğer değişiklikler : 
Yukarda belirtilen değişiklikler dışında, Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasında, gerçek ka

zancın tesbitine engel olduğu veya suiistimallere yol açtığı müşahede ve tesbit olunan birkaç hük
mün de düzeltilmesi yoluna gidilmiştir. 

1. Arızî olarak yapılan gayrimenkul alım - satımları. 
Ânzî olarak yapılan gayrimenkul alım - satımlarında safi kazanç, satış ve devir dolay isiyle elde 

edilen bedelden satılan malın maliyet bedeli ile bu muameleler dolayrsiyle yapılan ve satıcının uh
desinde kalan giderlerin indirilmesi suretiyle tesbit olunmaktadır. Ancak maliyet bedelinin tesbiti 
kabil olmıyan hallerde maliyet bedeli yerine gayrimenkulun vergi değeri nazara alınmaktadır. 

Vergi değeri, gayrimenkulun yıllık iradı nazara alınarak bulunan bir değerdir. Bu değer alım 
veya inşa tarihi ile satışın yapıldığı tarihin yakınlığı nisbetinde satış bedeline yakın bir miktarı^ 
ifade etmektedir. 

Böyle olunca, satış bedeli ile vergi değerinin mukayesesi müspet bir fark, diğer bir ifade ile 
vergilendirilecek bir kazanç tevlidetmemekte veya etse bile bu fark gerçek kazancın çok dûnunda 
kalmaktadır. 

Kaldı ki, vergi değeri daha çok Bina Vergisi matrahının tâyininde nazara alınan bir değerleme 
ölçüsü olduğu, satmaldığı veya inşa ettiği gayrimenkulu satmak düşüncesinde bulunan kimselerin 
bu vergi ile direkt bir ilgisi de bulunmadığı cihetle sözü edilen değerin yüksek takdir edilmesinden 
endişe duymamakta, aksine bunu terviçkâr hareketlerde bulunabilmektedirler. 

Bu sebepledir ki, kazancın gerçeğe uygun şekilde tesbitine imkân vermek ve vergi ziyamı önle
mek için vergi değeri yerine takdir yoluyla yine maliyet bedelinin tâyin edilmesi uygun görülmüş
tür. 

2. Muhtelif ücret ödemelerinde vergi cetvellerinin uygulanması. 
Ücretlerin gündelik, haftalık, aylık ve yıllık olmalarına göre hangi cetvellerin uygulanacağı 

Gelir Vergisi Kanununda açıklanmış, şu kadar ki, aynı devreler içinde yapılsa dahi (muhtelif ücret 
ödemesi) mahiyetinde olan tediyeler için tediyelerin birleştirilmeksizin nazara alınacağı ayrıca hük
me bağlanmıştır. 

Muhtelif ücret ödemesinden maksadın ne olduğu ise, tatbikatta iş verenin tahalüfü veya hizme
tin değişik olması esasına göre izah edilmiştir. 

Ancak; iş verenin ve hizmetin aynı olmasına rağmen üniversite mensupları ile hâkimlere, ve * 
bir kısım idare âmirlerine, aylıklarından başka, tazminat veya ödenek namiyle yapılmakta olan bir 
kısım ilâve tediyelere ait kanunlarda veya bu kanunların hükmünü tefsir eden Yüce Meclis kara
rında mezkûr ödemelerin aylıkla birleştirilmeksizin müstakillen vergilendirileceği tasrih edilmiş 
bulunmaktadır. Bu hususi hükümler sebebiyle mezkûr ödemeler aylıklardan ayrı olarak vergilendi
rilmektedir. 

Tatbikatta bu hususi hükümler mesnet gösterilerek ilâve ödemelere bu çeşit adlar verilmek su
retiyle ücretlerin parçalanması ve bu suretle vergi ınüterakkiliğinden kurtulma çarelerinin aranıldı-
ğı ve bunun gün geçtikçe yaygın bir hale geldiği görülmektedir. Hiçbir ödeme disiplinine bağlı ol
mıyan Özel sektörde bu bir vergi kaçırmaya teşvik istidadım göstermektedir. 

Bu suretle vâki vergi ziyamın önlenmesi amacı ile ve müktesep MMarım da ihlâl ediJmienıesi 
göz önünde tutularak muhtelif ücret ödemesinden maksadın ne olduğunun kanunda açıkça izahı ya
pılmıştır. 

3. Geçici maddeler : 
Bu maddeler, yapılan değişikliklerin yürürlük tarihleri ve yeniden mükellefiyete gireceklerin 

kanuni mecburiyetlerini ne suretle ve ne zamanlarda yerine getireceklerinin tâyini ile ilgilidir, 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu :4 i . 2 . 1964 

Esas No. : 1/632 
Karar No. : i 

Yüksek Başkanlığa 

31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuzca incelenmiş 
ilişik rapor sunulmuştur. 

O ereğine müsaadelerini rica eder üstün saygılarımı sunarım. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Çanakkale 
Şefik İnan 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 22 . 2 . 196i 
Esas No. : 1/632 
Karar No. : 24 

Yüksek Başkanlığa 

31.124960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Hükümetçe, hazırlanan kanun tasarısı Mali
ye Bakanlığının temsilcilerinin de iştirakiyle görüşüldü. 

Görüşmelere başlanmazdan önce tasarı hükümlerinin ilgilendirdiği mükellef zümrelerinin men-
suboldukları meslekî teşekküllerin ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görüş ve mütalâalarının alın
masında fayda mütalâa edilerek Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları ile 
Türkiye Ziraat Odaları Birliklerinden ve Plânlama Teşkilâtından Komisyonumuza temsilciler davet 
olundu. Bunların iştirakleri ile yapılan toplantılarda kendilerinden geniş bilgi ve izahlar alınmış ve 
bu bilgiler ve sözü geçen birliklerle diğer teşekküllerin (Türkiye Çiftçi Birlikleri Federasyonu gi
bi) hazırlayıp tevdi ettiği broşürler Komisyonumuzun çalışmaları sırasında göz önünde bulundu
rulmuştur. 

Plânlama Teşkilâtının tasarı hükümlerini genellikle yerinde gördüğü, ancak muaflık sınırlarının 
biraz daha daraltılması, güvenlik tedbirlerinin daha radikal esasa bağlanması, Ziraat Odaları Birli 
ğinin, tarım kazançları ile ilgili muaflık ölçülerinin tesbitinde kullanılan usulün yerinde bulunduğu, 
randıman ve gider hesaplarında tasarı ile aralarında cüzi farklar mevcııdolduğu, götürü gider emsali 
ile ilgili değişikliğe iştirak etmedikleri, Ticaret Odaları Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin 
ise ortalama kâr hadleri ve gider esaslarında takdir komisyonlarının mevcut hükümden çıkarılmasına 

' katılmadıkları bu müesseselerin işleyişinde tarhiyatın doğrudan doğruya idarece yapılmasının nrah-
zuıiu görüldüğü anlaşılmıştır. 

Bu mütalâa, ve görüşlerin de ışığı altımda Hükümet tasarısı incelenerek Komisyonumuzca varı
lan sonuçlar, değişükliık sebepleri ile birütete, aşağıda açılklıanmıştır. 

Her sosyal müessese gibi vergi sistemi de (memleketin, ekonomik, sosyal ve kültüre! şartlarına 
tâbi olarak devamlı bir gelişme ve değişme halindedir. îlk'ifeaden gelişme ıhalünde öl'an ve 'bunu 
plânlı kalkınma devresine girmek suretiyle gerçekleştirımek çabasında bulunan memleketimizde bu 
tekâmülün daha da süratli seyrettiği görülmektedir. Bu durumda, bu günfcü vergi sistemimizin bir 
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yandan plân ihtiyacının gerekli kıldığı varidatı ve vergi güvenliğini ısağlıyacak, öte yandan vergi 
ziyamı önliyecek şekilde mıalî yönden; sosyal adalet, hedeflerini gereeMeştirımeyi mümkün kılacak 
şekilde sosyal yönden müessiriyetinin artirılması lâzımgelmektedir. 

Komisyonumuzca incelenen tasarı yukarıda açıklanan hedeflere yöneltilmiş olarak hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Tasarı maddesi 1,2-193 sayılı Gelir Vergisi Kanun unun 202 sayılı Kamımla değişik bu mad
delerinin yeniden değiş'tirilime'Sİini önlgöreın tasarın in 1 ve 2 nci maddeleri ile Gelir Vergisinin ta
rım alanına uyıgulanmasının belirli bir ölçüde artırılmam hedef tutulmuştur. 

Gelir Vergisinin tanın sektörüne uygulanmasının henüz bir yıllık tatbikat görmüş olması ve mes
lekî teşekküllerin !bu konudaki mufail'âa'l'airı da nazara alınarak jnuaflık sınırlarının Hükümet ta
sarısına nazaran bir miktar yüksek tutulması Komisyonumuzca benimsenmiş ve satış tutarı ölçüsü 
25 000 liradan 30 000 liraya çıkarılmış, işletme büyüklüğü ölçüleri de buna mütenazır olarak 
% 20 civarında artırılmıştır. 

Ayrıca, meyva ,ve (bir kısım mahsul ziraaJtinde vergilendinmeniin meyva ve maJhsul verebilecek 
hale gelme durumu gözettil'e'refc teslls'i llüzumlıu görüldüğünden, bu 'huısuısita Siğili maddelere açı'k-
ilı'k verilmiş 've »balıkçılıkta, !bu zümre ımüikeıllefler aynıca ısıtışları üzerlinden muayyen hür nliıs-
bette Belediye Rüsumu ödemekte oldukları cihetle bun'lara, aiit »atış üilıçülsiü biiir /miktar 'artırıl
mıştır. 

Tasarı maddelsi 3, 4 — Hü'külmelt talsarılsmın Ibu maddeleri aynen kaibul edilmişltir. 
.Tasarı maddelsJi 5. — 'Göltlürüi ıgider usulüne göre vergiye talbi ç'iiftçjillerin hasılatlarından indire

cekleri götünü ıgilderierin zirai kazanç fcomilsyıonl arınca tesbitinde muayyen bir hadden aşağı tes
bit yapmam alan maksad'iyle Gelir Vergisi Kanununda yer alan (bu Ihülkmıün değiışıtiriîmıesini ve as
gari gider haddinin % 70 ten % 60 a indirilmesini öngören bu madde, bu konpda üyelerin ve 
meslekî teşekküllerin ileri siürdiülkleri endişeler naızara alınarak, kabul edilmemiştir. 

Taısarı maddesi 6. —• 'Bu madde, numarası değişıtıinilmek fsııneltijyle alynen kaibul edilimiştir. 
Taısarı maddesi 7. — Bu maddenin n/uımarası G olarak değiştinilnıişltir. 
Vemgi güvenliğini sağlamak ve mükellefleri doğru Ibelyana sevk e'tmeik amaeijyle Gelir Vergisi 

Kanununda yer almış bulunan (bu thülkmün dalha teisirli ıkılmimatsa .'için yapılmış olan değişiklik esas 
i'tilbanilyle uıyguît gönülımıüş; anıcak maddenin 6 numaralı Ibendinde yer alan (ly'em'etk, içmek, gftydm) 
giderlerinin ıtaıdadî olarak zikredilmesin'in b'âzı (karışıklıklara yol açacağı mlüJlâhaızassı ile (bu gi
denler (gencim gideri sekiline sokulmuş, eğlence giderleri, toislb itkideki, mlüışkülâlt «elbelbiiyle, (bend 
lıülkınuünden çlkarıilmışltır. 

Taısarı maıddelsi 8. — Gelir Vengiisi Kanununun yürürlükteki hükümlerinde mulhlteli'f (ücret 
ödeimeisiinden 'maksadın ne olduğıu 'tarif edilmediği için 'taltJbikatta (birtakım ihtilâfla'rın zulhur et
tiği <VG aidal'eltisi'z sonuçlar dıoğunduğu "verilen izahlardan anlaşılmış, Ibu hususta gereklli ıterfifin ya
pılması yenimde gönül'müşitür. Ancak, hlülktümelt tasarısında ımuihtelilf 'ücret ödemesi karakterinde ol
mamalarına rağmen Ibir 'kısım ödemelerin Ibu konudaki t'etfîsir kanarına dayanılarak ayrı ayrı ver-
gilenıdirildiği, 'bu >s;e!beıple vergilendirmenin sahipleri (bakımından. müktesep hak telâkki edilerek 
halen 'muhafaıza edilmek ilsltenldiği amlaışılımışitır. Bu halin vergilenidinmıelde adaleltls'izlifc ve eşiiteiz-
ılilk yaratacağını göz 'önlünde bulunıdıuran Komisyonumuz, Ibu kayıltları nıeltiruden çıkarmış ve 'tarife 
açıklık vermiştir. 

Tasarının madde numarası 7 olarak değiştirilmiştir. 
Tasarı maddesi 9. — Madde numarası 8 olarak değiştirilmiştir. 
Bir kısım Gelir Vergisi mükelleflerinin doğru beyanda bulunmalarını sağlamak amaciyle Gelir 

Vergisi Kanununda yer almış bulunan ortalama kâr haddi müessesesinin işler hale sokulmasını 
hedef tutan değişiklik yerinde görülmüş; ancak, bu maddeye göre tesbit edilen kazançla mükellef 
beyanı arasındaki farkın izahı yönünden mükellefe tanınmış olan hakkın daha tarafsız şekilde uy
gulanmasını temin düşüncesiyle mükelleflerin bu izahlarını tek bir memur yerine bir heyette yaptır
maları uygun mütalâa edilerek maddeye bu hususta bir fıkra eklenmiştir. 
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Ayrıca zuhur eden farkın 1 000 lirayı aşması halinde ikmal tarhiyatı konusu yapılması esasi 
kabul edilmiştir. 

Tasarı maddesi 10. — Madde numarası 9 olarak değiştirilmiştir. 
Müfkellefleri gerçeğe uygun şeMüide (beyana teşvik mâksadiyle Gelir Vergisi Kanunumuizida yer 

alan gider esası müessesesinin liişler İhale konulması aımaciyle yapılmuş olan değişüklik esas itibariy
le muıvaffıik görülmüştür. Yapılan incelönıelerle mükellefin beyanının üstlünde gider teölbîti haMiı-
de, tesbit edilen bu .miktarın nazara alınabilmesi için, maddi delillere istinaded'ilmiş olması ge
rektiğine 'kanaat 'getirilerek bu hususta hükme ıgerekli kayıt eklenmiştir. 

Ayrıca giderler ile gelir arasındaki farkın 500 lirayı aşması halinde ikmal tarhi vatını ön-' 
gören hüküm, bu had 1 000 liraya çıkarılmak 'suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarı maddesi, 11. — Binalardan alınan Savunma Vergisinin Gelir Vergisinden 'mahsubuna 
imkân vermiyen bu hükmün, bu ziimve mükelleflerin vergi yükünü ağırlaştıracağı ve müıkerrer-
'1 iği nazara .alınarak kabul edilmemiş ve esfei halin devam ettirilmesi yerinde mütalâa edilmişıtir. 

Tasarı maddesi 12. — Madde numarası, kabul edilraiyen tasarı maddeleri sebebiyle, 10 olarak 
değişti rilmâştir. 

Tarım kazançları- üzerinden Gelir Vergisine tâbi olan çiftilerin geçici bir devre için asgari 
miktarlarda vergi ödemelerini Öngören bu madde, esas itibariyle kabul edilmekle 'beraber asgari 
vergi miktarlarının, ekilen arazinin genişliği nazara alınmaksızın seyyanen uygulanmasının orta smıf 
çiftçiler üzerinde fa.zÜa. külfet yaratacağı göz önünde tutularak, 'kademeli olarak teshiri yerinde 
görülmüştür. 

Ayrıca çeşitli tabiî âfetler sebebiyle düşük mahsul .akınların bu vergilerinin kısmen veya 
tamamen terkin edilmesini sağlıyacak hükümler maddeye eklenmiştir. 

Bundan başka, bu geçici devrede diğer kazanç grurjlarıhda öMuğu gibi bu altonda da daha 
mâkul' güvenlik tedbirlerinin alınması veya bu tedbirlerin işler haile konulması için lüzumlu ça
lışmaların yapılması hususunda gerekli kayıtlar madde ımetnine (konulmuş bulunmaktadır. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri — Geçici 1 nci madde hükmü, madde numaralarında yapılan 
değişiklikler gözetilerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıya eklenen geçici 3, 4 ve 5 inci madde :Bu geçici maddelerle tasarıda yer almış olan hü

kümlerin uygulama tarihleri ve uygulama şekilleri tâyin ve tesbit olunmuştur. 
Komisyonumuz, bu kanun tasarısının, işin mahiyetine ve müstaceliyetine binaen öncelik ve ive

dilikle görüşülmesini kararlaştırmış bulunmaktadır. 
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Çanakkale Sakarya Konya Amasya 

Ş. inan N. Banar R. fizal H. ArpaMoğln 

Adana 
Muhalifim 
Y. Aktiınur 

Adana 
Muhalifim 
A. Ravrun 

Ağrı Amasya 
Muhalifim 10 ncu maddeye muhalifim 
N. Güngör M. K. Karan 

Burdur 
İV. YavusJmn 

Bursa 
Söz hakkım mahfuzdur. 

• A. Türkel 

Erzurum 
G. Karaca 

istanbul 
V. özarar 

İzmir Kastamonu 
Muhalifim 10, 11, 12, geçici 1, 2 nci 
/. Gürsan maddelere muhalifim, söz 

hakkım mahfuzdur 
/. H. Yılanhoğlu 

Konya 
K. Ataman 

İmzada bulummıadı 

Konya 
A. Kuzmu 
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Maraş 

Muhalifim 
A, Hüdayioğlu 

Siirt 
Muhalifim 
77. Özgen 

GİICHllil 
A. Cüceoğlu 

Sivas 
Ti. Günay d-

Ordu 
/. Ağaoğlu 

Van 
, Kösereisoğlu 

Rize 
Bâzı maddeler^ muha

lifim 
A. II. Güner 

M . 2 . 1964 
Muhalefet şerhi 

1. Komisyonun 193 <s ayıttı Gelir Vergisi Kanununun .1.2 nci maddesinde değişiklik yapılmasını ön-
gören tdklif i, zirâi sektörün vergilLendtiirlÜlim esinde id ayanı lan işletme büyüklüğü ölçüleri; taallûk ettik
leri zirai faaliyet (koiluîinm gerçekllerime ve unahiyetlerine nüfuz eden ve onları lâyıkivle belir-
ton ibir kııııvivette olmadığı ve 30 000 llirallıik ıhası lat ölçüsüyle olan ıbağlılılkl'arı ve münaıselbeifclerü 
de İndî görüşllere ve talkdirlere dayandığı içlin yerinde ve iLsaıbetli görmeniıekteyiz. 

2. O erek Hükümetin, gerekse komisyonun 19;3 vsayılı Gelir Vergisi Kanünuıruın 111 ve 113 ncü 
nıaddelleıiiıııdelki 'değişli'kl'ilklle're dair tekliflerinii Gefllii' Vergisinin ve vergi hulkukunıın dayandığı 
premsipl erile ve sistemin düzenliyle 'telif etmeye imlkân görmemekteyiz. 

•'>. 'fOoımisıyoııca bâzı d e ğtişıii ki il M e ı4 e kafoul edilmiş olan zirai sektördeki asgari vergi müesse
sesini ne verigi adalletiyile ine vergi prenisipleriiytle ine de hnlkuk prensipli eriyle telif etmeye imkân 
görmemekteyiz. 

4. K'omıiisyonun veı-ginlin 1963 yıllın1:! teşmil edilmesini tazaınnmun eden kararında hukuk 
prensipleri, verginin dayandığı pr'enlsipller ve adalet İlkeleri sonsuz tatbikat mahzurlarını da na
za alarak doğru gömmüyor ve Ibıı !ka,rara iştirak etmiyoruz. Komisyon teklif inlin geçici ikinci 
maddesiinde yer allan' hüküımferin dte aynî mülâhazallarla kalbulünıü ımiim'kün görmüyoruz, 

o. Hükümetin Gelir Vergisi Kamınunlda yapılmasını istediği değişiklikleri de, bir vergi re
formu veya bir sistem ıslahını ta&aımmun eden ve 'bir yenilik getirici vasıf taşıyan na'a'hiyette 
görm-ediğlmiz Ve sadece malî an üMıhaızia lilo harv'ket edildiğini tesbit ve müşahad'e ettiğimiz içlin 
kalbuıl etmeye ve (benimsemeye İmkân görmüyoruz. 

İzmir 
/. Gürsan 

Ağrı 
İV. Güngör 

Adana 
A. Sa.vrun 

Siirt 
II. özgen 

Adana 
V Al-tivn-
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HÜKÜM İSTİN THKL IH 

31 ..12. !!)(>() tarih I i ve //AV saı/ı.li (lelir Ver f/isi Kanununun bâzı madde ve / ikrahımı in d eğişi irilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31.12 .1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunla de
ğişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İşletme büyüklüğü ölçüsü 

Madde 12. — Küçük çiftçi muaflığını tâyin bakımından, bir takvim yılı içinde nazara alınacak 
işletme büyüklüğü ölçüleri şunlardır : 

1 inci grup : Hububat ziraatinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 250 dönümü, 
2 inci grup : Bakliyat, ayçiçeği, afyon, susam, keten ziraatinde ekili arazinin yüz ölçümü top

lamı 180 dönümü, 
3 ncü grup : Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 120 dönümü, 
4 ncü grup: Pancar, patetes, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, çeltik, kendir ziraatinde ekili ara

zinin yüz ölçümü toplamı 75 dönümü, 
5 nci grup : Tütün, çay, sebze ziraatinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 40 dönümü, 
6 nci grup : Bağ, incir ve fındık ziraatinde yüz ölçümü toplamı 120 dönümü, 
7 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş Antepfıstığı ve zeytinliklerde 1 300 ağacı, 
8 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş narenciyede 400 ağacı, 
9 ncu grup: Diğer meyva ve mahsul ziraatinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 60 dönümü, 
10 ncu grup : Büyükbaş hayvan sayısı 40 adedi, (iş. hayvanları ile iki yaşındaki büyükbaş hay

vanlar hariç) 
11 nci grup : Küçükbaş hayvan sayısı 200 adedi, (bir yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile kü

mes hayvanları hariç) 
Yukarda yazılı ziraat gruplarının birkaç tanesinin içine giren zirai faaliyetlerin bir arada yapıl

ması halinde, en fazla iki grupa ait işletme büyüklüklerinin bu gruplar için yukarda yazılı hadlerin 
yarısını aşmadığı takdirde muaflık devam eder. 

Yukarda zikredilen meyveli ve meyvesiz ağaçlarda meyve veya mahsul verebilecek hale gelme 
durumu başlangıcı Tarım ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 202 sayılı Kanunla değişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

tfaUş tutan ölçüsü 

Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından istifade edebilmek için zirai mahsullerin bir takvim 
yılı içindeki satış bedelleri tutarının 25 bin lirayı geçmemesi şarttır. 

Arazi üzerinde yapılmıyan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında ve 12 nci maddede işletme 
büyüklüğü ölçüsü gösterilmiyen zirai faaliyetlerde muaflık yalnız yıllık satış tutarı ölçüsüne göre 
tâyin olunur. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 202 sayılı Kanunla değişik 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Zirai kazançlarda istisna, 

Madde 19. — 31.12 .1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 27 .12 .1963 tarih ve 
365 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinde yazılı istisna hadleri 10 bin lirayı aşmıyan safi ka
zançlara uygulanmak kaydiyle 2 500 liraya indirilmiştir. 
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31 . 12. 19(İ0 tarihli ve 19H saydı (ielir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiş-
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkmchı kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31.12 .1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunja 
değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İşletme büyüklüğü ölçüsü 

Madde 12. — Küçük çiftçi muaflığını tâyin bakımından, bir takvim yılı içinde nazara alınacak 
işletme büyüklüğü ölçüleri şunlardır : 

1 nci grup : Hububat ziraatinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 300 dönümü; 
2 nci grup : Bakliyat, ayçiçeği, afyon, susam, keten ziraatinde ekili arazinin yüz ölçümü top

lamı 220 dönümü; 
3 ncü grup : Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 150 dönümü; 
4 ncü grup : Pancar, patates, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, çeltik, kendir ziraatinde ekili 

arazinin yüz ölçümü toplamı 90 dönümü; 
5 nci grup : Tütün, çay, sebze, ziraatinde ekili arazinin yüz Ölçümü toplamı 50 dönümü (çay

da mahsul verebilecek hale gelmiy enler hariç); 
6 nci grup : Meyva verebilecek hale g-elmiş bağ, incir ve fındık ziraatinde yüz ölçümü toplamı 

150 dönümü; 
7 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş Antepfıstığı ve zeytinliklerde 1 500 ağacı; 
8 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş narenciyede 500 ağacı; 
9 ncu grup : Diğer meyva ve mahsul ziraatinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 75 dönümü 

(Meyva ve mahsul verebilecek hale gelmiyenler ile palamut hariç); 
10 ncu grup : Büyükbaş hayvan sayısı 50 adedi, (iş hayvanları ile iki yaşındaki büyükbaş 

hayvanlar hariç); 
11 nci grup : Küçükbaş hayvan sayısı 250 adedi, (bir yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile kü

mes hayvanları hariç); 
Yukarda yazılı ziraat gruplarının birkaç tanesinin içine giren zirai faaliyetlerin bir arada ya

pılması halinde, en fazla iki grupa ait işletme büyüklüklerinin bu gruplar için yukarda yazılı had
lerin yarısını aşmadığı takdirde muaflık devam eder. 

Yukarda zikredilen meyveli ve meyvesiz ağaçlarda meyve veya mahsul verebilecek hale gelme 
durumu başlangıcı Tarım ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 202 sayılı Kanunla değişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Katış hitan ölçüsü 
Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından istifade edebilmek için zirai mahsullerin bir takvim 

yılı içindeki satış bedelleri tutannm 30 bin lirayı geçmemesi şarttır. Bu had, balıkçılar için 40 
bin liradır. 

Arazi üzerinde yapılmıyan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında ve 12 nci maddede işlet
me büyüklüğü ölçüsü gösterilmiyen zirai faaliyetlerde muaflık yalnız yıllık satış tutarı ölçüsüne 
göre tâyin olunur. 

MADDE .3, — Aynı kanunun 202 sayılı Kanunla değişik İ9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Zirai kazançlarda istisna 
Madde 19. — 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 27 . 12 . 1963 tarih ve 

365 sayılı Kanunla, değişik 19 ncu maddesinde yazılı istisna hadleri 10 bin lirayı aşmıyan safi ka-
zançlara uygulanmak kaydiyle 2 500 liraya indirilmiştir. 
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MADDE 4. — Aynı kanunun 48 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 1 - 9 numaralı bendlerinde 
yazılı hadler % 25 (yüzde yiımibeş) nisbetinde indirilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 202 sayılı Kanunla değişik 54 ncü faddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Zirai kazançlar il komisyonlarınca tesbit edilen götürü gider emsalleri % 00 (dâhil) nisbetin
de az olamaz. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 19.2.1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunla değişik 81 nci maddesinin 
4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Maliyet değerinin mükelleflerce tesbit edilememesi halinde Vergi Usul Kanununda yazılı takdir 
komisyonlarınca tesbit edilecek maliyet değeri, ticari kazancı bilanço esasına göre tesbit edi
len işletmelerde maliyet bedeli yerine son bilançoda yazılı değerler esas tutulur. 

MADDE 7. —- Aynı kanunun 91 nci maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve fıkradan sonra bir fıkra eklenmiştir. 

Tam mükellefiyete tabi olanların (geliri, götürü gider usulüne göre tesbit edilen zirai kazanç
larla sair kazanç ve iratlardan ibaret olanlarla 87 nci madde gereğince ihtiyari toplama hakkından 
faydalanan menkul ve gayrimenkul sermaye iradî sahipleri ve ücret erbabı hariç) yıllık beyanna
melerinde gösterecekleri gider bildirimleri şunlardır : 

1. iş yeri dışında kalan yerler için ödenen kiralar, 
2. Sayfiye giderleri (yol giderleri dâhil), ,„ : 
3. Özel otomobil ve sair kara, su ve hava tanıtları ve bunların takribi giderleri (bunlar için 

ödenen vergi, resim ve harçlar dâhil), 
4. Hizmetçi, mürebbiye, şoför ve bahçıvan gibi özel hizmetlerde çalıştırılanların sayısı ve bun

ların takribi giderleri, 
5. Öğrenim giderleri (katî miktarı bilinmiyorsa takribi miktarı), 
6. Yemek, içmek, giyim, ısıtma, aydınlatma ve eğlence giderleri ile dernek ve kulüplere öde

nen aidatların gerçek miktarları, gerçek miktarları bilinmiyorsa takribi miktarları (işletmede is
tihsal olunan zirai mahsullerden teşebbüs sahibi ile eşi ve velayet altındaki cocuklan tarafından 
istihlâk edilenler hariç), 

Yukarıki bendlerde yazılı giderler, eş ve çocuklarla diğer kimseler için yapılan giderlerde 
dâhil olmak üzere bir takvim yılı içinde yapılan giderlerdir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 104 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bu madde hükmünün uygulanmasında, 4936, 5017, 5027, 6564, 6995, 5.7.1962 tarih ve 60 sayılı 

kanunlarla diğer özel kanunlarda, vergilendirme bakımından aylıklarla birleştirilemiyeceği açıkla
nan ödemeler hariç, aynı iş veren tarafından her ne nam ile olursa olsun ayrı ayrı hizmetler kar
şılığını teşkil etmeksizin yapılan ödemeler muhtelif ücret ödemesi sayılmaz. 

MADDE 9. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunla de
ğişik 111 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ortalama kâr haddi esası 

Madde 111. — Kısmen veya tamamen perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalâtçıların, otel, 
pansiyon, bar, gazino, lokanta, kahvehane, kır bıhçesi, plaj ve emsali eğlence ve istirahat yeri 
işletenlerin ve her nevi taşıma işleriyle iştigal edenlerin gösterdikleri gayrisâf i kazançlar; Vergi 
Usul Kanununa göre tesbit edilen ortalama kâr hadlerinin, ticaret erbabı ile imalâtçılarda peraken
de satılan emtianın maliyet bedeline, bunlar dışında kalanlar da işletme giderlerine uygulanması so-
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MADD.5İİ 4. — Aynı kanunun 43 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 1 - 9 numaralı bendlerinde ya
zılı hadler % 25 (yüzde yirraibeş) nis betinde indirilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 19 . 12 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunla değişik 81 nci madde
sinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Maliyet değerinin mükelleflerce tesbit edilmerıesi halinde Vergi Usul Kanununda yaaılı takdir 
komisyonlarınca tesbit edilecek maliyet değeri, ticari kazancı bilanço esasına göre lesbit edilen 
işletmelerde maliyet bedeli yerine son bilançoda yazılı değerler esas tutulur. 

MADDE 6. - - Aynı kanunun 91 nci maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
bu fıkradan sonra bir fıkra eklenmiştir. 

Tam mükellefiyete tabi olanların (Geliri, götürü gider usulüne göre tesbit edilen zirai kazanç
larla sair kazanç ve iratlardan ibarot olanlar, 87 nci madde gereğince ihtiyari toplama hakkından 
faydalanan menkûl ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri ve ücret erbabı hariç) yıllık beyanname
lerinde gösterecekleri gider bildirimleri şunlardır: 

1. İş yeri dışında kalan yerler için ödenen kiralar, 
2. Sayfiye giderleri (Yol giderleri dâhil), 
3. özel otomobil ve sair kara, su, ve hava tanıtlan ve bunların takribi giderleri (Bunlar için 

ödenen vergi, resim ve harçlar dâhil) 
4. Hizmetçi, mürebbiye, şoför ve bahçıvan gili özel hizmetlerde çalıştırılanların sayısı ve bun

ların takribi giderleri, • 
5. Öğrenim giderleri (Katı miktarı bilinmiyorsa takribi miktarı), 
6. Geçim, ısıtma, aydınlatma, telefon giderleri ile dernek ve kulüplere ödenen aidatların gerçek 

miktarları, gerçek miktarları bilinmiyorsa takribi miktarları (işletmede istihsal olunan zirai mah
sullerden teşebbüs sahibi ile eşi ve velayet aîtındrki çocukları tarafından istihlâk edilenler hariç). 

Yukarıki bendlerde yazılı giderler, eş ve çocuklarla diğer kimseler için yapılan giderler de dâhil 
olmak üzere bir takvim yılı içinde yapılan gideri Tdir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 104 ncü maddesi/ in sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bu madde hükmünün uygulanmasında, muhtelif ücret ödemesi, ayrı ayrı iş verenler tarafından 

yapılan ödemelerle aynı iş veren tarafından başka başka hikmetler karşılığında yapılan ödemeleri 
ifade eder. 

Aynı iş veren tarafından, her ne nam ile oîursı olsun, başka başka hizmetlerin karşılığını teşkil 
etmeksizin yapılan ödemeler, muhtelif ücret öder ıesi sayılmaz. 

MADDE 8. — 31 . 12 . 1960 tarihli vo 193 rıyılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanun 
la değişik 111 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.: 

Ortalama.. l;âr haddi esası 

Madde 111. — Kısmen veya tamamen perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalâtçıların, 
otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, kahvehane, kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve istirahat 
yeri işletenlerin ve her nevi taşıma işleriyle iştigal edenlerin gösterdikleri gayrisâf i kazançlar; Ver
gi Usul Kanununa göre tesbit edilen ortalama kâr hadlerinin, ticaret erbabı ile imalâçılarda 
perakende satılan emtianın maliyet bedeline, bunîır dışında kalanlar da işletme giderlerine uygu-
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nucunda bulunacak miktarlara göre düşük bulunduğu ve düşüklük sebepleri izah olunamadığı tak
dirde, beyan edilen gayrisâfi kazançlar yerine bulunan bu miktarlar vergi tarhına esas tutulur. 

Mükellefler düşüklük sebeplerini beyannameleri ile birlikte yazılı olarak izah edebilirler. Beyan
nameleri ile birlikte yazılı izahatta bulunmıyanlar, 15 günden az olmamak üzere, tâyin edilecek süre 
içinde, izaha davet olunurlar, süresi içinde cevap verilmediği takdirde, düşüklük sebepleri izah edi
lememiş sayılır. 

Mükelleflerin beyanlarına göre vergi tarh edildikten sonra, yukardaki fıkraya dayanılarak he
saplanacak gayrisâfi kazançlardan doğan ve miktarı 500 liradan yukarı olan matrah farkları üze
rinden ayrıca cesasız olarak ikmalen vergi tarh olunur. 

Bu maddede sözü edilen işletme giderlerinin nelerden ibaret "olduğu Maliye Bakanlığınca tesbit 
ve ilân olunur. 

Yukardaki hükümlerde yer alan «perakende satış» tan maksat; satışı yapılan madde ve malzeme
nin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 113 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

(rider esası 

Madde 113. — Mükelleflerce yıllık beyannamede gösterilen veya vergi incelemeleri sırasında 
tesbit olunan gelir, mükelleflerce bildirilen veya vergi incelemeleri sırasında tesbit olunan 91 nci 
maddeye göre beyanı mecburi giderlerden düşük bulunduğu ve düşüklük miktarı 500 lirayı aştığı 
takdirde, aşan miktarın tamamı, beyannamenin ilgili bulunduğu dönem içinde elde edilmiş ve ver
gisi ödenmemiş gelir sayılır ve bu miktar üzerinden ikmalen cezasız vergi tarh olunur. 

Şu kadar ki, incelemede noksan görülen ve kesin miktarı maddi delillere göre tesbit edilemiyen 
gider unsurlarının miktarı Takdir Komisyonunca tâyin olunur. 

Bu hükme göre tarhiyat yapılabilmesi için beyannamede gösterilen giderlerin incelenmesi ve gi-
derlerdeki fazlalığın servetten yapılan harcama ile, borçla veya başka bir kaynaktan karşılandığı
nın mükellef tarafından inceleme sırasında izah olunamaması şarttır. 

MADDE 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunla değişik mükerrer 122 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gerçek kişilerin sahiboldukları bina ve arazi için ödedikleri Bina, Buhran ve Arazi vergileri, 
aşağıdaki esaslara göre, bunların Gelir Vergisine mahsubedilir. 

MADDE 12. — Aynı kanuna aşağıda yazılı geçici 10 ncu madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Gelir Vergisine tabi çiftçilerin 1963 - 1967 takvim yılları için verecekleri 
yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri zirai kazançlar üzerinden hesaplanan yıllık Ge
lir vergileri (yıllık beyannamelerde çeşitli kaynaklardan kazanç ve irat gösterilmesi halinde yıllık 
verginin zirai kazanca isabet eden kısmı) aşağıda yazılı birimlere göre bulunan miktarlardan az ola
maz. Az olduğu takdirde bu miktarlara, yükseltilir. 
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lanması sonucunda bulunacak miktarlara göre düşük bulunduğu ve düşüklük sebepleri izah 
olunmadığı takdirde, beyan edilen gayrisâfi kazançlar yerine bulunan bu miktarlar vergi matrahı
na esas tutulur. 

Mükellefler düşüklük sebeplerini beyannameleri ile birlikte yazılı olarak izah edebilirler. Beyan
nameleri ile birlikte yazılı izahatta bulunmıyanlar, 15 günden az olmamak üzere tâyin edilecek süre 
içinde, izaha davet olunurlar. Süresi içinde cevap verilmediği takdirde, düşüklük sebepleri izah 
edilmemiş sayılır. 

Mükelleflerin verecekleri izahat ve vesikalar; müstakil vergi dairesi olan yerlerde ilgili vergi 
dairesi müdürü, olmıyan yerlerde mahallin en büyük malmemuru, bunların mazeretleri halinde 
tevkil edecekleri zatın başkanlığında vergi dairesinin ilgili vergi memurundan ve mahallî ticaret 
odalarınca, olmıyan yerlerde belediyelerce üç yıl için seçilmiş bir üyeden kurulu komisyon tarafın
dan incelenir. 

Mükellef izahatı kısmen veya tamamen kabul edilmediği takdirde, kabul edilmiyen kısım vergi 
tarhına esas olur. 

Mükelleflerin beyanlarına göre vergi tarh edildikten sonra, yukardaki fıkraya dayanılarak he
saplanacak gayri safi kazançlardan doğan ve miktarı 1 000 liradan yukarı olan matrah farkları 
üzerinden ayrıca cezasız olarak ikmalen vergi tarh olunur. 

Bu maddede sözü edilen işletme giderlerinin nelerden ibaret olduğu Maliye Bakanlığınca tesbit 
ve ilân olunur. 

Yukarıdaki hükümlerde yer alan «perakende satış» tan maksat; satışı yapılan madde ve malze
menin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 113 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

(!i(h:)' csiiKi 

Madde 113. — Mükelleflerce yıllık beyannamede gösterilen veya vergi incelemeleri sırasın
da tesbit olunan gelir, mükelleflercü bildirilen veya vergi incelemeleri sırasında maddi delillere is
tinaden tesbit olunan 91 nci maddeye göre beyanı mecburi giderlerden düşük bulunduğu ve düşük
lük miktarı 1 000 lirayı aştığı takdirde, aşan miktarın tamamı, beyannamenin ilgili bulunduğu 
dönem içinde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş gelir sayılır ve bu miktar üzerinden ikmalen ce
zasız vergi tarh olunur. 

Şu kadar ki, incelemede noksan görülen ve kesin miktarı maddi delillere göre tesbit edilemiyen 
gider unsurlarının miktarı Takdir Komisyonunca tâyin olunur. 

Bu hükme göre tarhiyat yapılabilmesi için beyannamede gösterilen giderlerin incelenmesi ve 
giderlerdeki fazlalığın servetten yapılan harcama ile, borçla veya başka bir kaynaktan karşılandı
ğının mükellef tarafından inceleme sırasında izah olunamaması şarttır. 

MADDE 10. — Aynı kanuna aşağıda yazılı geçici 10 ncu madde eklenmiştir: 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — Gelir Vergicine tabi çiftçilerin en geç 1967 yılma ve ortalama kâr had
lerinin tesbitine dair komisyonlar kurulup bu hadler tesbit edilinceye ve Gelir Vergisi Kanununun 
bünyesinde bu bakımdan gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar verecekleri yıllık gelir vergisi be
yannamelerinde gösterdikleri zirai kazançlar üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergileri (yıllık 
beyannamelerde çeşitli kaynaklardan kazanç ve irat gösterilmesi halinde yıllık verginin zirai kazan-
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1 nci grup : Hububat ziraatinde ekili arazinin dönümünde 3 lira, 
2 nci grup : Bakliyat, ayçiçeği, afyon, susam, keten ziraatinde ekili arazinin dönümünde 4 lira, 
3 ncü grup : Pamuk ziraatinde ekili arazinin dönümünde 6 lira, 
4 ncü grup : Pancar, patates, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, çeltik, kendir ziraatinde ekili 

arazinin dönümünde 10 lira, 
5 nci grup : Tütün, çay ve sebze ziraatinde ekili arazinin dönümünde 18 lira, 
6 ncı grup : Bağ, incir ve fındık ziraatinde dönümde 6 lira,, 
7 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş Antepfıstığı ve zeytinliklerde ağaç başına 55 ku

ruş, 
8 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş narenciyede ağaç başına 180 kuruş, 
9 ncu grup : Diğer meyva ve mahsûl ziraatin de ekili arazinin dönümünde 12 lira, 
10 ncu grup : Büyükbaş hayvan başına 18 lira, (iş hayvanları ile iki yaşındaki büyükbaş hay

vanlar hariç) 
11 nci grup : Küçükbaş hayvan başına 3,60 kuruş, (bir yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile kü

mes hayvanları hariç), 
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ca isabet eden kısmı) aşağıda yazılı birimlere göre bulunan miktarlardan az olamaz. Az olduğu tak
dirde, bu miktarlara yükseltilir. 

1 nci grup: Hububat ziraaatinde ekili arazinin; 
İlk 300 dönümü için dönümünden 1 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 1,50 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 3 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 4 lira. 
2 nci grup : Bakliyat, ayçiçeği, afyon, susam, keten ziraatinde ekili arazinin; 
İlk 220 dönümü için dönümünden 1,50 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 4 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 5 lira. 
3 ncü grup : Pamuk ziraatinde ekili arazinin; 
İlk 150 dönümü için dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden 3 Ura, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden 6 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 7 lira. 
4 ncü grup : Pancar, patates, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, çeltik, kendir ziraatinde ekili 

arazinin; 
İlk 90 dönümü için dönümünden 3 lira, 
Sonra gelen 90 dönümü için dönümünden 5 lira, 
Sonra gelen 90 dönümü için dönümünden 10 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 12 lira. 
5 nci grup : Tütün, çay ve sebze ziraatinde ekili arazinin (çayda mahsul verebilecek hale 

gelmiyenler hariç); 
İlk 50 dönümü için dönümünden 6 lira, 
Sonra gelen 50 dönümü için dönümünden 9 lira, 
Sonra gelen 50 dönümü için dönümünden 18 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 20 lira. 
6 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş bağ, incir ve fındık ziraatinde; 
İlk 150 dönüm için dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 3 lira, 
Sonra, gelen 150 dönüm için dönümünden 6 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 7 lira. 
? nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş Antepfıstığı ve zeytinliklerde; 
ilk 1 500 ağaç için ağacından 20 kuruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç için ağacından 30 kuruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç için ağacından 55 kuruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 70 kuruş. 
3 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş narenciyede; 
İlk 500 ağaç için ağacından 60 kuruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 90 kuruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 180 kuruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 200 kuruş. 
9 ncu grup : Diğer meyva ve mahsul ziraatinde ekili arazinin (meyva re mahsui verebilecek 

hale gelmiyenler ve palamut hariç); 
İlk 75 dönüm için dönümünden 4 lira, 
Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 6 lira, 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun; 
a) 1, 2, 3, ve 12 nci maddeleri 1963 takvim yilı, 
b) 5 nci maddesi 1966 takvim yılı, 
c) 4 ve 6 nci maddeleri 1964 takvim yılı başından; 
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinden, 

itibaren uygulanır. 

Yeniden mükellefiyete girecek çiftçiler 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun hükümlerine göre yeniden mükellefiyete girecek olan çiftçi
lerin 1963 takvim yılına ait Ekim sayım beyanlannm yapılacağı, Gelir Vergisi beyannamelerinin 
verileceği tarihleri ve vergilerinin taksit sürelerini, Maliye Bakanlığı, en geç bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihi takibeden ay içinde belli eder. 
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Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 12 lira, 
Sonra gelen dönümler için dönümünden 14 lira. 
10 ncu grup : Büyükbaş hayvanlarda (iş hayvanları ile iki yaşındaki büyükbaş hayvanlar 

hariç); 
İlk 50 büyük baş hayvan için hayvan başına 6 lira, 
Sonra gelen 50 büyük baş hayvan için hayvan başına 9 lira, 
Sonra gelen 50 büyük baş hayvan için hayvan başına 18 lira, 
Sonra gelen hayvanlar için hayvan başına 20 lira. 
11 nci grup : Küçükbaş hayvanlarda (bir yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvan

ları hariç); 
İlk 250 küçük baş hayvan için hayvan başına 1 lira, 
Sonra gelen 250 küçük baş hayvan için hayvan başına 2 lira, 
Sonra gelen 250 küçük baş hayvan için hayvan başına 4 lira, 
Sonra gelen küçük baş hayvanlar için hayvan başına 5 lira. 
Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su baskını, kuraklık, don, muzır hayvan ve haşerat istilâsı, 

hayvanlarda müstevli hastalıklar ve bunlara benzer afetler yüzünden mahsulün en az üçte birinin 
kaybedilmesi halinde, hasar nisbeti % 60 ı geçmediği takdirde hasar nisbeti dâhilinde asgari vergi 
terkin olunur. 

Hasar nisbeti yüzde altmışı geçer ise, mükellefin o sene için tahakkuk etmiş asgari vergisinin 
tamamı terkin olunur. 

Âfetin varlığını ve zarar derecesini, mahallî idare heyetleri, yaptıracağı tahkikat üzerine tesbit 
ederler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun; 
a) 1, 2, 3 ve 10 ncu maddeleri 1963 takvim yılı, 
b) 4 ve 5 nci maddeleri 1964 takvim yılı başından; 
c) Diğer maddeleri 1 . 3 . 1964 tarihinden; itibaren uygulanır. 

Yeniden mükellefiyete girecek çiftçiler 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun hükümlerine-göre yeniden mükellefiyete girecek olan çiftçi
lerin 1963 takvim yılına ait Ekim, sayım beyanlarının yapılacağı, Gelir Vergisi beyannamelerinin 
verileceği tarihleri ve vergilerinin taksit sürelerini, Maliye Bakanlığı, en geç bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihi takibeden ay içinde belli eder. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 4936. 5017, 5027, 6564, 6995 sayılı kanunlarla 5 . 7 . 1962 tarih ve 60 sa
yılı Kanunla ve diğer özel kanunlarda veya bu kanunlarla ilgili tefsir kararlarında vergilendirme 
bakımından aylıklarla birleştirilmiyeceği açıklanmış olan ödemeler hakkında bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden ayın başından itibaren 7 nci madde hükmüne göre işlem yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Gelir Vergisi Kanununun bu kanunun 8 nci maddesiyle değiştirilmiş olan 
111 nci maddesinde sözü edilen komisyon, ticaret odaları veya belediyelerce ilk uygulama yılında 
iştirak ettirilecek üye, mahallin en büyük mülkiye âmirinin yazılı talebi üzerine bu idarelerce, en 
geç 15 gün içinde tefrik edilerek bildirilir. 
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Yürürlük 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı V. 
1. 8. Omay 

Dışişleri Bakanı V. 
K. Satır 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Ulaştırma Bakam 
F. Alpiskender 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Sat'tv 
Adalet Bakanı 
8. Çumralı 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
/. 8. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

15 .1 .1964 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

Igişleri Bakanı 
O. öztrak 

Bayındırlık Sakanı 
A. H. Onat 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Tur. ve Tanıtma Bakanı îmar ve îskân Bakanı 
A. 1. Oöaüs C. Üzer 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Köy işleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. Oral 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun 6, 8 ve 9 ncu maddeleriyle Gelir Vergisi Kanununun 91, 
111 ve 113 ncü maddelerinde yapılmış olan değişiklikler 1963 takvim yılı gelirleri için verilen be
yannameler hakkında da uygulanır. Sözü edilen hükümlerle idgili değişikliklerin ne suretle yerine 
getirileceği Maliye Bakanlığınca tâyin ve tesbit olunur. 

Yürürlük 
MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
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