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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, Avru
pa'ya gönderilen ve gönderilecek olan işçilerin 
dert ve dâvaları hakkındaki gündem dışı deme-
ciine Çalışımla Bakamı Bülent Ecevit ve 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytmoğlu'»nuıı, 
sel fdâıketimden ibüyü/k zarar gören Eskişehir 
halkıına Hükümetin gerekli yardımda ıbıılumımıa-
dığı Ikonulu demecine de Maliye Bakanı Ferid 
Melen ve İmar ve İskân 'Bakanı Celâlettiın Üzer 
cevap verdiler. 

Jtsftanıbul Milletvelkili Suphi B;aykam, istan-
/bul Şehir Tiyatrosunda on 'günden iberi oynaM-
maıkıta olan (bir piyesin, ibir grup tarafından ka
im kuvvete başvurularak kesintiye -uğratıldığını 
söz konusu ederek ilgilenilmesini istedi. 

Ankara Milletvekili Burhan Apiaydm'm, 
yoklama ve nisapların ıteslhiıti yönümden İçtüzük 
uygıılamıalariyle ilgili önergemi hakkındaki Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı kararı açık oya sunu

larak Birleşimi sonunda 187 oya karşı 188 oyla 
kalbul edildiği Ibildirildi. 

Ankara Milletvekili iBıırhan Apıaydın'ın. 
1 Kasım 1965 tarihli Daflıilî Nizamnameye ıbir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifinin ıgeriveril-
ımesine dair verdiği önerge oylanarak fcahul 
olundu. 

Çanakkale Milletvekili Bei'et ıSez;gim, Bur
han Arat ve Ahmet Nihat Akay'ııı; Bozcaada 
ve İmroz nahiyelerimin mahallî idareleri hakkım
daki 1151 sayılı Kanunum yürürlükten kaldırı
lan 14 neü maddesinin yengiden yürürlüğe kon
masına dair teklifin, havale olunduğu Dışişleri, 
İçişleri ve Millî Eğitim (Komisyonlarımdan seçile
cek üçer üyeden ibileşik ibir 'Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi kalbul olundu. 

'Gelir Vergisi (Kanununun toâzı mıadde ve fık-
ralanmın değiştirilmesi ve 'bu kanuna bâzı Mî-
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küınler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
tümü üzerindeki göııüşmetlere devanı olundu. 

Maııt sonuna Ikadar olacak birleşimlere, Cu
martesi ve Pazar sunileri ıhıarliç, her gün saat 14 
ten 20 ye ıkadar, sözlü somların da geri bırakıl
ması suretiyle, devamı okunmaisı hususunda alı
nan ıkarar gereğince, 25 'Mart 1964 Çarşamba 
.günü saait 14 t e toplanılmak üzere (Saat 19,10 
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görevleri hakkındaki kanun tasarısı (1/670) 
(Millî Eğiiltiım, Maliye İçişleri ve Plân koınis-
yonlarıam) 

da) Birlepme son verildi. 
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Başkanvekili Amasya 
Mekki Keskin Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Genel Kurul ıKararının, kanunlara aykırı olup 
olmadığına dair yazılı »soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/459) 
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2. -— İzmir milletvekilleri Şinasi Üsma ve 

Nihat, Kürşat'm, Basın suçiliarıııııı affına dair 
kanun teklifi (2/683) (Adalet Komisyonuna) 
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man'vıı, Resmî Gazetede yayımlanan, Basın İlân 
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" « M M » * » » - * * 



KÂTİPLER 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 

Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama oylarınıza lütfen işa
ret buyurunuz, anahtarları çeviriniz. 

(Oylama yapıldı.) 

[BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. Ekse
riyetimiz var, gündeme başlıyoruz. 

4. —BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, Av
rupa'ya gönderilen ve gönderilecek olan işçilerin 
dert ve dâvaları hakkındaki gündem dışı demeci
ne Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı, Sayın Kapısız, Al
manya'ya giden işçiler hakikında, mı? 

ÎSMET KAPISIZ (Yozgat) — Evet. 
BAŞKAN — Gayet kısa olmak üzere buyu-

irunuz. (Ekseriyet var mı? sesleri.) Ben önümde
ki listeye bakarak ekseriyet olduğunu söyledim. 
Tablo da verecek. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) Muhterem Baş
kan, saygı değer arkadaşlarımı: 

Bu gün Türk Milletinin kaderi ile yakından 
ilgili haricî politikanın en önemli aktüel konusu 
şüphesiz Kıbrıs meselesi, dâhilinde de en önemli 
mevzular vergi tasarıları, Siyasî Partiler kanun 
tasarısı, Senato seçimleri' ile ilgili kanun tasarı
sıdır. 

Bütün bunların yanında; sizlerin de hissiyat
larına tercüman olarak bu kürsüden kısaca gö-
rüşlerinlize arz edeceğim ıbir. konu da fcaınıaıatiımce 
Avrupa'ya gönderilen ve gönderilecek olan işçi
lerimizin dert ve dâvalarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bizler gibi, Muhterem Meclisin pek çok üye

leri, iıktisaden geri kalmış bölgelerin temsilcileri
dir. Aylardan beri hepiniz gibi bizler de asker
liklerinizi yapmış, Avrupa'da çalışmak için An
kara'da günlerce perişan kalan kitleler halindeki 

henışerileriımizii'n dertlerine ımuhattabolmaktayız. 
Ekseriyeti köylü vatandaşlarımız olan ve içlerin
de işçi 'esnaf, tteknisiiyen ve hattâ memur olarak, 
görevlerini terk ederek başta Almanya olmak 
üzere, Avrupa'ya gitmeye can atan gruplarla 
mecliste de karşılaşmaktayız. 

Geçenlerde gazetede çıkan bir havadis bu iş
siz vatan çocukları için bir ümit kaynağı olacak 
ki, baharın ilk ayında köylerinii yüzüstü bıraka
rak bir ümitle Ankara'ya gelmişlerdir. Gazete ha
vadisi hatırladığıma göre; kısaca şöyle idi: 

«Avrupa ıınearileıketleriinıe talep karşısında 
40 bin Türk işçisi gönderilecek, bunun 0 bini 
gönderil miş durumda.» 

Gönül isterdi ki, bu havadis gazetelerde çı
kınca Sayın Çalışma Bakanı Meclis Kürsüsünden 
bu mevzu ile ilgili geniş izahlarda bulunsun. 

Muhterem arkadaşlar, 
Toprağına bağlı olmasını, çifti ile, bağı ile 

bahçesi ile uğraşmasını sadece temenni ettiğimiz; 
fakat bunun için Meclis olarak, Hükümet olarak 
gerekli tedbirleri almadığımız bir zamanda sayısı 
on binleri bulan bu vatandaşları haftalarca An
kara'da bekletmek, memleket için bir huzursuzluk 
kaynağı olmaz mı? 

Saniyen, bu mevzuda kulaklarımıza da asla 
inanmak istemediğimiz çeşitli havadisler gelmek
tedir. iltimaslardan, kayrılmalardan bahsedili
yor. Sıraların değiştirildiği söyleniyor, sahte ra
porlar alındığı, havadisleri gazetelerde okuyoruz. 
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Kıymetli arkadaşlar, 
Yüiksdk Meclisinizin kıymetli zamanlarım, üs-

raf etmemek için bu işlerle ilgili Sayın Hükümet 
mümessili Çalışma Bakanından peşinen bu mev
zuda Meclisi tenvir etmesini rica edeceğim. Ayrı
ca bıi'izahatmda da şu hususları da açıklanmasın
da fayda mülâhaza etmekteyim. 

1. Yabancı devletlerin Türkiye'den işçi ta
lebi ne kadardır? 

2. Hangi tarihe kadar Avrupa'nın başta Al
manya olmak üzere diğer memleketlerine işçi 
gönderilecektir? 

3. Gönderilecek işçiler, pasaport muamelesi
ni sağlık raporu almadan evvel yaptırmaktadır. 
Sonradan da rapor alamayınca birtakım maddi 
zararlar ve günlerce perişan, sefil kalma durum
ları hâsıl olmaktadır. Bu hususun da dikkatle 
takibi ve vatandaşı zarara sokmıyacak hususla
rın ihdası gerekmekte midir? 

4. Sırası gelenlerin adresine durumları en 
seri vasıta ile bildirilmelidir, kanaatindeyiz. 

Bu maruzatımla muhterem arkadaşlarımın da 
hissiyatına tercüman olduğuma kaaniim. Genç 
bakandan işin gereğini tekrar rica eder, hepinizi 
en derin hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına Çalışma Ba
kanı Sayın Ecevit buyurun, kısa olmasını rica 
ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, 
Sayın İsmet Kapısız arkadaşımızın yurt dışına 
giden işçilerimiz hakkındaki tenkid ve sualle
rine kısaca cevaplarımı arz edeceğim. 

Sayın arkadaşımız, Almanya'ya bu yıl için
de daha 40 bin işçi gönderileceğini gazetelerden 
okuduklarını söylediler ve keşke Çalışma Ba
kanı bunu Meclise açıklasaydı, dediler. Son büt
çe konuşmaları sırasında bu hususta geniş açık
lamalarda bulunmuştum. Şimdi, sayıları aşa
ğı - yukarı elli bini bulmuş olan yurt dışındaki 
işçilerimize bu yıl içinde bir 40 bin daha ekle
necektir. Bunu daha önce Mecliste de arz et-
etmiştim. Sene sonuna kadar yurt dışındaki iş
lerimizin sayısının 100 000 e yaklaşacağını ifa
de etmiştim. Bu işçilerin haftalarca Ankara'da 
bekletilmesi, diye bir durum normal olarak yok
tur. Çünkü, ıbizzat arkadaşımızın da tavsiye et
tiği gibi, sırası gelen işçilere ne zaman müracaat 
etmeleri gerektiği posta ile kendilerine bildiril
mektedir. Ancak, itiraf edeyim ki, son bir iki" 

hafta içinde Ankara'da arkadaşımızın beyan et
tikleri gibi, bir bekleme durumu olmuştur. Bu
nun da kısaca sebebi şudur : Almanlar Paskalya 
tatili dolayısiyle bizden işçi şevkine bir süre ara 
verilmesini istemişlerdir, bu sevkiyatı geciktir
miştir. Üstelik de gerekli vagon tahsisinde güç
lükler çekilmektedir. Çünkü, tren muhtelif 
memleketlerden geçtiği için birçok memleketle
rin bu konuda rızasını almak meselesi vardır. 
Ancak, geçenlerde buraya Alman îş ve îşçi Bul
ma Kurumu Genel Müdürü gelmişti. Kendisiyle 
bu hususları görüştüm, bu husustaki şikâyetle
rimizi bildirdim. Vagon adedini artırmak için 
elbirliğiyle gereken tedbirleri araştıracağız. Bu 
arada kendisinden bu mesele halledilinceye ka
dar başka vasıtalarla geçici bir tedbir olarak 
işçilerin şevkinin hızlandırılması için yardımla
rım rica ettim. Bu hususu derhal ele alacağını 
vadettL Birkaç gün içinde kendisinden bu ko
nuda haber bekliyoruz, îş ve îşçi Bulma Kuru
munda yurt dışına işçi sevkı ile ilgili bâzı yol
suzluklar olduğu hakkındaki muhterem arkada
şımın sözlerine gelince; bu konuda bize yapılan 
her ihbar üzerine gerek îş ve îşçi Bulma Kuru
mu müfettişleri ve gerekse Bakanlık müfettiş
leri vasitasiyle bu yolsuzluklar üzerine derhal 
eğilmekteyiz ve en küçük bir suç delilinin ya
kalandığı yerde meseleye el koymakta ve sorum
luları işten uzaklaştırmaktayız. 

Bu arada birkaç ay önce Zonguldak Ereğli-
sinde îş ve îşçi Bulma Kurumu Bürosu Müdü
rünün yolsuzluk yaptığı kanaatine varılarak 
kendisi tevkif edilmiştir. Ayrıca yine bâzı ikaz
lar üzerine Bakanlığımızın müfettişleriyle yap
tırdığı teftişler sonucu Manisa'daki ve Gemlik'
teki îş ve îşçi Bulma Kurumu şubelerinde bu 
gibi yolsuzluklar olduğu anlaşılmış, sorumlu
lara derhal işten el çektirilmiş, haklarında ka
nuni muamele yapılmaya başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gibi yolsuzluk
lar hakkında ne zaman beni tenvir etmek lût-
funda bulunursa vazifemiz bu gibi yolsuzluk
lara derhal el koymaktır. Verdiğim birkaç mi
salde Kurumun bu konuda ne kadar titiz dav
randığının bir delili olarak kabule şayan bu
lunsa gerektir. 

Bizden işçi talebi ne kadardır ve bu talep ne 
zamana kadar devam edecektir, sorusuna ge
lince : 
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Ne zamana kadar devam edeceği konusu hak

kında bir bilgimiz yoktur. Şimdilik bu talepler 
artarak, devam etmektedir. Daha çok kalifiye 
olmıyan işçiler için talep vardır. Dediğim gibi 
bu yıl içinde asgari 40 bin işçinin gönderilece
ğini ümidetmekteyiz. Bu maksatla Almanya ve 
Belçika ile aramızda anlaşmalar yapılmıştır. 
İsviçre ile aramızda yazılı olmamakla beraber 
bir prensip anlaşması vardır. Avusturya ile bir 
anlaşma ve Holânda ile de bir anlaşma yapıl
mak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Pasaport 
muamelesi ile ilgili olarak muhterem arkadaşı
mın işaret buyuıımıuş oldukdaırı hususlar üzerine 
derhal eğileceğiz, saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, Eskişehir 
seylâbı hakkında değil mi? Buyurun, kısaca ol
sun. 

2. - - Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
uun,- mi felâketinden büyük zarar gören Eskişe
hir halkına Hükümetin gerekli yardımda bulun
madığı konulu demecine de Midiye Bakanı Fc-
rid. Melen ve İmar ve tskân Bakanı Celâlettin 
Uzc-r'in cevapları 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) - - Sayın 
ttois, sayın arkadaşlarım, 9 Martta Eskişehir'de 
ve kazalarında vukua gelen sel felâketi bütün 
memleketin malûmudur, bundan tekrar bahsede
cek değilim. Yalnız bunun neticelerinden Hü
kümetin bu ıstıraba lâyık olduğu ehemmiyeti 
vermemesinden bahsedeceğim, güzel Eskişehir'
in kaderine terk edilmiş olmasından bahsedece
ğim. 

Arkadaşlarım, mübalâğa etmiyorum. Maddi 
zararı 200 milyon liradır. Hükümetin buna kar
şılık Tabiî Âfetler Kanunu mucibince iaşe ve 
ibate için ve bir haftalık karşılık olmak üzere 
gönderdiği 200 bin liradır ki, bir hafta Devlet
çe sarf olunmıyan ve iade olunan 90 bin lirayı 
düşersek hepsi 110 bin liradan ibarettir. 200 
milyon 11.0 bin... Bugün akraba ve dostlarının 
yanlarına gidenlerden gayrı vagonlarda 3 muh
telif yovo, yerleştirilen felâketzedeler şimdi ma
hallî Kızılayın himayesine terk edilmişlerdir. 
Tstıraplariyle başbaşa bırakılmışlardır. Sel fe
lâketinin akabinde konuşmalarımızda da belirt
tiğimiz veçhile Maliye Vekâletinden Mart so
nunda verilecek Gelir Vergisi beyannamelerinin 
ve vergilerin terkini değil teciline ait katî emir 
defterdarlığa, henüz verilmemiştir. Yalnız ha-
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sar gören ve Maliyece tesbit olunanların tecili 
düşünülmektedir. Halbuki felâket bölgesinde iş 
hayatı birbirine bağlıdır. Kimi hasar görmemiş
tir ama defterini yazacak muhasebeci hasar gör
müştür. Yine kimi hasar görmemiştir ama hasar 
görendeki alacağını alamamaktadır. Bugün Es
kişehir'de hiç kimse ne beyanname doldurmak 
ne de vergi ödemek kuvvet ve kudretinde de
ğildir. Eli kalem tutmamaktadır. Binaenaleyh, 
biz terkin istemiyoruz. Vergi de vermiyeceğiz, 
demiyoruz. Ama hâlâ gece gündüz su boşaltan 
motor homurtuları geçinceye kadar olsun, ıslan
mış eşyalarını kurtarmak için uğraşmasına im
kân vermek için olsun, sudan, soğuktan hasta
lanmış çocuklarının hastalığı ile meşgul olması 
için olsun, bozulan su şebekesine mikrop karış
ması neticesi bugün tifo hastalığı ile uğraşmak 
mecburiyetinde olduğu için olsun, beyanname 
ve vergi verme müddetlerinin tecilini istiyoruz. 
Tekrar ediyorum, terkin edin demiyoruz, tecil 
edilmesi için Eskişehir olarak yalvarıyoruz. 

Ticaret Vekilimizden banka borçlarının te
cili emrini istedik. 200 milyon zarar gören Es
kişehir'in borçlarının bir müddet tecilini iste
dik Ziraat Vekilimizden selin sürüp götürdüğü 
veya gölleşerek çürüttüğü hububatın yerine 
yenisini ekebilmek için tohumluk veya. tohum 
alabilmek için faiz karşılığı borç para verilme
sini istedik, tmar ve îskân Vekâletinden hasar 
görenlerin ev ve dükkânlarının yapılmasını iste
dik. Buralarda kira ile oturan hattâ bina sahip
lerinden daha fazla zarara uğrıyan ticari eşyası, 
ev eşyası, mobilyası, kitapları mahvolan daha fazla 
fakir halk ve küçük memurların zararlarının 
telâfisi için tedbirler alınmasını istedik. Maale
sef arkadaşlarım bütün bunlara Hükümet lâyık 
olduğu ehemmiyeti vermemekte çok ağır hare
ket etmektedir, ev sahipleri gibi, dükkân sahip
leri gibi kiracı durumundakilerin de unutulma
masını, yaralarının sarılmasını istedik. Felâke
tin akabinde Eskişehir'deki vekillerin beyan
ları nerede kaldı? Hükümetin beyanatı nerede 
kaldı? Bir an evvel yaraya merhem olmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile şu ci
heti de arz ederim k,i sel felâketinden gayri 
çiftçimizin bugün bütün Eskişehir olarak don 
yüzünden ekilen bütün arpaları yulafları mahvol
muştur. Yeni arpa, yulaf tohumluğu da veril
memektedir. Bunları alabilmek için faizle olsun 
borç para da verilmemektedir. Ne yapsın bu halk, 
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ne yapsın bu tüccar ve esnaf; ne yapsın bu çift
çi ? Ayrıca belediye olarak, vilâyet olarak bu sel 
felâketi yüzünden harabolan, bozulan, mahvolan 

v yolları, köprüleri, mektepleri, su şebekeleri gibi 
âmme hizmetlerini milyonlarca liraya baliğ olan 
bu hizmetleri âcil olarak ve munzam olarak 
yapmak mecburiyetinde kalmışlardır. Bu fev
kalâde hal karşısında Hükümetin, âdeta şaşır
mış vaziyette kalan belediyeye, vilâyete nor
mal hizmet yardımlarından başkaca nakdî ol
sun, ayni olsun, makina tçehizatı bakımından 
olsun acele olarak yardım etmesi de icabetmek-
tedir. Mustarip bölgenin çocukları olarak belki 
acı konuşuyorum. Hükümet kusura bakmasın, 
vilâyetimin, hemşehrilerimin derdi büyüktür. 
Bu kürsüden, millet kürsüsünden Hükümeti 
tekrar ikaz ediyorum. Eskişehir tüccar, esnaf, 
memur, halk ve çiftçisine, belediyesine ve vilâ
yetine yardım elini âcil olarak uzatsın. Hürmet
lerimle, arkadaşlarım. 

3. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam'ın, 
İstanbul Şehir Tiyatrosunda on günden beri 
oynatılmakta olan bir piyesin, bir grup tarafın
dan kaba kuvvete başvurularak kesintiye uğra
tıldığına dair konuşması 

BAŞKAN — Sayın Bay kam, sizin konuşma
nız tiyatro olayı hakkında mı? 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Kısaca, (Orta sıralardan, Ma
liye Bakanı söz istiyor, sesleri.) 

Bir dakika, Maliye Bakanı cevap verecek. 
Sayın Melen, cevaplarınızın kısa olmasını rica 
edeceğim. 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — 
Sayın Zeytinoğlu'nun ikazlarına teşekkür ede
riz ama, bu ikazlar yapılmadan da Hükümet 
vazifesinin bütün gereklerim zamanında yerine 
getirmiştir. Bunu arz etmek isterim, (Orta sı
ralardan bravo sesleri, alkışlar.) 

Vergi bahsinde, evvelâ Vergi Usul Kanunu
nun âfetlere ait hükümlerinin tatbiki için 
kendi işaret ettikleri gibi emir verilmiştir. Ar
kasından da bütün gelir ve giderlerin üç ay 
müddetle tescili ve beyanname verilmesi müdde
tinin üç ay geri atılması için emirler verilmiş
tir. Eskişehir'de, Sayın Zeytinoğlu da dâhil 
olduğu halde âfetten zarra görmüş ve görme-
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miş olan bütün mükellefler bundan istifade 
edeceklerdir (Orta sıradan alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI CELÂLEÎ-

TİN ÜZER (Eskişehri) — Muhterem arkadaş
lar, Muhterem Başkan, Sayın Zeytinoğlu arka
daşımız «istedik, istedik, istedik,» dedi. Biz da
ha o yatağında yatarken çoktan istemiştik, hep
sini, hepsi yerine getirilmiştir. Hükümet bu
gün, bugüne kadar olan âfetlerin hepsinden da
ha süratle âfet yerine gitmiş ve gerekli tedbir
leri almıştır. (Bravo sesleri.) Vilâyet 10 bin 
lira istemiştir. 200 bin* lira gönderilmiştir. 
(Alkışlar.) Hasarın tetkiki yapılmadığı için 
vakte ihtiyaç vardır. Ayın 9 - 10 unda olmuş 
bir âfet,. Bugün günlerden nedir? 185 bina yı
kılmış tamamen 275 bina ağır hasar görmüş, 72 
bina da hafif hasar görmüştür. Bunlar için 
yeni bir arazi alınmıştır. Buraya yepyeni 500 
küsur bina vatandaşlarımızı kapsıyacak ve ba
rındıracak şekilde yapılacaktır. Biz daha Aziz 
Zeytinoğlu yatağında uyurken (Bra.vo ses
leri, şiddetli alkışlar) çamurların içinde bura
ya kadar girmiş ve vatandaşın bütün dileklerini 
Hükümete telgrafla bildirmiştik. (Orta sıralar
dan bravo sesleri alkışlar soldan gürültüler.) 
Sayın Maliye Vekili arkadaşımız da onun neti
cesi olarak gerekli tedbirleri almıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika rica 
edeyim, Sayın Milletvekili Zeytinoğlu Hükü
meti uyarabilir. Siz onun hakkında konuşur
ken «siz yatakta yatarken falan» diye ifadede 
bulunmayın. Hükümetin aldığı tedbirleri ifa
de ediniz. (Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin
oğlu, ayakta, Bakanın hitabına karşı bâzı ce
vaplar verdi, çok gürültü olduğu için bir şey 
tesbit edilemedi.) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI CEHALET
TİN ÜZER (Devamla) — Bilirim, bilirim, siz 
orada yokken biz çamurda geziyorduk. Eski
şehir için gerekli tedbirler Hükümetçe alınmış
tır ve yakm zamanda başarılı mesaimize başlıya-
cağız. Bunu arz etmekle bahtiyarım. Hürmet
lerimle (Ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Baykam; arkadaşlar lüt
fen sükûneti temin edelim. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Çok muh
terem arkadaşlarım, hepimizin takibetmiş ol
duğunuzu ümidettiğim şekilde, önceki gün, 
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gece, istanbul'da sosyal düzenimiz adına, fikir 
ve sanat hayatımız adına son derece müessif 
bir olay cereyan etmiştir. 

İstanbul Şehir Tiyatrosunda oynanmakta, 10 
günden beri oynanmakta olan bir piyes, daha 
önce hazırlıklı olarak gelmiş ve oraya bilet
leriyle girmiş olan bir grup tarafından yarıda 
bıraktırılmak suretiyl-3, inkıtaa uğratılmış, sa
natkârlar tartaklanmış, afişler, yırtılmış ve son 
derece müessif olarak gelişmesi muhtemel olan 
bir olaya teşebbüs edilmiştir. Anayasa düzeni
nin î ikir ve sanat hürriyeti adına koyduğu 
bütün müeyyidelere rağmen, başta vatanperver 
ve milliyetçi bir Hükümetin bulunmasına rağ
men, istanbul'da bir örfi idarenin mevcudiye
tine rağmen, bu memlekette hiçbir ilgili mer-
eiye müracaat etmeksizin sadece kendi akıl
larınca ve kendi inançlarına uygun olarak var
dıkları bir hükümle bir Hükümetin işlerini 
güçleştirmek, düzenimizi bozmak pahasına bu 
memlekette tecavüze kalkışmak, kimsenin cesa
ret etmemesi gereken bir hâdisedir arkadaşla
rım. 

Bu memlekette hepimizi ilgilendiren bir konu 
budur, ilgililer uyarılır, tedbir alınır ve gerekli 
muamele yapılabilir. Kaldı ki, olay hakkında, 
zamanınızı almamak için teferruata girmiyorum. 
bu hususta lâzımgelen ve her türlü . ihtiyat el
bette Hükümet tarafından gösterilecektir. An
cak muhterem arkadaşlarım, kaba kuvvete baş
vurularak birtakım kabadayılık gösterileriyle 
bu memlekette hiç kimsenin müesses nizama 
karşı gelmesine ne bu Meclisin müsaade etmesi 
mümkündür, ne onu temsil eden Hükümetin. 
Biz bu olayın mütecasirleri hakkında Hüküme
tin alacağı her türlü dinamik kararı destekli-
yeceğiz ve alkışlıyacağız arkadaşlarım. 

Samimî inancım odur ki, son yıllarda Savın 
inönü'ye yapılan suikasttan sonra sosyal dü
zenimiz için en feci olay işte bu başı boş te
şebbüstür. Bunun üzerinde Hükümeti bütün 
uyanıklığı ile hassasiyetle durmaya billıassa 
davet etmeyi vazife bilirim. Eminim ki, ilgili
ler bu hususta gerekli tdebirleri almışlardır. Ve 
inkıtaa uğratılan piyes 10 gündenbsri oynan
dığına göre böyle bir hareketle durdurulma-
malıydı. En kısa zamanda bu istikâmette alına
cak tedbirler ve varılacak kararların Yüksek He
yetinize arz edilmesi ve bu memlekette hep bera-
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ber kurmaya mecbur bulunduğumuz hukuk dü
zenini korumak için elbirliği etmemizi bilhassa 
istirham ediyorum. 

Ne gericilik için, ne de bu memlekette Dev
letin yarınını tehlikeye sokabilecek başı boş te
şebbüsler için göz yummamız mümkün değil
dir. Mümkündür ki, bu hâdisenin altında yal
nız bir gericilik değil gerçekten bir komünist 
tahrikinin, bu memlekette anarşi istiyenlerin 
parmağı vardır. Hükümetten buna bütün has
sasiyetle eğilmesini rica ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. 

4. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın'-
m, yoklama ve nisapların tesbiti yönünden İçtü
zük tatbikatı ile ilgili önergesi hakkında Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı kararı. 

BAŞKAN — Bu kararın oylanmasında nisap 
temin edilemediği için tekrarlanacaktır. Zarflar 
dağıtılmıştır. Arkadaşlarımız oylarını lütfen zar
fa koysun. Okuttuğumuz zaman sepete atsınlar. 

izmir'den başlıyoruz. Oylarınızı lütfen zarf
lara koyup atacaksınız. Arkadaşlarımız yapışık 
oy kullanmamaya dikkat buyursunlar. 

(izmir vilâyetinden itibaren açık oyların top
lanmasına başlanıldı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaşı
mız var mı? 

(Var sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen acele ediniz gündeme 
geçeceğiz, işlerimiz çoktur. Oylarını kullanmıyan 
arkadaşlarımız lütfen acele etsinler. Oylarını kul
lanmıyan arkadaşımız var mı? Oylama işlemi bit
miştir. 

5. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın'm, 
1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnameye bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifinin geriverilme-
sine dair önergesi '(2/659, 4/309) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
11 Şubat 1964 tarihinde (Dahilî Nizamname

nin 81 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
teklif) imi daha önce Yüksek Başkanlığa takdim 
ettiğim önergenin Başkanlık Divanınca karara 
bağlanıp Genel Kurulda karara bağlanmak üze-
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re sunulmuş bulunması sebebiyle, geri aldığımı 
saygı ile arz ederim. Ankara 

Burhan Apaydın 
BAŞKAN — Geriverilmesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — Çanakkale Milletvekilleri Refet Sezgin, 
Burhan Arat ve Ahmet Nihat Akay'ın; Bozca
ada ve İmroz nahiyelerimin mahalli idareleri 
hakkındaki 1151 sayılı kanunun yürürlükten 
kaldırılan 14 ncü maddesinin yeniden yürürlü
ğe konmasına dair teklifin bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (2/677) 

Üç arkadaşımızın müşterek bir önergesi var
dır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çanakkale Milletvekili Burhan Arat ve 37 ar

kadaşının, Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin ma
hallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki 5713 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin yeniden yürürlüğe konmasına dair kanun tek
lifinin havale buyrulduğu Dışişleri, İçişleri ve 
Millî Eğitim Komisyonundan seçilecek 3 er kişi
den mürekkep bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine işin müstaceliyeti ve önemi bakımından karar 
ittihazının Genel Kurula arzını teklif ederiz. 

Çanakkale Çanakkale 
Refet Sezgin Burhan Arat 

Çanakkale 
Ahmet Nihat Akay 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı: 616) (1) 

BAŞKAN — Görüşülmesine devam ediyoruz. 
Grup sözcüleri devam ediyorlardı. Adalet Par
tisi adına Sayın îhsan Gürsan, buyurun İhsan 
Bey. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, muhterem 
Başkan, 1964 malî yılı bütçe tasarılarının Maliye 
Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde Adalet Par
tisinin görüşünü açıklarken vergi reformu adı 
altında Hükümet tarafından Yüksek Meclise sevk 
edilmiş bulunan tasarıları üzerinde etraflı bir şe
kilde durmuş ve tasarıların ihtiva ettiği hükümle
rin derpiş ettiği değişikliklerin vergi reformu
nun (A. P. Grupu adına İhsan Gürsan'm oku
ması sırasındaki müdahaleler.) 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPTNAR 
(Adana) — Plâna nasıl rey verdiniz? 

İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Onu da sı
rası gelince söyliyeceğiz. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Samimî olunuz. 

(1) 616 S. Sayılı basmayazı 17 . 3 . 1964 ta
rihli 70 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Bundan da
ha samimî olamayız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 

(İzmir) — Muhterem arkadaşlarım,, muhterem 
Başkan, 1964 malî yılı bütçe tasarılarının ve Ma
liye Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde, Adalet 
Partisi Meclis Grupu adına görüşlerimizi açık
larken «Vergi Reformu» adı altında Hükümet ta
rafından Yüce Meclisinize sevk edilmiş olan ka
nun teklifleri üzerinde de etraflı bir şekilde dur-

' muş ve bu tasarıların ihtiva ettikleri hükümlerin, 
derpiş ettikleri değişikliklerin vergi reformu an
lamının şümulü içinde değerlendirilmesi mümkün 
olmıyan birer zam tekliflerinden başka bir mahi
yet taşımadıklarını belirtmeye çalıştık. 

Yüksek Heyetinizce kurulması kabul edilmiş 
olan Geçici Komisyonda müzakereleri tamamlan
mış ve Yüce Meclisinize gelmiş bu tasarılar do
kuz adedden ibarettir ve biribirleriyle olan alâka 
ve münasebetlerine göre, şu gruplarda toplanmak
tadır : 

1. Gelir Vergisi Kanuniyle, Vergi Usul Ka
nununda yapılması derpiş edilen değişiklikler, 

2. Bina Vergisi Kanunu ile İktisadi Buhran 
ve Savunma Vergileri kanunlarında yapılması 
istenilen değişiklikler, 

3. Arazi Vergisi Kanunu ile arazi vergisi 
matrahlarına bâzı misiller uygulanmasına dair 
olan 309 sayılı Kanunda yapılması istenilen de
ğişiklikler, 
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4. Gider Vergisi Kanununda yapılması iste

nilen ve bu meyanda akar yakıta zam yapılma
sını tazammun eden değişiklikler, 

5. Motorlu kara taşıt vasıtaları vergilerine 
zam yapılmasını derpiş eden teklifler. Bunlardan 
Motorlu Kara Taşıt Vasıtaları vergilerine zam 
yapılmasını derpiş eden teklifin Hükümet tara
fından geri alınmış olduğunu öğrenmiş bulunu
yorum. Geri alış sebebi verilen izahata göre Ge
çici Komisyonda yapılan değişikliklerden sonra 
malî hâsılayı tatminkâr bir şekilde sağlıyacak 
bir mesnedin bir neticenin ortada kalmış olma-
masmdadır. 

Bunlardan şüphe yok ki, Gelir Vergisi Ka
nunu ile Vergi Usulü Kanununda yapılması iste
nilen değişiklikler, mahiyetleri ve yapacakları 
tesirlerin şümulü itibariyle büyük bir ehemmi
yet arz eder. 

Bu bakımdan Geçici Komisyonda cereyan 
öden münakaşaların ışığı altında değişikliği ta
zammun eden hükümlerin tahliline girmeden 
evvel, Gelir Vergisi sistemimlize ve onun tatbikat 
neticelerine tevcih edilen bir kısım tenkidlere, 
düşünüş ve görüşlere temas etmekte ve mahiyet
lerini belirtmekte fayda ve zaruret vardır. 

Çünkü bu düşünüş ve görüşler tasarıdaki hü
kümlerin mucip sebeplerini teşkil ettikleri gibi 
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gerek Hükümetin, gerekse Devlet Plânlama Teş
kilâtının, bilhassa vergi zıyaı ve malî hâsıla ba
kımlarından ileri sürdükleri, büyük bir vergi 
mükellefi ve vatandaş kütlesinin haysiyetine tev
cih ettikleri mütalâa ve ithamların mesnetlerini 
teşkil etmeleri bakımlarından da üzerlerinde du
rulması ve tescil ettirilmesi gereken bir mahiyet 
taşımaktadırlar. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Vergi tarihimizde hakiki reform Gelir Vergi

si sisteminin tatbikiyle başlar, ve vergi tatbika
tımızda bugünün aydın, ileri, demokratik görü
şüne dayanan bir devrim yolunu da bize açar. 
Çünkü, gerçek geliri kavrıyan Gelir Vergisi, hü
viyeti itibariyle demokratik bir görüş içinde 
vergi adaletine ve mükellef haklarına yer veren 
ve onları teminat altına alan bir sistem olmak 
vasıf ve karakterine sahiptir. Ne denirse densin, 
eksik ve yanlış görüşlerle tatbikatını vo dolayı-
siyle de taşıdığı mânayı, ruhu ve hüviyeti geniş 
bir şekilde zedelemiş olmamıza, rağmen, tatbik 
edildiği 1951 yılından bu yana, Gelir Vergisi ha
sılatının Devlet gelirleri içindeki artış seyri vo 
millî gelirle mukayesesinden çıkan neticeler, bu 
verginin esnekliği, verim vo memleketin. ekono
mik gelişmesini takibotme gücü hakkında bize 
kâfi bir kanaat verebilecek bir .niteliktedir. 

Yıl 

(Rakamlar milyon olarak) 
I), gelirleri Gelir V. 

hasıla! ı hasılatı 
T. L. T. h. 

1953 
1958 
1960 
1962 
1963 

1 f,53 
4 329 
5 938 
7 451 
9 471 

394 
.1 151 
1 851 
1 910 
2 100 

20,4 
26,5 
29 
29,5 
22,5 

Görülüyor ki, Gelir Vergisi tahsilat seyri 1962'yılına kadar Devlet gelirleri içinde muntazam bir 
artış seyri göstermiş, 1962 yılında bir duraklama kaydederek 1963 yılında biraz düşmüştür. Bunun da 
sebebi geçen sene vasıtalı vergilere yapılan geniş ölçüde zaımkrdır. Bu zamlar vergi tatbikatımızda va
sıtalı vasıtasız vergiler arasındaki münasebeti büyükölçüde bozmuştur. 

Gelir Vergisi, memleketimizin iktisadi gelişmesiyle ve vatandaşların refah ve kazanç seviyesiyle de 
sıkı sıkıya alâkalı olan bir vergidir. Bu verginin tahsilat seyrinin millî gelir artışıyla mukayesesi do 
bize esnekliği ve ekonomik gelişmeleri takip gücü hakkında bir fikir ve bu araida da bâzı mübalâğalı 
iddiaları cevaplamak imkânını verecektir. 
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(Rakamlar milyon olarak) 

Yıl 

1.951 
1953 
1958 
1960 
1963 

Millî gelir 
(Cari 

fiyatlarla) 
T. L. 

10 694 
14 CM 
33 873 
44 855 
55 355 

Artış 
miktarı 

T. L. 

., 
4 002 

23 179 
34 161 
44 661 

Artış 
nisbeti 

</o 

_ 
37 

216 
320 
410 

yani 4 misli 

Gelir Vergisinin artış seyri ise şu neticeleri vermektedir : 

(Rakamlar milyon olarak) 

Yıl 

L951 
İ953 
1960 
1963 

-

Gelir V. 
hasılatı 
T.L. 

200 
394 

! 851 
2 200 

(takriben) 

1951 o göre 
artış 
T. h. 

—_ 
194 

1 651 
1 900 

yani 

Artış 
nisbeti 

ck 

97 
800 
950 

9,5-10 misli 

("«örülüyor ki, millî gelir 1951 yılına nazaran 
her yıl muntazam bir seyir takibedcrek 4 misli 
bir artışla 55 milyara yükselmiş, gelir vergisi 
tahsilatı da aynı tempoyu daha süratli bir şe
kilde takibederek 1951 yılma nazaran 1963 yı
lında 10 misli bir yükselişle 2 milyar 200 mil
yon lirayı bulmuştur. Şüphesiz ki, Gelir vergi
sindeki artışta zaman zaman bu verginin bün
yesinde yapılan bâzı operasyonların ve tadille
rin de büyük nisbette tesiri vardır. Millî gelirin 
muhtelif sektörlere dağılışını doğru olarak gös
teren tatmin edici (bir istatistik bilgi ile gelir 
vergisinin matrah ve vergi miktarları itibariy
le aynı sektörlere dağılışını gösteren bir is
tatistik bilgiyi tesbit edemediğimiz için, beyan-
nameli vergi mükelleflerinin ödedkleri gelir ver
gisi miktarlarının bu sektöre isabet eden millî 
gelir parçasiyle mukayesesini yaparak daha tat
minkâr bir neticeye varmak imkânını bulama
dık. Ancak, bu basit mukayese neticesi bile 
gösteriyor ki, bütün bünye zaıflarına ve siste
min tam verimini vermeye mâni olan tatbikat 

eksikliklerine rağmen, bu sistem Türk vergi dü
zeninde oturmuştur ve yerini almıştır. Onu' 
'birtakım lindî mıülâihazaılarla ve sadece süratle 
tahakkuk ettirilmesi istenilen iktisadi ve içtimai 
hedeflerin memleket gerçeklerine intibak et
memesinden ileri gelen olumsuz sonuçlarından 
mütessir olarak yetersiz kalmakla ittiham et
mek, ruhuna, mânâsına, sistemin prensiplerine 
aykırı şekilde vatandaş haysiyetini zedeleyici, 
ve netice itibariyle de iktisadi gelişme için 
şart olan huzur ve güveni sarsıcı tasarruflarla 
ve sadist tatbikat şekilleriyle zedelemeye zan
nederim ki, hakkımız yoktur. Eğer şayet bir ver
gi zıyaı varsa, sebepleri daJıa ilmî bir şekilde 
araştırılmak, gelir vergisi sisteminin mâna ve 
ruhuna uygun düşecek islâhatlı, reformu tamam
layıcı mahiyette yapılacak değişiklikler ve geti
rilecek yeniliklerle, istihsal ve yatırım piyasa
larını ferahlatan iktisadi tedbirler alınmak 
suretiyle istihsal ve kazançlardaki artış nisbe-
tinde vergilerin verimliliğini artırmak, sebep
lerin giderilmesine çalışmak muhakkak ki, bir 
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vergi sadizmine ve bir huzursuzluk tatbikatı
na gitmekten çok daha müsbet netice verir. 

Şüphe yok ki, vergi sistemlerimizde İslaha 
muhtaç birçok taraflar vardır. Gelir vergisin
de de bu mülâhaza ve ihtiyaç kuvvetle .kendi
sini gösterir. Ancak, mevzuu sadece fiskal cep
heden değil, bu verginin sosyal ve ekonomik fonk
siyonları açısından da mütalâa etmek icabeder. 
Kısaca düşüncelerimizi arz edelim. 

1. Gelir vergisinin ilk ortaya atıldığı sıra
larda o zamanın zaruretleri icabı bir takım 
prensip fedakârlıkları yapılmış, ibâzı tavizler ve
rilmiştir. Zirai kazançlara mütaallik istisnalar, 
esnaf muaflığı diğer bâzı istisnalar ve muaflık
lar ve vergisinin bünyesini zedeleyici hüküm
ler gibi... Onlardan zirai kazançlar bildiğiniz 
gibi eksik bir sisteme dayansa dahi gelir ver
gisinin bütünlüğünü sağlamak bakımından bu 
sistemin bünyesine alınmak hiç olmazsa bu 
eksiklik nisbeten giderilmiş bulunmaktadır. 

2. — Sosyal yönden fonksiyonları bakımın
dan gelir vergisi kifayetli değildir. Âdil vergi 
dağılımını temin bakımından gösterdiği hüvi
yet zayıftır. En az geçim indirim vergi nisbet-
leri ve nisbet dilimleri üzerinde esaslı suret
te durulmak zarureti vardır. 

3. Gelir vergisinin en zayıf tarafı ekono
mik fonksiyonları bakımından yetersizliğidir. 
Yatırım, amortisman, zarar nakli, revalüsasyon, 
ihracatı teşvik gilbi konularda ekonomik fonk
siyonlarını tam ve kâmil bir şekilde yerine ge
tirecek bir hüviyete sokulması icabeder. 

4. Gelir vergisinde randıman sağlamak dü
şüncesi oto kontrol, vergi kontrolları, malî kaza, 
tarh ve tahakkuk esasları ve bunları sağlıyacak 
teşkilât üzerinde durulmasını ve ıslâh edilmesi
ni zaruri kılar. 

Şüphe yok ki, geçen sene çıkarılan vergi 
kanunları ile bu özetlediğimiz hususlar için kü
çük de olsa, bir gayret müşahede ettik. Fakat 
ne asgari geçim indiriminde, ne de yatırım, 
amortisman, zarar nakli gibi mevzularda konu-
lan hükümler, vergi reform komisyonunun dahi, 
asgari tavsiyelerine intibak gösterecek bir ye
terliğe sahibolmadığından, halen her fırsatta Sa
yın Maliye Bakanı tarafından bu yılki zam 
taleplerinin dahi bir müdafaa ve mucip sebebi 
olarak ileri sürülen bu iyi hareketlerde özle
nen olumlu sonuçları tam olarak verememiştir. 
Malî kaza, tarh ve tahakkuk teşkilâtı ve bütün ma-

24 . 8 . 1964 0 : 1 
üye cihazının reorganizasyonu üzerinde de bir 
çalışma müşahede etmiş değiliz. Bunların ye
tersizliği ise, bütün Bakanlık sorumlularının 
her vesiyleyle ifadelerinde yerini alan açık Ibir 
keyfiyet halini almıştır. O kadar ki, sistem dışı 
iptidai ve adaletsiz vergi tatbikatına gidişin iza
hında dahi, kontrol cihazının ve maliye teşkilâ
tının aczinde ve kifayetsizliğinden bahsetmek, 
bu sebeple de beyannamelerin incelenemediğini 
ileri sürmek, tabiî ve reddedilmez bir müdafaa 
mesnedi gibi benimsenmiştir. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Yüksek Meclisinizce bugün müzakeresine baş

lanılmış olan kanun tasarısı da, ana hüviyetini 
ve tatbikatını umumi hatalariyle belirttiğimiz 
gelir vergisi sistemimizde değişiklikler yapılma
sını derpiş etmektedir. Bu değişikliklerden biz 
sadece mahiyetler itibariyle sistemin dayan
dığı prensiplerle ve memleketimiz gerçekleriyle 
telifini mümkün görmediğimiz Ibirkaçı üzerin 
de duracağız. Diğerleri üzerindeki düşünceleri
mizi gerektiği takdirde, maddelerin müzakere
leri sırasında arz edeceğiz. 

Yapılması istenilen değişiklikler içinde en 
ehemmiyetlisi zirai kazançların vergilendiril
mesinde «asgari vergi» usulünün ihdas edilme
sidir. Ekili araziden dönüm başına, bâzı mahsul 
gruplarında ağaç. başına, küçük ve büyükbaş hay
vanlarda hayvan başına maktu ve muayyen as-
gai'i bir vergi alınması esasına dayanan bu ver
gilendirme şeklini ne şahsi gerçek geliri kavra
ması icabeden Gelir Vergisinin dayandığı pren
siplerle, ne de vergi adaletinin ve sosyal adale
tin icaplariyle telif etmeye imkân yoktur. Gelir 
Vergisi, sisteminin bünyesini esasından zedeli-
yen ve tahribeden ve reperküsyonları itibariyle 
toplumda yıkıcı tesirler yapacak bir mahiyet 
arz eden böylesine iptidai ve ilmî gerçek ve mes
netlerden mahrum olan bir vergilendirme şekli
nin ne bir tevil yolu ne de mâkul bir izah sebe
bi olamaz. Hükümetin ileri sürdüğü malî ihtiyaç 
esasında bir çıkmaz olan yollara müracaatı da 
haklı ve mazur gösteremez. Kaldı ki, bu şekilde 
antidemokratik ve hattâ adaletsiz neticeleri iti
bariyle Anayasamız hükümlerine dahi aykırılık 
gösteren ve reform iddialarını temelinden çürü
tecek bir mahiyet arz eden bir vergi tatbikatı 
zirai sektörün vergi ödeme gücü zayıf olan mü
kellef zümreleri üzerinde tazyik yapacağından, 
iktisadi ve sosyal yönden tesirleri de bu nisbette 
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kuvvetli ve tahripkâr olacaktır. Geçici Komis
yonda maktu verginin dönüm, ağaç, hayvan mik
tarlarına göre kademelendirilmesi şekli meseleyi 
prensip ve esas bakımından halletmediğinden 
hiçbir değer ifade etmemektedir. Hattâ, esasın
da güçlük gösteren tatbikatı bir kat daha çıkma
za sokacağından bir bakıma Hükümet teklifin
den daha da sakat bir mahiyet göstermektedir. 
Maddenin müzakeresi sırasında bu şekildeki bir 
tatbikatın tevlidedeceği mahzurlar, menfi ve 
tahripkâr tesirler üzerinde şüphesiz ki, bizim gir 
bi birçok değerli milletvekili arkadaşlarımız da 
etraflı bir şekilde duracaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, tetkikinize sunulmuş 
olan tasarının sistemi ve vergi tatbikatını zede
leyici hükümlerinden ikisi de 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 111 ve 113 ncü maddelerinde de
ğişiklik yapılmasını tazammun eden hükümleridir. 

Teklif edilen değişiklik şudur. Yıllık beyana 
tabi mükellefler tarafından beyan edilen gelirlerin 
veya kazançların gider veya ortalama kâr haddi 
esasına göre mukayesesi neticesinde düşüklük gö
rüldüğü takdirde re'sen takdir komisyonlarına 
gitmeden vergi matrahının takdir ve tesbiti hu
susunda vergi daireleri yetkili olacaklardır. Mer'i 
hükümlere göre bu yetki adaleti sağlıyacak bir 
hukuki bünyeye sahibolan re'sen takdir komis
yonlarına ait bulunmaktadır. 

Çok mahdut ve istisnai haller dışında, Yergi 
Usul Kanunumuz matrahın takdir ve tesbit salâ
hiyetini ve vergi tarhı salâhiyetini ayrı ayrı pren
siplere bağlamıştır. Vergi tarhı idari ve icrai bir 
muamele ve tasarruftur. Ya beyan edilen veya 
kanunun tâyin ettiği şekil ve esaslar dairesinde 
belli merciler tarafından takdir ve tesbit edilen 
matrahlara dayanır. Bir mükellefe kendi irade 
ve beyanı dışında vergi tarhına mesnet olacak bir 
matrahın takdir ve tesbit edilmesi muamelesi ise, 
vergi tarhına takaddüm eden idari ve icrai bir 
mahiyet arz etmiyen bir takdir muamelesidir. 
Bu bakımdan da mükellef haklarının tamamiyet 
ve mesuliyetini sağlıyacak tarafsız bir tasarrufa 
dayanması hukuk ve vergi prensiplerinin bir ica
bıdır. Bu itibarladır ki, halen meri olan Gelir 
Vergisi Kanununda bu muamelenin icrası mükel
lef temsilcilerinin de katıldığı re'sen takdir ko
misyonlarına verilmiştir. Kaldı ki, vergi dairesiy
le mükellef vergi tahriyatının veya matrah tak
dirini istilzam eden hallerde tarafları teşkil eder
ler. Hukukî prensipler de taraflardan birini teş-
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kil eden vergi dairesinin hem takdir ve tesbit ve 
bu bakımdan da karar organı, hem de vergi tah-
riyatını yapan icra organı sıfatlariyle hareket 
etmesine cevaz vermez. Bu itibarla, biz ne Hükü
met teklifinin ne de Geçici Komisyonca tadilen 
getirilen teklifin Gelir Vergisinin, Vergi Usul Ka
nununun ve hukukun prensipleriyle telif edilemi-
yeceği kanısındayız. 

Tetkikinize sunulmuş olan tasarının en sakat 
taraflarından birisi, hiç şüphe yok ki, geçici 1 nci 
maddesinin (a) fıkrasının vergiyi 1963 yılına, 
yani makable teşmil eden hükmüdür. 

Tamamen malî mülâhazaya dayanan bu tekli
fin hukuk prensipleriyle izahı mümkün olmadı
ğı gibi, verginin dayandığı prensiplerle ve ada
let ilkeleriyle de telifi mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, Vergi Usul Kanu
nunda yapılması istenilen değişiklikler içerisinde 
mahiyeti itibariyle üzerinde durulması gerekeni, 
şüphesiz ki, beynelmilel Gelir Vergisi mükellefle-
riyle Kuramlar Vergisi mükelleflerinin vergileri
nin ve zarar halinde zarar miktarının ilân ve teş
hir edilmesi teklifidir. 

Tasarının gerekçesinde vergi güvenliğini sağ
lamak amaciyle bir oto kontrol müessesesi olarak 
ihdas edilmek istenildiği ileri sürülen bu tahkikat 
şeklinin dayandığı mucip sebepler zararlı netice
lerine göre çok zayıftır. Ticarette- kâr etmek ka
dar zarar etmek de normal bir hâdisedir. Diğer 
taraftan şu veya bu sebepten zarar etmiş olan bir 
tacir durumunun ne piyasa ne de bankalar tara
fından bilinmesini arzu etmez. Çünkü bunun 
gayet hassas olan krediyi ve itibarı sarsıcı tesirle
ri bir ticari müessesenin faaliyetini büyük ölçü
de sarsabilir. Bu bakımdan ticari hayat güven is
ter, huzur ister, gizlilik ister, itibar ve itimada 
dayanır, bunları ihlâl eden bir tasarruf da neti
ce itibariyle memleketin iktisadi hayatının düze
nine tesir eder. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gürsan. Arka
daşınız konuşmalarını yazılı olarak yapmaktadır
lar. 20 dakikayı tecavüz ettiğinden konuşmanın 
devamını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun îhsan 
Bey. 

İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Beyan ve 
iddia edildiğinin aksine, ticari faaliyet neticeleri
nin bir aksi olan verginin ve bilhassa ticari zara
rın afişe edilmesi, ticaret erbabı vatandaş züm
relerinde huzursuzluklar, endişeler yaratacaktır. 
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Kaldı ki, her Türk vatandaşı, aksi sabit olmadık
ça temizdir, insanlık haysiyetine sahiptir. Ticari 
haysiyet ve itibar da bunların en bağında gelir. 
Devlet, vatandaşların maddi ve mânevi gelişmele
rinde, onların adalete, tam çalışma esasına ve in
sanlık haysiyetine yaraşır bir seviyeye erişmele
rinde, sosyal ve iktisadi hayatlarının düzenlen
mesinde ve korunmasında Anayasa ile vazife ve 
sorumluluk almış olduğuna göre, böylesine bu 
esasları çiğneyen bir tatbikata nasıl gidilmek is
tenmektedir, anlamak mümkün değildir. Misal 
olarak gösterilen İsveç ve Finlandiya gibi mem
leketlerin memleketimize katiyen beıızemiyen sos
yal ve ekonomik bünyeleri ve seviyeleri, erişmiş 
oldukları tekâmül dereceleri ve nihayet siyasi re
jimleri nazarı dikkate alınmak icabeder. Kanu
nun gerekçesinde, verilen ilânı kabul câen bu iki 
memleket sayılırken, bunu kabul etmiyen yüze 
yakın memleketten neden bahsedilmediğini de Sa
yın Maliye Bakanına sormak isteriz. 

Bina Vergisi Kanunu ile iktisadi buhran, Sa
vunma, Arazi Vergileri Kanunlarından sırası gel
dikçe; bahsedeceğiz.. 

Ook muhterem arkadaşlarını; 
Muhterem Maliye Bakanı, vergi kanunların

daki değişiklik tekliflerini bir reform hareketi ola
rak kabul etmeyişimize, kendi fikirlerine katıl-
ıılıyarak bu tasarıların bir kısım vergilere zam ya
pılmasını sağlamaktan başka, bir maksada dayan
madıkları yolundaki beyanlarımızdan ve bir kı
sım arkadaşlarımızın bu mahiyetteki konuşmala
rından infiale! kapılmış olacaklar ki, Maliye Ba
kanlığı bütçesinin müzakeresi sırasında değil bir 
Devlet adamından, meslekî bir hüviyet ve şahsi
yete sahip her hangi bir kimseden dahi sadır ol
ması doğru olmıyaıı birtakım kelime ve tedbir
ler kullanarak bizleri bağırıp çağırmak ve nara 
atmakla vasıflandırmış ve bu suretle do Hükümet 
adına reform konusundaki dâvasını savunduğunu 
sanmıştır. 

Devlet idaresinin sorumluluğunu taşıyan bir 
Hükümetin en ağır yükünü taşıyan bir üyesi ol
mak sıfatiyle bir Maliye Bakanının dâvasını sa
vunma yolundaki gayretlerini şüphesiz ki, takdir 
ederiz. Kanaatlerimize, düşüncelerimize aykırı ol
sa dahi, siyasi veya sosyal münasebetlerde düzel
tilmesi gereken nezaket kaideleri içerisinde en şid
detli tenkidlerini, şahıslarımıza tevcih edilmiş ol
sa dahi, müsamaha ile karşılarız. Her hangi bir te
sir olsa da, asabiyete, ruhi bir deprasyona kendi-
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mizi kaptırmadan tenkidlere inandığımız dâvanın 
kuvvet ve mesnetlerinin sağlamlığı nisbetinde 
cevap vermeye çalışırız. Yenildiğimiz zaman ye
nilgiyi aynı toleransı göstererek kabul ederiz. Fi
kir çatışmalarının seyri en şiddetli safhaya gelse 
dahi, iktidar ve muhalefet münasebetlerinde göze
tilmesini zaruri gördüğümüz ve Adalet Partisi 
olarak benimsediğimiz prensipler bizi Muhterem 
Bakanın tenkidlerine aynı tabirlerle aynı kelime
leri kullanarak cevap vermeye hiçbir' zaman gö
türmez ve götürmiyecektir de. Bu konuda biz 
kendilerine sadece tâbir ve ifadelerinden duydu
ğumuz teessürü belirtmekle iktifa edeceğiz. 

BAŞKAN —- Bir dakika Sayın Gürsan. Da
ha devam edecek misiniz efendim? 

İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Kvet efen
dim. 

BAŞKAN - - Muhterem arkadaşlarım, arka
daşımız beyanını yazılı olarak yapmaktadır. 20 
dakikalık müddetin tamamını tecavüz ettiği için 
devamım oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir.. Bu
yurun, Sayın GUrsan. 

İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bir vergi değişikliği mücerret 
iddialarla ve beyanlarla bir reform mâna ve 
hüviyetini hiçbir zaman iktisabedemez. Zorla. 
da iktisabedilemez. Reform kelimesinin lügat 
mânası, yeniden tanzim etmek, ıslâh etmek, dü
zeltmektir. Vergi tatbikatında yeniden tan
zim etmek, ıslâh 'ütmek, düzeltmek ise, vergi 
reformu anlamının .şümulü, içinde vergi tat
bikatımızda rasyonel, bir izahı, sistem deği
şikliğini tazanınııın eder ve daima da bu mâ
naya, alınır. Şu hususu bir kere daha taçık ve 
ikalı olarak belirtelim ki, biz anladığımız ve 
inandığımız mamada bir vergi reformunun 
hiçbir şekilde karşısında değiliz. Hükümetin 
bıı mahiyetteki tasarruflarını, desteklemeyi de 
bir vazife telâkki ederiz. 

Verginin muasır telâkkilerine göre anlamı 
ve fonksiyonları göz önünde tutulursa, malî 
hâsıladan sağlanmaktan •gayri bir vergi ıv-
formunun mânasında mündemiç hedeflerin 
ve şartların başında verginin ekonomik haya
tın gelişmesine ve sosyal düzenin kuruluşuna 
müessir olan yapıcı teşvik edici fonksiyoniyle 
vergi hukukunun demokratik prensiplere göre 
geliştirilmesi ve bunun, mükellef haklarını ma-
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sun tutacak şekilde esaslara bağlanması ge
lir. Bunlardan başka, vergi adaletini tesis 
kudreti olmıyan ve mükellef zümreleri ara
sında vergilendirme bakımından farklar ya
ratan ve bu zümreleri birbirlerinin karşısına 
koyarak itçimai nizamı dahi sarsacak şekilde ayrı
lıklara ve husumetlere sebebolabilecek bir vergi 
tatbikatına reform mâna ve hüviyeti verilemez. 
Bu esaslara göre umumi bir incelemeye tabi tu
tacak olursak, Hükümetin Yüce Meclisinize 
sevk ettiği dokuz tasarı içinde hiç birisini 
vergi reformunun anlamı içinde değerlendir-
ın-ek asla mümkün olamaz. Gelir, Arazi, 
Bina, Savunma, İktisadi, Buhran, Akar Yakıt 
vergilerinde yapılması istenilen değişikliklerde 
ne ekonomik hayatın gelişmesine hizmet ede
cek, ne de sosyal düzenin gereklerine intibakı 
sağlıyacak yapıcı, teşvik edici tek bir hü
küm ve yenilik görülmemektedir. Kaldı ki, me
selâ Bina, Arazi, Buhran, Savunma vergileri 
gibi, ımemleketdmizin değişen ve gelişen eko
nomik düzeni içinde artık mâna ve hüviyetini 
tamanıiyie kaybetmiş iptidai bir mahiyet arz 
eden vergilere teklif edilen zamları dahi Hü
kümetin vergi reformu olarak takdim et
mesi cidden garip ve anlaşılmıyaeak bir şey-' 
dir. Zirai kazançlarda vergilendirilme ölçüle
rinin ne gibi tetkiklere istinadettirildiği bir 
türlü anlaşılamryan bir şekilde değiştiril
mesi de rasyonel bir hal tarzı telâkki edile
mez. Hele bu sektörden mutlaka ve mutlaka 
vergi alacağım diye asgari mükellefiyet usu
lünün ihdası yoluna gidilmesi, ne vergi pren
sipleriyle ne de adalet ilkeleriyle telif edile
mez. Akar yakıta ve bu meyanda gaza yapı
lan zamların mucip sebepleri ve bu yokta 
yapılan izahlar tatmin edici değildir. Ticaret 
erbabı mükelleflerin afişe edilmesi, vergi 
dairelerine re'sen takdir salâhiyetinin verilmek 
istenilmesi, mahzurları faydalarına çok galip 
olan ürkütücü, endişe verici huzursuzluk ya
ratıcı tatbikat şekilleridir. Bu şekilde tatbi
kat, umulduğu gibi verim sağlamaz, kaçak
çılık temayüllerini önlemez, maliye teşkilâtı
nın aczinden ve kifayetsizliğinden ileri gelen 
tatbikat aksamalarını kamufle etmez, aksine 
mevcut vergi nizam ve sistemlerini daha da de
jenere eder, bizi reforma değil deformasyona 
götürür, 
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-Kaldı ki, bu vergi tasarılarının tazammun 

ettiği değişikliklere reform diyen ve bunda 
ısrar »eden Hükümetin sadece kendisiyle da
yandığı partinin neşir organı veya sempati
zanı durumunda bulunan bâzı gazetelerle 
mecmualardır. Bunların dışında kalan neş
riyatta, ilmî hüviyeti haiz şahsiyetlerin be
yanlarında, meslekî teşekkül temsilcilerinin 
ifadelerinde bu kanaat hiçbir şekilde görülme
mekte ve aksine bu tasarılar birer zam tasa
rıları olarak kabul edilmekte ve vasıflandırıl-
maktadıı. 

Bir misal olarak iki ilim adamımızın bu 
konudaki yazılarından iki pasajı okuyaca
ğım. Bunlardan birisi Profesör Dr. Feridun Er
kin'in «Vergi hatalarının iktisadi neticeleri» 
adlı bir yazısından diğeri de Profesör Orhan 
Dikmen'in «Vergi reformu ve vergi tedbiri» 
adlı 'biı? yazısından alınmıştır. Her iki yazı 
da Ankara Ticaı*et Odasının yayınladığı bir bro
şürde neşredilmiştir. 

Profesör Ergin kanatlerini şu şekilde özet
lemektedir : 

Hazinenin varidatı, iki yoldan artabilir. Hü
kümetlerin iktisadi hesap yapmak külfetine kat-
lauıııaksızın koyacakları vergilerle veya eko
nominin gelişmesi neticesinde istihsal ve ka
zançlarda husule gelecek yükselişle. Birinci 
yol, memleket ekonomisini tazyik altında bıra
kabilir ve hattâ «vergi, vergiyi öldürür» sö
züyle belirtildiği gibi, hasılat bakımından bir 
kayıba da sebebiyet verebilir, ikinci yol ise, is
tihsal ve yatırım piyasalarım ferahlatarak bun
dan doğacak menfaatlerden Devlete hisse 
kazandırmayı hedef tutmaktadır ki, Amerika'
nın son vergi reformu bu zihniyete dayanan bir 
maliye siyasetini hatırlatabilecek özellikler taşı
maktadır.» 

Profesör Dikmen ise görüşlerini şu neticelere 
.bağlamaktadır : 

«Bunlar esas itibariyle plânın biraz hesap
sız tutulduğu intibaı veren Devlet sektörü fi
nansman ihtiyacını karşılamak maksadını güden 
ve zaruret en vergi adaleti hedefinden az çok in
hiraf etmek eğilimini gösteren tedbirlerdir. 

Vergi reformu, nihai maksatları arasında da
ha fazla varidat elde etmek hedefi yer almış 
olsa dahi, varidat baskısı olmadan gerçekleştiri
lebilir. Halbuki, bahsi geçen tedbirlerde ana 
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maksat, muayyen miktardaki açığın derhal ka
patılmasıdır. Başka bir ifade ile, mahiyet iti
bariyle uzun vadeli olan vergi adaleti hedefi, 
çok kısa vadeli olan varidat temini hedefine, hiç 
değilse muayyen bir ölçüde, feda edilmiştir. 

Bu bakımdan, bahis mevzuu tedbirlerde, tam 
mânasiyle bir vergi reformu mahiyeti aramak, 
fazla bir şey istemek olur. 

Vergi tasarılarının Geçici Komisyondaki mü
zakeresi sırasında Devlet Plânlama Teşkilâtı 
sorumlulularmın bu tasarılar hakkındaki düşün
celerini de dinlemiştik. Dikkati çeken nokta, 
Devlet Plânlama teşkilâtının kendi görüşleri açı
sından, Hükümetin bu tasarruflarını bir reform 
hareketi olarak kabul ve tasvibeder görünmeyi-
şidir. Bu teşkilâta göre, vergi ziyanını önlemek 
ve malî hasılayı tam olarak elde etmek için ne 
geçen sene, ne de bu sene Hükümetçe alman 
tedbirler kâfi değildir. Geçen sene kendi tavsi
yelerine uygun hareket edilmediği için bu sene 
de Hükümet plân tatbikatının aksaksız uygulan
ması için bir milyarlık bir ek finansman ihti
yacı karşısında kalmış ve zam talepleriyle Yük
sek Meclisin huzuruna gelmiştir. Bu sene sevk 
edilen vergi kanunları tasarıları da sağlıyacağı 
malî hasıla bakımından tatminkâr ve vergi zi
yamı önleyici kudrette değildir. Bu bakımdan, 
Hükümet gelecek sene de milyarlık zam talep
leriyle Millet Meclisine tasarılar sevk etmek zo
runda kalacaktır. Kendilerine reform nedir diye 
sorduk. Bu teşkilâta göre, reform ve vergilerde 
randıman, zirai vergide olduğu gibi, ancak hiz
met erbabı dışında kalan bütün beyannameli 
mükellefler sınıflarına göre kademeli şekilde tat
bik edilecek maktu asgari bir vergiye tabi tutul
makla tahakkuk ettirilecektir. ? Böylesine iptidai 
ve böylesine verginin dayandığı ilmî anlayışları, 
prensipleri ve demokratik icapları ret ye inkâr 
eden bir görüşü savunan, ve mucip sebebolarak 
da memleketin geriliğini, mükellefin vergi ah
lâkından yoksunluğunu, vergi ziyamı kaçakçı
lığı, maliye teşkilâtının da yetersizliğini ileri 
süren bir teşkilâtın, zirai vergilendirmede Kal-
dor sistemi gibi adaletsiz, icapsız tatbikat şekil
lerini benimsemesi ve hâlâ bu temayül ve dü
şüncede olduğunu göstermesi artık garip görül 
memelidir. Bizim üzüntü ve endişe duyduğumuz 
cihet, Devletin iktisadi ve malî politikasının 
ilmî bakımdan olsun, benimsediğimiz ye bağlan-
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dığımız demokratik rejimin icapları bakımından 
olsun, Anayasamızın teminat altına aldığı va
tandaşın temel haklarının korunması bakımın
dan olsun, tasvibedilmiyecek, iktisadi yönden 
yıkıcı, sosyal yönden tahribedici istikametlere 
tevcih edilmek istidadının artık açık olarak kar
şımıza çıkmış olmasıdır. îşte bunun içindir ki, 
Sayın Melen, dediğiniz gibi bağırmıyoruz, hay-
kırmıyoruz, nara atmıyoruz, vergi mükellefi bü
yük vatandaş topluluklarının duydukları endişe 
ve huzursuzlukların bir temsilcisi olarak bütün 
millete doğru görmediğimiz tasarruflar hakkın
daki düşüncelerimizi duyurmaya ve mümkünse 
tashih ettirmeye çalışıyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım; deniliyor ki, zam 
tasarıları çıkmazsa plân tatbik edilemez. Dış yar
dımlar, iç finansman kaynaklarını vergi reviz-
yonlariyle kuvvetlendirmemize bağlıdır. Muhte
rem arkadaşlarım, bir gayenin elde edilmesi 
hatalı bir yolda yürümekte ısrar edilmesine bağ
lı kalamaz. Her zaman her fırsatta ısrarla ifa
de ettiğimiz gibi, şu ciheti bilhassa belirtelim ki, 
biç hiçbir zaman her hangi bir düşünceyle plân
lı bir kalkınma gayretinin karsısında olmadık ve 
olmıvacağız. Plânlı hareket iktisadi kalkınma
mızın kaçınılmaz bir zaruretidir. Ancak, ek fi
nansman ihtiyacı, yani bugün Hükümeti tazyik 
eden malî ihtivaç takibedilen sakat bir iktisadi 
politikanın ve bu politikaya dayanılarak tanzim 
edilen hatalı bir plân tatbikatının neticelerinden 
•dolmaktadır. 1962 yılı plânlı devreye geçiş tat-
bikatıvle 1963 yılı plân tatbikatının neticeleri 
bu hususu artık katî bir şekilde ortaya koymuş 
bulunmaktadır. 1964 vılı bütçe tasarıları üze
rinde Adalet Partisi Meclis Grupu adına yaptı
ğımız konuşmada çok etraflı bir şekilde tahlil ve 
izah ettiğimiz gibi, memleketimizde plân tatbi
katının başarısına ve olumlu sonuç vermesine 
engel olan sebepler sadece tatbikat hataları ve 
imkânsızlıklar değildir. Bu sebeplerin en mü
him kısım başarının esas şartı olan dört aslî 
plân hedefinin bizatihi kendi bünyesinde mev-
cudolan zarflarda ve bir de Hükümetin tatmin
kâr olmıvan iktisadi politikasının mahiyetinde 
toplanmaktadır. 

(Bilhassa beni tariz eden arkadaşımın dinle
mesini isterim) Plânda ve plânın hazırlanma
sında dayanılan prensiplerde, iktisadi teşhisler
de, gerçeklerin tahmlillerinde acaba hatalar ya-

— 690 — 



M. Meclisi B : 73 
pılmamış mıdır? İktisadi kalkınma konusunda I 
ve kalkınma hızının hesaplanmasında memleke
tin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve siyasi 
ortamın yatırımları tahakkuk ettirmeye engel 
olabilecek mahiyetteki düşündürücü faktörler 
acaba tam olarak nazarı itibare alınmış mıdır? 
(Müdahaleler ve gürültüler) Bu konularda tam 
bir kanaata varmadan plânın muvaffakiyetini ve
ya muvaffakiyetsizliğini sadece finansmanında 
aramak ve her ne pahasına olursa olsun, teselli
yi vergi zamlarmda bulmak ve bu arada da mem
leketin realitelerinden uzak birtakım hesaplarla 
ve bahanelerle vergi mükellefi vatandaş zümre
lerini vergi kaçakçılığıyla itham etmek gibi ko
lay müdafaa ve izah yolları aramak yanlış ve 
tahripkâr bir vergi politikasını haklı gösterecek 
sebepler olamaz. Bu şekilde hareket tarzı, ha
tanın esasında ıslahı yoluna gidilmedikçe müs
pet netice vermiyecek ve 1962, 1963 yıllarında 
olduğu gibi 1964 ve mütaakıp yıllarda da plân 
tatbikatı muvaffak olamıyacağında'n, Hükümet
ler her sene milyarlık vergi zamları talepleri ile 
Yüce Meclisin karşısına çıkmak zorunda kalacak
lardır. Bu bakımdan bizleri ek finansman ihti
yacına yapıcı bir çare göstermemekle itham eden
lere biz de esasında ilâhi bir nâs gibi değişmez 
olmıyan ve memleketteki sosyal, ekonomik ve si
yasi istihale ve gelişmeleri ve şartları takibetme-
si mahiyeti icabı olan plânda ve dayandığı esas
larda revizyona gitmelerini, bu suretle plâna 
gerçeklere ve zamanının şartlarına ve zaruretle
rine kolaylıkla intibak edebilecek daha mâkul ve 
müspet hüviyet vermelerini tavsiye ederiz. Çün
kü, hatalı ve memleket şartlarına intibak kabili
yetinden mahrum olan bir plân tatbikatında de
vam etmek ve ısrar göstermek daha hatalı tasar
ruflara meydan vereceği için, millete tahmil 
edilecek olan külfetler ve fedakârlıklar da icap-
sız bir şekilde artacaktır. Memleketimizi siyasi, 
sosyal ve ekonomik yönden zaıfa uğratacak bu 
kabîl tasarruflar ise, hiçbir şekilde mâkul ve 
haklı gösterilemez. 

Değerli arkadaşlarını, bu konu üzerinde ma
hiyeti itibariyle ehemmiyetli gördüğümüz ve tav
siye olarak müspet bir değer taşıdığına inandığı
mız bir nokta üzerinde de durmak isteriz. 

1964 malî yılı bütçe tasarılarının tümü üze
rinde cereyan eden müzakereler sırasında da arz 
ettiğimiz gibi, Devlet teşkilâtının alabildiğine 
sistemsiz ve icapsız bir şekilde genişlemesinin, j 
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buna mukabil hizmet kalitelerinin iyileştirilme-
mesinin, lüks ve israfların önüne geçilmemesi-
nin bütçe cari harcamalarının artmasına ehem
miyetli surette müeessir olduğunu etraflı bir şe
kilde belirtmiştik. 

Memurları daha müsait hayat şartlarına ka
vuşturmak, daha randımanlı çalıştırmak, Devlet 
teşkilâtını iktisadi ve sosyal hayatımızın kalkın
masında müessir bir faktör haline getirmek yo
lunda sarf edilmesi gereken paralar, daha ziya
de yeni teşekküllerin kurulmasına, kadroların 
genişletilmesine, lüks binaların yapılmasına, 
lüks mefruşatın alınmasına sarf edildiği ve bu 
yoldaki hareket ve tasarrufların rasyonel tedbir
ler alınmak suretiyle bir türlü önüne geçileme-
diği için, bütçeye ve dolayısiyle de vatandaşa 
yükletilen malî külfetler ve fedakârlıklar o nis-
bette beyhude yere yıldan yıla artmaktadır. 
Harcamalara müessir olan bir kısım kamu hiz
metlerinin ihdasında da umumiyetle köklü ve 
memleket için fayda ve lüzumunu esaslı bir şe
kilde belirtecek incelemelere dayanılmama», bir 
kısım harcamalarda politik tesirlerle lüzumsuz 
ve icapsız artışlara sebebiyet verilmesi de üze
rinde önemle durulacak ve tedbirler alınacak 
problemlerdir. Bu konu Türk ekonomisinin in
kişafı ve kalkınması yolunda daha ciddî, daha 
köklü ve daha müessir çalışmaların yapılması ve 
daha rasyonel tedbirlerin alınması zamanının gel
diğini ve hattâ geçmekte olduğunu katî ve açık 
bir şekilde hükümetlerin ve Yüce Meclisinizin 
önüne koymaktadır. Güç ve çok ciddî çalışma
lara ihtiyaç göstermekle beraber, alınacak müs
pet neticelerin katiliği karşısında artık hükü
metlerin süratle tahakkuk ettirilmesini lüzumlu 
gördükleri politik gayeleri bir tarafa bırakarak 
vergi zamları gibi, sathi bir görüşle kolay görü
len fakat neticeleri itibariyle memleketi, sosyal 
ekonomik bir çıkmaza süratle götürecek sakat 
tatbikata gitmemeleri, ve bu şekilde hareketin 
memlekete hizmet anlamının en kati bir zaru
reti olduğunu idrak etmeleri gerekir. 

Bir yandan plân üzerinde tatbikattan alınan 
neticeler ve elde edilen tecrübeler ve memleket 
gerçekleri gözetilerek mâkul fakat iktisadi kal
kınmada dayanılan prensipleri zedelemeden re
vizyonlara gidildiği ve plân tatbikatına bir mâ-
kuliyet ve muvaffakiyeti şüpheye düşürmiyeeek 
bir hüviyet verildiği; diğer yandan da, bütçe 
harcamalarında rasyonel tasarruf tedbirleri alın-
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ması hususunda ciddî, devamlı, sabırlı bir gay
ret sarf edildiği takdirde, randımanı şüpheli, 
sakat ve tahripkâr bir vergi politikasına iltifat 
ve itibar göstermedei) yüzlerce milyon liralık 
tasarrufun kolaylıkla sağlanacağına biz katî ola
rak inanmaktayız. Bunlarla beraber, vergi sis
temlerimiz üzerinde ilmî metotlara dayanılarak 
yapılacak ciddî çalışmalarla, reformlar anlamı
nın gerektirdiği bir hüviyet ve nitelikte tahak
kuk ettirildiği takdirde, verginin iktisadi fonk
siyonları da kısa bir zamanda tesirini gösterecek 
istihsal ve kazançlarda sağlanacak artış nisbetin-
de vergilerin verimliliği de artacaktır. 

Tavsiye ettiğimiz yol belki güç, zaman ve sa
bır istiyen ciddî bir çalışmaya bağlıdır. Fakat 
Hükümetlerin malî ve ekonomik politikasının 
endişe ve huzursuzluk verici, güveni sarsıcı hü
viyetlerini taşımadıkları içiıf vereceği neticeler 
katidir, emindir, iktisadi inkişafımızı sağlama 
yolunda memlekete geleceğe ümit ve inançla bak
ma imkânını vereceği için de muhakkak ki, bu
gün takibedilen ve neticeleri şüpheli yollardan 
çok dalıa isabetli, aydınlık ve ferahlatıcıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, etraflı bir şekilde 
arz ettiğimiz bu sebep ve mülâhazalarla huzuru
nuza tetkik ve müzakere edilmek üzere getirilmiş 
olan tasarıları, iddia edildiği şekilde, vergi refor
munu tahakkuk ettirecek bir hüviyet ve yeterli
ğe sahibolduklarmı kabul etmek mümkün değil
dir. Bu tasarıların Yüce Meclisinizde müzakere
leri sırasında gerektikçe mütalâalarımızı arz ede
ceğiz. Sözlerime son vererek huzurunuzdan ay
rılırken Adalet Partisi Meclis Grupu adına hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Melen grup sözcülerin
den evvel mi görüşmek istiyorsunuz? 

MALİYE BAKANI FEBÎD MELEN — Evet, 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Melen. 
MALÎYE BAKANI FERlD MELEN — Muh

terem arkadaşlar, Adalet Partisi adına konuşan 
değerli arkadaşım Sayın Gürsan'ın konuşmaları
na, diğer hatip arkadaşların konuşmaları ta
mamlandıktan sonra birer birer cevap arz etme
ye çalışacağım. Ve ileri sürülen fikirlerin esası 
hakkında Yüksek Heyetiniz bizi de dinlemek 
suretiyle tanı fikir edinmiş olacaktır. Sayın ar
kadaşım sadece, konuşmasında bir noktaya işa
ret ettiler, ara yerde ona cevap arz etmek için 
söz aldım. Çünkü- bâzı arkadaşlarımın aynı 
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mevzua temas etmeleri ihtimali vardır, onun için 
şimdiden bu meseleyi halletmek lâzımdır. Sayın 
arkadaşlar benim için, «Maliye. Bakanının, bize 
nara dahi atsanız bunlar reformdur» demek su
retiyle ve kendisine yakışmıyan bir ifade tarzı 
ile karşıladığını ifade ettiler. Durum şudur ar
kadaşlarım ; tavzih edeyim: 

Bir arkadaş, Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresi sırasında Aziz Zeytinoğlu arkadaşı
mız, çıktı ve burada şunu söyledi; dedi ki, sa
bahtan akşama kadar radyolarda bangır bangır 
bağırıyorlar ve bunun reform olduğunu iddia 
ediyorlar. Bu tasarılar bangır bangır bağırsalar-
da reform değildir. Ben de çıktım dedim ki, 
«bir arkadaşımız böyle söyledi, sabahtan akşa
ma kadar radyolarda bangır bangır bağırıyor
lar, dedi, bu arkadaşıma hitatbediyorum» dedim. 

Bu arkadaşa hitaibediyorum; buraya çıksa 
nara da atsa bu reformdur. Ve izin verirseniz 
zabıtlardan da aynen okuyayım. Şimdi getirttim 
zabıtları. Zaptın 207. sayfasında; «Arkadaşla
rım, reformu zam mı, vergi tedbirleri mi? Hat
tâ bir arkadaşımız ilâve etti: Bangır bangır ba
ğırdanız, ne yaparsanız yapınız, "bu bir reform 
değildir, dedi. Ben de bu arkadaşımıza hitabe-
diyorum; o da burada istediği kadar nara atsın, 
bu bir reformdur.» 

Binaenaleyh, bunu bir grupu veya bir grup 
sözcüsünü itham eder bir söz olarak alıp burada 
kullanmayı yerinde bulmadım. Hattâ biraz ev
vel Gürsan arkadaşını yanıma geldi, dedi ki 
«Konuşmamda sadece bir noktada iğneliyeçeğim 
sizi, o da ufak bir şeydir, kusura bakmayın.» 
«Hangisi» diye sordum bunu ifade ettiler. Ken
disine aynen burada söylemiş olduğum sözleri 
söyledim, dedim ki, «bunu ne bir grup sözcüsü
ne, ne bir grupa karşı söylemedim. Sadece bu 
şekilde bir söz söylemiş olan bir arkadaşa cevap 
olarak arz ettim.» Ve ilâve ettim, dedim ki, «bu
nun yanlış olduğunu bu şekilde öğrendiğiniz, 
bunu bildiğiniz halde süyliyeeek misiniz?» «Ben 
söyliyeyim de siz gelin tashih edin» dedi. 

Muhterem arkadaşlar, ben de arkadaşım izin 
verirlerse tariz edeyim kendisine. Bir grupa hi-
tabcdilmediğini, bir grupu hedef tutmadığımı, 
'bir grup sözcüsünü hedef tutmadığımı, sadece 
bir arkadaşa cevap olarak söylemiş olduğumu 
söylediğim halde, bunu bildiği halde burada ıs
rar ile ifade etmesini hakikaten ben de hoş gör
medim, yerinde bulmadım. Bir grup sözcüsü-
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nün asgari fikirlerini bir tetkike dayaması lâ
zımdır. Bu kadar basit bir meselede bir tetkik 
yapmamış olduğuna göre diğer meseleleri siz kı
yas edin. Hürmetlerimle. (Orta kısımdan bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 
(İzmir) — Grupum adına tavzihte bulunacağım. 

BAŞKAN — Grupunuz adına tavzihte bulu
nacaksınız. Buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Grupunuz adına konuşulmuş 
bulunuluyor. 

BAŞKAN — Grupu adına tavzihte buluna
cak, Sayın özal. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, söylenmiş 
veya söylenmemiiş. Belki tetkik etmemiş olabi
liriz. Fakat mesele Maliye Bakanlığı sıfat ve sa
lâhiyetini üzerinde taşıyan ve memlekete karşı 
muhalifi ile muvafığı ile bir şahsiyetin, sır so
rumluluğu olduğunu bilen bir şahsiyetin, bir ar
kadaşın ne vaziyette olarsa olsun her hangi bir 
şeyden infial duyarak bu kelimeleri sarf etaıe-
me'si lâzımgeldiğini gene de tekrar ederiz. Sebep 
şudur: Mesele bir kelimenin sürçü lisanla sarf 
edilmiş olması değil, o kelimenin arkasında sak
lanan zihniyettir. (Soldan alkışlar) 

Bir Zeytkıoğlu arkadaşımız bu mevzuda her 
hangi bir şekilde kelimeler kullanmış olabilir. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Zabıt
lar burada, öyle bir şey söylemedim, yalan söy
lüyor Maliye Bakanı. 

A. J>. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 
(Devamla) — Belki kullanabiliriz, (Aziz Zey-
tinoğlu'na hitaben) Siz tasihih edeceksiniz belki 
de. 

Mesele şudur arkadaşlarım, bu memleketin 
önüne getirilen, serilen ve hattâ aylardan beri 
reform sloganı ile takdim edilen tasarıların 
karşısında büyük bir kütle vardır. Bu kütlenin 
inancı ve istikameti doğru olmıyabilir, yanlış 
fikirlere salhibolabilir, ilmî anlayış ve tahlilleri 
de hatalı olabilir. Ama bugün memlekete karşı 
her bakımdan mesuliyet taşıyan bir dovlet ada
mının yapacağı iş ve her zaman müşahade etti
ğimiz gibi (Kendisi şahsan benim 40 senelik ar
kadaşımdır, ilmine, fazlına, nihayet siz derecede 
hürmet ederim.) Bu arkadaşımın, bu şahsiyetin 
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zihniyetleri tashih edecek, inançları tashih ede
cek temayülleri tashih edecek şekilde kendi so
rumluluğuna ve şahsiyetine yakışır şekilde izah 
etmesi lâzımgelir... Tavzihimi bu şekilde yapa-
rım. Kendilerinin tavzihini de partimiz adına ga
yet tabiî kabul ediyoruz. Teşekkür ederim. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Müsaa
de eder misiniz efendim ? 

BAŞKAN — Efendim, C. H. P. grupu adına 
Sayın Seçkin. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sataş
ma vardır efendim. 

BAŞKAN — Oturunuz Sayın Zeytinoğlu. 
(Şiddetli gürültüler.) Buyurun Sayın îlyas Seç
kin. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sataş-
taşma var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kimseye Aziz Zeytinoğlu namiy-
le sataşılmış bir hal yoktur. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sataş-
taşma var Reis Beyefendi. Israr ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seçkin. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Israr 

ediyorum efendim. 
C. -H. P. GRUPU ADINA İLYAS SEÇKÎN 

(Ankara) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
pek muhterem üyeleri; ben de sözlerime başlar
ken Sayın Maliye Bakanı ve Sayın A. P. Grup 
Sözcüsü İhsan Gürsan arkadşaımızm burada 
biraz evvel tavzih ve mukabil, cevap olarak izah 
ettikleri davranış ve konuşma adabı üzerinde bir
kaç söz söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, İhsan Gürsan arka
daşımız hakikaten Maliye Bakanının bütçe sıra
sında Aziz Zeytinoğlu Beyefendiye hitaben yap
tığı bir tarizi mesele yapıyor. Kendilerini dikkat
le dinledim. Sözleri arasında «sadist» kelimesi 
vardı. «Vatandaş haysiyetine indirilmiş darbe» 
kelimeleri v a r d \ Şimdi, ben hem Ferid Melen 
Beyefendinin, hem de İhsan Gürsan Beyefendinin 
vaktiyle maiyetlerinde çalıştım. İhsan Gürsan 
Beyefendiye de Ferid Melen Beyefendi kadar 
hürmetim vardır. Lütfetsinler, bu Meclis kürsü
sünde bu şekilde konuşmalara, bu şekilde iğnele
yici kelimelere sureti katiyede yer vermesinler. 
«sadist» kelimesi... Maliye Bakanının, Hükümetin 
getirdiği tasarıyı sadist hükümler, sadist tatbi
kat... Onun için ihsan Beyefendi lütfetsin benim 
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de bu tarizimi vaktiyle kendi maiyetinde çalışmış 
bir yakm arkadaşı, dostu olarak kabul buyursun
lar. 

Pek muhterem arkadaşlarım, aylardan beri 
Türk kamu oyunda çeşitli şekillerde münakaşa 
konusu edilen 1964 malî yılı bütçesi konuşulurken 
çeşitli yönleriyle Parlâmentoda konu olan ve çe
şitli görüşler ve partiler tarafından çeşitli isti
kametlerde yorumlanan vergi reformları kanun 
tasarılarının, dokuz aded vergi kanun tasarısının 
müzakeresine iki celseden beri devam etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda üniversite
ler, basın, meslekî teşekküller, ticaret odaları, 
sanayi odaları, çeşitli cemiyetler, çeşitli ilim 
adamları fikirlerini söylediler. Partiler fikirle
rini beyan ettiler, hatipler şahısları adma, grup
ları adına kıymetli fikirlerini ileri sürdüler. Ben 
C. TL P. grupu adına grupumun bu 8 vergi ka
nunu tasarısı hakkında görüşlerini izaha başlama
dan evvel Türkiye'nin bugünkü ekonomik ve malî 
durumu hakkında Büyük Meclisi birkaç dakika iş
gal etmek, beyanda bulunmak istiyorum. Bu be
yanatımı da şu vesileyle yapıyorum ki; Sayın A. 
r. sozcusu İh san Gürsan Beyefendi beyanatları
nın sonunda «Efendim, Hükümet Beş Yıllık Plâ
nın 1964 icra programında ve müteakip program-
layda değişiklik yapsa o günün şartlarına,, mem
leketin icaplarına uygun hale getirse bütün bu 
kanunların derpiş ettiği zamlara, yeni mükelle
fiyetlere lüzum kalmaz, binaenaleyh bu şekilde 
mesele halledilmiş olur.» buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, esasen aramızdaki, 
muhterem Adalet Partisi Grupu arkadaşlarımızla 
aramızdaki ciddî ihtilâf bu noktalardır. Biz, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, Senato ve Millet 
Meclisi olarak bundan, 1,5 sene evvel kabul ve 
tasdik ettiği Türkiye'nin 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nına ve o plânda gösterilen hedeflere eksiksiz 
ulaşmak, o plânın zikrettiği prensipleri eksiksiz 
tatbik etmek suretiyle Türkiye'nin bugün içinde 
bulunduğu malî ve iktisadi güçlyk ve sıkıntıdan 
mutlak olarak kurtulacağına inanıyoruz. 

Binaenaleyh, bu plânda ve plânın yıllık icra 
programlarında her hangi bir değişiklik yapılma
sına bizim grupumuzun kanaatine göre imkân ve 
ihtimal yoktur. Arz ediyorum. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu iktisadi 
durumu toplu olarak gözden geçirelim. Ne deni
yor Türkiye'nin iktisadi durumuna? Az gelişmiş 
bir memleket, gelişme halinde olan bir memleket, 
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ve yahut da geri kalmış bir memleket. Her üç tâ
birin de delâlet ettiği mâna ve mahiyet aynıdır. 
Iktisaden az gelişmiş bir memleket... Bâzı dostla
rımız «gelişme halindedir» diyorlar; «geri kalmış» 
dememek için, bize iltifat etmek için. Bâzıları 
da «geri kalmış memleket» diyor. Az gelişmiş 
veya gelişme halinde olan bir memleket olarak 
ihtiyaçlarımız fevkalâde çok, imkânlarımız fev
kalâde mahduttur, arkadaşlarım, ihtiyaçlarımız 
fevkalâde çoktur, içinde bulunmakla iftihar et
tiğimiz Garp medeniyeti seviyesine ulaşabilme
miz için fevkalâde gayret göstermemiz, onların 
ekonomik bakımdan seviyelerine erişebilmek 
için her türlü şeylerden yoksun olduğumuza 
göre bütün bu iktisadi cihazlanmalara sahibol-
mamız lâzııngeliyor. ihtiyaçlarımız hudutsuz. 
Ama buna mukabil Türkiye'nin imkânları fev
kalâde mahdut ve muayyen tasarrufları az, eko
nomik potansiyeli zayıf, büyük bir dış borç yü
kü altında bulunan bir memleket olarak elimiz
de mevcudolan tasarıları en iyi bir şeklide Türk 
Milletinin menfaatine, hayrına ve onun, özledi
ğimiz, ileri Garp memleketleri seviyesinde bir 
millet olabilmesi için, yatırımlarımızı bir plân 
ve program dâhilinde yapmaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin, 1950 
den 1962 sonuna kadar dış ticareti, 1 milyar 
700 milyon dolar açık vermiştir. Daha önümüz
deki 10 sene içerisinde, 5 sene içerisinde 1 mil
yar 200 milyon dolar açık verecek. 1 milyar 200 
milyon dolar dış ticaretimiz açık verecek. Ger
çeği bilelim. Türkiye'nin bugünkü kötü iktisadi 
ve malî duruma gelmesinde, Türk ekonomisinin 
bugünkü âciz duruma gelmesinde rolü olanlar 
şu gerçeği bir kere daha ifade edelim arkadaş
lar; 2,5 seneden beri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin itimadına mazhar olan hükümetler de
ğildir, bu Meclis Türkiye'yi bu hale getirme
miştir. Bu Meclis, bu hale gelmiş olan Türki
ye'yi içinde bulunduğu malî ve iktisadi krizden 
ve malî ve iktisadi çöküntüden kurtarmanın 
tedbirlerini almakta olan bir Meclistir. Onun 
için şu veya bu parti, sureti katîyede birbirle
rine tariz ederken, «sen yaptın, ben yaptım» ne 
o parti, ne o parti, ne o parti... Hiçbir parti Tür
kiye'yi bugünkü malî ve iktisadi çöküntüye ge
tirmemiştir. Mevcudolan çöküntüden çıkarma
nın tedbirlerini alıyor. Tedbirlerde ittifakımız 
var, arkadaşlar. Sayın ihsan Gürsan Beyefendi
nin ifadelerinden fevkalâde mütehassis oldum. 
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Biz plânın taraftarıyız, vergi reformunun taraf
tarıyız. Teşhiste, Türkiye'yi bugün içinde bu
lunduğu malî ve iktisadi çöküntüden kurtar
mak için teşhiste herkes müttefik. Basın, parti
ler, üniversiteler, meslekî teşekküller... Onda da 
müttefikiz arkadaşlar. Tedbirlerde de müttefi
kiz. Reçete yazmışız fakat ilâç acıdır, diye ala
mıyoruz. Gerçeği Büyük Millet Meclisine söy-
liyelim. (Bravo, sesleri) îlâç acıdır, diye hasta
nın ilâçtan yüzde yüz faydalanacağı bilindiği 
halde, ilâç acıdır, diye alamıyor. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Pahalıdır, onun 
için alınmıyor. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — İlâç pahalı
dır, diye; şimdi arkadaşlar tereddütsüz eğer bu 
ilâcın, (Ses gelmiyor, duyulmuyor, sesleri) Muh
terem arkadaşlar üzerinde ittifak ettiğimiz... 
(Ses gelmiyor, sesleri) 

Şimdi 1 milyar yedi yüz milyon dolarlık dış 
ticaret açığı vermişiz, önümüzdeki yıllarda da 
mühim miktarda, çok miktarda dış ticaret açığı 
vereceğiz. Mevcut bir milyar yedi yüz milyon 
dolar borcu ödiyeceğiz. Arkadaşlar, Türkiye 
bugün millet olarak 25 milyon dolar faiz öde
mektedir, dışarıya. Bu 25 milyon dolar faiz her 
sene 5 tane çimento fabrikası, her sene 5 tane 
şeker fabrikası, her sene en aşağı 2, 3 tane kü
çük çapta baraj yapar. Mevcut borçlar 2008 se
nesine kadar ödenecek. Yani 1965 senesinde 
doğmuş olan bir çocuk .43 sene borç ödiyecek. 
Bugün doğmamış olan çocuk, önümüzdeki 43 
yıl mükellef olacak, geçmiş nesillerin borçlarını 
ödiyecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hem bu ağır 
mükellefiyetleri yerine getireceğiz, borçlarımızı 
ödiyeceğiz; hem de Türkiye'yi özlediği ileri 
Garp memleketleri seviyesine çıkaracak senede 
% 7 kalkınma hızına kavuşturacağız... 5 Yıllık 
Plân bu hızı şart koşuyor. Sayın İhsan Gürsan 
Beyefendinin ifade ettikleri gibi «yüzde 7 kal
kınma hızını, plânı revize edelim. Bugünkü im
kânlarımıza indirelim, yeni vergi mükellefiyet
leri ihdasına lüzum kalmasın.» (A. P. sıraların
dan böyle bir şey, demedi, sesleri) plânı revize 
edelim, diye burada ifade buyurdu, zabıtlar bu
rada; «Plânı revize edelim, yüzde 7 kalkınma 
hızı yüzde 5 e insin» mümkün değildir, arka
daşlar. C. H. P. Grupu olarak, Beş Yıllık Kal
kınma Plânında tesbit edilen yüzde 7 kalkın-
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ma hızının yüzde 5 e indirilmesini mümkün gör
müyoruz. Neticeleri ne olur? (A. P. sıraların
dan, gürültüler) Arz edeceğim, o halde sizin 
anladığınız mânada da ifade edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar nım, plânın .mu
vaffakiyet şartı, bütıçe denkliği ile mümıkün. 
Bütçedeki yatırımların ve carî masraf Lanın 
sağlam ve sıhhatli kaynaklardan karşılıklarını 
millet olarak göremez isek, veremez isek pilân 
muvaffak olamaz, Türk ekonomisinin, teessüs 
etmiş muvazenesi bozudur. Bozulunca aıçıkltan, 
sarfiyat karşılığı oılmıyaını sağlamı tasarruf 
kaymaklarından, elde edilmiyen paraların sarfi
yatı T ürik ekonomisini, Allah korusun, büyük 
bir enflâisyon çukurunun1 içine düşürebilir. 
Bundan sonra hfrçbir Hükümete, hiçbir Türk 
Hükümetine Türk parasıının: dış değerini dü
şürmek, onu iki üç misli, doları 18 lira, 27 
lira olarak tesbit etmek karanı .almayı nasibe t-
mesin, Aksi, Tüırtk MBletinıin tahammül edemi-
yeceği şekilde büyük mükellefiyetlerle karşı
laşmasına sebeboluyor. Bir para devalüasyonu
nun, Türk parasının/ değerinde yapılacak b'ir 
değişikliğin, Türk Milletline nelere mal oldu
ğunu arz edeceğimi : Şimdi, zengini çok daıha 
zengin: yapan, fakiri çok daha faklir yapan 
bir mekanizma, enflâsyon. Bunun cemiyetin 
sosyal bünyesinde yaptığı tahribatıı dünyada 
hiçbiri kimse bir kiiımıseye yapamaz. Bugün 
içinde bulunduğumuz sosyal bünyedeki huzur
suzluğun sebebi de bence enflâsyondur. Ağır 
bir enflâsyon tecrübesi Türk cemiyetini huzur
suz kılmıştır. Slizc şunu ifade 'edeyim : Dünya
nın en iyi barem kaımunlıarnnıı yapımız, dünya
nın en iyi ücret sistemüerini koyunuz, eğer ik
tisadi hayatımızda' bir muvazene, bir istikrar 
sağliıyaımamıışsanıız iki sene içinde en ideal ba
rem rejimi bir zeber olur, oldu nitekim, oldu; 
bütün sosyal1 . sigorta fonları erir. Sosyal si-
.gorta müesseseleri büyük zararlarla karşı kar
şıya gelir, tahsil ettikleri primıleri âtideki 
üyelerime, iştirakçilerine aynıı iştira gücü ile 
ödememıelktıen mütevellit cemiyet içimde sigor
talara ve sosyal sigortalara karşı olan itimat 
azalır, bünye sarsılır. 

Muhterem arkadaşlar, bu Meclis, Türk eko
nomisinin istikrarıınııı mıuhafaza etmek ve Tür
kiye'nin Beş Yıllık Kalkınma Plânımı eksiksiz 
tatbik ettirmek için hükümetlerini sıkı bir mu
rakabeye tabi tutmalıdır. Hükümetlere bütçe 
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açığı verdi rmemıelidir. Hükümetler bütçeyi açık! 
(kapatmamalıdırlar. Hükümetler Merkez B<an-
ikası kaymaklarını sureti katiyede kullanımamıa-
lıdırlar. Bulgun bu plân bunu temin ediyor. 
Ahdî münasebetlerimiz bumu temim ediyor, is
t ikrar proigramıımaızı 4 Ağustos 19i5l8 tarihinden 
beri yürürlüğe koymuşuzdur. Dış münasebette 
bulunduğumuz bütün dost, müttefik yabancı 
devletlerle aynı şeyleri taahhüdetmişizdir. Bun
dan ayrılamayız arfaadaşilar, aynılaımıayıınca 
19164 bütçe'sini de denık kapatmak için plânda 
öngörülen prensiplere uygun olarak Hükümet
çe hazırilamıan tasarıları Meclise getirmişlerdir. 
I'9ı64 yuh bütçesi görüşülürlken, masrafı daha 
çok artırma temayülünde bulunduk. Hepimiz, 
ıh ütün Parlâmento üyeleri olarak her birimiz 
•bir istikamette bütçede masraf artırıcı çeşitli 
gayretler içinde bulunduk. Karana Bütçe Ko
misyonunda, Senatoda/ ve Mecliste arkadaşla
rımız artırıcı tekliflerde .bulundular. Ama, 
bunlarım sağlamı karışıl ifalar ını teklif etmek 
cesaretini hiçbir Parlâmento üyesi, kendi 
ıgrupuımıa dâhil arkadaşlar da dâhil olmak üze
re, hiçbiri göstermedi. «Şuradan şu kaymağı 
temin edelim de şu masrafı idare edelim.» den
medi. «Şu masrafı kısalım, şunu yapalım.» 
dendi. Amıa . «Şuradan şu varidatı' elde ede
lim, şu masrafı ona göre yapalım.» diye Par
lâmento üyelerinim böyle bir teklif yaptığımı 
görmedim. Onum için, muhterem arkadaşla
rım; plânım etosüksiz tatbiki ve yüzde 7 kal
kınma hızımıa/ eksiksiz ulaşabilme .hedefimi göz 
önünde .bulunduraiıım. Eğer yüzde 7 kalkimim'a 
hızını yüzde 5 e indirir ve plânım modelini ona 
göre değiştirirseniz, bugün her vilâyette ya
pılmakta olan yolun, köy yolumun, il yolumun, 
Devlet yolumun yüzde 30 eksiği yapılmalıdır. 
Eğer yüzde yedilik kalkınma hızı yüzde 5 e 
inerse her vilâyetteki hastane, olkul, sosyal 
tesisler yüzde 30 eksik yapılacaktır. Beş yıl 
içlinde plânın öngördüğü 515 bin hektarlık ara
zinin 315 bin hektarıma sulayacaksınız. Enerji 
üretimi meselesinde yüzde 30 eksik olacak, 
Bu mesuliyete O. H. P. Grupu katılamıyor ar
kadaşlar. Sarahaten yüzde 4 kal'kınmıa hızı 
ve yüzde 7 kalkınma1 hızımın temim edilmesi 
için sağlam, sıhhatli kaynaklardan karşılık te
min edilmelidir. Ve getirilen kanunla vergi 
reformu idi, vetfgi deformu idi... Sayın: ihsan 
G-ürsam'ım burada o deform kelimesine de bir 
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grup sözcüsü olanak sureti katiyede iştirak et
miyorum. Tırmaladı 'kulaklarımızı. «Deform 
kelimesi» dedi ihsan Gürsan Bey; hakikaten 
kendisine hürmet ederim, kendisinin burada 
ifade ettiği o kelime benim de kulaklarımı tır
maladı, Birbirimizin kulaklarımı tırmıalıyacaık 
kelimıeleri sarf etmekten sarfınazar edelim. 
Şimdi vergi reformu idi, deformu idi, kafiye 
oluyor. Şimdi arkadaşlar, verfi reformu ne
dir? Mailye kitapları yazıyor : Sosyal adaleti 
'gerçekleştirecek, çeşitli tâli hedefleri vardır. 
Ama 'en mühimmi plânın öngördüğü istikamet
lerde vergi kanunlarında lüzumlu tadilât ya-
pacaksınız, Biraz sonra geleceğim, Gelir Vergi
sinde, bilinmemi zirai kazançlarda, götürü usu
lü, emsal usulü veyahut da re'sen takdir, ik
mal tahriyat mıeselesi. Bunlar plânım göster
diği hedeflere aslımda ulaşamıamoışy Plânlama 
Dairesinin: encümendeki! .beyanında hiç 'aşırı 
fikir sezimesin ,arkadaşım, bu Meclisin' tasvi-
bettiği plânın gösterdiği hedefin altımda oldu
ğunu Plânlamıa Dairesi, ne şu partinin, ne 
bu partimin, ne her hangi bir sosyal görüşün 
tesirinde olmıaksıızıni vicdani inanışlarına göre 
söylüyor. Bugünün Devlet memuru, öyle bir 
plânlamıa müsteşarını çağırıp, bir Başbaıkan 
veya bir vekil, «Encümende şu istikamıette Der
yanda bulunacaksın.» diye tazyik yapamaz. Bu
günkü şartlar budur. (Bravo sesleri)1 Bundan 
sonra hiç ikim ise tazyik yapamıyacalktur. Hü-
kümıet. sözcüsü bin umum müdürü, bir müste
şara, bir memuru gelip «Efendim, illâ şu haki
kati gizle de başka istikamette söz söyle..» 
Politikacılar tarafından yaplacıaik telkinlerde 
de kemdi politikasımun siyasi mıemfataleri uğ
runa vicdani kana atini Devlet memuruna feda 
ettiremezler. Cemiyette büyük değişiklikler 
olmuş; bu değişiklikle'rinı farkına varalım1. 
(Ortadan, bravo sesleri) Ne demiş Plânlamıa 
Müsteşarı : «Plânda öngörülen! hedeflere ula
şılamıyor.» demiş. Bizim de hedefimiz plânda 
tesbit edilen prensiplere uygun vergi kanun
larım;! yapmak. Bugünün şartlarıma göre, C. H. 
P. Grupu olarafa söylüyoruz ki, ancak bu ka
darının mümikün; olduğunu yetkili Hükümet 
ifade ediyor. Gönül arzu ederdi ki, 1964 büt
çesindeki 160 milyon liralılk bütçe açığını, is
tikrazdan kapatılması öngörülen bütçe açığı
nı karşıbyacak vergi kaynaikllarımı vatandaşı 
fazla tazyiki etmeden bnlmaiki imkânı bulum-

— 696 — 



M. Meclisi B : 73 
sun. Hükümet, «Şimdilik ancak 750 milyon 
lira bulabildim1, bu tasarılar onu temin edi
yor, mütebakisini bir borçlaınıına ile kapata
cağım.» diyor. 

Şimdi, arz ettiğimiz gibi, Muhterem îhsan 
Gürsan Beyefendi, plânda değişiklik, tatbikat 
programlarında değişiklik yapılamaz ve yatırım
lar azaltılamaz. Bir fikrinize iştirak ederim. Efen
dim, bütün politikacılar ve komisyon üyelerinde 
şu fikir hâkimdir. «Tasarrufa riayetkar olursak; 
bütçede tasarrufu temin edersek, birtakım yersiz 
masrafları kısarsak bütçe açığını kapatabiliriz» ' 
Bu istikametteki çalışmalar, berideniz de hasbel-* 
kader 1,5 sene Hükümet mesuliyeti deruhde et
tim, bir günde bir haftada bir senede gerçekleş
tirilmesi mülmlkün olan şeyler değillerdir. Mesele 
bu yola girmektedir, bu yoldan dönmemektedir, 
lıep ileri gitmektedir. İktisadi istikrarı sağlarsa
nız, memurlarınızı iyi yetiştirir, haysiyetli, vazi
feşinas, en ufak, Devletin, âmmenin bir kuruşu
nu, kendi almterini sarf ederken gösterdiği titizli
ği gösterecek hale getirirsiniz. Bu bir umumi, sos
yal problemidir. Cemiyetin bu şekildeki deprasyon 
zamanlarında Mesih'in nefesi gibi... Bir anda ol
maz bu arkadaşlar. 

Sayın İhsan Gürsan 7 ay Ticaret Vekâletinde 
bulundular. Dillere destan; herkes müttefik, Top
rak Mahsulleri Ofisinde 3 bin tane fazla memur 
vardır. Şimdi de Ticaret Bakanı başka bir parti
nin mensubu; bu 3 bin kişiyi bir kalemde atabildi 
mi? Atamadı. Haklı olarak atamadı. Bu bir sosyal 
problemdir. Toprak Mahsulleri Ofisine yüklediği 
malî külfetlerle artma sebebiyle meydana gelen 
dengesizlik ölçülüp, hangisi daha galipse, cemi
yetin menfaati lehine ise, onu vekil olarak yapar
lar. Ama bu yola girilmiştir. Bu yolda bundan 
sonra gelecek Hükümetler aksaksız devam etme
lidirler. 

Şümidi muhterem arkadaşlarım, onun için bü
tün politikacıları ittifak etmiş, tasarruf yapalım, 
israf etmiyelim. Devletin, âmırrtonin kırık parasını 
Hazreti Ömer'in beytülmali sarf ettiği gibi sarf 
edelim ama, bunu bir güride yapamıyorsunuz, bir 
senede yapamıyorsunuz. Bu sosyal hastalığın teda
visi, sosyal bünyenin takviyesi ve yetişmiş, şuurlu, 
âmme hizmeti şuuru teşekkül etmiş, kalifiye Dev
let memurlarının çoğalmasiyle olur. 

Şimdi, bu arada hiç anlıyamadım, Sayın İhsan 
Gürsan arkadaşımız politik masraflardan bahset
tiler. Sureti katiyede bu Beş Yıllık Plânın Büyük 
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Mecliste konuşulması sırasında bunu ifade etmiş
tir. Mesul bir Vekil olarak da bu kürsüden bir 
defa daha arz etmek fırsatını buldum. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan sonra Türki
ye'de yatırımları vatandaşların dinî inançları, si
yasi kanaatleri, vicdan inanışları istikametinde 
tevcih etmeye, politikacıların nüfuzlu nüfuzsuz 
olmaları istikametinde, bir bölgenin politikacısı 
nüfuzlu diye onun bölgesine fazla yatırımlar yap
maya, yatırımları o şekilde kanalize etmeye, mas
rafları o şekilde kanalize temeye hiç kimsenin 
hakkı olmıyacaktır. Bu plân bunu getiriyor, ta
rafsız bir lâboratuvar gibi çalışan Plânlama Teş
kilâtı ve Devlet teşkilâtı, hiçbir siyasi partinin 
mutlak görüşü altında değil. Tesbit edilen yatı
rım üniteleri yapılıyor. Bunda eğer en ufak bir ' 
tereddüt varsa, İhsan Gürsan Beyefendiyle bera
ber Hükümete en ağır tenkidleri yapmaya hazı
rım, kendisi ile bu yolda teşriki mesai yapmaya 
her zaman hazırım. Onun için yatırımları Hükü
met şöyle yaptı, böyle yaptı gibi bir düşünceyi su
reti katiyede şahsım olarak, parti olarak "kabul 
etmiyorum, 

Şimdi arkadaşlarım, yatırım hızını düşürmiye-
lim, ama bütün yatırımları yapalım. Sağlam, sıh
hatli bir karşılık bulunamazsa ne olacak? Arka
daşlar, bunun tılsımı çözülmedi. Hem sağlam, 
sıhhatli karşılık bulacaksın, hem de yatırımları 
yapacak, masrafları kısmıyacaksm. Bunun çare
sini, 4 bin senelik medeniyet tarihinde bunu tıl
sımını bulan çıkmadı arkadaşlarım. Eğer insan 
zekâsı topyekûn düşünme kabiliyetini kaybetme
mişse, bu gibi vâki düşüncelerin arkasından koş
maz. Karşılık bulacaksın, masrafını yapacaksın. 
Ben karşılık bulamadım, illâ yatırım yapacağım, 
borç da bir karşılıktır. Her türlüsü, yerlisi yaban
cısı sağlam, sıhhatli karşılıktır. , 

Sosyal Sigorta fonları, Devlet varidatı, Devlet 
işletmeleri gelirleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
gelirleri bir karşılıktır, ama bunların hiçbirisi 
yetmedi, masraflara devam... Bu tecrübeyi Türk 
Milleti pahalıya ödedi, çok pahalı ödedi. Bu şe
kilde yapılan hatalı malî politikanın bedelini size 
iki cümle ile izah edeyim. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi, iki günden beri 
Gümrük Kanunu Karma Komisyonunda vazifeli
yim; münakaşa ediyoruz. Türk Parasının değe
rini düşürdünüz mü millete yüklediğiniz, mükel
lefiyetler, meselâ, dolar 280 iken 9 lira olmuş, 
2 yüz milyonluk Türkiye'nin Gümrük ha-
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sılatı, ithalât aynı hacımda kalmak şartiy-
le, 6 yüz milyona çıkar. Gayet kolay. 
Bunun için Türkiye Büyük Millet Mec
lisine kanun getirmeye lüzum yoktur. 1567 
sayılı Kanun Maliye Bakanlığına yetki vermiş, 
Bakanlar Kurulu dolar 9 lira, dedi mi tamam; 
Gümrük Resmi otomatikman 400 milyondan 600 
milyona çıkar. Gümrüklerden alman İstihsal Ver
gisi normal olarak 225 - 250 milyon lira iken 800 
milyon liraya çıkar. Bunun Büyük Meclise gel
mesine lüzum yok. Meclise kanun getirmeye lü
zum yok. Kambiyo kargılık fonu namiyle her se
ne 800 milyon lirayı Maliye Bakanı tahsil eder. 
Meclise gelmesine lüzum yok. Bu oldu geçmişte. 
Bu hatalı malî politika Türkiye'yi buraya getir
di. Biz, bir daha buraya gelmemek için, Maliye 
Vekili Heyeti Vekile ile toplanıp da Türk para
sının değerini düşürmemek için ve millete, millî 
iradenin mümessili olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisine müracaat etmeden, senelik tutarı 2,5 
milyar liralık-vergi tarhına lüzum kalmasın diye 
bunları getiriyoruz. İlâç pahalı, acı, ama ilâcı 
almazsanız, bu ilâcı bu tedbiri Büyük Meclis al
mazsa âkibeti, âkibeti... «4 Ağustos kararlarını 
bir defa daha Türkiye Hükümetlerine Allah na-
sibetmesin.» derken, benim kasdetmek istediğim 

netice bu. ihsan Gürsan Beyefendinin de bunda 
zerrece aykırı düşünceye sahibolduğunu tahmin 
etmiyorum. Onun için yıllık tutarı 2,5 milyar lira 
olan vergileri Hükümetler, enflâsyondan kurtul
mak, stabilizasyon tedbirlerini almak bahanesiyle 
Türk Milletine yüklemek imkânına kavuşmasın
lar. Türk Milleti böyle bir felâketle karşı karşıya 
gelmesin diye yatırımın, tamamen karşılıklarını 
sağlam ve sıhhatli kaynaklardan elde etmenin ça
relerini getiriyor Hükümet. 

İkinci mühim faktör, bu muvazene bozulur
sa, muhterem arkadaşlarım, netice şu oluyor: 1964 
senesinde Türk ekonomisinin plânda ön gördüğü 
hedeflere varabilmesi için ve muayyen bir kalkın
ma hızına kavuşabilmesi için 600 - 650 milyon 
dolarlık bir ithalât yapması lâzım. Türkiye'nin 
döviz imkânları belli, senede 350 - 380 milyon do
lar. Bunu 650 milyon dolara çıkarmak dışarıdan 
yardımla mümkün olur. Yardımların faizi dü
şük olacak, vâdesi uzun olacak filân... Arkadaş
lar, eğer Hükümet bunu temin edemezse ve yıl
lık ithalât, Allah korusun, 450 - 500 milyon dolar 
civarında bulunursa, neticelerini size arz edeyim: 
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Mevcut stoklar; muayyen, mahdut 100, 150 -

1 000 kişinin elinde kalır ve bunlara milyonları 
kazandırır. Ama, kuyruklar başlar, vatandaşla
rın eline geçen paranın iştira gücü düşer ve bir 
karaborsa âfeti bünyeyi bugünkünün yüz misli 
kötü duruma düşürür. Onun için, plânın tatbika
tı, Konsorsiyumun muvaffakiyetle işliyebilmesi, 
1964 icra programının tahakkuk edebilmesi, Tür
kiye'nin 650 milyon dolarlık bir ithalât yapma
sına bağlı. 650 milyon dolar ithalâtı 500 milyon 
dolara düşürürseniz Türkiye bütçesindeki açık 2 
milyar... 150 - 200 milyon dolarlık eksik ithalât 
Türkiye bütçesine 200 milyon dolarlık eksik va
ridatın gelmesine sebebolur. Onun için C. H. P. 
grupu olarak biz, bütün bunları düşünerek, Hü
kümetin getirdiği şu 8 vergi kanun tasarısını top-
yekûn desteklemek kararını aldık ve Büyük Mec
lise onu arz etmek için huzurunuzdayım. 

Şimdi bu kanunlar dolayısiyle çeşitli neşriyatı 
pek muhterem İhsan Gürsan Beyefendi ifade etti
ler. Ve yine burada benden evvel konuşan bâzı 
hatip arkadaşlarım şu meseleyi ortaya attılar: 
Efendim, 1964 senesinde Amerikan Hükümeti 11 
milyar dolarlık bir vergi indirimine giderken bi
zim Hükümet niye 900 milyon liralık vergi zam
mına gider? (1 milyar). Tedbirler ters... 

Muhterem arkadaşlarım; eğer ekonomi ve fi-
nans ilmi bugün riyaziye gibi müspet ilim ise, 
ki ilimdir, bunda hiç şüphe yoktur - cemiyetle
rin bünyelerindeki farklılığı göz önüne alarak 
mukayese yapar müspet ilim. Bugünkü ekono
mik gelişme seviyesine erişmiş Amerikan cemi
yeti ile para ekonomisinin girmediği Türk Ce
miyeti arasındaki malî tedbirler tıpa tıp birbi
rinin aynı mı olur? Amerika'da ekonomiyi sür
atlendirmek için vergi tedbiri müspet bir tedbir
dir. Türkiye'de daha ekonomi gelişmemiştir, eko
nomide altyapı, vergi yatırımları yapılmamıştır. 
Enfrastrüktür dediğimiz, para ekonomisi girme
miş arkadaşlar. Ankara'nın 60 kilometre uzağın-
daki bir kasabanın çocuğuyum. Esnaf daha ay
nî mübadele yapar. Bilelim kendimizi, böyle bir 
cemiyette, camiada, «Amerika'da şu tedbirler 
alındı biz de alalım», olmadı. Veyahut, «Alman 
Gelir Vergisi Kanununda şu hüküm var, Türki
ye'de de illâ aynı hükmü tatbik edelim», olmadı. 
Aynı cemiyet bünyesi itibariyle aynı olacak. 
Amerika'da 11 milyar dolarlık bir vergi indiri
mi, vatandaşın iştira gücünü, satmalma gücünü 
artırır. Mevcut, müesses fabrikaların tam kapa-
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site, ful kapasite, 24 saat çalışmalarına, ekono
minin daha hızlanmasına yardım eder. Ama Tür
kiye'de ekonomiyi hızlandırmak için lâzım gelen 
fabrikalar, tesisler; limanlar kuramamışız. Tür-
kiyede istediğin kadar vergi indirimi yapar, fu
karanın fukarası oluruz. Bunun ikisi arasındaki 
mukayeseyi yaparlarken, cemiyetlerin yapısında
ki farklılıkları nazarı itibara almak lâzımdır. 
Onun için, sureti katiyede bu iki cemiyet ara
sında müşabehet olamaz. Ve müspet ilim, finans 
ilmi böyle bir müşabeheti, müşareketi sureti 
katiyede reddeder. Şimdi arkadaşlarım, şu mese
leyi halledelim: Bu vergi kanunları bir kısım 
müesseseler, kamu müesseseleri, meslekî teşek
küller tarafından, bir kısım ilim adamları tara
fından benimsenmiyor, bir kısmı tarafından be
nimseniyor. Benimsenenler var. Bu tasarıları ti
caret odaları benimsemiyor ama, sanayi odaları 
topyekun benimsiyor. Gümrük Tarife Kanunun
da yapılan değişikliği Hükümete empoze eden, 
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odoları Birliğidir. Bu 
tasarılar arasında 240 milyon liralık bir vari
datı gerektiren Gümrük Tarife Kanununun de
ğiştirilmesini Hükümete empoze eden, Hüküme
tin çeşitli müesseselerindeki ve hâleflerindeki, 
görüş aykırılıklarını, fikir aykırılıklarını berta
raf eden Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğidir. 
Ticaret Odasıdır. 

Esnafın götüm vergiye tabi olması veyahut 
da re'sen takdir dediler. Yanlış bir tâbirdir. 

Şimdi, herkes kendi mensubolduğu müessese
nin, camianın mümessili olarak, gayet tabiîdir ki 
çeşitli fikirler ileri sürer. Ama Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, kararını verirken, âmme menfaati 
ve çeşitli menfaatlerin çatışmasını iyice tartıp 
biçip topyekun 30 milyonun menfaati bunu ge
rektiriyorsa bu tedbiri almakta tereddüdetmez. 
Böyle bir menfaat düşünülmezse tedbiri ona gö
re değiştirir, bu kanunları reddeder. Ama Cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak Büyük Mec
lis bu kanunları topyekun reddettiği takdirde 
biz de Hükümete deriz ki: «Şimdiye 'kadar prog
ramına sadaketle getirdiğin bu tasarılar reddedil
diği için hükümet etmekten vaz geç, çekil.» 

Şimdi; muhterem arkadaşlarım, bir meselede 
denmiyor ki, bilhassa bâzı liberalist muhitlerde, 
«Efendim, şu bizim plân var ya, plânın bir mil
yarlık kısmını özel sektör yapsın, Hükümet bu 
plânın âmme sektörü yatırımlarında bir milyar 
liralık bir indirim yapsın. O zaman varidata ih-
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tiyaç kalmaz. Yeni vergilere ihtiyaç kalmaz.» 
Muhterem arkadaşlarım, Büyük Meclisin muhte
rem üyeleri, şunu iyi bilsinler ki, özel sektör ya
tırımlarının, Hükümetin Büyük Mecliste kabul 
ettirdiği 5 Yıllık Plânda tavanı mevcut değildir. 
özel sektör istediği kadar yatırım yapabilir. Mik
tarı muayyen ve mahdut değildir. Emperatif 
değildir. Plânın özel sektör yatırımları kısmı... 
Devlet sektörü yatırımlarının hududu belli im
kânları belli. Ona da imkân tanıyalım, doğru. 
Ona da imkân tanıyalım, ama sağlam karşılığı 
bulmadan tamah yolunu ihtiyar edenler, bu mem
leketi başka yola götürdüler beyefendi. Ben de
miyorum ki özel sektör himaye edilmesin, özel 
sektöre kredi vermiyelim. Bu sene geçen seneye 
nazaran Türkiye'de kredi hacmi nda 1,5 milyar 
liralık bir artış oldu. Ama ona rağmen ihtiyaca 
kifayetli olmadı ve Türk ekonomisinin kredi hac
minin 1,5 milyar lira yerine 3 milyar liraya çık
tığını bilelim. Bunun hesabı var, kitabı var. Eğer 
kredi artış hızı 1,5 milyar lira yerine daha çok 
olursa o zaman Türk ekonomisinde denge bozu
lur. Bu ise Merkez Bankası kaynaklarını zorla
mak mânasına gelir. Bunu müslümanı da, hıris-
tiyanı ne kadar mütehassısı varsa bunu böyle 
biliyor. Ama benim ihtiyacımız var diye, muh
terem arkadaşlarım, Türk çiftçisinin yıllık kre
di ihtiyacı 7 milyar dolar. Ama bugün verebil
diğimiz, 2,5 milyar dolar, ihtiyaç 7 milyar dolar
dır diye karşılığı olmadan bunu 7 milyar liraya 
çıkarmak gayreti içinde bulunanlar, memlekete 
iyilik değil fenalık ederler. Bunu bilelim. 

Şimdi, bu umumi mâruzâtımdan sonra, muh
terem arkadaşlar, vergi kanunları Gelir Vergisi 
Kanunu bugün konumuz. Bu vergi kanunların
da, Gelir Vergisi Kanununda Hükümet ne yap
mak istiyor, onu arz edeyim. Sayın İhsan Gür-
san Beyefendi ile Türkiye Gelir Vergisi sistemi 
üzerinde ımüşit.ereken, hakikaten pek çok tmesaiımiz 
var.Prensipleri belki benden en az 10 defa da
ha iyi bilir. Bunda mutalbıkız. Gelir Vergisi, bir 
vatandaşın bir takvim yılı içerisinde meslekî, 
ticari sınai faaliyetlerinden ,elde ettiği gerçek ka
zanç üzerinden alınır. Kazanç ne kadar yüksek 
ise, o kadar yüksek vergi versin, kazanç ne ka
dar eksikse ve zararda ise vergi vermesin, pren
sip budur. 

Muhterem arkadaşlarım/bu prensipte bir ih
tilâfımız yok. Ama Türk Gelir Vergisi sistemi
nin boşluklarından birisi, zirai sektörün de ver-
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gilendirilmesi, ikincili de perakendeci esnafın 
vergilendirilmesi idi. Bundan vergi alınamıyor 
arkadaşlar. işin tabiatı icabı, vatandaşların hay
siyetlerine dokunan kanun filân... Yok. Ekono
mik kaidelerde ahlâk kaideleri cari olmaz diye 
Adam Smitıh'den beri gelen bir kaide var; eko
nomik meseleleri böyle mütalâa etmeyiniz. Dev
let kanun koymamış, Devlet açık kapı bırakmış
tır. Vatandaşın şeyi yok bunda. Onun için Dev
let eğer kanunu koyarsa, açık kapıları kapatır ise 
vatandaş nâmuskârane vergisini verir. Yani Hü
kümetin getirdiği tasarılar vatandaşın haysiyeti
ne dokunmuyor. Yok böyle bir şey. Bugün ger
çekleri tesbit edelim. 1950 senesinde tatbika ko
nan Gelir Vergisi, şu bir gerçektir ki, Türki
ye'de ticari ve meslekî kazançları tam mânasiyle 
vergilendirmemişitir. Bunu herkes biliyor, 7 sin
den 70 ine kadar. Bütün insanlar biliyor. Ka
nunda noksanlık efendim, vatandaşta değil. 
Eğer siz tamamlanmamış iseniz teşriî meclis ola
rak, vatandaşa ,emperatif hükümler sevk etme-
mişseniz, vatandaş ödemez. Bizim demek istediği
miz, vatandaş haysiyetiyle, şerefiyle katiyen alâ
kalı olmadan, vatandaş şu şekilde vergi verecek
sin dendi mi verir. Vatandaşa mühim olan öde
me gücü üzerinde vergi yüklemiyelim. 

Sayın arkadaşım, ifade buyurdular, «Bura
da efendim, vatandaştan re'sen takdir yoliyle 
vergi dairesi vergi alacak.» 

Efendim, yok böyle bir şey. Ekseriyeti ver
gi mükellefleri temsilcilerinden mürekkep bir 
heyet tarafından tesbit edilen ortalama kâr 
hadleri, mükellefin bizzat gösterdiği kazanca 
tatbik edilecektir. Eğer mükellefin beyanname
de gösterdiği safi kârı, yıllık geliri bundan 
eksikse bunun sebebi sorulacaktır. îzah edeme
di; ikmalen vergi tahakkuk ettirerek tahakkuk 
memuru nihai değlidir, o da itiraz komisyonu
na, temyiz komisyonuna, Devlet Şûrasına gider. 
Tahsili de derhal değildir.... Şimdi 1950 senesin
den beri tatbik edilmekte olan 5421 sayılı Kanu
nun 98 nci maddesinde aynı hükümler yok muy
du, birlikte tatbik etmedik mi, İhsan Beyefen
di? Ama şümullendirmiyorsunuz. Hükümet bir 
teklif getirmiş. Bu teklife göre şümullü, vergi 
dairesine beyanamesini götüren ekseriyette bu
lunduğu bir komisyonun tesbit ettiği kararlara 
göre tesbit edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, şu gerçeği unutmı-
yalım; bendeniz de naçizane bu vergi meseleleri 
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üzerinde kafa yormuş bir arkadaşınızım; efen
dim, Almanya'da şöyle imiş filân.... Bırakalım 
arkadaşlar bu Almanya'yı ve «İngiltere'de şöy
le, İtalya'da şöyle, Suryie'de şöyle» lâflarını... 
Onlar da Türkiye'yi gösterebilirler. Türkiye 
gerçeklerine göre, vergi... Ben bir rakam veri
yorum muhterem arkadaşlarım, dünyada İngil
tere Devleti, İngiltere milleti medenidir, cihaz-
lanmıştır. Şudur, budur, zirai kazançlardan ger
çek, gelir esasına müsteniden vergiyi 1941 sene
sinde almaya başladı. Türkiye 1941 senesindeki 
İngiltere midir? İnsafla mütalâa etmez misiniz? 

Şimdi bu meselelerde aramızda görüş farkı 
olmaması lâzım. Para ekonomisi girmiş, vatan
daş bütün muamelelerini banka ile yapar, her 
şeyi vesikaya, faturaya müstenittir. Bütün alım 
satımları karşılıklı iki tarafın kaydına geçer. 
Böyle bir devlette dahi gerçek gelir esasına müs
tenit Zirai Gelir Vergisi 1941 de konmuştur. Biz 
onlardan en az 200 sene geriyiz. Şimdi İngilte
re'de böyle, maliye ilminin finans prensipleri 
böyledir, diye biz de kendi halimizi düşünme
den vatandaşa illâ «fatura tut, defter tut, mali
yeti falan amortisman cetvellerindeki esasa gö
re yap» diyemeyiz. Bunları yükleyemeyiz. Za
ten bunları vatandaş da istemiyor. Burada var. 
Burada Türkiye Ziraat Odaları Birliği bir bro
şür yayınlamıştır. Burada yapılan, ileri sürülen 
görüşlerin büyük ekseriyetini Karma Komisyon 
nazara almıştır. Türkiye'nin gerçeklerine uy
gun vergi getirebiliyor muyuz, getiremiyor mu
yuz? Türkiye'de bugün gerçek olan şudur; 1950 
senesinden 1964 senesine kadar Gelir Vergisi 
meslekî ve ticari kazançlardan, lâyık olduğu şe
kilde vergiyi kavrıyamamış. Kanunda hata, va
tandaşta değil. Vatandaşın haysiyetine doku
nan yok. Vatandaşta değil, kanundadır, hata. 
Biz bunu kapatmak istiyoruz. Büyük Meclis bu 
tedbiri almalı, kazanan vatandaş vergi ödeme
lidir. Bundan tereddüdettiğimiz takdirde siyasi 
mülâhazalar, oy mülâhazaları, parti mülâhaza
ları gibi mülâhazalarla bunlarda tereddüdetti
ğimiz takdirde, muhterem arkadaşlar; Devletin 
idaresi zor olur. Mümkün olmaz. Onun için 
«yok efendim, götürü gider usulü vergiyi zira-
atte tatbik edelim» ziraatte götürü gider usulü 
tatbik edilir; tatbik edileceğine ait hesapları 
yaptım. Çeşitli mahfillerle, kaynaklarla bende
niz de görüştüm. Mühim olan... Vatandaş ve 
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âmme vicdanını rahnedar eden şudur : Bir va
tandaş, bir milyon kazanır, vergi vermez, diğer 
bir vatandaş 200 lira kazanır verir. Muhterem 
arkadaşlar, vatandaşın vicdanı, âmme vicdanı 
buna tahammül edemiyor. Bir milyon liralık 
mahsul satıp, ondan 500 bin lira zarar gösterip 
de defter oyunlariyle onun fabrikasında hâsıl 
olan 1,5 milyon liralık kârda mahsup imkânı ve
riyor, halen yürürlükte olan kanun. Böyle me
kanizma işlettiğimiz gün âmme vicdanı rahne
dar oluyor. Anayasanın 61 nci maddesindeki 
prensibe uygun hareket edilsin, yani herkes 
âmme masraflarına gücünün yettiği kadar işti
rak etsin, öbür taraftan sosyal adalet, vergi 
adaleti falan. Vergi adaletine uygundur, efen
dim. 

Aykırı tarafı yok. Vatandaş 7500 dönümlük 
arazisini ekmiş, bundan aldığı kârmdan vermi
yorsa bu bizim tedbirlerimizin eksik olmasın
dandır. Onun için bu meselede şimdi şöyle bir 
sual akla gelebilir... «'-Sen vaktiyle muhalif me
bus olarak bunu istiyebildin mi?» İstedim arka
daşlar. Devrin iktidarına «zirai kazançlara ver
gi koyunuz» diyen nâçiz arkadaşınızım. Onda 
tereddüt etmeyiniz. 20 ilâ 22 milyon liralık zi
rai sektörden, siz 1963 senesinde 22 ilâ 25 mil
yon lira vergi almışsınız. 

22 milyar liralık kısım 22 milyon lira vergi 
veriyor. Bu, âmme vicdanını raihnedar eder ar
kadaşlar. 22 milyarın da karşılığında şu kadar 
vergi... Fevkalâde büyükler, zenginler yanında 
fevkalâde küçük, iktisaden zayıf, toprağı olmı-
yan insanlar durumlarına çare bekliyorlar Dev
letten, Büyük Meclisten... Büyüklerden vergi 
almazsanız küçükleri iktisadi bakımdan düzelte
cek ve o vatandaşları meslek sahibi yapacak ya
tırımları yapamazsınız. Onun için, bu tedbirleri 
almakta Büyük Meclis zerrece tereddüt etmeme
lidir. Anayasaya uygun davranış sosyal adaleti 
gerçekleştirici davranış, sosyal devletin kurul
ması için gerekli çabalar bu istikamette olmalı
dır. 

Şimdi, ne yapıyor bu kanun arkadaşlar? Bu 
kanun 1964 senesinde 60 bin mükellefi vergi
ye tabi tutuyor, zirai kazançlar bakımından. Ge
çen sene 19 bin imiş ve bunlardan 22 milyon 
alınmış. Bu sene 60 bin mükellef için konulan 
bu kanun memleette, vatanda iktisadi karışık
lık, sosyal bünyesinde huzursuzluk yaratırmış. 
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Asıl sosyal bünyedeki huzursuzluk aksi istika
mettedir kanaatimce. 60 bin mükellefi vergi mü
kellefiyetine alıyor. Bunlardan eğer biz, kazanç-
lariyle mütenasip vergi almıyorsak bunda vergi 
dairesi olarak Maliyenin hatası yok mu? Ama 
arkadaşlar, bu mütevasıl kaplar gibi. Meclis çok 
yüksek insanlardan müteşekkil de Maliye me
murları çok aşağıda kalmış, vergiyi tatbik ede
miyor. Cemiyetin vasatı bu. Hep birlikte, hepi
miz, her aksaklık üzerinde durup tedbir alma 
gayretini sarf edersek düzelir. Yoksa maliye me
murunun kastinden, hatasından, doğmuyor. Bu 
yüzde 95 bilgisizlikten, seviyesizlikten bu hata
ları yapıyor. Onun için onları izale edici, azal
tıcı tedbirleri almak lâzım. 1926 senesi hazine 
hesabı umumisini bundan 15 gün evvel tetkik 
ettim. 1926 senesi hazine hesabı umumisinde, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 6 milyon 7 yüzbin 
lira hayvanlar vergisi olarak almış. 6 milyon 8 
yüzbin lira -da bakiyesini. tahsil 'etmiş. Yekûn 14 
milyon, zirai sahadan vergi almış, 1926 da Dev
let, arkadaşlar, 1963 senesinde biz 22 milyar 
millî gelirde hissesi olan bir zirai sahada 22 mil
yon lira almışız. Şimdi, nisbetsizliği ve bu yolda
ki adaletsizliği, bu sektördeki vergi ödeme po
tansiyelini nazara alırsanız ve 1926 senesinde 14 
- 13 milyon lira zirai sahadan vergi alındığını 
düşünürseniz 1964 senesinde 22 milyon lira alın
masını belki makul karşılarsınız. 

1960 senesinde hayvanlar vergisinden 35 mil
yon lira alıyorduk. (Gürültü patırtı) Geçen se
ne Büyük Mecliste «zirai sahadan vergi alalım 
almıyalım;» dendi alındı. Kanunu koyduk, eksik 
koyduk. Yalnız Hayvanlar Vergisinden 35 mil
yon lira alırken, bu kanun bize getire getire 22 
milyon lira getirdi. Arkadaşlar, rakamları ciddî 
olarak mütalâa etmek lâzımdır. 1926 da 14 mil
yon, 1960 senesinde yalnız hayvanlar vergisin
den 35 milyon; 1964 senesinde 22 milyon tarım 
sektöründen. Bu gerçeklere parmak basmamız 
lâzımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi buna ça
re bulmazsa hiçbir bakan buna çare bulamaz. 

Şimdi beyanatımın sonuna geliyorum. Ancak 
iki meseleye daha temas ederek huzurunuzdan 
ayrılacağım. 1960 dan bu yana gelir vergisinde 
Devlet olarak neler yaptık? Şunları yapmışız 
arkadaşlar: Gelir vergisi, bir kısım zirai kazanç
lara teşmil edilmiş, ama ümidedilen neticeyi ver
memiş. Vergi nisbetlerinde, bu tasarıların hiç
birisi gelir vergisi nisbetinde bir artırmayı ta-
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zammun etmemektedir. Ancak muafiyet hadleri
ni daraltıyor, mükellefiyet şümulünü genişleti
yor. Vergi nispetlerinde bir değişiklik yoktur. 
Ben de biliyorum, Devletin mali imkânları mü
sait olsa da nisbetler indirilebilse... Nislbetler, 
hakikaten az kazançlarda, gelir vergisi nisbetlc-
ri yüksektir arkadaşlar, ihsan Beye ve diğer ar
kadaşlara iştirak ederim. Ama Türkiye'nin mali 
imkânları, bu vergi nisbetlerini indirmeye im
kân ve el vermiyor. Malî imkânları zayıf. En 
az geçim indirimini diğer medeni memleketler
deki ölçülere çıkartmak... Bizim hedefimiz bu
dur. Ama bugün için beher mükelleften 2 bin 
lira indirirseniz, Devlet gelirlerinden en az 500 
milyon lira gider. Bu 500 milyon liranın meyda
na getirdiği açığa hangi Maliye Vekili taham- „ 
mül eder imkân yok. Onun için, vergi nis'betlcri 
de ağırdır, Türkiye'de ilk kademelerde vergi 
nisbeti ağırdır ama, bu kanun böyle bir nisbet 
artışı getirmiyor. Şimdi geçen sene kendilerinin 
de takdirle müşahade ettiklerini ifade ettikleri 
bir hayli değişiklikler yapıldı: Yatırım, indi
rim, devalüasyon müesseseleri gibi... 

Bu müesseseleri geçen sene Türk Gelir vergi
si sistemi kazandı. Bunun noksanları her sene 
ikmal edilecektir. Muhterem arkadaşlarım, Ma
liyede bir deyim, bir anlayış şekli vardır. Ver
ginin iyisi şarabın eskisinde olduğu gibi alışıl
mış eski olanıdır, derler. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de müsta
kar bir ekonomik düzen olmadığı için, Türkiye'
nin bünyesine uygun vergi sistemi aramakla 
meşgulüz. Bu, bir günde bulunur ve 50 sene tat
bik edilir... Bir elbise diktirilir gibi.... Böyle bir 
vahi düşünceden uzak olalım. Bütün bu çaba
lar en iyisini bulma, çalbalarıdır. Türkiye'nin ik
tisadi bünyesine, sosyal bünyesine en uygun ver
giyi bulma çabaları içerisindeyiz. Bu, arkadaş
lar, bizden sonra da devam edecektir. Aralıksız 
devam ederse ve en makul tedbirler, zamanında 
alınırsa, bu en uygun vergi rejimine Türk mil
leti olarak kısa zamanda kavuşuruz. Aksi tak
dirde bu dalgalanmalar, büyük nisnette memle
keti zarar dide eder. 

Sayın İhsan Gürsan Beyefendinin bir fikrine 
iştirak etmiyorum : 

Gelir vergisinin verimi 10 misli artmıştır. 
Millî gelirdeki artış ise 5 misli olmuştur. Gelir 
vergisine ne zamlar yapıldı ne mükellefiyet ge-
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nişletmeleri yapıldı.. Büyük bir enfilâsyon ge
çirdik.. Para değerine irca ederseniz gelir ver
gisi bu kadar açık kapılarla muvaffak olmamış
tır denilebilir. 1950 fiyatlarına indirirseniz, Tür
kiye'de Gelir vergisi maalesef ücretlilere kalmış
tır. Bu bir gerçektir. Bunu kimse ret ve inkâr 
edemez. Ticari ve mesleki kazançları da kavra
makta aciz göstermiştir, kanun. Bu noksanı ik
mal etmek için ceht ve gayret içindedir, Büyük 
Meclisin yaptığı bundan ibarettir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, beyanatımın 
sonuna geliyorum. Gelir Vergisi sisteminde hu
zurunuzda tetkik edilmekte olan tasarılarla ge
tirilen değişiklikleri C. H. P. olarak tekablbül 
ediyor ve şerefle müdafaa ediyoruz ve edeceğiz. 
Bunu millî bünyemize uygun millî ekonominin 
gerektirdiği tedbirler olarak mütalâa ediyoruz. 
Ve mesuliyetin altında şerefle hesap vermeye 
her zaman muktediriz. Ve vereceğiz de. Büyük 
Meclis, eğer Hükümetin getirdiği ve Cumhuri
yet Halk Partisi olarak bizim de desteklediği
miz bu tasarıları tasvibetmez ve bütçede öngörü
len, kabul edilen tahsisatların karşılığı bu şe
kilde temin edilmezse Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu olarak Hükümetten itimadımızı esir-
giyeceğimizi ve Hükümetin çekilmesini temin 
edeceğimizi hürmetle arz ederiz. (Orta sıralar
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu adına Sayın Ekrem Alican. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) Çok muhterem arkadaşlarım; yeni 
vergi tasarıları üzerindeki görüşmeler dolayı-
siyle nihai kararları bakımından birbirinin ta
mamen karşısında yer almış olduğu anlaşılan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edil
mekte bulunan iki partimizin kıymetli sözcüle
rini dikkatle dinledim. Bir taraf, hem vergi re
formuna taraftar, hem plânlı ekonomiye taraf
tar. Diğer taraf aynı prensipler yolunda yü
rümekte, fakat getirilmiş bulunan ve 1964 yılı 
programına, 1964 yılı bütçesini finanse etmek 
için zaruret ifade edilen vergi tasarıları konu
sunda (birbirierinin tam karsısmdadırlar. Bu 
durum muvacehesinde şüphesiz mütalâalarımızı 
beyan ederken, iki tarafa mensup kıymetli mil
letvekili arkadaşlarımızın, iki grupa mensup 
sözcü arkadaşlarımızın, zaman zaman mütalâala
rına muvazi mütalâalar beyan etmemiz ellbet-
te mümkün olacaktır. Peşinen bir hususu arz 
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edeyim, mütalâalarımız karşısında iki grupa 
mensup arkadaşlarımızın da bizi insafla dinle
melerini istirham ederim. 

Yeni vergi kanunları tasarılarının birer re
form kanunu olup olmadığı konusu evvelâ mü
nakaşa mevzuudur. 

Bir hususu Yüksek Heyetinize arz etmek is
terim. Bu kanunlar Türkiye Büyük Millet Mec
lisine hangi sebeple gelmişlerdir? Evvelâ bu 
nokta üzerinde Yüce Meclisin imâli fikretmesi-
ni istirham edeceğim. Eğer 1964 programı, eğer 
1964 bütçesi bir munzam finansmana ihtiyaç 
göstermesiydi, yani bu programı, bu bütçeyi fi
nanse etmek bakımından bu kanunların sağlı-
yacağı gelirlere ihtiyaç hâsıl olmasaydı bu ka
nunların mühim kısımları Türkiye Büyük Mil
let Meclisine gelmiyecekti. Binaenaleyh, peşi
nen bir hususu tesbit etmemiz gerekir: Kanun
lar, aslında faydalı ıslâhat tedbirleri sağlıya-
bilecek bâzı hükümleri muhtevi olmakla beraber 
1964 programını, 1964 bütçesini finanse etmek 
maksadiyle, yani bu vesikaların finans" ihtiyaç
larını karşılamak maksadiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine getirilmiştir. Ama getirilen hü
kümlerin içerisinde bizim Beş Yıllık Plânımı
zın öngördüğü bâzı ıslâh edici kısımlar da, el
bette mevcut olabilir. Ama tümü itibariyle bu 
hükümlerin mevcut olması ve meselenin şu te
mel unsuru, biraz evvel arz ettiğim temel unsu
ru, bu kanunların birer reform kanunları veya 
bu hareketin köklü reform hareketi mânâsını is
tilzam etmediğini açıkça ortaya çıkarmaktadır. < 

Simdi sevgili arkadaşlarım, aslında Türk 
vergi sisteminin geniş çapta bir reforma ih
tiyaç gösterip göstermediği, Türk vergi sis
teminin asıl reform ihtiyacının hangi istika
mette olduğunu tesbit konusu, üzerinde du
rulmaya değer bir husustur. Türk vergi sis
temi, bendenizin kanaatine göre, Vasıtasız .ver
giler manzumesi bakımından 1949 yılında 
büyük çapta reforma tabi tutulmuştur. Ge
lir Vergisinin, Kurumlar Vergisinin getirilmiş 
olması, Vergi Usul Kanunumuzun gelmiş ol
ması, Türk vergi sistemind-ö esas itibariyle 
köklü bir reform hareketinin, hakikaten esas
larını memlekete getirmiştir. Bu itibarla vergi 
sistemimiz, dendiği gibi, çok ileri derecede re
forma ihtiyaç gösteren bir sistem olmaktan 
kurtarılmıştır. Bir ihtiyaç içinde olmaktan 
kurtarılmıştır. İkinci ameliye 1957 yılında ya-
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pılmıştır, gider vergileri bakımından. Bu. ben
denizin sadece şahsi kanaati değildir. Bu, 
Türkiye'de vergi reformu yapılması konusun
da rapor hazırlamış >bulunan mütehassıslar he
yetince de ifade edilmiş, bu memleketin vergi 
sistemi hakkındaki değer hüküml-enidir. Bu 
itibarla, Türkiye'de bilhassa merkezi idare 
vergi sistemi bakımından esas köklü reform 
hareketleri 1949 da Gelir Vergisi sisteminin 
vergi hukukumuza getirilmiş olması ila, 1957 
de de Gider Vergisi sisteminin vergi hukuku
muza getirilmiş olması ile büyük mikyasta ta
hakkuk ettirilmiştir. E, vergi sistemimizde 
ferom hareketi meydana gelmiştir diyerek sis
temde hiç ıslaha gidilmiyec'ek midir? Vergi, 
biraz önce kıymetli iki partinin sözcüsü arka
daşımızın da ifade ettiği gibi, memleketle
rin malî bünyeleri ile, ekonomik bünyeleri ile, 
sosyal bünyeleri ile alâkalı, bu bünyelerde 
meydana gelen gelişmeleri de takibetmesi ica-
beden bir sosyal müessesedir. Elbette vergi 
müessesesi, memleketin ekonomik bünyesiyle, 
sosyal bünyesiyle, malî bünyesiyle birlikte 
devamlı şekilde ıslah edilecek, devamlı şekilde 
gelişmelere tabi olacaktır. Bunlar ne bu Hü
kümet zamanında sadece yapılmış işlerdir, ne dün
kü hükümetler zamanında ihmal edilmiş işlerdir 
ne yarın gelecek hükümetler tarafından ihmal 
edelebil'dcek işlerdir. Vergi sisteminde devamlı 
ıslahat hareketleri devam edecektir. Bu iti
barla Muhterem Meclise peşinen vergi ka
nunları konusunda, reform veya deform 
tâbirleri konusundaki Ilyas Seçkin arkadaşıma 
bu mevzuda iştirak etmekteyim. Bir kafiye 
yapabilmek için o kelimey'i kullanmaması daha 
isabetli olurdu ihsan Gürsan arkadaşımızın. 
Aslında kanunlar zam kanunlarıdır. Şimdi, 
kıymetli arkadaşlarıma yalnız bir noktada bir 
hususu hatırlatmak istiyorum : Reformdur, 
Zam Kanunudur lüzumlu mudur, değil mi
dir ımevzu üzerinde ıbiraz da imıalı fikretmiş 
olsaydı Saym Gürsan arkadaşımız; şüphesiz 
daha objektif bir sözcü olarak vazife gör
müş olurdu. Ilyas Seçkin arkadaşımız da 
şüphesiz mührü teslim etmek gibi son gün
lerin bir moda terimini kullanmamış olsaydı 
daha isabetli hareket etmiş olurdu. (Y. T. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Aziz arkadaşlarım, zannediyorum, kanunlar 

i 
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konusunda en isabetli, yani kanunları umumi ola
rak tavsif konusunda en isabetli teşhisi Geçici Ko
misyon yapmış bulunmaktadır. Bunlar birer dü
zeltme kanunu» demiş. Yalnız, Geçici Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımız da, «lüzumsuz münakaşalara 
meydan vermemek için, bununla iktifa ediyoruz» 
demek lüzumunu duymuş. Değil hakikatte, zam 
kanunları ve bu arada bir iki düzeltme yapan ka
nunlar faraza Bina Vergisi muafiyetleri konusun
da getirilmiş olan hükümleri, bendeniz peşinen 
arz edeyim, bütün gönlümle desteklemekteyim. 
Çünkü plânımızda kabul edilmiş olan esaslara ta
mamen uygundur. Ve o esaslara göre Bina Vergi
sindeki muafiyetleri yeniden tanzim etmektedir. 
Bu sözlerimi Sayın Gürsan meselâ; oturduğu yer
den teyit buyurdular. Ama tasarının altında gali
ba muhalefet imzaları var. (Gülüşmeler) Ben ha
kikaten bir hususu teşhis ettim, sevgili arkadaşla
rım; bu kanunlar münasebetiyle yapılan bu mü
zakereler, bir bakıma Türk siyasi bünyesinin şart
ları konusunda da bize ciddî fikirler vermektedir. 
Mutlaka gelen kanuna red oyu vereceğiz dememe
lerini Adalet Partisi Grııpundan arzu ederdim. 
Bilhassa bir hususu meselâ; belki yanlış anladım, 
iktisadi bina Buhran Vergisine Zam Kanununu, 
Hükümet teklif etmiş, komisyon reddetmiş, arka
daşlarımız muhalif kalmakta devam etmiş, bunu 
anlıyamadım. Kıymetli sözcü arkadaşımız hakika
ten burada bu hususu izah ediverirso memnun 
olurum. Şimdi komisyon reddetmiş zaten. Komis
yonun reddine «muhalifim» diye A. P. li arka
daşlarımızın altına imza koymasını ben anlıya
madım. Acaba bunun bir hususiyeti var mı?. Bir 
hususiyet varsa, hakikaten 15 senedir Meclisteyim 
ama bilmiyorum, bunun hususiyetini anlıyama
dım. Belki bir hususiyeti vardır. Lütfen izah et
sinler anlıyalım bunu. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, mesele reform ve
ya zam konusunda bu. Yalnız bu münasebetle ben
denizin, bu kürsüden tavazzuh etmiş olan bâzı 
fikirler hakkında mütalâalarımı ifade etmeme 
müsaadelerinizi rica edeceğim. Bilhassa Komis
yon Sözcüsünün ve Seçkin arkadaşımızın konuş
malarından sonra bâzı noktaların vuzuha varma
sı lâzımgeldiği kanaatindeyim. Plân ve plânlı 
ekonomi konusunda Sayın Adalet Partisi Söz
cüsü 5 Yıllık Plân üzerinde revizyon yapmak 
ihtiyacından bahsettiler. Sayın Seçkin, bu reviz
yonu birden bire kalkınma hızı nisbetine indir
me teklifi şeklinde tefsir ettiler. Ben dikkatle din-
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ledim, îhsan Gürsan arkadaşımızın % 7 ııisbetine 
dokunur bir mütalâasını duyardım. Plân üzerinde 
revizyon plânın tatbika konulabilmesi mutlaka 
her yıl, geçen yıl ouduğu gibi, bu yıl olduğu gi
bi bir milyar iki milyon munzam finansmanla 
karşılanır, fikirleri üzerinde artık biraz münaka
şa etmek zamanı geldiği kanaatindeyim. Geçici 
Komisyonun Sayın Sözcüsü dediler ki : «Beş Yıl
lık Plân Türk cemiyetinin bekası meselesidir.» 
Tamamen mutabıkız. Beş Yıllık Plânın muvaf
fakiyete ulaşması hakikaten hepimizin gönülden 
arzuladığımız bir hedeftir. Ama arkadaşım arka
sından dediler ki : «Ve bu Beş Yıllık Plânın ba
şarıya ulaşması için, geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da, şimdi geldiği gibi, gelecek yıl da yeni vergi 
kanunları gerçektir. Ve bu vergi kanunlarını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmek sure
tiyle 5 yıllık Plânın başarıya ulaşması sağlana
bilir. Bu da kıymetli arkadaşım müsaade ederse, 
görüşlerimizde bir farklılık meydana çıkmakta
dır. Bir hâtıramı Yüksek Meclise bu vesile ile 
arz etmek istiyorum. 1962 yılında yaz aylarında, 
5 yıllık Plân Yüksek Plânlama Kurulunda mü
zakere edilirken, hep bilindiği gibi o zaman plâ
nın iç finansmanı mevzuu mütehassıslar ile Hü
kümet arasında bâzı ihtilâflar, görüş farklarına 
sebebiyet vermiştir. O zaman mütehassıslara 
bendeniz bir sual sormuştum. «Siz bizden 1963 
yılı programı için 1 milyar 200 milyon liralık bir 
munzam finansman istemektesiniz.JŞüphesiz plâ
nın ilk tatbik yılıdır. Bir, başlangıçta, bir sıçra
ma safhası içerisinde bulunduğumuz anlaşılıyor. 
Bu 1 milyar 200 milyonu sağlamak için Hükü
met olarak bütün gayretlerimizi göstermek mec
buriyetindeyiz. 

Ama bu demek midir ki, bundan sonraki yıl
larda bu şekilde bir milyar munzam finansman
lar sağlamak gibi bir vaziyetle bu memleket karşı 
karşıya gelecektir? Eğer bizden bunu isterseniz 
Türk ekonomisinin her yıl bu munzam finansma
nı sağlamasına imkân olamaz. Türk vergi sistemi
nin kavuşturulacağı esneklik, Türk bütçesinde 
meydana gelecek otomatik munzam artışlar, plâ
nın ımütaafcıp yıllar fıimıaramanını sağlamalıdır.» 
Bize o zaman mütehassıs arkadaşların verdikleri 
cevap katî surette müteakip yıllarda bu şekilde 
munzam finansman ihtiyacı hâsıl olmıyacaktır. 
'Normal otomaltilk gelişmeler, bütçenin .mütıaiakıp 
yıllarda iç finansmanını sağlıyacaktır. Ama ilk 

' yılda bu hamleyi yaparken şu 1 nci 200 milyon li-
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raya ihtiyaç vardır» şeklinde oldu. Hep bildiği
miz gibi, bu ihtiyacı sağlama bakımından arada 
bâzı görüş farklılığı olmasına rağmen Yüce Mec
lisin de tasvibettiği üzere, geçen seneki vergi ka-
nunlariyle 1 nci 200 milyon liralık munzam finans
man sağlanmış bulundu. Şu halde 5 Yıllık Plânın 
kabulü esnasında dahi, bu münakaşalar yapılmış 
ve bu münakaşalar esnasında plânın 1963 yılını 
takibeden yıllarda da aynı şekilde munzam fi
nansmana ihtiyacı olmıyacağı belirtilmiş idi müte-
hasıslar tarafından. Bu yıl meydana gelen durum 
karşısında «siz de Hükümette idiniz, Alican. El
bette bütçe sevk edilirken bu konuları görüşmüş 
olacaksınız. Şimdi bu kanunların topyekûn aley
hinde mi konuşuyorsunuz?» diye kıymetli arka
daşlarımın aklında sualler belirmesin. Onu ayrı
ca cevaplandıracağım. Bu ifadelerimle, bu ka
nunların tüm aleyhindeyim mânasında her han
gi bir kanaate arkadaşlarımın varmamaları icabe-
der. Meselenin esasını söyliyeceğim, kıymetli ar
kadaşlarım. Yani Türkiye'de Beş Yıllık Plânı ba
şarıya ulaştırmanın esasını Sayın îhsan Gürsan'm 
bir güzel mütalâası oldu; sadece finansman mese
lesiyle ilgili olmadığı hususunu hatırımızdan çı
karmamak mecburiyetindeyiz. Türkiye'de plânın 
ilkeleri sadece finansman konusunda değil, Türki-
yede bu elimizdeki Beş Yıllık Plân daha çeşitli 
tedbirleri ieabettiriyor. E... o tedbirler ki, o ted
birlerin mühim kısmı asıl reform mahiyetinde 
tedbirlerdir. Ama bu tedbirler hakikaten zor ted
birlerdir. E... onları ciddî mesele olarak müta
lâa etmeyip onları tahakkuk ettirmek için bu 
mü hürü teslim etmek fikrini asıl o zaman ele al
maksızın mütemadiyen iç finansman konusunda 
meşgul olmak ve sadece o hususta işi çok ciddiye 
almak, bendenizin kanaatime göre tam isabetli bir 
hareket hattı değildir. Türkiye'de idarede düzen
leme fikri muazzam bir mesele olarak önümüzde 
durmaktadır. Harcamaları düzenleme, plân geli
rini düzenleme kadar, plânın harcamalarını da 
düzenleme fikri üzerinde durmak mecburiyetin
deyiz. Plânın harcamalarını düzenliyebilmck için 
hakikaten çok ciddî gayretlere ihtiyaç vardır. Ha
kikaten kısa vadeli bir iş değil. Başlaması dahi 
güç olan bir iş. Hükümette bulunduk, mesuli
yetin ne demek olduğunu gördük. Bu gibi mesele
leri çok münakaşa ettik. Bu gibi meseleler mü
nakaşa edilmekle iş halledilmiş olmuyor, dünkü 
Hükümette de bugün mevcut olan Hükümette de, 
muhakkak. Ama, benim istirhamım meseleleri 
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münakaşa edip bırakmak yerine, meseleleri çok 
ciddî şekilde ele alıp, mutlak halletmeye kararlı 
olmak lâzımdır. 

Bu sabah muhterem arkadaşlarım, Personel 
Dairesinin hazırladığı Devlet memurları kanun 
tasarısı üzerindeki raporu okudum. Rapora ba
kıyorum, «Devlet memurları kanun tasarısı he^ 
nüz Möclise gelmiş değil, sadece umumi bütçeye 
ve katma bütçeli dairelere taallûk eden memur
lar hakkındaki kısım Meclise sevk edilecektir» 
diyor. «Bu kısmı Meclise sevk ettikten sonra, o 
kanuniyet kazandıktan sonra» diyor, «asıl tat
bikat tüzüklerle, yönetmeliklerle yapılacaktır» 
diyor, «onlar hazırlanacaktır» diyor. E., «onlar 
hazırlandıktan sonra İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin personel sistemini hazırlamaya başlıya-
cağ-ız» diyor. Ona ait kanun onlardan sonra ha
zırlanıp Meclise gelecek, Meclisten kabul edilip 
çıkacak ve Türkiye'de personel sistemi ıslah 
edilmiş olacaktır. Ben bir hesap yaptım; bunun 
sureti.katiyede 3, 4 senede, hattâ 5 yıldan önce 
halledilemiyeceği neticesine vardım. Halbuki 
bizim 1964 yılı programının buna taallûk eden 
kısmına bakıyorum, «personel düzeni 1964 yılı 
başlarında kanun çıkarmak suretiyle ıslah edi
lecektir» gibi tâbirler kullanılmaktadır: De-
mdkki, plânın ortaya koyduğu bâzı esaslar ma
alesef çok geriye gitmekte ki, bu esaslar asıl 
zor olan esaslar ki, bu esaslar plânın asıl ran
dımanını artırıcı esaslar, siz bu memlekette per
sonel sistemini düzenlemeden, teşkilâtlanma iş
lerini tamamlamadan, bunlar benim fikrim de
ğil, bunlar hep plânın, programın ve hakikaten 
Devlet Personel Dairesince hazırlanmış olan 
Devlet memurları kanun tasarısına aidolan ge
rekçenin içerisindeki fikirlerdir; plânı tatbik 
edecek personeli tanzim etmeden, plânı tatbik 
edeceik teşkilâtı tanzim etmeden «plânı âzıaımi 
randımanla tatbika koyacağım demek» hakika
ten isabetli bir fikir olamıyor. «Ama Alican, 
bunlar zor iş. Bunu söylemek kolay, yapmak 
zordur» Bunda da, tamamiyle bu mütalâaları 
beyan edecek arkadaşlarımla mutabıkım. Ama 
bir an önce başlamak lâzım. Bilhassa idarede 
düzenleme Beş Yıllık Plânımızda da var, yıllık 
programımızda da var. «idarede biz cari harca
malarda tasarruf yapamayız» diyor pek çok ar
kadaşlarım. Hakikaten yapmak zor. «Cari har
camalarda tasarruf yapalım» diye Hükümette 
iken, bütçe hazırlarken gayret sarf ettik. Cari 
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harcamalarda tasarruf yapmaya imkân yok. 
Hattâ cari harcamalarda sadece % 3 artış ola
caktır, fikrini tatbik etme bakımından müşkü
lâtla karşılaşılıyor. Yani ticari harcamalarda 
% 3 bu yılın bütçesinde artışlar olsun. % 3 le 
ticari harcamaları tutabilmekte, % 3 hududun
da muhafaza edebilmekte müşkülât çektik. Ne
den? Bunun nedeni bugünkü kadrolarla, bu
günkü teşkilâtlanmalarla, bugünkü hizmet da-
ğılışlariyle programımızın ifade ettiği fikirler
dir. «Yer yer personel yığmakları vardır. Türk 
idaresinde, yer yer hizmeti görmek imkânları 
olmıyacak kadar kadro kifayetsizlikleri, perso
nel kifayetsizlikleri vardır» der bizim 1964 prog
ramımız, plânımız.. Bunları bertaraf etmek ba
kımından hangi tedbirlerimiz var? Bunları asıl 
reforma tabi tutmak bakımından hangi tedbir
lerimiz vardır? Plân diyor ki, «Ta Osmanlı Dev
rinden intikal etmiş olan Türk İdaresinin yer 
yer orasını, burasını gündelik ihtiyaçlara göre 
takviye etmek veya lüzumsuz yere kadro şiş
kinliği meydana getirmek suretiyle bir devlet 
idaresi meydana gelmiş ki, bu, idareyi bugünün 
Devlet anlayışı içinde mutlaka reorganize et
mek şarttır.» Plân diyor bunu.. Bu konularda 
maalesef ciddî tedbirler olmamıştır. Türkiye'de 
vergi sistemimizde «reform» diyoruz. Ben çok 
kıymetli arkadaşıma soruyorum. îlyas Seçkin 
arkadaşım dedi ki, «Zirai gelirlerden, getirilen 
hükümlerle 22 milyarlık millî gelirde hissesi 
olan zirai gelirlerden, 22 milyon gibi bir vergi 
alma gülünçlüğünü ortadan kaldıracağız» Ne 
getiriyor bu kanun? İşin hu mahiyetini bertaraf 
edici ne getiriyor, bunu düşündüm. 40 bin lira
lık satış esası yerine 25 bin gelmiş, 30 bine çık
mış. Demek ki, 40 bin liralık satış esasında yüz
de 25 nisbetinde indirim yapıyor. Yaptığı bu... 
Eski 40 binden yüzde 25 nisbetinde indirim ya
pıyor. İşletme yüzölçümleri bakımından da aynı 
indirim yapılıyor. Yani aslında zirai gelirler 
vergiye tabi olma kriterini, küçük çiftçi muafi
yetini yüzde 25 nisbetinde daraltıyor. Vergiye 
dâhil olma imkânı yüzde 25 nisbetinde artacak. 
Bunu artırmakla 22 milyon lirayı, bu 1963 yı
lında alınan hâsılayı, 22 milyarla mütenasip bir 
hududa mı çıkarabileceksiniz ? Asla, alâkası yok. 

Gelecek sene de aynı şeylerden şikâyet ede
ceğiz, «geçen yıl şöyle yaptık, böyle yaptık ama 
olmadı. Hudutları indirelim.» Şimdi, müsaade 
ederseniz arkadaşlarım, meselenin esası o değil, 
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mesele Türkiye Gelir Vergisi sisteminde (Mali
yeci arkadaşlarımın hakikaten insaflarına sığı
narak bir hususu arz edeyim.) Hangi Gelir Ver
gi hudutları dışındadır? Kaldı mı? En büyük 
şikâyet konusu zirai gelirlerdi. 40 bin liralık sa* 
tış esasına göre zirai gelirleri vergiye tabı tut
tuk. 40 bin liralık satış esası demek, •% 70 eski 
götürü gider hesaplarsak 40 ıbin liranın % 70 i 
28 bin lira eder. Çıkartın 28 bin lirayı, 12 bin 
liralık zirai hâsıla sağlıyan vatandaşa vergi ve
receksin diyoruz. Türkiye'de ziraat işletmeleri 
istatistiği hakikaten gayrilkâfi. Bir tek istatis
tik var... Bu vesile ile Hükümetten istirham edi
yorum, ziraat işletmeleri istatistikleri olkmal edil
meli. İstatistik Genel Müdürlüğü, İstatistik 
Enstittüsü bu istikamette çalışmalı. Ziraat an
keti yapmışlar, ben baktım onların içinde iş
letmeler yok. 1952 de yapılmış zirai işletmeler 
istatistiği var. Oraya ibaktım, bu ralkanılar kar
şısında, Türkiye'de, 702 milyon beşyüz küsur 
zirai işletmede, 700 dönümden fazla zirai işlet
melerin adedi 21 bindir. Ve 700 den fazla dö
nümü ihtiva eden 21 bin zirai işletmenin işle
diği arazi yekûnu 3 milyon 800 küsur Ibin1 hektar 
arkadaşlarım. Yani Türkiye'de işlenen arazinin 
beşte biridir. Tasavvur buyurun, 700 dönümden 
fazla »olan zirai işletmelerin her biri şu kriterler 
içerisinde rahatça zirai gelirler vergisinin içine 
dâhildir. Hani 10 ıınilyonlulk zirai geliri olup 
da vergi vermiyor hikâyesi, vergi kanunları 
bakımından, vergi «istemimiz bakımından ta
mamen hilafı hakikattir. Türkiye'de bu dere
cede yüksek geliri olup da vergi kanunları ba
kımından mükellefiyet içerisine girmemeye im
kân yoktur. 

Vergi nisbeti düşük, .mü Türkiye'de? Yüzde 
'68 e kadar yükseliyor nisbetler. Gelir Vergi
sinin nisbeti yüzde 68 e kadar yükseliyor. Ver
gi hududu, işte kanun... Dünkü kanuna göre 
yapıyorum mukayeseyi. 4ı0 bin liralık satışta 
12 bin lira safi gelir elde eden zirai müstahsil 
vergi verecek duruma girmiş. Ama siz yine 
22 milyon vergi alabilmıdkitesiiniiz. Nereden? 
Bu, Türkiye'de sadece ziraat sektörüne mahsus 
değil, bu, Türkiye'de sadece Maliye teşkilâtıı-
muza mahsus değil, bu Türkiye'de umumi ola
rak idari düzemin bozuıkluğunıdandur. Admi-
nistrasyonun iyi işlememıesindenl doğmaktadır. 
Siz kanuni çıkartıyorsunuz vergi zıyaı hâdise
si bu derece geniş olduktan sonra, her gün 
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nisbete zam yapsanız dürüst mükellefin üzeri
ne yüklenmekten başka hiçbir şey yapmamıış 
olursunuz. Mesele budur. (Bravo sesleri, al
kışlar) Bu itibarla, hakikaten Türkiye'de ih
tiyacımız olan reformdan* bu sahalardır. Vergi 
sistemlimiz bakımımdan büyük ihtiyaç; vergi 
zıyaı hâdiselerini ömliyebiliyor muyuz? Vergi
ye dâhil olması icaıbedem herkesi vergi hu
dutları içerisinde yakalıyabiliyor muyuz1? 

ıSize, birkaç gün önce bana akseden bir hu
susu arz edeceğim. Vergi Usul Kanunumuzu 
biliyorsunuz, vergi dairelerinden mükellefin 
istediği bilgiyi alması hakkı vardır. Bir yerde, 
bir vilâyette - Sayım Melen'e söylemek imkâ
nını bulamadım - yeni vergi! teşkilâtlımızı ten-
kid etmek için değil, fakat bu şekilde netice 
almaya imkân olmadığı içini arz ediyoarum, 
bir yerde vergi müdürlüğünün buna istinaden 
yaptığı kontrol şu; zirâat erbabı ile ticari mü
nasebeti olan bütün tüccarlara birer mektup 
gönderiyor her senenin başında : «Yıl içerisin
de mubayaa ettiğiniz bütün zirai ımıahsull'ere 
ait. birer liste çıkartarak, vergi dairemize gön
dermeniz, Vergi Usul Kanununa göre;' mad
desine göre1 göndermediğiniz takdirde kanu
nun şu maddelerini tatbik ederim.» 

Şimdi, istirham ederim1; aşağı - yukarı za
hire ticaretiyle geniş çapta iştigal eden bir 
mükellefin bütün defterinin hulâsasını! vergi 
dairesi istiyor. Bu suretle aldığı vesika ken
disi iıçin her hangi bir surette netice almaya 
imkân sağlamam. Palan köydeki küçük çiftçi 
muafiyeti içinde olan, faraza, 500 tane müs
tahsilim siz, listesini bir tüccara! çıkartır milsi
niz1? Bunu önünüze alırsanız altımdan kalka
mazsınız. Hem tüccarı müşkül1 vaziyette bıra
kıyorsunuz. Size yardıımcı olması lâzımgelen 
sahanım dışında bir mükellefiyet yüklüyorsu-
ıııuz, hem de vazifenizi yapamıiyacağiinız bir 
metotla iş görüyorsunuz. O halde, kanaatim
ce Türkiye'de Maliye Vekâletinin merkez teş
kilâtlımda başlanarak vergi zıyaı hâdisesini 
önıleyici şekilde teşkilât'lanıma ve müesseseleşme 
bakımımdan düzen kurmak mecburiyetindeyiz. 
Yoksa Türkiye'de vergi reformu konusunda, 
sistemimizde başka bir bozuk taraf, reform 
ihtiyacı gösterecek nisıbette mevcut değildir. 
Bendenizin kanaatim budur. 

Şiırndi, plânda her yıl bu şekilde milyarlık 
vergiler getirilecek mi, getiriLmiyecek mi me-
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selesini konuşurken bu noktalara temas ihti
yacı hâsıl oldu. Muhteremi Seçkin arkadaşıım 
diyor k i ; «Biz özel sektörü istediği kadar ya
tırım yapmakta serbest bıralktılk.» 

Müsaade ederseniz, bunu bendeniz de plânı 
burada münakaşa derken, plânı müdafaa ederken 
söylemiştim. Tamamen plân bakımından isabetli 
bir fikir. Biz 5 Yıllık Plânı yaparken, hakikaten 
âmme sektörü için bir yatırım hududu tesbit et
tik, özel sektör için yatırım yapmak bakımından 
her hangi hudutlayıcı bir hüküm koymadık. Ay
rıca plânımıza özel sektöre rehberlik kısmı, özel 
sektörün kredi ihtiyaçları kısımları gibi, özel sek
törü teşvik edici hükümleri d'e koyduk. Ama, 
şimdi yıldan yıla özel sektörün yatırım yapabil
me imkânlarını bir milyarlık âmme sektörüne 
vergiler halinde intikal ettirmek gibi bir yola gi
recek olursak bu ahengi bozmuş oluruz, bu mu
vazeneyi bozmuş oluruz. Plânımızın özel sektör, 
âmme sektörü muvazenesi ortadan kalkmış olur, 
kaybolmuş olur. (Sağdan, alkışlar) İşin önemli ta
rafı, hakikaten mühim olan tarafı buldur. Bir hu
duda kadar buraya getirdik. O hududu geçtiği
miz takdirde, o zaman bizim plânımız başlangıç-. 
taki karakterini kaybetmiş olabilir. Kaldı ki, Sa
yın Rüştü özal'ın, Geçici Komisyon Sözcüsü ola
rak, bu mütalâayı burada ifade ederken, vaziyet
ti lâyılkiyle değerlendiremediği kanaatine vardım 
ben. Hakikaten, aslında bizim plânımız böyle bir 
ihtiyacı gelecek yıllarda göstermiyecektir. Göster
memesi büyük ihtimal dahilindedir. Vatandaşları 
da ürkütmemek lâzımdır. Her yıl senin karşıma 
bir milyarlık vergi ile çıkacağım diyerek, umumi 
efkârda hakikaten ürkütücü tesirleri olabilecek 
mütalâaları ortaya atmaktan çekinmemiz lâzımdır. 
Plân bu esasa göre hazırlanmaınıştır. 

Plânın harcama hedeflerini dikkatinize arz 
edeyim. Meselâ plânın 1964 yılı için kamu yatırı
mı alarak harcama hedefi 6 milyar 845 milyon, 
1964 programında kabul edilen miktar, özel sek
tör için 4,5 milyar. 1965 yılı için 6 milyar 845 
milyon liralık 1964 yılının âmme yatırımlarının 
yekûnuna mukabil 1965 te kamu yatırımı hedefi 
7 milyar 100 milyon. Dikkat Duyuruluyor mu!;. 

Arada 250 milyondan biraz fazla bir miktar 
var. Buna bir miktar fiyat yükselişinden müte
vellit zam da yapılsa, bu yedi onda bir milyar, 
gelecek yıl yedi onda üç, yedi onda dört milyar 
olabilir. Bu sene 6 milyar 845 milyon sağlamışız. 
5 yüz milyon falan âmme 'sektöründe munzam 
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finansmana gelecek yıl ihtiyaç hâsıl olacak, plâ
nı tatbik etmeniz kaydiyle. 500 milyonu da Türk 
Vergi sisteminin normal artışlariyle karşıla ma.k 
mümkün olabilecektir. Bu itibarla, şimdiden bu
günkü zamlar esbabı mucibe halinde sanki bu 
mutlaka zaruri bir luüessoscymkş, mullak 
zaruri bir tedbinmiş gibi izah edebilmek için, ge
lecek yıl dahi, Türk Milleti senden bir milyar 
istiyeceğim, bir daha bir yılda istiyeceğim gibi 
beyanlarda bulunmak, Türk milletinin plâna 
karşı olan itimadını zedeliyebilir. Kıymetli ar
kadaşım bunu söylesin. Bakın ben görüşmeleri 
sırasında mühim noktaları tesbit ettim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA RÜÇTÜ ÖZ AL 
(Konya) — Bereket ki yazılı okudum. Yanlış 
anlamışsınız. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Sinirlenme
ye lüzum yok. Şu noktaya dikkatinizi çekerim. 
Seçkin arkadaşımın mütalâalarında da, aşağı 
yukarı bu fikir merkezi sikleti teşkil ediyordu. 
İsabetli olur bu mesele hail edilmiş olur. Tasarı
ların getirdiği düzeltmelerin sonuncu olmak ih
timali de badı'is konusu değildir. Arkadaşım mü
talâaları sırasında yani «bu artırmalar geçen 
sene gelmiştir, bu sene getirilmiştir. Sonuncu ol
ma ihtimali de bahiskonusu değildir» dediler. 
Şimdi lütfedin, tevil dahi olsa bunun aksi fikri
ni savunacağım derseniz mesele kalmaz. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Katiyen efendim. 
EKREM ALİCAN (Devamla) - - Efendim, 

«tevil dahi olsa izah ederseniz» dememin sebebi 
bu. «Tashihler yapılacaktırdan maksadımız ver
gi düzeltmeleri yapılacaktır mânası değildir, ıs
lah edilecektir» derler arkadaşım. «Vergi ilâve
si yapmak mânası taşımamaktadır, bu mütalâa
larımız» derler bu mesele de vuzuha kavuşmuş 
olur. Ben onu arz etmek istiyorum. Şimdi buna 
tabiatiyle memnunum, benim de üzerinde önem
le durduğum bir konuydu, her yıl bu vergiler 
gelecektir havasını cemiyetimiz üzerinden kal
dırmakta isabet vardır. 

Bir nokta daha; yine muhterem arkadaşım 
burada şey yaparlar, izah ederler, yanlış anla
dıysam : «Devlet harcamalarının gelirler kadar 
ıslaha muhtacolduğu hakikati kabul edilmiş ol
makla beraber buna imkân bulunamamıştır, ve
ya bulunamamaktadır gibi bir mütalâa beyan 
ettiler. «Buna imkân bulunamamaktadır» arlık 
telâffuz etmemek, «buna imkân bulunacaktır, 
bulunmak mecburiyetindedir» demek Türk plâ-
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nını başarılı tatbikata kavuşturmak bakımın
dan, bendenizin kanaatiııee zarurettir. Sadece 
plânın finansmanı değil, plânın harcamaları ko
nusunda, plânı başarıya ulaştıracak personel ku
llusunda, plânı başarıya ulaştıracak bâzı tedbir
ler konusunda, bizim plânımızda çeşitli tedbir
ler var. meselâ âmme sektörü inşaatını bir dü
zene koymak meselesi vardıı: ki, Yüksek Plânla
ma Kurulunda yıllık programlar münakaşa edi
lirken, günlerce münakaşa konusu olmuştur. 
Ama bu hususlarda, meselâ Hükümetin ciddi 
çalışmalarına tesadüf edememekteyiz. 

Şimdi, burada varmak istediğim neticeyi arz 
edeyim. Türkiye'de Sayın C. H. P. Grupunun bu 
kürsüden ifade ettiği gibi «5 Yıllık Plânın her 
cümlesi her satırı, her tedbiri bir nâstır. Sureti 
kafiyede düzeltilemez, fikrine bendeniz iştirak 
etmiyorum. (Soldan bravo sesleri) Usulü var
dır, muayyen bir sistem' içerisinde yine Yüksek 
Meclisin karariyle muayyen noktaları ıslah edi
lebilir. Bu demek değildir ki, 5 Yıllık Plân üze
rinde ıslah edici tedbirler fikrini müdafaa etti
ğiniz anda kalkınma hızım indirmek fikrinin 
peşindesiniz, Türk cemiyetinin kalkınmasını ha
fi İletmek süratinden azaltmak fıkrindesiniz.. As
la. Böyle bir şey olamaz. Ama 5 Yıllık Plânın, 
yapılan tatbikatiyle, üzerinde durulmaya değer 
tarafları var mıdır, yok mudur Bendeniz vardır 
diyorum. Ve mutlak da düzeltilmesi icabeder. 
(Alkışlar, bravo sesleri) 

Şimdi, yıllık programlar hazırlanmakta, yıl
lık programlar daha ziyade Hükümetin bilgisine 
fazla ihtiyaç duyulmadan, plânlama teşkilâtınca 
hazırlanıp son günlerde Hükümete gelmekte. 
ondan sonra işte plânı finanse etmek için har
camalar kısmında tedbire ihtiyaç var mı, ted
birler alınabildi mi, bu kısımlarda neler noksan, 
bakmaya imkân bulamadan, bir munzam finans
man ihtiyacı ile Hükümet karşı karşıya gelmek
te, zaman geçtiği için de bu finansman ihtiyacı 
karşılanamadığı takdirde tabiatiyle yıllık prog
ramı topyekûn değiştirmek gibi bir vaziyet doğ
makta, bunu da o günlerin emrivakiler! göze al
dırmadığından Hükümet neticeleri bir emrivaki 
halinde bütçeye kadar intikal etmektedir. 

Bendeniz bu konularda Hükümeti bu nokta
ları dikkate alıcı çalışmalar yapmaya davet et
mek isterim. Bizde şimdi Hükümetler sık sık 
değiştiği için Hükümet işin içyüzüne vakıf 
oluncaya kadar zaman geçmekte, arkadan yenisi 
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gelmekte, yenisi de birtakım tecrübeler içerisin
de "'işin içyüzüne vakıf oluncaya kadar değişik 
vaziyetler doğmaktadır. Bu itibarla, zannediyo
rum 1965 programı şimdiden hazırlık safhasına 
girmiştir. Devlet Plânlama Teşkilâtı ile ciddi 
bir şekilde alâkalanıp Hükümet 1965 progra
mında 1964 e nazaran bâzı ıslah edici tedbirler 
almak imkânını bulalbilir. 

(Bizde değişmedi ini? sesleri) Belki şahıslar 
değişir. (Gülüşmeler) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımı 
daha fazla uzatmıyayım. Biz Yeni Türkiye Par-
tİBİ Meclis Grupu olarak tasanlar üzerinde ay
rı ayrı tetkikler yaptık- Gelir vergisi tasarısı 
üzerinde getirilen yenilikler; bir defa küçük 
çiftçi muaflığını, biraz evvel arz ettiğim şekil
de, hudütlandıran ve onun yanında zirai gelir
ler bakımından teklif edilen, mükellefleri bir 
asgari vergi ile teklif eden 'hükümler, öyle zan
nediyorum ki, biraz evvel istatistikî rakamlar 
vermek suretiyle de ifade ettiğim fikirlerin Hü
kümetçe de tekabbülü dolayısiyle, asgari vergi 
sistemi ihdas edilmek istenmektedir. Yani yeni 
hudutlar da ka'bul edilmiş olsa, bugünkü haliyle 
zirai gelirlerden fazla vergi almak, almaibildiği 
takdirde, bu sene 30 milyon deniyor gerekçede, 
arkadaşım 22 milyon dedi. Şu yüzde 25 artışla 
öyle tahmin ediyorum ki ben, bu sistem içinde 
50 milyon olacaktır, netice itibariyle. Yani bu 
tahmin edilen 200 milyon, 1500 milyon gibi bir 
gelir sağlayıcı şekil değildir bu da. öyle zanne
derim ki, Hükümet yeni kriterlerin de fazla ge
lir sağlamak bakımından büyük yardımı olmıya-
cağını düşünerek,«hiç olmazsa bir asgari vergi 
almak yoluna gideyim, dönüm esasiyle işletme
leri hududu bakımından, ölçüleri bakımından 
vergiye dâhil olan mükelleflerden bir maktu 
vergi alayım» demektedir. Bu zanediyorum ki, 
(lürsan arkadaşımızın teşhisi veçhile hakikaten 
bu bir vergi reformu değildir. Bu, geriye dönüş 
ve geriye gidiştir. Doğrudan doğruya gelir ver
gisi sisteminden uzaklaşmadır. Ayrıca sadece 
vergiye tabi olmuş vatandaşlardan, Kİraatte is
tikrarsızlık malûm, ziraatte bir yıl iyi mahsul 
alırsınız, bir yıl hiç almazsınız, hattâ beş altı yıl 
mahsulsüz yıllar devanı eder. Şimdi vatandaşı, 
yüzölçümü bakımından dâhil etmişsiniz, satışla
rınızı tevsik edeceksiniz demişsiniz. Yüzölçümü 
itibariyle dâhil olmuş, satışları bakımından da 
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vatandaş «şu geliri sağladım, şu vergiyi ödüyo
rum» demiş. Diyorsunuz ki «asgari had kanun
da vardır, bu asgari hadlerden daha aşağı ver
gi veremezsin, bu miktarı vereceksin.» Bende
nizin kanaatime göre bir bu mahzur; gelir ver
gisi sisteminden uzaklaşmak. 

Bir ikinci mahzur; bir kısım mükellefleri de 
«Devletin benden istediği bu asgari vergidir. Bu 
vergi kadarını ben 'bir düzenliyeyim, onun dışın
da vergi vermiyeyim» demek gibi bir yola sevk 
edici, yani Hazinenin bu defa zararına işliyecek 
bir mekanizma olabilir. Bütün Gelir Vergisi sis
temimizde de böyle bir yola girmek, yarın bu 
yolun daha da geliştirilmesi, yani daha gerilere 
gidilmesi gibi bir çığır açmak ihtimali bahis ko
nusu olduğu için, bu müesseseye biz iştirak ede
miyoruz. Bu yeni kıstaslarla makabline rücu 
edip, 1963 takvim yılındaki ölçüleri de aynı öl
çüler halinde kabul etmek; zannediyorum ki, 
geçici 1 ncim adde ile bunu da hakikaten isabet
li bulmamaktayız. Nihayet eski ölçüler ile 1963 
takvim yılı gelirleri 1964 malî yılında vergilendi-
rilebilir. Bu şeye de, tedbire de iştirak etmiyoruz 
ve bunun esasen büyük çapta fair gelir sağlıya-
cağı kanaatinde de değiliz. Yeni hadler nihayet 
% 25 nispetinde yükseltilmiş, 30 milyar yahut 
22 milyarın bilmem ne miktarının bu 'suretle ge
riye dönülmek suretiyle alınması gibi 'bir yola 
gidilmektedir, bunu da isabetli mütalâa etme
mekteyiz. 

Gelir Vergisi sisteminde bir başka noktayı 
bendeniz de ehemmiyetle telâkki etmekteyim : 

Gelir ve gider mukayesesi. Yıllık beyanna
meye tabi vatandaştan 'beyannamesini alıyoruz. 
Vatandaşımız 'bize gelirini gösteriyor. Şimdiye 
kadar bir müessese var; acaba'bu vatandaş, gös
terdiği gelirle mütenasip bir yaşama 'seviyesine 
sahip midir diye bir müessese de var. 91 nci 
madde mi 'bilmem, orada diyor ki, «yıllık be
yannamede, vatadnaş yazın sayfiyede ikamet 
ediyorsa sayfiye kirasını yazsın. Hususi 'otomo
bili varsa, hususi otomobilinin masrafını, vergi
leri dâhil olmak üzere yazsın, bilmem hizmetçi 
adedini yazsın ve her hizmetçiye ne verdiğini 
yazsın, mürebbiyesi bulunuyorsa mürebbiye sade
dini de yazsın ve ona ödediği parayı da yazsın» 
gibilerden vatandaşın sosyal seviyesi hakkında 
bir fikir sahibi olup, beyannamesinde gösterdi
ği geliriyle bu sosyal seviyesini mukayese etmek 
ve bu mukayesenin sonunda gerekiyorsa Mali-
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yece kaçakçılık yaptığından şüphelenilen vatan
daşın hesaplarını tetkik ettirmek. Bendenizin 
anladığım şey o müessese bu 'maksatla tesis edil
miş bir müessese idi. Bir muhasebe kontrolü 
mânasını taşımıyor, yani «Sen şu masrafı gös
termişsin, bunu evrakı müsbite ile ispat et. Eğer 
ispat edemez isen gelirinle mukayeseden sonra, 
şu şekilde sana ikmalen tarhiyat yaparım» gibi
lerden bir muhasebe mânası taşımamakta idi. 
Hattâ, o maddeye göre, kabul edilmiş diğer 
madde de bunu açıkça ifade ediyordu, «masraf
larla gelirleri mukayese edilir, giderlerle gelirler 
arasında açık düşüklük tesbit edilecek olursa, ma
liye müfettişleri falan, incelemeyi çok dikkatli 
yapmak kaydiyle, yaptırılır.. Aradaki farklar 
hakkında şu muamele...» Aslında işlemiyen bir 
müessese idi, aslında vatandaışm sosyal seviyesi 
ile gösterdiği beyannamedeki geliri vergi dai
resine bir mukayese imkânını sağlayıcı bir mü
essese idi. 

Şimdi bu müesseseyi yeni tasarı ile tama-
miyle bir nevi ikinci bir hesabı mukayese mües
sesesi haline getirmektedirler. No yapıyorlar? 
Vatandaşın vergiye tabi gelirlerini def teriyle 
isbat etmesi, asıl, vesikalariyle isbat etmesi asıl; 
'siz vesikalarınızı tutuyorsunuz, kanunun size 
yüklediği bütün mükellefiyetleri jürine getiri
yorsunuz. Yıllık beyannamenizde gelirinizi tes
bit ediyorsunuz. Şimdi diyor ki, «bir de şahsi gi
derlerinizi tesbit edeceksiniz.» Nasıl şahsi gider
leri? Biraz evvel arz ettiğim gibi, bir mükellefin 
sosyal seviyesi hakkında fikir veren, arz ettiğim 
neviden masraflar değildir. Geçim masrafları da 
dâhil olmak şartiyle, beyannamenize bilûmum 
şahsi masraflarınızı geciktireceksiniz. Bunu tev
sike mecbur değilsiniz. Ama geçireceksiniz. Bir 
incelemede farklılık meydana çıkacak olursa 
aradaki fark, - Hükümet tasarısında 500 lira, 
zannediyorum Komisyon 1 000 liraya çıkarmış -
1 000 liradan fazla olanlara ikmalen tarhiyat 
yapılır. 

Yalnız, tabiatiyle, aradaki farkı mükellef 
izah ettiği takdirde mesele kalmaz. Yani serma
yeden yedim, borçlandım, yedim, şu şekilde ye
dim diye izah ederse mesele yoktur. Bendeniz, 
filvaki şey bafcıımıınıdan verginin (kontrol düze
nini artırma bakımından, buna lüzum görülmüş 
ama, bunun mükellefe getireceği ikülfet ve bu
nun rahatça düzenlenmesi imkânı lüzumsuz yere 
mükelleflerin bu şekilde tedirgin edilmelerini 
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lüzumlu kılmamaktadır; açıkça söyliyeyim. Şim
di mükellefe diyeceksiniz ki, şu bellibaşlı oto
mobil masraflarıdır; bunları gösterebilir mü
kellef, nihayet belirli masraflardır, ama ge
çim masraflarını da yazacaksın. Vesika istemi
yoruz. Mükellef onu beyannamesiyle ayarlamak 
imkânına sahiptir. Yani beyannamesinde 30 000 
lira gelir göstermişse, şu şu masraflar diyecek, 
kalemleri sayacak, arkasına da geçim için baki
yesini harcadım dedi mi sizin bunu kontrol im
kânınız mevcut olmıyacak. Ama lüzumsuz yere 
bir kere mükellefi bu külfetin altına yatırmak 
gibi bir vaziyet doğmaktadır. Verginin kont
rolü bakımından Maliye için her hangi bir müs
pet netice istihsalinde faydalı olacak bir mü
essese değildir. Bendenizin kanaati budur. Bu iti
barla, bu müesseseyi de lüzumsuz addetmekte
yim. Bu vesile ile bir noktaya temas edeyim. Hü
kümet biraz evvel uzun uzun izah ettiğim, ver
gi ziyaı hâdiseleri karşısında, haklı olarak, bir 
takım vergi ziyamı önliyecek müesseseler getir
meye çalışıyor; ama, esas istikâmeti kontrol teş
kilâtını arttırm'aik, ikendi teşkilâtlanmasını ıslah 

etmek, işte idarede düzenlenmeydi, personel sis
teminde düzenlenmeydi bu işleri halletmek güç 
olmadığından bu çeşit bir takım mükelleflere 
tedbirlerle işi halledeceğini zannetmekte, bin-
netice namuslu mükelleflere lüzumsuz külfet
ler yüklemektedir. Bu yolları bırakmak lâzım
dır. Faydalı olmıyacak bir yoldur. Bu yolu 
ihdas edeceksiniz, netice itibariyle vergi ziyamı 
önlemek bakımından hiçbir faydası olmayacak
tır. Ama namuslu, beyannamesini tanzim eden 
mükellefe bir yeni külfet yüklemiş olacaksı
nız. Bu da vergi sistemimiz bakımından isabet-
M bir Iıardkıett halttı olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımı burada bi
tireceğim. Biz ne bir taraf gibi katî olarak kır
mızıyız diyoruz ve ne de diğer taraf gibi katî 
olarak beyaz diyoruz. Biz, getirilen kanunların 
içerisinde kabul edilmesi zaruri olan hükümler 
de var, kabul edemiyeceğimiz hükümler de var 
diyoruz. Bu itibarla faraza bir hususu şöylece, 
sözümü bitirirken arz edeyim; plânımız Türki
ye'de arsa vergilerinin gayrikâfi olduğunu açık
ça ifade etmiştir. Ve plânımız arsalarda tahrir 
yapılması lüzumunu açıkça ifade etmiştir. B,en 
Hükümetten istirham ediyorum, bugün arsala
rımızda tahrir yapacak olursak, şu emsal tatbi
katına nazaran şu yeni mabetlerle alacağımız 
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vergilerden muhakkak daha fazla vergi alacağız, 
öyle değil mi? Yani A. Partisi Grupuna dâhil 
arkadaşların insaflarına sığınarak hitabediyo-
runi, Türkiye'de arsalarımızda tahriri yapacak 
olursak mutlaka şu vergilerin gösterdiğine naza
ran daha fazla vergi alacağız. Ama tahrir diye 
yıllardan beri bağırırız, tahrire bir türlü gelme
yiz. Vergi Usul Kanunumuz tahrire mâni değil
dir. «Emlâk Kanununun getireceği tahrir çok 
gecikeceği için emsalen tatbikat yapıyoruz», di
yor. Bendenizin kanaatine göre Hükümet derhal 
tahrire girişmek için tedbirlerini tamamlamalı
dır. 0 zaman, mevcut tahrirlerin vaktiyle yapıl
mış adaletsizliklerinin, emsal tatbikatı suretiyle 
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devam ettirilmesi gibi bir durum da ortadan kalk
mış olur. Zannediyorum muhalif kalmak istiyen 
arkadaşlarımız da bu hususu dikkate alarak, mu
halefet beyan etmektedirler. Bu itibarla grupu-
muz, arz ettiğim gibi her hangi bir şekilde mu
taassıp tutum içerisinde bulunmıyacak, arkadaş
larımız kendi vicdanlarına danışarak kanunlar 
hakkındaki oylarını kullanacaklardır. Türk siya
sı bünyesinin bu şekildeki taassuplardan kurta
rılması mümkün olduğu takdirde Türkiye'de de
mokratik rejimin normal olarak yürüyebileceği
ne de inanmaktayız arkadaşlar. 

Hürmeti erimi e. (Alkışlar) 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

7. — Mart sonuna kadar olacak birleşimlere, 
Cumartesi ve Pazar günleri hariç, her gün saat 
14 ten 20 ye kadar, sözlü soruların da geri bıra
kılması suretiyle, devam olunması hususunda 
alınan karar 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın (Başkanlığa 
Gündemde yer alan âcil meselelerin müzakere 

ve intacı için sözlü soruların da tehiri suretiyle, 
yarınki 25 Mart Çarşamba gününden itibaren 
Mart sonuna kadar Yüksek Meclisin, Cumartesi 
ve Pazar hariç her gün saat 14,00 ten 20,00 ye 
kadar toplanmasını arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Burdur Maraş 
Fethi Çelitobaş Dr, Kemali Bayazıt 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Çelikbaş ve sa
yın Beyazıt'in önergelerini okuttum. Cumartesi 
ve Pazar günleri hariç, haftanın diğer günlerin
de saat 14 ten 20 ye kadar çalışılmasını teklif 
etmektedirler. Aleyhinde buyurun Sayın Hasan 
Aksaiy. 

HASAN AKSAY (Adana) — Muhterem ar
kadaşlarım, gündemde hakikaten çok mühim ka
nunlar vardır ve bunların biran önce çıkarıl
masında memleketimiz için büyük faydalar mü
talâa edilebilir. Ancak bu kanunların normal ça
lışmalarla ,en mükemmel bir şekilde çıkarılması 
da bu kanunların bir an önce çıkarılması kadar 
mühim bir husustur. Zihnen çalışan, fikren ça
lışan insanların devamlı çalışmalarının faydalı 

olmadığı bu Meclisin çalışmalarında açıkça gö
rülmüştür. Bunun dışında meselâ geçenlerde bu 
Meclisten geçmiş olan bir kanunda lise öğretmen
lerinin haftada 15 saatten fazla çalışmaması, 15 
saatten 24 saate kadar - isteğiyle - ancak çalışa
bileceği; ortaokul öğretmenleri için de normal 
saat 18 saat olarak tesbit edilmiştir. Bu tesbitler 
açıkça gösteriyor ki, zihnen çalışan insanlar faz
la çalıştığı zaman, bu fazla çalışma verimli ol
mamaktadır. Nitekim bugün Maarif Vekâletinde 
öğretmene şiddetle ihtiyacolmasına ve derslerin 
boş geçmemesi için öğretmen bulmaya şiddetle 
çalışılmasına rağmen, yirmidört saatten fazla bir 
öğretmen ders alacağım dese, Maarif Vekâleti 
ders vermemektedir. Biz burada devamlı olarak 
çalışırsak bu kanunlarda birtakım aksak taraf
ların çıkmasının, ileride bu kanunların çabuk 
çıkmasından daha büyük mahzurlar doğacağı ka
naatindeyim. Biz burada haftada üç gün çalışı
yoruz ama ayrıca bizim Komisyon çalışmaları
mız, parti gruplarında gene aynı şekilde kanun
ların görüşülmesi gibi bu Meclisin dışında da ça
lışmalarımız vardır. Bu bakımdan bu kanunla
rın daha mükemmel çıkabilmesi için, bu önerge
nin reddini istirham eder, hürmetlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... (132) oya 
karşı (158) oyla önerge kabul edilmiştir. 

4. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'-
ın, yoklama ve nisapların tesbiti yönünden İç
tüzük tatbikatı ile ilgili önergesi hakkında Mil
let Meclisi Başkanlık Divanı Kararı 
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BAŞKAN — Oyladığımız Başkanlık Divanı 

Kararının neticesini okuyorum. 
Oylamaya (385).üye katılmış, kabul (188), 

ret, (187), eekinser (9), boş (1). Bu şekilde bir 
oy farkla Başkanlık Divanı Kararı kabul edil
miştir. (Gürültüler) 

Itıra/ eden arkadaşlara söz vereceğim efen
dim. 

Oylamanın aleyhinde buyurun »Sayın Akeal. 
Yalnız müsaade buyurunuz bir hususu izah 

edeyim. (Orta sıralardan, «ne hakkında söz isti
yorsunuz'?» sesleri) Muhterem arkadaşlar, zanne
diyorum ki, arkadaşımızın izahları. Hükümete 
güven oyu verildiği zaman çekinse rler meselesi 
üzerinde olacaktır. (Ortadan, gürültüler) Ar
kadaşımız konuşacaktır, konuşmasına mâni ola
mam. 

Muhterem arkadaşlar. Anayasanın 86 ncı 
maddesine göre. Meclisler kendi üyelerinin salt 
çoğunluğu ile toplanır. Anayasa hilâfına bir hü
küm yoksa, mevcudun salt çoğunluğu ile karar 
verirler. İçtüzüğümüzün 137 nci maddesi sarih. 
Bunun son fıkrasında da «eekinser adedi, rey 
üzerinde tesir icra etmez» der. Bunun üzerinde 
zaten bir defa. daha bir ihtilâf mevzuubahsoldu, 
Başkan vekili Fer ruh Bozbeyli'nin idare ettiği 
bir toplantıda. Başkanlık Divanı bunun üzerine 
toplanmış bir karar vermiştir. « 4 . 2 . 1963 ta
rihli ve 72 sayılı Divan kararında Anayasanın 
geçici üçüncü maddesi gereğince yürürlükte bu
lunan 27 Ekim 1957 tarihinden önceki İçtüzüğün 
açık oylamalara, dair 137 nci maddesinin tatbi
katında Anayasanın 86 ncı maddesine mâni bir 
hüküm bulunmamaktadır.» şeklinde karar ver
miştir. 

Bu vaziyet dâhilinde ne söyliyeceksiniz Saym 
Akçal l 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Pek 
muhterem arkadaşlar, meseleyi iki açıdan müta
lâa emek lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bir tanesi, 
umumi mahiyette bir mütalâa olacaktır O da 
şudur : Anayasada açık ve sarih bir hüküm ol
duğu halde dahi, yine Anayasanın geçici 3 ncü 
maddesine itibar edilerek İçtüzük hükümleri, ya
ni 1957 senesinden evvel tatbik edilen içtüzük 
hükümleri tatbik edilecek midir edilmiyecek mi
dir? 

Meseleyi evvelâ biraz evvel Sayın Başkanın 
izah etmiş olduğu noktadan, yani bu noktadan ele 
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alacağım. Sayın Başkandan, her şeyden evvel 
şunu öğrenmek istiyorum; kendi seçimleri yeni 
Anayasa hükümlerine göre mi yapılmıştır, yok
sa 1957 senesinden evvel mer'i olan içtüzük hü
kümlerine göre mi yapılmıştır? Eğer, çok muh
temeldir ki, 1957 senesinden evvel mer'i olan 
İçtüzük hükümlerine göre seçim yapılmış olsa 
idi, Y. T. P. kontenjanından Başkanlığa seçil
miş olan Sayın Başkan vekilinin bu makamı 
işgal etmemesi icabederdi. Biz bu kanaatte deği
liz. Meclis Başkanlığı seçimine aidolan Anaya
sanın 84 ncü maddesi açık ve sarih bir hüküm 
koymuştur. Yine aynı şekilde kanunların müzake
resi ve kabulüne dair Anayasanın 92 nci ve 94 ncü 
maddeleri, Meclis soruşturmasına ait Anayasa
nın 90 ncı maddesi, 1957 senesinden evvel tat
bik edilen İçtüzüğün hükümlerinden ayrı ola
rak, Meclisimizce, açıldığı günden bugüne kadar 
tatbik edilmektedir. 

Bu kısa izahattan sonra, şimdi yapılmış olan 
oylamanın neticesine temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümete güven oyu 
verilmesi sırasında, Meclis Başkanlık Divanında 
bir tereddüt hâsıl olmuştur. Bu tereddüdün, 
Anayasanın 86 ncı maddesi karşısında hâsıl ol
muş bulunduğu kabul ediyoruz. Anayasanın 
86 ncı maddesi ne diyor? 

«Her Meclis, üye tamsayısının salt çoğunlu
ğuyla toplanır, ve Anayasada başkaca hüküm 
yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 
karar verir.» 

Burada, her halde, «Anayasada başkaca hü
küm yoksa» tâbiri üzerinde her birimiz mütte
fikiz. Maddî bir husustur', Anayasada başkaca 
bir hüküm yoktur. 

Hükümete güven oyu verilmesi sırasında 
Meclis Başkanlık Divanında hangi şekilde Mec
lisin karar vereceği daha açık bir ifadeyle, ka
rar ekseriyetinin ne şekilde sağlanacağı mese
lesi tartışılmış, hattâ Kurucu Mecliste Anayasa 
Komisyonunu teşkil etmiş olan sayın profesör
ler Meclise celbedilerek kendilerinden mütalâa
ları istihsal edilmişti. İttifakla kararlaştırılmış 
bir husus vardı; o da şu idi : «Meclisin bir hâ
disede kararını verebilmesi için oylama netice
sinde tebellür eden oylardan müspet oylar top
lamının çekinser ve menfi oylar toplamından 
fazla olması lâzımdır.» Ancak bu şekilde yapı
lan oylama neticesindedir ki, bugünkü Hükü-
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met meşru bir Hükümet olarak Türkiye'nin ba
şında bulunmaktadır. 

Hâdisemizde, bugünkü oylamanın neticesin
de,, müspet oy toplamı 188, ret oyların toplamı 
187, çekinser oylar toplamı 9 ve bir de boş ol
mak üzere 386 oy bulunduğu anlaşılmıştır. Ret 
ve çekinser oyların toplamı 196 olmaktadır. 
Dolayısiyle müspet oy toplamından fazladır. Bu 
durumda Meclisin karar vermiş sayılmıyacağı-
na Parti Grupumuz adına açıkça belirtmek 
ieabeder. Sayın Başkanvekilimizin, bu itirazı
mızı nazarı dikkate alacağını kuvvetle ümidet-
mek istiyorum. Ancak bu suretle kendisinin de 
Anayasanın 86 ncı maddesinin ihlâlinden vika
ye edilmiş olacağı da açıktır. Şimdi burada yap
mış bulunduğumuz itiraz kabul edilmediği tak
dirde bu itirazı aynen Meclis Başkanlık Diva
nına da yapacağımızı ve her halükârda Meclisi 
Anayasanın ihlâlinden korumak için elimizdeki 
bütün yollara başvuracağımızı burada açıkça 

/. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcügil'-
in, İsparta DSİ Şube Binası ve sosyal tesisleri 
inşaatında çalışan 44 işçiye ücretlerinin zamanın
da ödenip ödenmediğine dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai OraV-
ın yazılı cevabı (7/408) 

6 . 1 . 1964 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

İsparta Milletvekili 
Mustafa Gülcügil 

İsparta, Devlet Su İşleri şube binası ve sos
yal tesisleri inşaatı Mütaahhit Gıy a settin Ak-
kan'a verilmiştir. 

Bu inşaatta çalışan 44 işçiye ücretleri öden
mediği ve bu hal mütaaddit defalar 134 ncü 
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ifade ediyoruz. Hürmetlerimle. (A. P. sıraların
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Ak-
çal'ın izah buyurduğu, Hükümete güven oyu 
meselesinde ilmî heyetin mütalâası olarak na
zarı itibara alınmış idi. Biz, bütün kanun teklif 
ve tasarılarında, oylamalarda Anayasanın 86 ncı 
maddesi ve İçtüzüğün 137 nci maddesini böyle 
tefsir etmekte ve tatbikatı da böyle yapmakta
yız. Ancak, sayın arkadaşımızın bu karara, Baş
kanlık Divanının tebliğ ettiği karara itirazları 
varsa, bunu Meclis Başkanlık Divanına yazılı 
olarak, grupları tarafından getirirler, Meclis 
Başkanlık Divanının kararını da Heyeti Umu-
miyeye sunarız; usul meselesi addeder, hallede
riz. Bu mesele bu kadar. 

Vaktin geçmiş olması dolayısiyle 25 Mart 
1964 Çarşamba günü saat 14 te toplanmak üzo-
i'o Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

••• 

Şube Başmühendisliğine şifahen ve yazılı ola
rak, sonra da 13 ncü Bölge Müdürlüğüne yazılı 
ve nihayet DSİ Umum Müdürlüğüne yazılı, ak-
settirildiği halde ve DSİ Genel Şartnamesi, Ba
yındırlık Genel Şartnamesi muvacehesinde, 

1. 44 işçinin ücretlerinin ödenmemesinde 
şube başmühendisi ve kontrol mühendisinin tu
tumu ve mesuliyet derecesi, 

2. İstihkak fazlası ödeme olup olmadığı ve 
l)iı ödemenin şikâyetlerden ne kadar zaman son
ra olduğu, 

3. Bu ödemelerde mütaahhit lehine, iltizam, 
kayırma, müsamaha, vazifeyi ihmal veya suiis
timal olup olmadığı, 

4. Yukarda söylediğimiz haller varsa, ne 
gibi bir muamele yapıldığı, 

5. İşçilerin ücretlerinin ne zaman ödenece
ğinin bildirilmesini arz ve rica ederim. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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17 . 3 . 1964 

• T. C. 
Enerji Ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü 
Yardımcılık (S. S.) 

Sayı : 100.6/230 

Konu : İsparta Milletvekili Mustafa 
Gülcügil'in İsparta DSİ Şube binası 
ve sosyal tesisler inşaatında çalışan 
44 işçinin ücretlerinin ödenmesine 
dair yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Bayındırlık Bakanlığına 7 . 1 . 1964 

tarih ve 7/408-7791/73743 sayılı yazınız. 
İsparta Milletvekili Mustafa Gülcügil'in İs

parta DSİ şube binası ve sosyal tesisleri inşaa
tında çalışan 44 işçiye ücretlerinin zamanında 
ödenip ödenmediğine dair Bayındırlık Bakanına 
tevcih ettiği 20 . 9 . 1963 tarihli sözlü soru öner
gesini geri almış olduğu hususu, Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına atfen adı geçen Bakanlık 
tarafından bildirilmiş ve adı geçen milletvekili
nin aynı konu ile ilgili olarak ilgide bahsedilen 
yazı ile birlikte intikal ettirilmiş bulunan yeni
den verdiği yazılı soru önergesine aşağıdaki ce
vap hazırlanmıştır. 

1. Mütaahhitlerle yapılan sözleşmelerde işçi 
ücretlerinin ödenmemesi halinde yapılacak işlem 
genel şartnamenin 19 ncu maddesinde; 

«İşçilerden hakları mütaahhit tarafından ta
mamen veya kısmen verilmemiş olanlar bulun
duğu takdirde DSİ bu gibilerin ellerindeki kar
neye ve mütaahhidin idareye verdiği bordrolara 
göre tahakkuk edecek haklarını mütaahhide 
ödetir. Mütaahhit Ödemezse idare bu alacakları 
istihkakına mahsuben tediye eder.» 

Şeklinde ifade edilmiş bulunmaktadır. 
İşçiler, Mütaahhidin idareden aldığı son is

tihkak tarihi olan 20 . 9 . 1962 tarihine kadar 
ücretlerinin ödenmediğine dair bir müracaatta 
bulunmamışlardır. 

Bu hususta ilk müracaat 22 . 11 . 1962 tari
hinde yapılmıştır. Bu bakımdan idare tarafın
dan alacaklılara mütaahhidin istihkakına mah
suben tediye yapılabilmesi katî istihkakın tan
zimi tarihine kadar ötelenmiştir. 

Bu durumda vazifelilere atfı kabil bir suç. 
vazifeyi suiistimal veya ihmal görülmemiştir. 
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2. İstihkaklarda yapılan inceleme neticesin

de istihkak fazlası her hangi bir ödeme yapıl
madığı anlaşılmıştır. 

3. ödemelerde mütaahhit lehine, iltizam, 
kayırma, müsamaha, vazifeyi ihmal veya suiisti
mal yoktur. 

4. Üçüncü maddedeki haller olmadığından 
her hangi bir muameleye tevessül edilmemiştir. 

5. Mütaahhidin son stüasyonunun tediye
sinden sonra idarece tasfiyesine karar verilmiş 
ve tasfiye muamelelerine girişilmiş olup genel 
şartnamenin 42 nci madesi, tasfiye hesaplarının 
mütaahhit ile birlikte yapılmasını âmir olduğun
dan, bu hesapların bitiminde tanzim edilecek 
kesin istihkak raporunun ne zaman bitebileceği 
kesin olarak bilinmemektedir. 

Bu hesaplar neticesinde mütaahhidin bir 
alacağı tahakkuk ettiği takdirde mezkûr işçi ala
cakları nazarı itibara alınabilecektir. 

Arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Hüdai Oral 

2. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Tekirdağ ili içinde, Devlet Su İşleri 
tarafından, 27 . 5 . 1960 tarihinden sonra, hangi 
islerin yapıldığına dair yazılı soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın 
yazılı cevabı (7/417) 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi saygıyla rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcuoğlu 

1. Tekirdağ Çekek yerinin kaç liraya ve ne 
zaman ihale edildiğinin, bu yerin hangi tarihte 
hizmete açılacağının, 

2. DSİ tarafından 27 . 5 . 1960 tarihinden 
sonra Tekirdağ ili içinde hangi işlerin yapıldı
ğının ve bu işlerin malî portelerinin ne olduğu
nun, 

3. Hemen her yıl, Trakya'mızın en münbit 
topraklarını içine alan Hayrabolu Ovasının mü
him bir kısmı su baskınına uğramakta ve ziraat-
ten başka bir geliri olmıyan vatandaş iktisaden 
mahvolmaktadır. Diğer mıntakalara da sâri bu 
âfetlerin önlenmesinin Ergene'nin ıslahına bağlı 
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olduğu bilinmekte ise de, bu yıl içinde Tekirdağ 
çevresinde yapılacak taşkından koruma işleri me-
yanmda Hayrabolu deresinin, felâketleri önliye-
cek tarzda ıslahının mümkün olup olamıyacağı-
mn, 

4. 1964 yılı içinde Tekirdağ ilinde DSİ ta
rafından yapılacak işlerin kesin olarak neler ol
duğunun, 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Devlet Su işleri Genel 

Müdürlüğü 
Yardımcılık (S. S.) 

Sayı : 100.6/228 

17 . 3 . 1964 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Hayri 
Mumcuoğlu'nun Tekirdağ ilinde 
27 1960 tarihinden sonra yapı
lan ve 1964 yılında yapılacak olan 
işlere dair yazılı soru önergesi hak
kında: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Bayındırlık Bakanlığına 22 . 1 . 1964 

tarih ve 7/417/7959-44400 sayılı yazınız. 
Bayındırlık Bakanlığından intikal ettirilen 

Tekirdağ ili iç.inder Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünce 27 . 5 .1960 tarihinden sonra yapı
lan ve 1964 yılında yapılacak olan işlere dair 
Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun Ba
yındırlık Bakanı tarafından cevaplandırılmak 
üzere verdiği yazılı soru önergesinin, adı geçen 
idareyi ilgilendiren 2 ve 4 ncü maddeleriyle il
gili işlere ait listeler ekde sunulmuştur; 3 ncü 
maddesiyle ilgili olarak aşağıdaki cevap hazır
lanmıştır. 

Meriç - Ergene istikşafı neticesinde hazırla
nan rapora göre, Hayrabolu Ovası ile ilgili ine-
cik, Karaidemir ve Dedecik barajları teklif edil- j. 

24 . 3 .1964 O : 1 
mistir. Adı geçen barajların inşasiyle toplam 
13 792 hektarlık arazinin sulanması ve 4 336 hek
tarlık arazinin taşkından korunması derpiş edil
mektedir. 

Projenin planlanması 1964 programına alın
mış olup 1965 sonunda ikmal edilecektir. Plân
lamanın neticesine göre inşa edilmesine karar 
verilecek olan tesisler bütçe imkânlarına göre 
yıllık programlarda nazarı itibara alınacaktır. 

Hayrabolu deresinde münferiden «kazanın 
taşkından korunması» konusu ele alınabilir ise 
de 1964 programına ithal edilememiştir. 

Arz olunur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Hüdai Oral 

Liste : .1 
DSt Genel Müdürlüğü tarafından 27 . 5 . 1960 
tarihinden sonra Tekirdağ ili içerisinde yapılan 

işler 

A) Küçük su işleri : 
Sıra 
No. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

Altınova drenajı 
Merkez - Cevizli - Kara-
dere ısladı 
Yalaflı köyü arazisi Çer
kez yatak taşkın koruma 
Şarköy - Hoşköy feyezan 
şeddesi 
Şarköy - Uçmak deresi 
ıslahı 
Çerkezköy taşkın koruma 
Sarayköy - B. Yoncalı kö 
yü taşkın koruma 

Keşif bedeli 
(1000 T.L.) 

300 

600 

90 

20 

50 
550 

175 

Yekûn 1 785 

B) Yeraltı su işleri : . 

işin adı 

Araştırma sondajları 
Içmcıesuyu sondajları 
Içmesuyu etütleri (55 köyde) 

Kuyu adedi 

22 

Keşif bedeli 
(1 000 T. L.) 

440 
680 

55 

Derinlik 
(M.) 

4 291,95 
4 742,90 

Verim 
Lit./San. 

221,03 
157,10 

Yekûn 1 175 
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i! - Köy içme ısuyu işleri : 

Sıra no. tşin ismi Programa alındığı yıl Keşif bedeli İşin yapılıp ya-
_ (1 000 T. L.) pılmadığı 

1 
2 
8 
4 
6 
6 

•7 

Merkez Orman köy 1961 
Hayrabolu - Karakavak 1961 
Merkez - Banarlı 1962 - 1963 
Çorlu - Marmaracık 1962 - 1963 
Hayrabolu - Doğmalı 1963 
Hayrabolu - Lalına (Yoğunbağ) 1963 
Muratlı - tnanh 1963 

54 
146 
147 
,1196 

63 
83 
51 

Yapıldı 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn. 740 

Düşüncele 

Not: Bu dmre zarfında ayrıca Tekirdağ vilâyetindeki askerî garnizonların bir kısmına DSİ 
tarafından içme fnvyu temim, edilmiştir. 

LİSTE : 2 

1964 yılma devrolunan veya bu yıl içinde el o alınncak olan işler 

A - Küçük su işleri : 

Sıra No. 

1 
9 

işin ismi 

Şarköy Olukba&ı dere ıslâhı 
Tekirdağ yandereleri ıslâhı 

Yekûn 

Keşif bedeli 
(1 000 T. L.) 

245 
134 

379 

ı'B) Yeraltı su işleri : 

Sıpa 
No. 

" 1 

1 
2 
3 

İşim iısmi 

ıtçmıe suıyu etüdü yapılacak köyler 
lejmıe suyu sondajı yapılacak köyler 
Araştı/rina sondajları 
(Programda •bulunan* 25 aded araştırma sondaj kuyusundan 
bir 'kısmi' Tekirdağ Vilâyeti dâhilinde yapılacaktır.) 
Temel sondajı yapılacak: yerler 
Yeraltı suyu plânlanmasu ve İşletme projesi hazırlanacak 
ovalar 
Temiz&eneceik kuyular 
Tulumba monte edilecek köyler 

Keşif bedeli 
(1 OOO T.L.) 

20 
80 

320 

220 

Aded 

20 
4 
8 

3 (650 m.) 

10 
32 
12 

o <> 
4 
8 

Yekûn 694 
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ıC) Köy içme soya işleri: -. 
Sıra 
No. İşin ismi 

1 Malkara - Bunak köy (Çınarhdere) 

2 Çorlu - önerler 
3 Muratla - Aşağısewndıkli 
4 Saray - Servi Or. (tki Ifcoy) 
5 Merkez Karacakılavuz 
(6 Çerkezköy - Kapaklı 
7 Çorlu - Pınarbaşı ve iSaray - Sofralar 

S Çorlu - Vakıflar 
9 Muratlı - BaMıoea 

10 Saray - Kadıköy 

Programa alındığı 
y ı l 

1961-1963-1964 

1962-196M964 
1962-1963-1964 

1963-1964 
1963-1964 
1963-1964 

1961-1962-1963-1964 

1963-1964 
1963-1964 
1963-1964 

Yekûn 

Keşif bedeli 
(1 000 TX.) 

37 

' 255 
198 
85 

296 
209 

3 771 

203 
210 

97 

o .561 

JjşdiL yapılıp 
yapılmadığı 

Yjapılıyor 

» 
» 
» 
» 
» 

Grup keşfi 

» » 
Yapılmıyor 

» 

NOT : 
1. 1964 yılında tahsisat kîfayeteiaûiği sebebiyle yeni iş alınamamıştır. 
2. Vilâyet içme suya programları kesin şeklini almamaktır. 
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3. — Burdur Miüetveküi Mehmet özbey'in, 

Burdur ili ve Tefenni ilçesinde- vukua gelen 
zelzeleden ne kadar evin hasara uğradığına dair 
Başbakanlık, îmar ve İskân Bakanlığından ya
zık soru önergesi ve îmar ve İskân Bakanı 
Celâlettin Üzer'in yazılı cevabı (7/438) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan. 
İmar ve iskân bakanlarından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla. 
rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

Son zamanlarda Burdur ili ve Tefenni ilçe
sinde vukua gelen zelzeleden ne kadar ev ha
sara uğramıştır. Tefenni ilçesi ve Hüyük kö
yünde, Karamanlı bucağında hayli bina za
yiatının vukua geldiği söylenmektedir? Bura
larda ne kadar ev yıkılmıştır? Hükümetçe ne 
kadar yardım yapılmıştır? Tefenni ilçesine 
bağlı Hüyük köyünün, yerinin değiştirileceği 
söylenmektedir. Bu ne dereceye kadar doğ
rudur? Doğru ise nereye yerleştirilmesi dü
şünülmektedir? Burdur içinda ve daha başka 
yerlerinde ve nerelerde hasar olmuştur? Ha
sar görülen bu yerlere Hükümetçe, imar ve 
iskân Bakanlığınca ne miktar yardım yapıl
mış ve ne gibi tedbirler alınmıştır? Bu soru
ların cevabının Sayın Başbakan ve imar ve 
iskân Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla rica ederim. 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 2 . 3 . 1964 
Âfet İşleri Reisliği 

Âfet Etüt ve 
Uygulama D. Bşk. 

Dosya : 277 
Sayı : 280 

Konu : Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey tarafından 
verilen yazılı soru önergesi 
hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Burdur ili Tefenni ilçesinde m-eydana ge

len yer sarsıntısından ne kadar evin hasara 

24 . 3 .1964 O : 1 
uğradığına dair Burdur Milletvekili Mehmet 
özbey tarafından Başbakanlığa ve Bakan
lığımıza yöneltilen yazılı soru önergesine ce
vabımız aşağıda açıklanmıştır : 

Burdur ilinin Tefenni ve Yeşilova ilçeleri 
çevresinde 22 . 11 . 1963 tarihinde meydana ge
len yer sarsıntısının binalarda yaptığı hasar 
7269 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi uyarın
ca kurulan fen heyetlerince tesbit edilmiştir. 

Bu tesbite göre : 
Ağır Orta Az 
Has. Has. Has. 

1. Tefenni ilçe merkezlinde 8 15 7 
2. Tefenni - Karamusa köyü 1 1 2 
3. Tefenni - Karamanlı bucak 

merkez 1 — 1 
(Ayrıca 2 cami 
minaresi ağır 

hasar görmüş
tür.) 

4. Tefenni - Hüyük köyü 9 9 24 
evin hasar gör
düğü anlaşılmış
tır. 

Bu konuda düzenenlenen raporların kıymet-
lendirilmesmde Hüyük köyündeki zarar o ye
rin genel hayatına etkili olacak nitelikte görülmüş 
ve kararnameye esas olmak üzere Maliye 
Bakanlığından gerekli mütalâa alınmıştır. Söz 
konusu tarihte meydana gelen yer sarsıntısı
nın Tefenni merkezi ile Karamusa köyü ve 
Karamanlı bucağında meydana getirdiği hasar 
7269 sayılı Kanuna göre genel hayata etkili 
görülmediğinden bu kanuna göre yardım yapıl
ması yoluna gidilem-amiştir. Ancak son defa va
lilikten alınan bir yazıda Tefenni çevresinde 
30.. 1 . 1964 günü ikinci bir yeır isarsıntısı 
olduğunun ve evvelce orta ve az hasarlı ola
rak tesbit olunan binaların ağır derecede ha
sara uğradığının bir ön raporla bildirilmesi üze
rine adı geçen yerlerde gerekli tesbitlerin 
yapılması için mahalline gerekli talimat ve
rilmiştir. Alınacak raporlara göre bu yerlerde 
7269 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Höyük köyü afetzedeleri, kararnamenin alın
masından sonra, aynı kanun gereğince seçi
lecek sahaya bütço imkânları dâhilinde ve 
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kendi evini yapana yardım metoduna göre an
cak 1965 yılı içinde yerleştirilecekler ve orta 
dereceds hasarlı bina sahipleri de onarım 
yardımı göreceklerdir. 

Durum saygı ile bilgilerinize arz olunur. 
Celâlettin Üzer 

tmar ve İskân Balkanı 
ve 

Başbakan adına 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt*-
un, Şeker Şirketi Genel Müdürlüğünde çalıştı
rılmakta olan hizmetlilerin günde kaç saati me
saiye tabi tutulduklarına dair yazılı soru öner
gesi, ve Sanayi Bakanı Muammer Erten'in yazılı 
cevabı (7/453) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla arz 'ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

1. Şeker Şirketi Umum Müdürlüğünde ça
lıştırılmakta olan hizmetliler 24 saatte kaç 
saat çalışmaya tabi tutulmaktadırlar? 

2. Hizmetlilerin çalıştırıldıkları müddet 
normal mesaiyi geçtiği takdirde kendilerine 
fazla mesaiden dolayı bir ücret ödenip öden
mediği. 

3. ödenmiyorsa sebebi ve bu halin gide
rilmesi hususunda ne düşünüldüğü. 

T. O. 
Sanayi Bakanlığı 18 . 3 . 1964 

Müsteşarlık Yazıişleri Bürosu 
Sayı: 9/99 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi; 2 . 3 . 1964 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/453 - 8315 - 46099 sayılı yazınız : 
Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un Ba

kanlığımızca cevaplandırılması isteğiyle vermiş 
olduğu 26 . 2 . 1964 tarihli (Şeker Şirketi Ge
nel Müdürlüğünde çalıştırılmakta olan hizmetli
lerin günde kaç saat mesaiye tabi tutuldukları
na dair) yazılı soru önergesi cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Muammer Erten 
Sanayi Bakanı 

24 . 3 11964 O : 1 
Erzurum Milletvekili Sayın Adnan Şenyurt'

un soruları : 
Soru: 1. Söker Şirketi Umum Müdürlüğün

de çalıştırılmakta olan hizmetliler 24 saatte *kaç 
saat çalışmaya tabi tutulmaktadırlar? 

2. Hizmetlilerin çalıştırıldıkları müddet nor
mal mesaiyi geçtiği takdirde fazla mesaiden do
layı kendilerine bir ücret Ödenip ödenmediği. 

3. ödenmiyorsa sebebi ve bu halin gideril
mesi hususunda ne düşünüldüğü? 

Cevabi: Türkiye Şeker Fabrikaları T. A. Ş. 
Genel Müdürlüğünde İş Kanununa tabi işçiler 
bu kanunun 35 nci maddesiyle Fazla ISaatlerde 
Çalışma Nizamnamesi (gereğince tediye yapılmak
tadır. 

Fabrika ve imalâthane gibi yerlerde mutat 
mesai saatleri haricinde memurların çalıştırılma
sı mecburiyeti hâsıl olduğunda, 3659 sayılı Ka
nunun 4621 sayılı Kanunla değişen 14 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası gereğince munzam bir faz
la mesai üoreti ödenmektedir. 

Genel Müdürlükte çalıştırılan memurlarla 
müstahdemlerin fazla mesai ücreti almalarına 
4621 sayılı Kanun mesağ vermemektedir. 

Fabrikalarda istihdam edilen müstahdemle
rin (odacı, bekçi, kontrolcu, şoför, garson ve sa
ire) vazifeleri aslında biteviye sürmeyip vakit 
vakit ifa edilmektedir. Bu itibarla aynı durum
da bulunan 3008 sayılı İş Kanununa tabi işçi-' 
ler de bu kanunun eski 47 nci maddesine tevfi
kan günde 11 saat çalıştırılabiliyorlar idi. Aynı 
şekilde, «İş Müddetleri Nizamnamesi» de bu gi
bilerin günde normal ücretleri karşılığı 11 ısaat 
çalıştırılabilmelerine imkân veriyor idi. 
25 . 5 . 1959 gün ve 7284 sayılı kanunla mez
kûr İş Kanununun 47 nci maddesi tadil edilerek, 
aralı işlerde çalışanların da günde 8 saat çalış
maları esası kabul edilmiştir. 

Şeker Şirketinde çalışan müstahdemler; hiz
met aktine müsteniden, ve 3659, 7244 sayılı ka
nunlar esasları dairesinde ve 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa tabi olarak çalıştırılmakta
dırlar. Bu bakımdan müstahdemler, işçilere uy
gulanan İş Kanunu ve buna mütaallik mevzuat 
dışında bulunmaktadırlar. Aynı zamanda bu 
müstahdemler uzun zamandan beri Şeker Şirke
tinde çalışmakta olduklarından kıdemleri de 
mevcuttur. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 12 nci 
maddesi sarahati muvacehesinde, bu gibi müs-
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tahdemler doğrudan doğruya istihsal veya imalât 
ile ilgili olmıyan işlerde çalıştırıldıklarından, Ig 
Kanunu ve işçi Sigortaları ile ilgilendirilmeleri 
batanımdan kanuni bir mecburiyet bulunmamak
ta ve dolayısiyle Şeker Şirketi bu gibi persone
lin mesai müddetlerini tesbit etmekte serbest bu
lunmaktadır. 

1959 yılında yapılan, işçilerin çalışına saat
leriyle ilgili değişiklikten sonra, Söker Şirketin
deki müstahdemlerin statüsünde de bir değişik
lik yapılmak suretiyle tş ve işçi Sigortaları Ka
nunları kapsamına alınmaları imkânı tetkik edil
miş ve neticede 5434 ve 6900 sayılı kanunların 
değişik hükümleri muvacehesinde ilgililerin sta
tüsünde yapılacak değişikliğin mağduriyetlerini 
mucibolacağı anlaşılmıştır. 

Filhakika, 5434 sayılı Kanun gereğince, 25 
hizmet yılının tamamlanması ile emeldi maaşına 
hak kazanılmakta ve 6900 sayılı Kanundaki 60 
yaşın ikmal edilmiş olması aranmamaktadır. Bu
na ilâveten, Emekli Sandığınca bağlanan emekli 
maaşı nisbeti daha yüksektir. 

Aynca 7244 sayılı Kanunla 'bunların maaş
ları 1 . 3 . 1959 tarihinden itibaren % 100 ar
tırılmıştır. 

Buna muvazi olarak işçilere zam yapılırken 
günde 8 saat çalışacakları ve 11 saat çalıştıkları 
takdirde fazla mesai ücreti alacakları dikkate 
alınarak bu zam miktarı % 40 olmuştur. Bu su
retle müstahdemlerin günde 11 saat çalışarak 
alacakları ücret ile işçilerin 8 saat normal v,e 3 sa
at fazla mesai ile alacakları ücret. arasında bir 
muvazene sağlanmıştır. Müstahdemlere 8 saatin 
üstünde çalışacakları 3 saat için fazla mesai üc
reti ödenmesi halinde işçilere nazaran çok yük
sek ücret alacakları v,e dolayısiyle hakkaniyete 

uymıyan bir durum yaratılmış olacağı gibi, bu
gün muhtelif Devlet dairelerinde çalışan müstah
demler ile aralarında büyük fark yaratılmış ola
caktır. 

Devlet dairelerinde çalışan müstahdemi erin 
ücretleri de 7244 sayılı Kanunla düzenlenmiş 
olup, bunlar da memurlardan evvel vazifeye ge
lerek temizlik işlerini yapmakta ve aynı şekilde 
akşamlan temizlik ve hazırlık için daha fazla 
kalarak' 'mesaileri uzamakta ve fakat bundan do
layı kendilerine munzam bir mesai ücreti öden
memekte ve böyle bir tediyeyi gerektiren kanuni 
bir hüküm de bulunmamaktadır. 

24 . 3 . 1964 O : 1 
Netice olarak: işçi Sigortası kanunlariyle 

Emekli Sandığı kanunlarında birbirine uymı
yan hususları izale edecek yeni kanunlar tedvin 
edilir ve ilgililer, İş ve İşçi Sigortaları kanun
ları kapsamına alınarak ücretleri de yeniden, 
günde 8 saat çalışacaklarına göre, düzenlenirse 
kendilerine fazla çalıştıkları saatler için munzam 
ücret ödenmesi imkân dâhiline girer. 

Yukarda arz edilen sebepler muvacehesinde, 
tatbikatta bir değişiklik yapılmasına imkân gö
rülmemektedir. 

•20 . 3 . 1964 

5. — istanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Resmî Gazetede yayımlanan, Basın îtim 
Genel Kurul Karanımı, kanunlara, aykırı olup 
olmadığına dair soru önergesi ve Maliye Bakam 
Ferid M elen'm yazılı cevabı (7/459) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruma Mailye Bakanlığınca yazılı 

cevap verilmesine delâlet Duyurulmasını rica ede
rim. 

Dört yıldan beri istanbul'un Yalova ilçesin
de intişar etmekte olan «Haberci» Gazetesinin 
sahipleri, «Mustafa Kalaycıoğlu» ve Hikmet Yur-
dagül'deıı 12 . 3 . 1964 tarihli müşterek bir mek
tup aldım. Bu mektupta : 

A) Maliye Bakanlığınca alınan ve 20 Ocak 
1964 tarih ve 1161 sayılı Resmî Gazetede yayın
lanan karar gereğince, bu gazetenin de, ilân ve
rilmemek suretiyle, kapanmaya maihkûm edil
diği, 

B) 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre, 
bağımsız bir ilçenin yegâne fikir ve haber organı 
olan bir gazetenin bu haktan mahrum edilemiyc-
ceği ve esasen, kararların kanunlara aykırı ola
nı ıyacağı ileri sürülmektedir. 

Saygılarımla. 
ö. Zekâi Dorman 

İstanbul Milletvekili 

T. O. 
Maliye Bakanlığı 31 . 3 . 1964 

Teftiş Kurulu 
Sayı: 23 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi: 23 . 3 . 1964 tarihli, Kanunlar Müdür

lüğü 8511/47284 - 7/459 sayılı yazılan. 
Yalova'da çıkan (Haberci Gazetesi) nin res

mî ilânlarının kesilmesi ile ilgili olarak Basın -
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ilân Kurumu Genel Kurulunun 20 . 1 . 1964 
tarihli, 1161İ sayılı Resmî Gazetede neşredilen 
21 sayılı Kararının kamına aykırı olup olmadı
ğı konusunda istanbul Milletvekili Zekâi Dor-
man tarafından verilen yazılı soru önergesine 
cevaben hazırlanan not ilişikte sunulmuştur. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

İstanbul Milletvekili Sayın Zekâi Dorman'ın 
Yalova'da çıkan (Haberci Gazetesi) nin resmi 
ilânlarının kesilmesi ile ilgili sorusu ve bu soru
nun cevabı. 

Soru: (Basın - İlân Kurumu Genel Kurulu
nun 20 . 1 . 1964 tarihli, 11611 sayılı Resmî 
Gazetede neşredilen 18 . 9 . 1963 tarihli, 21 nu
maralı karan gereğince Yalova'da çıkan (Ha
berci Gazetesi) nin resmî ilânları kesilmiş, bu 
suretle gazete kapanmaya mahkûm edilmiştir. 

Haberci Gazetesi bağımsız bir ilçe olan Yalo
va'nın yegâne fikir ve haber organı olduğundan 
resmî ilândan mahrum edilmemelidir. Esasen 
kararlar kanunlara aykırı olamaz. 

Cevabı: Asıl (Resmî ilân kesilmesi) olayını 
cevaplandırmadan önce konu ile yakından ilgili 
mevzuata kısaca temas etmeyi faydalı görüyo
rum : 

Malûmları olduğu üzere, Basın - İlân Kuru
mu teşkiline dair 195 numaralı Kanun hangi 
ilânların resmî ilân sayılacağını 29 neu madde
sinde göstermiş (x), resmî ilânların dağıtılaca
ğı mevkutelerde bâzı vasıflann mevcudiyetini 
şart olarak ileri sürmüştür. 

Bu vasıflar, kanunun 34 ncü maddesine gö
re, resmî ilân verilecek mevkutelerin .-

a) Münderecatı, 
b) Sayfa sayısı ve ölçüsü, 
c) Kadrosu, 
ç) Fiilî satışı, 
d) En az yayın hayatı süresi ve uygun gö

rülecek diğer yönlerle... ilgili olup bunların tes-
biti görevini kanun Basın - İlân Kurumunun en 
yetkili idare organı olan (Genel Kurul) a ver
miştir. 

Basın - ilân Kurumu Genel Kurulu resmî 
ilân verilecek mevkutelerin vasıflarını 24 . '5 .1962 
tarihli, 14 numaralı Kararı ile : 

1) Ankara, istanbul ve izmir'de yayımla
nan günlük gazeteler, (Karar: Madde. 1 - 28) 

2. Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki yer-
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lerde yayımlanan gazeteler, (Karar: Madde. 
29 - 46) 

3. Kurumun şubesi bulunan ve bulunımyan 
yerlerdeki fikir ve sanat dergilen ile sair mev
kuteler... 

(Karar: Madde. 47 - 61) 
için ayrı ayn tertibetmiştir. 
Basın - ilân Kurumu Genel Kurulunun, so

ruya konu teşkil eden 18 . 9 . 1963 tarihli, 21 
numaralı Karan, aynı Kurulun yukarda zikri ge
cen 14 numaralı kararının 10 ncu ve 29 ncu mad
delerini değiştirmiştir. 

Soruda yeralan Yalova'nın (Haberci Gaze
tesi) nin resmî ilânlarının kesilmesi olayı, işte, 
14 numaralı Karann 29 ncu maddesinin değiş
tirilmesinin neticesidir. Şöyle ki : 

14 sayılı Genel Kurul Kararı İstanbul ili hu
dutları dahilindeki müstakil belediye sınırlan 
içinde yayımlanan gazetelerin resmî ilân alabil
melerini bu gazetelerin, (il merkezinde, - yani 
istanbul merkezinde - yayımlanan gazetelerde 
aranan vasıflan haiz olmalan ve aynı vecibeleri 
yerine getirmeleri) şartlarına bağlamamıştı. 

Bu durumda Yalova'da çıkan (Haberci Ga
zetesi), istanbul merkezi gazetelerinin tabi olduk
ları vasıf ve vecibelere tabi olmaksızın, resmî ilân
lardan faydalanabiliyordu. 

Soruda zikredilen 21 numaralı Genel Kurul 
Kararı bu durumu değiştirmiş, istanbul ili hu
dutları dahilindeki - Yalova gibi - müstakil bele
diye sınırları içinde yayımlanan gazetelerin res
mî ilân alabilmelerini yukarda zikredilen, istan
bul merkezindeki gazetelerin tabi olduklan, (va
sıf) ve (vecibe) şartlanna bağlamış bu şartlan 
haiz olmıyan gazetelerin ve o meyanda, anlaşıl
dığına göre, Yalova'nın (Haberci Gazetesi) nin 
resmî ilânları kesilmiştir. 

Basın - ilân Kurumu Genel Kurulu resmî 
ilânların dağıtımı işlerini düzenlemek yetkisini 
de kanundan almaktadır. Genel Kurul, bu ka
nuni salâhiyetin istimali cümlesinden şimdiye ka
dar yukarda zikredilen ve Resmî Gazetede neşro
lunan 14 ve 21 numaralı kararlan almış ve yü
rürlüğe koymuştur. 

Binnetice Basın - ilân {Kurumunun adı ge
çen - Yalova'da münteşir - (Haberci Gazetesi) 
m, Genel Kurulun 21 numaralı Karan ımu/vıatoe-
hesinde artık resmî ilânlardan faydalandırma
masında 195 numaralı Kanuna ve Yönetmeliğe, 
kararlara aykırı bir cihet yoktur, 
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Haberci Gazetesi Basın - İlân Kurumu Ge

nel Kurulunun 24 Mayıs 1962 tarihli, 14 sayılı 
Kararının 1 ilâ 28 noi maddelerinde İstanbul 
merkezinde yayımlanan gazeteler için koyduğu 
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vasıf ve vecibe şartlarını yerine getirdiği takdir
de kendisine tekrar resmî ilân verilebileceği ta
biîdir. 

Saygılarımla. 

(x) Yazı sayfası: 1 

195 nolu Kanun, 
Madde: 29 

Resmî ilânlar : 

Kanun, 
a) Tüzük, 

Yönetmeliklerle 

Genel, 
Katma bütçeli daireler, 
İl özel idareleri, 
Belediyeler, 
Köyler, 

\ b) İktisadi Devlet Teşekkül
leri, 
Sermayesinin yarısından 
fazlası kamu hukuku tü
zel kişilerine ait bulunan 
teşekküllerin 

Yayınlanması mecburi olan ilân
lar 
(özel dernekler hariç) 

Verdikleri 

- Reklâm mahiyetini taşımıyan 

İlânlar 
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Ankara Milletvekili Burhan Apaydın'in, yoklama ve nisapların tesbiti yönünden İçtüzük tatbikatı 

ile ilgili önergesi hakkında Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararına verilen oyların sonucu 

(Karar kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar ' 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ilîyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 385 

Kabul edenler : 188 
Reddedenler : 187 

Çekinserler : Q 
Oya katılmıyanlar : 57 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Fennî İsli myeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BlTLtS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs • 
Hüseyin Incioğlu 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
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 Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zer^n 

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

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

KASTAMONU 
Ali özdikraenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
îhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 
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MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NÎĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 

24 . 3 . 1964 O : 1 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç • 

SÎÎRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztarak 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman 'Bölükbaşı 
ismail Gence 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 

[Reddedenler] 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

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

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğhı 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Farulk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
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DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

"GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
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Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
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 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâl dan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 
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KONYA 

İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
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 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdımir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

[Çekimerler] 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral \ Mi 

GAZİANTEP 
Mithat San 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 
Kemal Badıllı • 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
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İZMİR 

Osman Sabri Adal 
KASTAMONU 

İhsan Şeref Dura 

ADANA 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (t. Ü.) 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BURDUR 
Mehmet özbey 

KOCAELİ 

Nihat Erim 

MANİSA 
* 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

[Oya kaUlmıyanlar] 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok (Bşk. V.) 
DENİZLİ 

Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Recai îskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Kemal Satır (B.) 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan) 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

Y'ETMİŞÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

24 . 3 . 1964 Salı 

Saat: 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

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

2. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dın'm, 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamname
ye bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin 
geri verilmesine dair önergesi (2/659, 4/309) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — 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] 

2. — 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] 

3. — 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 4. — 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 5. — özel öğretim kurumlan 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, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mik* 
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] 



6. — 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) 

7. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17. 8 .1963] 

8. — 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 . 1 0 . 1963] 

9. — îstanoul 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] 

10. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'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] 

11. — 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] 

12. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
y ansan'in, 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 içişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3.1.1964] 

13. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Feride'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] 

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

15. — 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) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı : 581) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

16. — 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) [Dağıtma tarihi : 
10 . 2 .1964] 

17. — 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 18. — 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, içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/625) (S. Sayısı: 
617) [Dağıtma tarihi: 26.2.1964] 

X 19. — 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, içişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 20. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, iç
işleri , ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı: 632) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

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

X 22. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4 . 3 .1964] 

X 23. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 erm üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] ' 

X 24. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tanm, Sanayi, içişleri 

ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/628) (S. 
Sayısı: 638) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

25. — 5442 sayılı il idaresi 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; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDtLtK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR 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, iç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (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] 

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 
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Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci ma'ddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

6. — Samsun Milletvekili îlyas 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 Bozcah'nm, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14.9.1963] 

8. — Bursa Milletvekili 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 raporları (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 Senatosu 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 raporlan (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 kânun 
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 izmir Üyesi Hilmi Onat vo Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâaı 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 k&nun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma, tarihi : 20 . 9 .1963] 

*-
16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Rifat Ö/atürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dr/ar Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporlan 
^2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
30 . 9.1903] 



17. — Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğdu'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 ncı 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
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 ismail 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 Inal'm, 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 istanbul 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 ihsan 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 istanbul 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 ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şifin, 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'ın, 
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] 
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28. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve i 

10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
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
lemesine 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'ın, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 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 : 8.101963] 

31. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi 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. — İstanbul 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 I 

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 İhsan 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 İstanbul 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 İçiş
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 İçişleri 
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-



üye 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 
6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X44. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplanna 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 
Kararı ve Dilekçe Karma komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; C. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, O. 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 Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
C. 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 Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
rarı 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 Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı 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 Kararına 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, 
C. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

50. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdareci üyelerinin, 1963 yilı 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'm, 
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
ların 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. — İzmir Milletvekili Şinasd 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. — İstanbul 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
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy-
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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 İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su işleri 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 Başkanjığı 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 işletmesi 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
lan hesabı hakkında Hesaplan inceleme Ko
misyonu rapora (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtma tarihi : 11. 3 .1964] 

62. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 . 3 .1964] 

63. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 643) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

V 
ÎKL DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 
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, Bölg-e 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 İncesulu'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 Inan'-
m, 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 
vo Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 
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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] 

10. — 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'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
İçişleri 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 İcra 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. Sayın : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

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 raporlan (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
lan (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 tasarfsı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporlan (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'm, 
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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 bağh (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 39 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 
tasarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1968] 

27. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporlan (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 Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (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 tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 .1963] 

X 31. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
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 tasarısı ve Dışişleri, Sağlık 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 raporları (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. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1963] 
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36. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 

1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve îçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
(S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 

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

38. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması # hakkında kanun ta
sarısı 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 komisyondan 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 odan 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 tasarısı 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, îçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 
5.9.1963] 

45. — İstanbul 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 imar ve İskân, içişleri, Haliye 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 Eren'in, 
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 istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet mes 
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 içiş
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
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. — istanbul 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 ncı 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 hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon-' 
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lan 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
ler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
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'nın 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 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad-



de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. "Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 

64. — Askerî memnu mmtakalar 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, 
fcüyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
İik 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 Andlaşmanm 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-
laşmasmın uygulanması için imza edilen And
laşmanm, 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 Aydm 
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] 

13 — 
69. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in; 

düğünlerde men'i isr afata 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'nm, 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 tasansı 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 



— 14 — 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık 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 tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi: 25.12.1963] 

X 80. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasına 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 
İşletme 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 İbrahim 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 Yücebilgin 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 İhtiyat 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'm, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 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] 

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 tatbikatlannda mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve içişleri 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 ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
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 Isaoğlu Ru-
kiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(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. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı iktisat ve Ticari ilimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12 . 3 .1964] 




