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içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 26:28 
2. — Gelen kâğıtlar 28:30 
3. — Yoklamalar 30 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 30 
'1. — Türk Siâhlı Kuvvetleri adına 

Genelkurmay (Banşkanvekili Orgeneral Ali 
Keskiner'in Sayın Millet Meclisi üyeleri
nin ve [Millet Meclisi üyeleri adına 
(Başkan Fuad Sirmen'in Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin; 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı ile Kurban bayramın]! 
tebrik eden karşılıklı telgrafları '30:31 

'2. — NATO Altıncı Müttefik Taktik 
Hava Kuvvetleri Kunıanndanı Tümıgene-
ral. Arno H. Luehmjan'm Ulusal Egemenlik 
Bayramı münasebetiyle şahsan Milllet 
Meclisi Başkanı Fuad 'Sirmen'e ve Altıncı 
Müttefik Taktik Hava Kuvvetleri Karar
gâhı personeli adına da Millet Meclisi üye
lerine tebriklerini bildiren telgrafı 31 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er-
kin'in dönüşüne -kadar kendisine Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Sa-
tır'ın vekillik etmelerinin uygun görüldü-

' ' . : . " . - . Sayfa 
güne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/874) . 3 1 

4. — Köy İşleri Bakanı Lebit Yurd-
oğlu'na da Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'-
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
daip Cumhurbaşkamlığı tezkeresi (3/875) 31 

6. — istanbul Milletvekili Tahsin De-
ıııiray ile Çanakkale MiM-etVelkiiK: Ah
met Nihat Akay'ım, hâd bir şekil aftan 
Türk - Yunan münasebetlerinin umuımî bir 
muhasebesinin yapılmsı için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/10). 31:32 

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'-
in Yunanistan Hükümetinin bâzı beyanları 
ve bâzı davranışları ile bu Devletle Tür- • 
kiye arasında, yürürlüğe konmuş bütün 
anlaşmaların gözden geçirilmesi hususun
da bir genel görüşme acıkmasına dair 
önergesi. (8/11). 31:32 

5. — Görüşülen işler 32 
1. — Lübana'a silâh satışından doğan 

alacağımızla Fransız Hükümetinin emri
mize verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da 
ve Fransa'da Türk misyonları için arsa, 
bina satınalınmasına veya yaptırılmasına, 
ayrılması hakkında kanun tasarısı ve Ma-



Sayfa 
üye, Dışişleri ve Plân komisyonları rapor
lun (1/609) (S. Sayısı : 650) 32:33,52,08:06 

2. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin de-
ğigtiriimesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Tarım, Ticaret, Sanayi, Gümrük 
ve Tekel ve Plân Komisyonlarından se
çilen dörder üyeden kurulan Vergi Re
form Geçici Komisyon raporu ve Anaya
sa Komisyonunun mütalâası. (1/664) (S. 
Sayısı : 698) (Dağıtma tarihi : 28.4.1964)33:34 

3. — 1837sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 
tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü v*o 
geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına 
dair"kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, 
Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/632) (IS. Sayısı : 
631) 34:52,52,67:70 

6 — Sorular ve cevaplar 52 
A — Yazılı sorular ve cevapları 52 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker-' 

in, 17 Kasım 1963 tarihinde yapılan Ma
hallî İdareler seçiminde, Türkiye'de, seç
men kütüklerinin düzenlenmesi için ne 
kadar para sarf edildiğine w 52 

Sayfa 
2. — Istanbu, Ankara ve İzmir şehir

lerinde, 17 Kasım 1963 tarihinde yapılan 
Mahallî İdareler seçiminde, seçmen kütük
lerinin düzenlenmesinde, kaç kişinin gö
revlendirildiğine dair yazılı soru önerge
leri ve Adalet Bakanı Sedat Çunıralı'nm 
yazılı ccviabı (7/400, 401) -52:54 

3. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in »Giresun ili hudutları dâhilinde, 
Kalkınma Plânının 1963 yılı programına 
göre, yapılması derpiş edilen yatırımların 
hangilerini realize edilmiş olduğuna dair 
Başbakandan soru önergesi ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Sa-
tır'm yazılı cevabı (7/462) 54:58 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Trakya pancarları için özel bir 
fiyat rejimi düşünülüp düşünülmediğin1,1 

dair soru önergesi, ve Sanayi Bakanı Mu
ammer Erten'in yazılı cevabı (7/465) 59 :60 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in Zirai Donatım Kurumu Emir
dağ ilçesi temsilciliği için talip olanlardan 
hangilerinin aranan vasıf ve şartları haiz 
olduklarına dair soru önergesi, ve Tanım 
Bakanı Turan Şahin'in yazılı cevabı 
(7/478) ,' '60:62 

• ı m»w 

Geçen tutanak özeti 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler; Hasan-
kale'nin sel felâketiyle karşılaşmaması için ge
rekli kanalın ibir an önce açılmasına, 

Samsun Milletvekili llyas Kılıç; Avrupa ve 
Amerika'dan ihtiyaç fazlası yapı gereçleriyle, 
buldozer ve kamyon gibi yapı araçlarının inşaat 
mevsimine yetiştirilmek üzere Gümrük Resmin
den istisnasına ait tasarının, komisyonlarda sü
ratle görüşülerek, Genel Kurula verilmesine dair 
birer konuşma yaptılar. 

Ankara Milletvekili Ahmet Üst ün'ün, trak
tör ihtiyacının giderilmesi için Hükümetçe yar
dım yapılması konulu demecini ise Ticaret Ba
kanı Fennî Islimyeli, bu hususta gerekli çalış
maların yapılmakta olduğu şeklinde, cevaplan
dırdı. 

Gider Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair kanun tasarısı, ikinci defa acık 
oylamaya konulmak suretiyle, kabul edildi. 
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Esnaf ve Küçük sanatkârlar kanun tasarısı
nın tümü de, verilen önergelerin ışığı altında 
komisyonca yeniden düzenlenen maddelerin 
görüşülmesinden sonra, kabul olundu. 

(j<enel Kurulun 10 gün süre ile tatile girmesi 
konusunda parti grupları temsilcilerince verilen 
önergenin kabulünden sonra, 

28 Nisan 1964 Salı günü saat 15 t e toplan il-

tiözlü sorular 
\. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'm, Midyat'ın Kerburan (Dargeçit) nahiye
sinin ilçe haline getirilmesi için çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair sözlü soru önergesi, içişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/834) 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Askerlik Şubesinin eski binasın
dan ite zaman ne sebeple tahliye edildiğine ve 
ikamet ettiği binanın kime aidolduğuna dair 
sözlü soru önergesi, Milli Savunma Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/835) 

3. — Edirne. Milletvekili b1 alı ir Uiritlioğlu'-
ııun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de-
recoli, üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair sözlü soru önergesi, Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/836) 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan iŞenyurt'-
utı, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi. Millî Savunma. Bakanlığına gönderil
mişti!'. (6/837) 

Yazılı sorular 

inak üzere (Saat 17,15 tc) Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Yozgat, 

Mckki Keskin İsmet Kapısız 

Kâtip 
Samsun 

llu us Kılıç 

düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Sa
nayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/483) 

4. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat'ın Kartmiıı köyündeki jandarma 
karakolu binasının kime aidolduğuna ve ne mik
tar kira ödendiğine, dair yazılı soru önergesi, İil
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/484) 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Silopi, Cizre, Savur, Ömerli, Kızıltepe ve 
Mazıdağı ilçelerinde birer hükümet konağı ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair ya
zılı soru önergesi Maliye Bakanlığına gönderil
miştir. (4/485) 

6. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı 
kan'm, Midyat'ta yapılması kararlaştırılan <'-cza 
evinin inşaatına ne zaman başlanacağına dair ya 
zıh soru önergesi Adalet Bakanlığına şıöııdcril 
mistir. (7/486) 

7. — Mardin Milletvekili Mehmel Ali An 
kan'm, Kızıltepe ilçesinde bir ortaokul binası 
iıışaası konusunda ne düşünüldüğüne dair yazı 
lı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/487) 

8. — Konya Milletvekili KaÜircan KaÜı'nın. 
Düzce'de yerleştirilen 80 - 1U0 kadar Bulgaris
tan göçmenine arazi tahsisi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi, İmar ve is
kân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/488) 

9. — Konya Milletvekili Kadireaıı Karlı'ııın. 
Güzel Sanatlar Akademisinin çalışmalarının ıs
lahı lüzumuna inanıp inanümadığına dair yazı
lı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/489) 

10. — Konya Milletvekili Kadircan Kai'lı'nın, 
Çorum Lisesinde, 20 Mart 1964 Cumartesi günü, 
vükubulan olay hakkında bir soruşturma yapı
lıp yapılmadığına dair yazı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/490) 

1. —• Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Mardin ili merkezinde iş ve İşçi Bulma-
Kurumunun bir şube veya bürosu açılması ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/481) 
'"~2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan'ın, Midyat'ta bir erkek sanat enstitüsü ve
ya yapı usta okulu açılması konusunda ne düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/482) 

3.- — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat ilce merkezinde bir Sümerbank 
alım ve satım mağazası kurulmasının düşünülüp | 
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2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 1315 doğumlu Mustafaoğhı Besim Yo

rulmaz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanım tasarısı (1/682) (Maliye 
ve Plân. Komisyonlarında) 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1962 bütçe yılı kesinhesap kanunu ta
sarısı (1/683) (Sayıştay Komisyonuna) 

3. —• Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge-
•ıel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
mum tasarısı (1/684) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Devlet Su İğleri Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/685) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

5. — Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Doku
nulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek 4 ncü Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı (1/686) (Dışişleri Komis
yonuna) 

6. —• Üniversite unvanlarının akademik sa
hada tanınması hakkında Avrupa Sözleşmesini11 
onaylanmasının uvgun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı (1/687) Millî Eğitim ve Dışişleri 
komisyonlarına) 

Teklifler 
7. — Samsun Milletvekili il yas Kıl iç'm, 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 67 nci maddesine bir (e) fık
rası eklenımesine dair kanun teklifi (2/71'])- (Ma
liye ve Plân Komisyonlarına) 

8. —• Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, çe
şitli teadül ve teşkilât kanurilıariyle diğer ka
nunlarda mevcut laylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi hakkındaki 28 . '2 . 1959 tarih 
ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci ımjaddesinin de
ğiştirilmesine dair kaun teklifi (2/712) (Plân 
Komisyonuna) 

9. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
3656 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
si hakkında kanun teklifli ('2/713) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
10. — Ankara Üniversitesinin 1962 bütçe 

yılı Kesinlhesaibına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Bakanlığı tezke
resi (3/871) (Sayıştay Komisyonuna) 

11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1962 Bütçe Yılı kesinhesabına ait uy-
ıguntluk bildiriminin sunulduğuna dair İSayış
tay Bakanlığı tezkeresi ('3/8712) (Sayıştay Ko
misyon una) 

12. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1962 
bütçe yılı kesinhesalbma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/873) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
13. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kesen'-

nin yasama dokanulmıazlığınm kaldırılıması hak
kında /Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından mürekkep kanma Komis
yon raporu (3/771) (Güınıdcımıe/) (S. Sayısı : 
673) 

14. — Kayseri Milletvekili AbdüThalim 
Araş'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
'hakkında Başbakanlık tezkeresi 've Anayasa ve 
•Adalet komisyonlarından mürekkep Karm'a Ko-
ımîLsvon raporu (3/596) (Gainıdeme) (S. Sayısı : 
674) 

15. — Anka.ra Milletvekili Ferhat Nuri Yıl
dırım'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından (mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/705) (Gündeme) 
(iS. Sayısı : 675) 

16. —• Aydın Milletvekilli İsmet Sezginin 
yasama dokunulımiazlığınm kaldınllması hakkın
da Baş bak alık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Kaırma Komisyon 
raporu (3/609) (Gürıdeıme) S. Sayışa : 676) 

17. — tstanbull Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl-
'ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/610) (Gündeme) 
(İS. Sayısı : 677) 

18. — Bingöl Milletvekili Halit Rıza Ünal'ın 
yasama dokunullmazlığınm ka'ldırıılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/637) (Gündeme) (S. Sayısı ; 
678) 
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19. — Gümüşhane Milletvekili Halis Bayranı-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Baş'baıkanlik tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyo.a raporu (3/755) (Gündeme) 
(IS. Sayısı : 679) 

20. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın, ya
sama dokunulmazlığının kalldırılmıası hakkında 
Başbakanlık tezkeresi Ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karana Komlisyon ra
poru (3/756) (Gündeme) (S. iSayısı : 680) 

'21. — îsıtanhu! Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Baş/bakanlık tezkeresi ve' Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/757) (Gündeme) {S. Sa
yısı : 681) 

22. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/680) '(Gündemıe) (ıS. Sayısı : -682) 

23. — Ankara Milletvekili Zühtü FeMivanlı'-
nın yasama dokunulmazlığının kaldırıllması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/679) (Gündemje) ()S. İSayısı : 
683) 

24. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu 
ile Çorum 'Milletvekili Hilmi Incesulu'nun yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da 'Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
'komisyonlarından mürekkep Karmja Komisyon 
raporu (8/668) (Gündeme) (İS. Sayısı : 684) 

25. — Kastamonu Milletvekili Fethi Doğan-
çay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/667) (Gündeme) (.S. Sayısı 
685) 

26. — tamir Milletvekili Mehmet AJi Aytaş'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa Ve Ada
let ko misyonlarından mürekkep Karımla Komis
yon raporu (3/645) (Gündeme) (IS. Sayısı : 
686) 

27. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 
yasama dokumum azlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/644) (Gündeme) (S. Sayısı : 687) 

28. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğılu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkıda Başbakandık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komlisyon raporu (3/639) (Gündeme) (S. Sa
yısı :688) 

129. — Giresuıl Milletvekili ibrahim Etem Kı-
llıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakalık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlaırından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/735) (Gündeme) S. Sa
yısı : 689) 

30. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in 
yasama dokunulmazlığmın kaldırılması hakkın
da Başbakalık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyon!arından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/719) (Günndeme) (IS. Sayısı : 690) 

31. — Teımjsil ödeneği hakkındaki Kanuna eik 
kanun tasarısı ve içişleri, Mil î Savunma, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (1/518) (Gün -
dem>e) (S. iSayısı : 692) 

32. — Taşıt Kanununda değişiklik yaıpıllma-
sı hakkında kanun tasarısı ve içişleri ve Plân 
'komisyonları raporları (1/566) (Gündeme) (S-
iSayısı : 693) 

'33. — iller (Bankası Kanununun 2 nci madde
sinin değiştirilmesi ve 3 neü maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında 'kanun tasarısı ve içişleri, 
imar ve iskân ve Plân komisyonları raporları 
'(1/646) (Gündeme) (S- .Sayısı : 694) 

34. — Ege Üniversitesi adiyle izmir'de Mc 
üniVersite kurulması hakkındaki 6595 sayılı Ka- ' 
nunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları ('l/638) (Gündemle) (S. Sa
yısı : 695) 

35. — Ankara Tnp ve Fen fakülteleri yapımı 
için 'gelecek yıllara geçici yüklenmelere (girişil
mesi hakkındaki 4879 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonarı ra
porları (1/594) (Gündeme) ('S. Sayısı : 696) 

36. — Manisa ilinin Selendi ilçesi. Hacılar 
köyünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Velioğlu, Asiye'den doğıma 
5.3.1943 doğumlu Durmuş Karako'ç'un ölüm, ce-

— 29 — 
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zadına çarptiMlkııası .hakkında Başbakanlık teız-
keresi ve (Adalet (Komisyonu raporu (ft/$66) 
(Gündeme) (I& Sayısı. : 697) 

37. — Eskişehir Milletvekili Şevket A^lnız-
oğkı ve iki arkadaşının, 28 . \ . 19Ö9 tarih ve 
7196 sayılı (Kanunun 1 nci ınaddesMn birinci ' 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi 've Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/679) (Gündenıe) (IS. Sayısı : '699) 

38. — 5434 sayılı Türkiye Oııımlhuriyeti Emtek-
M 'Sandığı Kamı ninnin 22 nei Tuaddesine bir fık-
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ra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve tMJaliye 
ve Plân komisyonları raporları (ıl/636) (Günde
me-) (ıS. Bayisi: 700) 

39. — 5383 Sayılı Gümrük Kanununa •bağlı 
(fünırük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tanım, Ti
caret, Sanayi, Gümrük ve Tekel ve Plân ko
misyonla rıd an seçilen dörder üyeden (kurulan 
'Vergi Reform Geçici Komisyon raporu ve Ana
yasa Komisyonunun mütalâası. (1/664) (Gün-
<deme) OS. Sayısı : 698 

B Î R İ N Ö Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Süreyya Öner (Siirt) 

BAŞKAN -••• Millet Meclisinin 94 neü Bir
leşimini açıyorum. Sayın üyelere tatil sonu boş 

geldiniz deriz. (Sağ ol, sesleri) 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN - - Lütfen beyaz düğmelere arka
daşlarımız bassınlar, yoklama muamelesi başla
mıştır. Lütfen arkadaşlarımız biraz acele etsin
ler, yoklama muamelesi devam etmektedir... 
Yoklama muamelesi bitmiştir. Müzakereler için 

gerekli çoğunluğumuz mevcuttur, müzakereleri' 
başlıyoruz. 

Bayram tebrikâtı vardır, Divan sunuşları 
olarak onları okutuyorum ; 

4. - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. -—• Türk Silâhlı Kuvvetleri adına Genel -
kurmay Başkanvekili Orgeneral Ali Keskiner'in 
Sayın Millet Meclisi üyelerinin ve Millet Meclisi 
üyeleri adına da Başkan Fuad Sirmen'in Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin; 23 Nisan Ulusal Egemen
lik ve Çocuk Bayramı ile Kurban Bayramını teb
rik eden karşılıklı telgraflar 

Sayın Fuad Sirmen, Millet Meclisi Başkanı 
Millet Meclisimizin muhterem üyelerinin 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

ile Kurban Bayramını Türk Silâhlı Kuvvetleri 
adına tebrik eder, saygılarımı sunarım. 

Genelkurmay Başkanı Y. 
* Orgeenral Ali Keskiııer 

(Alkışlar) 
Sayın Orgeneral 
Ali Keskiner 
Genelkurmay Başkanvekili 

Ankara 
Zatıâlinizin ve şahsınızda Türk Silâhlı Kuv

vetlerinin Ulusal Egemenlik ve Kurban Bayra-

30 
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mini §ahsım ve Millet Meclisi üyeleri adına teb
rik eder, teşekkürlerimle saygılarımı sunarım. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

2. — NATO Altıncı Müttefik Taktik Hava 
Kuvvetleri Kumandanı Tümgeneral Arno //. 
Luehman'ın Ulusal Egemenlik Bayramı müna
sebetiyle şahsan Millet Meclisi Başkanı Fuad 
Sirmen'e ve Altıncı Müttefik Taktik Hava Kuv
vetleri Karargâhı personeli adına da Millet Mec
lisi üyelerine tebriklerini bildiren telgrafı 

BAŞKAN — Diğer bir tebrik yazısı var, onu 
okutuyorum : 

Sayın Fuad Sirmen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 
Türk Hâkimiyet Günü münasebetiyle şahsan 

ekselansınıza tebriklerimi ve en iyi temennileri
mi sunarım. Altıncı Müttefik Taktik Hava Kuv
vetleri Karargâhı personeli de Türk kanun ko
yucularına ve temsil ettikleri millete âti için on 
iyi hissiyatları izhar etmek hususunda bana il
tihak ederler. 

NATO 
Tümgeneral Arno' H. Luehman 

S. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kemal Satır'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/874) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, onu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kemal Satır'm vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

4. — Koy İşleri Bakanı Lebit Yurdoğlu'na 
da Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in vekillik etme-

— 81 
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sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/875) 

BAŞKAN — Diğer bir Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Davet üzerine yurt dışına gidecek olan Köy 

İşleri Bakanı Lebit Yurdoğlu'nun dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

5. — istanbul Milletvekili Tahsin Demiray 
ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'ın, 
hâd bir şekil alan Türk - Yunan münasebetleri
nin umumi bir muhasebesinin yapılması için bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/10) 

(i. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in. Yu
nanistan Hükümetinin bâzı beyanları ve" bâzı 
davranışları ile bu Devletle Türkiye arasında, 
yürürlüğe konmuş bütün anlaşmaların gözden 
geçirilmesi hususunda bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/11) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şimdi gün
dem harici Sayın Tahsin Demiray ve Sayın Ah
met Nihat Akay tarafından Kıbrıs konusu hak
kında bir genel görüşme açılması talebi mevcut
tur, onu okutacağım. Yine bu meyanda Sayın 
Nihat Erim tarafından verilmiş bulunan bir ge
nel görüşme açılması isteği vardır, onu da oku
tacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1964 yılı başlarken yeniden ön plâna çıkan 
ve milletlerarası sahaya intikal eden Kıbrıs me
selesinin tabiî ihtilâtları cümlesinden olarak ve 
aramızda akdedilmiş olan 1930 mukavelesinin 
feshine varacak kadar hâd bir şekil alan Türk -
Yunan münasebetlerinin Millet Meclisinde umu
mi bir muhasebesinin yapılması, milletvekilleri
nin ve Hükümetin düşüncelerini millet kürsü
sünden bildirmeleri zaruretiyle ve bundan son
ra bu münasebetlere verilecek istikametin tâyi
ninde faydalı olacak bir genel görüşmenin açıl-
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masını Anayasanın 88 nci maddesinin verdiği 
hakka dayanarak teklif ediyoruz. 

tstanbul Çanakkale 
Tahsin Demiray Ahmet Nihat Akay 

BAŞKAN — Anayasanın 89 nen unaddesi ge
reğince ilk birleşimde gündeme alınıp alınma
ması hususu görüşülecektir. 

Sayın Nihat Erim tarafından verilmiş bulu
nan genel görüşme açılması önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda gösterdiğim konuda bir genel görüş
me açılması için gerekli işlemin yapılmasını say-
g.iyle rica ederim. 

Kocaeli 
Nihat Erim 

1. Yunanistan Hükümetinin bazı beyanları 
ve bâzı davranışları, ,bu memleketle Türkiye ara
sındaki Zürih ve Londra Anlaşma]ariyle, 1960 
da Lefkoşa'da imzalanan Garanti ve ittifak An
laşmaları bakımından. Hükümetimizce nasıl kar-
şılan/mıştır? Bu konuda yapılacak açıklama 
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üzerine milletvekillerinin düşüncelerini Meclis 
kürsüsüne getirmeleri; 

2. Yunanistan, Devletler Hukukunun ana 
kaynağı olan anlatmalardan doğan vecibelerin
den bir kısmını keyfi bir tutumla bize karşı çiğ
nemekten. sakınmadığına göre; Lozan'da imza
lanan vesikalardan başlıyarak, bugüne kadar 
adı geçen Devletle Türkiye arasında yürürlüğe 
'konmuş (bütün anlaşmalar hakkında, Devletler 
Hukukuna dayanarak, mukabelei Bilmisil hak
kını kullanmak hususunda, Türk Hükümeti
nin politikası açıklandıktan .sonra, milletvekil
lerinin görüşlerinin Meclis kürsüsünden ortaya 
konması; 

3. Yunanistan'ın'bu davranışları karşısında 
NATO İttifakının zedelenip zedelenmediği ko
nusunun iyice anlaşılabilmesi; 

Ve : 

4. 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik Meclisi ka
rarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin 
mahiyetini Millet Meclisinin müşalıade ve tes
ciline imkân verilmesi için genel görüşme açıl
masını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Anayasanın 89 neu maddesi ge
reğince önümüzdeki ilk birleşimde gündeme 
alınıp alınmaması hususu görüşülecektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Lübnan'a silâh satışından doğan alaca
ğımızla Fransız Hükümetinin emrimize verdiği 
bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk 
misyonları için arsa, bina satınalınmasına veya 
yaptırılmasına, ayrılması hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/609) (8. Sayısı: 650) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
.Gündemin birinci defa görüşülecek işlerin 

102 sıra numarasında kayıtlı «Lübnan'a silâh 
satışından mütevellit alacağımızla, Fransız Hü
küm etinin enirimize verdiği bâzı meblâğların 
Lübnan'da ve Fransa'da Türk misyonları için 
arsa, -bina satmahnmasma veya yaptırılmasına 
tahsis olunması hakkında kanun» tasarısının 

r; r ^j .65Q # Sayılı basmayazı 'tutanağın so-
•^iûndaâır. "• 

arz ettiği hususiyet ve işin önemine binaen, diğer 
işlere takdimen görüşülmesinin temini hususunu 
Yüksek tasviplerine tsaygiyle arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin 

BAŞKAN — önergede bahis konusu olan hu
sus, gündemin 98 nci sıra numarasında kayıtlı
dır. Sayın Baıkan önergesinde gündemde mevcut 
diğer işlere takdimen bu meselenin görüşülme
sini istemektedir. Diğer meselelere takdimen 
görüşülmesi talebini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gelen tasarıda öncelik ve ivedilik teklifi var
dır, öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyenler?... 
Gelen yazıya göre, Sayın Dışişleri Bakanını 

tomsilen bu tasarının görüşülmesinde îdari î§ler 



M. Meclisi B : 94 
Dairesi Genel Müdürü Hikmet Bensan 'buluna-
calktır. Lütfen komisyon yerini alsın. 

Sayın Ali Şakir Ağanoğlu, Sayın Nuri Ba-
yar, Sayın Mirkelâmoğlu, Sayın Ete, zatıâliniz 
Komisyon adına beyanda bulunmaya salâhiyet-
tarsmız. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyenler?... 
Yok. Olmadığına göre maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşülmesi 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kaimi edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla 
Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı 
meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Mis
yonları için arsa, bina, satınalınmasına veya 

yaptırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1955 te Lübnan'a satılan silâh
ların bedeli meselesini, iki Hükümet arasında 
uzlaşma yolu ile halle ve böylece sağlanacak 
meblâğ ile Beyrut" Büyükelçiliğimiz için bina, 
arsa satınalmaya veya yaptırmaya Dışişleri Ba
kanlığı yetkilidir. 

Uzlaşma yolu ile üzerinde mutabık 'kalına
cak meblâğın birinci fıkradaki maksat için kul
lanılmasından sonra bu parayı bütçeye gelir ve 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isti-
ycn? Yok. Olmadığına göre birimci maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul ve Ankara'da Fran
sız Hükümeti emrine tarafımızdan evvelce mec-
cenan tahsis olunan elçilik binası ve arsasına 
muka'bil mezkûr Hükümet tarafından Türk Hü
kümetine, kira veya kapitalize edilen kira na-
miyle hibe olarak verilen ive halen, cari rayiç 
üzerinden 3 361 452,58 Türk lirasına baliğ olan 
paranın tamamı ile bundan böyle tahakkuk ede
cek olan faizlerin, Fransa'daki Türk Misyon
ları için arsa, ibina satınalmak veya yaptırmak 
üzere, bütçeye gelir ve Dışişleri Bakanlığı büt
çesinin ilgili bölümüne ödenek kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 
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Bütçesi senesinde (kullanılmadığı takdirde bu 

paranın tamamını veya kullamlmıyan bakiye
lerini mütaakıp bütçe yıllarında, Muhasebe i 
Umumiye Kanununun 55 nci maddesine tevfi
kan, aynı maksatla kullanmaya Maliye ve Dışiş
leri Bakanları yetkilidir. 

BAŞKAN — 2 nci ma'dde üzerinde söz isti
yenler? Yok. Olmadığına göre 2 nci maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is
tiyenler? Yok. Üçüncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Üçüncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Dışiş
leri Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyenler? Yok. Dördüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Dördün
cü madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylamaya tâbidir. Yal
nız, Sayın arkadaşlarım müsaade buyururlarsa 
bu açuk oylamayı kupaları gezdirmek suretiyle 
yapalım, bu suretle diğer işlerimize bir sekte 
vermemiş olur. Muvafık mı arkadaşlar?... (Mu
vafık, muvafık sesleri.) 

Lütfen 'kupaları gezdiriniz. 

2. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Tarım, Tica
ret, Sanayi, Gümrükve Tekel ve Plân komisyonla
rından seçilen dörder üyeden kurulan Vergi Re
form Geçici Komisyon raporu ve Anayasa Komis
yonunun mütalâası, (1/664) (S. Sayısı,: 698) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan verilmiş-bir önerge var, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen kâğıtlar arasında yer alan ve 'dağıtıl

mış bulunan 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısının 1964 Bütçesi 
ile ilgisi dolayısiyle biran önce kanunlaşması za
ruri olduğundan gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilik ıkararı verilmesini ve diğer tasarılara 
takdimen müzakeresini saygılarımla arz ve tek
lif ederim. Maliye Bakanı 

Ferid Melen 

33 — 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, önergede 

bahis konusu olan husus gündemimizde mevcut 
değildir. Bu kanun tasarısı ve teklifi henüz 
üyelere bugün dağıtılmıştır. (Bu bakımdan, 
aradan 48 saat geçmemiş bulunduğu için, 48 
saat geçme hükmüne riayet edilmeksizin bu
gün görüşülmesi hususu istenmektedir. Ev
velemirde bu hususu oyunuza sunacağım. Daha 
sonra gündeme alınması hususunu oyunuza 
sunacağım. Daha sonra da, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi husununu oyunuza sunaca
ğım. Ve daha sonra da gündemde bulunan di
ğer maddelere- takdimen görüşme hususunu 
oyunuza sunacağım. 

Şimdi evvelemirde bahis konusu kanun 
teklif ve tasarısı aradan 48 saat... 

ALÎ DlZMAN (Tokat) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN -- Söz mü istiyorsunuz efendim, 
önergeniz hakkında im Sayın Dizman? 

ALİ: DİZMAN (Tokat) — Evet Efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÎ DtZMAN (Tokat) — Pek* muhterem 

arkadaşlarım, halihazırda oylarınıza sunul
makta bulunan önergenin belirtttiği tasarı, 
elindeki bu gördüğünüz kalın 5383 sayılı Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısıdır. Gerek dış tica
ret bakımından olan ehemmiyeti, gerekse bu
nun getirdiği hükümlerin iç ticaret hayatı
mıza akislerinin derecesi hakkında bir fikir 
sahibi olabilmek için kanun tasarısının iyice 
tetkiki bâr zaruret halindedir. 

Bu kadar kalın "bir tasarıyı ancak "bugün göz
lerimizde bulabildik. Bugün görüşülmesine 
geçtiğimiz takdirde üzerinde en ufak bir fikir 
sahibi bulunmadan oylarımızı kullanmak za
rureti ile karşılaşacağımız pek aşikârdır. Bu 
itibarla, bu mevzuda, kırksekiz saatlik müdde
tin muhafaza edilmesini ve kırksekiz saat geç
tikten sonr gündeme- girmesi suretiyle görü
şülmesinin temini bakımından, 48 saat geçme
den gündeme alınması yolundaki teklifin red
dedilmesini arz ve istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. .Yok. 
Bu 'tasarının, kırksekiz saat geçme kay

dına tabi olmaksızın gündeme alınması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... 
Kabul etmiyenler... 

28 . 4 . 1964 O : 1 
Efendim ,Divanda tereddüt hâsıl oldu. Aya

ğa kalkmak süratiyle oylamayı tekrarlıyaeağız. 
Lütfen, önergenin kabulünü istiyenler ayağa 

kalksınlar... Kabul etmiyenler ayağa kalksın
lar lütfen... 

öne rge reddedilmiştir. 

3. — 1837 sayılı BITKI Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 tarinli 
ve 206 saayilı Knunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlm'indan seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı : 631 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan verilmiş bulunan ve gündemde mevcut Bi
na Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanunun öncelik ve ivedilikle, diğer bütün 
işlere takdimen görüşülmesi hususunda önerge 
vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 20 sıra numarasında yer 

lan «7837 sayılı Bina Vergisi Kanununda de
ğişiklik yapılmasına ve 3 . 1 . 1961 tarihli ve 
206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci »mad
delerin kaldrılmasma dair kanun tasarısının» 
1964 yılı ile ilgisi olması sebebiyle, öncelikle 
ve gündemde bulunan diğer tasarılara takdimen 
görüşülmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Maliye Bakam 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Gündemde mevcut diğer ta
sarılara takdimen görüşülmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu ba
his konusu olmuştur. Öncelikle görüşülmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Maliye Bakanı [buradalar, komisyon 
lütfen yerini alsın. Komisyonu bekliyoruz efen
dim. 

(1) 631 S .Sanfüı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Kanunun tümü üzerinde söz istiyenler; l 

grupları adına, söz istiyenler... Sayın irfan 
I i aran, O. K. M. P. Grııpu adına. 

İRFAN RARAN (Konya) — Vazgeçtim Sa
yın Başkan. 

•BAŞKAN' — Sa.vuı Kâmil inal, M. P. Grupu 
KÂMİL İNrAL (Bolu) — Vazgeçtim efen

dim. I 
BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güven, A. P. 

Grupu adına buyurunuz. 
• ADALET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADİ

NA MÜH tDDlN GÜVEN (stanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Bugün huzurunuzda partimin sözcülüğünü 
ben yapıyorum. Bu suretle çok kıymetli arka
daşım İhsan Gürsan'a dinlenme fırsatı vere
ceğim; Sayın Maliye Bakanı arkadaşımız da eğer 
bir tenkidde bulunacaksa beni muhata}) tııtacak-
lardnv 

Tetkik ve müzakeresine başlanılmış olan Bina 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasını 
derpiş eden tasarı 4 maddelik hüviyeti ile 1837 ı 
sayılı Kanunun sadece geçici muaflık hükümle
rini değiştirmeyi istihdaf etmektedir. 

Kanunim gerekçesi şu esaslara dayanmakta
dır •.. 

1. özel sektör sahasında yatırımların bü
yük bir kısmı prodilktif konulara (sınai yatırım-
largibi) yönelecek yerde aksine bizim şartlarımı
za göre lüks sayılabilecek inşaata yönelmiştir. 
Binaenaleyh fiskal yönden teşvik edilmesi yer
sizdir. Dolay isiyle geçici muaflık rejimi esaslı 
revizyona tabi tutulmalıdır. 

2. Beş Yıllık . Kalkınma Plânına ve 1963 
icra programının 67/21.7 ııei maddesino göre 
özel sektör konut yatırımlarını (lüks konuttan), 
(ekonomik ve halk konutu) kaydıracak vergi 
tedbirleri öngörülmüştür. 

3. Yeni bir tahrire gidilmeksizin emlâk ver
gisi reformundan bahsetmeye imkân yoktur. 
Fakat bu cihet ikmal cdilinciyc kadar, bu ka

nunun tatbika, başlanması ile plânın tahakkuku
na çalışılmaktadır. 

4. Halk konutu tipi Maliye, imar, ve iskân 
ve Bayındırlık bakanlıkları tarafından plân 
gereğince müştereken tesbit edilecektir. (Sağlık 
bakımından sakıncası olmıyan halk konutları 
tipine) kaydırılması amacı esastır. 

5. Halk konutları standartlarına uygun 
asgari nitelikteki konutlar 10, yine aynı stan-
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dartlara uygun orta nitelikteki konutlarda yal
nız sahipleri oturmak şartiyle (5) sene muafi
yete tabi olacaklardır. Resmî daire, kurum konut 
ofisleri ve iş verenler tarafından yapılarak ve
ya yaptırılarak belli şartlarla asgari nitelikte
ki lojmanlar keza 10 yıl vergiden muaf olacak
lardır. Ayrıca iki ay zarfında beyanname ver
memiş olanlar sonraki malî yıl başında ibu hak
larını o zamandan itibaren kullanacaklardır. 

• 

Şimdi bu esaslar karşısındaki düşünceleri
mizi sırasiyle ifade edelim. 

1. Mesken inşaatına yapılan yardım, pro-
düktif yatırımdır. Çünkü prodüktif sayılan di
ğer yatırımların değerlenmesi, sanayiin çalışabil
mesi için gereken bütün faaliy&ti eski tabiriyle 
lâzımı - gayrimüfariki olan insan unsurunun 
hayatını temin eder. 

Prodüktif tir. Çünkü yapı yatırımlarının % 
70 i malzeme % 30 u işçiliğe hitabeder. Van'ı 
2,5 milyarın 1.75 milyarı inşaat malzemesi sa
nayiini besler. Dol ay isiyle fabrikada iş ve işçi 
hayatının ikmâline ve inkişafına geniş ölçüde 
hizmet eder. Geri kalan 750 milyon inşaat tek
nisyenleri, usta ve işçilerine hayat sahası sağ
lar. Kısacası yapı diğer prodüktif yatırımla
rın, ana endüstrisidiv. 

Verim konusuna gelince, mesken inşaatına 
yapılan yatırımın bugünkü hale nazaran daha 
çok ünite sağlıyacak bir istikâmet kazanması dü
şüncesinde beraberiz. Fakat bunun için alına
cak tedbirler üzerinde tereddüt ve endişele
rimiz vardır. 

2. Özel sektör yatırımlarının (lüks konut
tan), (ekonomik ve halk konutu) na kaydıracak 
vergi tedbirlerinin ne olması icabettiği ve tedbir 
olarak ileri sürülen ölçülerin (standartlar) da, 
doğru olup olmadığı, tatbik kabiliyeti, vereceği 
neticeler üzerindeki düşüncelerimizi ileride açık
lı yacağız. 

o.Emlâk vergisi hakkındaki düşüncemize ge
lince, halen Geçici Komisyonda konuşulan İbu 
kanunun ana prensiplerinde intibakımız olacak-

I tır. Üzerinde dikkatle çalışıldığı takdirde bir 
(reform) kanun mahiyetini alabilir. Dolay isiy
le o kanun içinde realitelere uygun, etüdü tam 
olarak yapılmış bir şekilde muafiyet maddele
rinin tesbiti imkân dâhiline girebilir. Dolayısiy-
le plânın bir isteğini, yarım bir şekilde, bu su
retle yerine getirmeyi uygun bulmamaktayız. 
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4. (Sağlık bakımından sakıncası olmıyan 

halk konutları) tabiriyle gösterilen istikâmet 
önümüzdeki kanun tasarısiyle, imar ve İskân 
Bakanlığının hazırlıyacağı (halk konutu stan
dartlarına katı olarak bağlanmakta ve buna at
fen asgari nitelikteki konutla, orta nitelikteki ko
nut bir kıstas olarak tesbit edilerek kanunda 
muafiyetler bunlara göre ayarlanmaktadır. 

Muaflığın, sosyal fonksiyonu, bir yandan mes
ken buhranını gidermek, diğer yandan belirli 
ve açık bir (iskân politikasının) tahakkukunda 
yapı faaliyetini bir istikâmete şevke ait tazyik 
vo teşvik tedbiri mahiyetindedir. Anayasanın 
âmir hükmünce Devlete verilmiş olan bu vazife
nin özel sektörler eliyle ve bu şekilde ifa edil
mesi için hazırlanan mesnetler kifayetsiz ve mah
dut bir görüşün ifadesi olarak karşımıza çıkmış
tır. 

Açık olarak görünüyor ki kanunun mesnedi 
İmar ve îskân Bakanlığının hazırlıyacağı (halk 
konutu standartları) dır. Fakat bu standartlar 
Yüksek Meclisçe bilinmemektedir.. Bu standart
lar hakkında bilgi sahibi olmadan, ölçülerin ne 
şekilde tesbit edildiği öğrenilmeden, memleketin 
iskâna ait faaliyeti ve tekevvün edecek ikâmet 
şartları, imar plânları ve talimatnameleri muva
cehesinde belirecek açık çelişmeler mütalâa edil
meden kanun hakkında sarih fikir beyan etmek 
veya doğru karar vermek asla mümkün değildir. 
Dolayısiyle kanun tasarısının bu kanun dışında 
tabi olacağı ve meçhulümüz bulunan ahkâma is-
tinadettirilerek müzakere edilmesini vergi usu
lü ve hukuku yönünden aykırı bulmaktayız. 

Buna rağmen tetkikatımızı derinleştirerek, 
bilgi mahiyetinden B. Meclisi tenvir etmeyi de 
(bir vazife sayıyoruz. 24 Mart 1964 günlü ve 
11664 sayılı Resmî Gazetede intişar eden ve önü
müzdeki kanun tasarısının varlığının bina edil
diği ve tmar ve iskân Bakanlığının hazırladığı 
(halk konutları standartları) nııı tetkikinde : 
Giriş kısmiyle, yedi bölüm ve 5 çizelgeden mü
teşekkil bulunduğu görülmektedir. 

Giriş kısmında : (Halk konutu) tipinin se
çilmesiyle (daha çok sayı) da konut yapılabile
ceği, daha geniş bir kütlenin barmdırılacağı, 
(halk konutları standartları) nın çeşitli araştır
malardan faydalanılarak hazırlandığı, araştır
malar ilerledikçe ve kalkınma plânı ile orantılı 
olarak finansman yeterlikleri arttıkça bu stan-
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dartlarm sosyal vo ekonomik vergilere uygun 
olarak geliştirileceği) belirtilmektedir. 

Burada görülüyor ki, hazırlanan standartlar
dan İmar ve İskân Bakanlığı da memnum değil
dir. Ve gelecekte değiştirilmesi gerektiğinde ve 
geliştirileceğinde işaret edilmektedir. O halde önü
müzdeki kanun istikrar ve vuzuh ifade etmiyen 
bir zemin üzerindedir. Bunun da taraflar için 
emniyetli ve rahat bir tatbikat şekli olmıyaca-
ğı aşikâr olduğuna göre doğru görülemez. Bö
lümlere gelince, (yaşama'grupu), (yatak grupu), 
(iş grupu) olarak ayrılan kısımlarda parçala
ra ait tesbit edilen ebatta misaller vermek fay
dalı olacaktır. Bu ebat asgari ve orta nitelik 
için aynıdır: 

Oturma, yemek ve 'çalışma için: Dar kenar 
(en az) 280 m. 

Yatak odası için: Dar kenar (enaz) 2.10 m2 

Mutfak için 1.50 m2 

Yıkama yeri 1.20 m2 

Hela lavabo 0.85 m2 

tesbit edilmiştir. 
İş gruplarında kapı genişliği 60 - 62 Sm. dir. 
Asgari nitelikteki halk konutları içiiı metre

kare alanlarını gösterir 1 nolu çizelgede ise: 
İki kişilik çocuksuz aile için toplam faydalı 

alan 30.50 m2, 
Bir çocuklu 3 kişilik aile için 39.00 m2 

İki çocuklu 4 kişilik aile için 53.50 m2 

Üç çocuklu 5 kişilik aile için 58.50 m2 

Dört çocuklu 6 kişilik aile için 62.50 m2 

Beş çocuklu 7 kişilik aile için 63.00 m2 

Tesbit edilmiştir. 

Orta nitelikteki halk konutları için m2 alanla
rı 2 nolu çizelgede : 

iki kişi için 40.00 m2 

Üç kişi için 58.50 m2 

Dört kişilik aile için 67.00 - 73.00 m2 

Beş kişilik aile için 75.00 - 79.00 m2 

Altı kişilik aile için 91.50 - 93.50 m2 

Yedi kişilik aile için 100.00 m2 

Olarak tesbit edilmiştir. Görülüyor ki, orta 
nitelik ile asgari nitelik arasında yalnız ikamet 
sahasında, biri diğerine nazaran biraz daha fark
lıdır. Ayrıca, ölçülere esas olarak kabul edilen 
aile mefhumunda memleketimizin sosyal şartları 
ve aile müesseselerinin Batı memleketlerine naza
ran arz ettiği özelliklerin göz önünde tutulmadı
ğı, içtimai hayatımızda karı - koca ve çocuklar 
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yanında gelin, büyük baba, büyük annenin bulu
nabileceği hakikatinin unutulduğu görülmektedir. 

Dördüncü bölümde (Tesisatla) ilgili kurallar 
yer almakta ve 3 nolu çizelgede ufak yıkanma, 
lıelâ tavsif ve tasrih edilmektedir. Asgari ile orta 
arasında bir fark yoktur. 

4 nolu çizelgede (Elektrik tesisatı) sayılmıştır. 
Asgari ile, orta arasında bir fark yoktur. 

Beşinci bölümde (Statik) le ilgili kurallar yer 
almaktadır. 

Âfet bölgelerinde (âfet bölgelerine ait yapı 
yönetmeliğine) 

Betonarme yapı ve elcmunlardaki (Türkiye 
Köprü ve inşaat Cemiyeti (Betonarme Şartname
si) kurallarına uyulacağına, 

Diğer mahallerde Bayındırlık Bakanlığı (Yapı 
Isl eri Umumi Fennî Şartnamesine) uyulacağı tes-
bit edilmiştir. 

Altıncı bölümde (Yapı malzemesi ile ilgili ku
rallar) yer almaktadır. 

Yayınlanmış malzeme yönetmelikleri ve stan
dartlarına, Bayındırlık Bakanlığı (Yapı işleri 
Umumi Fennî Şartnamesine) uygun olacağı, 

Bunun dışında kullanılması düşünülen her 
türlü yapı malzemesi için (lüzum görüldüğü hal
lerde ilgililerin isteği üzerine imar ve iskân Ba
kanlığınca izin verileceği) kaydedilmiş bulunmak
tadır. 

Bu kısma bağlı çizelgede (Kullanılacak mal
zeme çeşidi veya kullanılabilecek eleman tipi) te
ferruatlı olarak tesbit edilmiştir. Birkaç misal: 

A) Yağışlardan koruyucu elemanlar : 
1. Serbest duvar örtüleri (Harpusta karşılı

ğında) : Beton üzeri şap, alaturka kiremit, kapak 
taşı.) 

5. Dam ötrüsü (Ahşap veya betonarme çatı 
üzerine kiremit örtü 

Not : (Aternit, eternit, oralit yok) 
Yi) Döşeme kaplamaları (Düz mozayık, karo 

mozayık, karo siman) olarak tahdidcdilmiştir. 
C) Duvar kaplamaları ise; 
1. Dış duvar kaplamaları. (Düz sıva üze

rine düz veya serpme badana) olarak tesbit 
edilmiştir. 

Bu örnekleri çeşitlendirmek mümkündür. 
Fakat bütün bunlardan görülmektedir ki, saha
dan gayrı ne statik, ne malzeme, ne de tesi
sat ekipmanları bakımından maliyete müessir 
bir fark, asgari nitelik ile orta nitelik arasında, 
mevçııt bulunmamaktadır, Saha farkı da ço-
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cuksuzda 30,50 ile 40 metrekare arasında 9,5 
metrekare, 7 kişilik ailede 63 ile .100 metrekare 
arasında 37 metrekarelik bir farktan ibarettir. 

Şimdi tenkidlerimize geçiyoruz: 
.1. Özel sektör, inşaatta daima asgariyi 

arar. Bu isteğe daima imar talimatnameleri 
mâni olur. Çünkü gaye, meskende insani öl
çüler içinde aileyi barındırmaktır. Binaen
aleyh, özel sektörün meseleyi vaz'ederken lükse 
ve israfa müteveccih veya mütemayil olduğu 
ithamı yersizdir, doğru değildir. Belediyeleri
mizde kaçak veya proje harici telâkki edilen 
ve iskân ruhsatı verilmiyen durumlar lıep mes
ken inşaatında fertlerin asgari sahada en fazla 
randıman temin etmek gayreti ile, belediyelerin 
talimatname ölçülerini tatbik etmek düşüncesin
deki mücadeleden ileri gelmektedir. Binaenaleyh 
özel sektöre müteveccih böyle bir iddia yerinde 
görülmemektedir. 

2. Yapıda iktisadiliği mesahaya bağlamak 
doğru bir görüş değildir. Bir mimarın vazife
si plânda programı en iyi şekliyle yer kaybına 
uğramadan ve fakat ihtiyaç karşılığını vererek 
tanzim esas vazifesi ile mühendisin de mimar
la birlikte inşa sistemleri üzerinde modern ça
lışmaları araştırmak ve tatbik etmek olacaktır. 
Fakat bunun temin edilmesi için her şeyden 
evvel (Halk konutları standarları) nda tabi olu
nacağı bildirilen (Âfetler Bölgesi) Talimatna
mesinin (Zelzele Talimatnamesinin) eskiliği is
minden de anlaşılan (Türkiye Köprü ve inşaat 
Cemiyeti Betonarme Şartnamesinin). (Bayın
dırlık Bakanlığı Yapı işleri Umumî Fennî 
Şartnamesinin) bugünkü teknik ve ilmî anlayış 
içinde yeni baştan ele alınabilmesi ve revizyona 
tabi tutulması lâzımgelmektedir. 

Ayrıca işçilikte kalite, işte sürat, çeşitli mal
zeme araştırmaları ve buna sağlanacak imkân
lar, organizasyon mükemmeliyeti, maliyette 
ucuzluğu temin etmek esas düşünce olmalıdır. 
Ancak bu surette verim sağlanabilecektir. 

insanlarımız gecekonduda asgari ölçüler için
de oturmaktadırlar. Bu yerlere elektrik, su, 
kanalizasyon götürürsek meseleyi halletmiş olur 
muyuz? 

Şehir içindeki yeni binalar içinde de mağa
ra hayatı mevcuttur. Bir taraftan buradaki 
ailelerin hayatını daha iyiye götürmek gaye-
mizken diğer taraftan yeni yapılarda mutfağı 
J ,50, yatak odasını 2,10, oturma ve çalışmayı 

- 37 -



M. Meclisi B : 94 
2,80 metreye itmek ne dereceye kadar doğru ola
caktır? Böyle şartlarla meydana gelecek ve se
neler boyunca milyarların yatırılacağı ikamet 
siteleri gelecekte bizi çok şikâyet ettiğimiz hal
lerle karşı karşıya bırakacaktır. Sonradan 
Onları da yıkıp yenilerini yapmayı düşünece
ğiz. 

3. Kullanılacak malzemede ayık kayıtlama
lar ve cins tasrihleri, gelişecek inşaat malzemesi 
sanayii üzerinde müspet tesir icra etmiyecektir. 
(Düz mozayik, karo mozayik, karo siman) dışın
da buna benzer, daha pratik ve iktisadi malzeme 
yer alamaz mı? Veya ömrü itibariyle daha da
yanıklı temizliğe daha uygun ve fakat biraz da
ha pahalı malzeme kullanılamaz mı? 

Artık lııından sonra imkân mahallelerimiz, 
düz sıva üzerine düz veya serpme sıvalı mı gö
rülecek? Mevcudiyetiyle iftihar ettiğimiz canı 
mozayik ve diğer kaplama sanayiimiz ne ola
cak? Giriş kapısı etrafında bir mermer söve do-
laşmıyacak mı? Veya suni mermer kaplama, 
antrede kullanslamıyacak mı? Bu sualler cevap
larını beklemektedir. Kullanılırsa muafiyet dı
şı im kalacak? 

4: Halk konutları standartları umumi oldu
ğuna göre, belediye imar talimatnameleriyle ir
tibatı ve muvaziliği nasıl temin edilecektir? Bel
li değildir, tmar plânına göre herkes arsası 
üzerinde bu esaslara göre inşaat yapmak isti-
yecektir. Bu sefer standart ölçülerle şu şekilde 
gelişmeler olacaktır. Standartlar iç. faydalı 
alanı, dış faydalı alanı ve toplam faydalı ala
nı tesbit etmiştir, imar plânı da imar durumu 
ile gabariyi, derinlik olarak tesbit etmiştir. Bu 
22.00, 20.00, 18.00, 16.00, 14.00, 12.00 olabilir. 
Plânında buna göre tanzimi lâzımdır. Fakat 
dairelerin arsa eni ve gabari derinliğine göre, 
standart ölçülere % 100 intibakı mümkün ola
bilir mi? (2.00 - 3.00) Hattâ daha fazla metreka
re ölçüsünde saha taşabilir. Bu imar durumu
na uyma zaruretidir. O zaman muafiyet orta
dan kalkacak mıdır? Tahaddüs edecek haksız
lıklar nasıl önlenebilecektir? Yine gabarileri 
tesbit edilmiş bitişik, ikiz, üçlü, dörtlü bloklar
da bu tatbikat tasdikli imar plAnlarına göre 
nasıl yapılacaktır? 

5. Bu ölçülerin tatbikatı ve vergi tahak
kuk ettirilmesi ne şekilde, nasıl bir organizas
yonda mümkün hale gelecektir? Kanunda belli 
olmamaktadır. 
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6. Büyük Meclisin temayülü bu yöne te-

veıccİÜlı ettiği takdirde kanaatimizce ımuatfiyet 
yeniden tanzimi gereken niteliklerde veya as
gari nitelikle orta nitelik için aynı olarak kabul 
edilmelidir. Esasen ebatlar «en az» denildiği
ne göre mâni hududu teşkil etmektedir. Yani 
ondan aşağı yapılması ve insanların yaşaması 
mümkün değildir. O halde biz ehveni şer olarak 
asgariden orta niteliğe kadar olan mesafeyi mu
hayyer bırakmalı, ibu hudut ive siaiha içindeki 
inşalara 10 sene muafieti seyyanen tatbik et
meliyiz deriz. 

Netice olarak : 
1. Kanun tasarısı etütsüzdür. Bir aceleci

lik içinde hazırlanmış yarım tedbir mahiyetin
dedir. 

2. (Kanunun) mesnedi olan ve bir (karar
name) mahiyetinde bulunan (halk konutları 
standartları) daima değişebilir hüviyettedir. 
Bir vergi kanunu bu kadar seyyal ve müte-
havvil bir zemin üzerine oturamaz. Ve vergi
cilik ani ayı siyi e kabili telif değildir. 

3. Takdirlerin kim tarafından ve ne şekil
de yapılacağı belli değildir. 

4. (tmar ve İskân Bakanlığı) tarafından 
hazırlanmış ve (Kararname) şeklinde Vekiller 
Heyetinden çıkmış (Halk konutları standartla
rı), ebat, saha, malzeme vasıfları, yapıların tabi 
olacağı talimatna/me, şartnameler gibi muhtelif 
cephelerden kati olarak yeniden ele alınmayı 
icabettirmektedir. 

Bundan dolayı kanun tasarısının, komisyo
na iadesini, yukardan beri arz ettiğimiz eksik
likler ikmal edildikten sonra (Emlâk Kanunu) 
içinde vergi tekniğine uygun olarak getirilme 
sini arz ve teklif eder, hepinizi derin saygıla
rımla selâmlarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — (Trupları adına başka söz is „ 
tiyen yok. Sayın Arif Hikmet Oüner? . (Yok 
sesleri) 

Sayın İhsan Ataöv? (Yok sesleri) 
Sayın Halûk Nur Baki? (Yok sesleri) 
Sayın İsmet Kapısız? (Yok sesleri) 
Sayın Nihat Diler. 
NİHAT DİLEK (Urzımım) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Zeyyat Kocaınemi? (Yok 
sesleri) 

Sayın Neemed'din Kiiçüker? ı'Yuk sesleri) 
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Sayın Reşit Ülker, buyurunuz, 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ook muihte-

î'onı arkadaşlarım, yüce huzurunuzda bulunan 
bu ikamın tasarısı ile Beş Yıllık Kalkınırnla Plâ
nının, imar ve iskan politikası bakımından şim
diye kadar .gecikmiş olla ti bir hükmü yerine ge-
tinlmektedi)'. Gerdekten Türkiye'de konut sı
kıntısı üzerinde, konut silkintisinin derinliği ve 
genişliği üzerinde hiç kimsenin tereddüdü yok
tur. Ve İm konuda Ibir tartışma da ıneıycut de
ğildir. Fakat yıllardan beri bu konut meselesi
ne ciddî bir sekilide dört başı mamur olarak el 
konmuş da değildi ı*. 'Beş Yıllık Plân ilik defa 
olarak Türkiye'de konut meselesini bir bütün 
olarak ele al muş, Türkiye'nin yıllık ihtlyaıçla-
i'inı tesbit etim iş ve her yıl 120 bin konut alı
ğının 20 yıl sonra dahi kapatılamıyaıcağı tesbit 
edil mistir. 

Ayrıca, f> Yıllık Planda yatırımilarımj&ın 
% 20 sini aşmıyan bir miktarının konut yatı
rımlarına ayrılması da öngörülmüştür. Bu 
plânın tatbikatı cümlesinden olarak plân, lüks 
konutun kısılmasını daha çok konut yapılması 
amaeiyle en ucuz halk konutu yapılmasını prcıı-
sibolarak kabul etmişti t-. Bunun yapılmalının 
temini de halk konutu dediğimiz, hassan sosyal 
konut diye ifade ettiğimiz k'onutlara, binalara, 
meskenlere birtakım imjtiyazların, hakların ta
nınması, bunların teşvik edilmesi, öte yandan 
da lüks vasfını taşıyan, memleketimizin .sosyal 
ve ekonomik gerçeklerine göre lüks Vasfını ta
şıyan yapılara da bu muafiyetlerin, İni bağış
ların yapılmanı asını temin etmesini istemiştir. 
tşte buna dayanılarak huzurunuza bu kanun ge
tirilmiştir. 

iSaym A. P. (Sözcüsünün de -gayet veciz bir 
şekilde açıkladıkları, gibi, bu kanunla halk tipi 
konutlara geniş muafiyetler tanınmakta ve şim
diye kadar lüks olsun olmasın yeni yapılan her 
binaya her konuta tanınan muafiyetler, 1.0 sene
lik muafiyetler ortadan kaldırılmaktadır. 

Kıymetli vakitlerinizi almak istemiyorum. 
Fakat şunu arz etmek zorundayım ki; İsrail'e 
seyahat eden tıpkı bizim gibi bir kalkınma ham
lesi içinde bulunan, 'başarılı bir kalkınma yolun
da olan İsrail'i ziyaret eden bir mühendis arka
daşımız orada İsrail Başbakanının 70 metreka
relik bir konutta oturduğunu da bizzat görmüş 
bulunmaktadır. Binaenaleyh, getirilen, 24 Mart 
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1964 tarihinde halk konutları standartları ola-
i'ak çıkarılan standart talimatnamesinde iki ki
şilik ve asgari nitelikteki bir binaya 30 metre
kare ve orta nitelikteki iki kişiik bir yere 40 
metrekarelik yer ayrılması münakaşa edilebilir. 
Fakat, şunu arz etmek istiyorum ki, halk tipi 
konutlarda mutlaka en asgari şartların aranması 
lâzımgelir. Aksi halde teşvikin nereye yapıldığı, 
hangilerinin lüks konut olduğu ve hangilerinin 
halk tipi konut olduğunu ayırdetmeye imkân 
yoktur. Burada Sayın Adalet Partisi Sözcüsü 
arkadaşımızın ifade ettikleri bir noktaya katıl
madığımızı ifade etmek isterim, 

Bir defa piyasada yapılıp satılan katlar 
umumiyet itibariyle vatandaşın isteği ile olmak
la beraber, vatandaş öyle bir durumdadır ki, -o 
içinde bulunduğu şartlar içinde onun metreka
resinin kaça mal olduğunu dahi hesabetmeksizin, 
ben şu kiracılık sefaletinden kurtulayım diye 
borca, harca girmektedir. Yani, vatandaşın ge
niş bir hesabı mevcut değildir. Emlâk Kredi Ban
kasından para alırken de kendisine ne sunul ursa 
almak mecburiyetindedir. Emlâk Kredi Banka
sının maalesef yanlış tuttuğu bir sistem yüzün-
doıı satıh üzerinden, metrekare üzerinden bir 
para verdiğine göre, mecburen mümkün oldu
ğu kadar fazla para almak için gerçekte ihtiyacı 
olmadığı halde büyük binalara doğru gitmekte
dir. Yani, tatbikattaki, yetkililerin ağzından duy
duğum, inandığım bir noktayı burada açıkla
mak isterim. Netice olarak bu kanun tasarısı, 5 
Yıllık Plânın tatbikatında gecikmiş ve yapıların 
sosyal meskenlere doğru yönelmesini temin ede
cek zaruri bir ihtiyacı karşılıyacak niteliktedir. 
Şüphesiz Büyük Mecslis, yapılan tenkidlerin 
ışığı altında'bugün veya ileride bu kanunu da
ha mükemmel hale getirecektir. Fakat şu anda 
gelen kanun bilhassa geniş ve fakir halk tabaka
larının ihtiyacını temin edecek bir kanun tasa
rısı niteliğindedir. Kabulü yerinde olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, buyu
runuz. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı ile memleke
timiz bakımından ne istenmektedir, hangi fayda
nın sağlanması derpiş edilmektedir? Bu tasarı 
esas itibariyle muafiyetleri kaldırmakta, bunları 
yeniden ayarlamaktadır. 
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Bir de, ikinci maddesi ile mükellef lebine bir 

değişikliği ihtiva etmektedir. 
Esbabı mucibesinde, inşaatın eski hali ile 

devamını önlemek için bu tasarının tesirli ola
cağı ifade olunmakta ve Türkiye'de iddia edil
mektedir ki, inşaat diğer sektörler aleyhine ola
rak süratle gelişmekte ve inşaat endüstrisine 
muvazeneyi bozacak nisbe'tte yatırım yapılmak
tadır. Şimdi bu yatırımın bu inşaat sabasından 
diğer prodüktif sabalara aktarılması bu tasa-
riyle sağlanmak istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, maliye ilminde han
gi devrelerde inşaata ehemmiyet verilir, hangi 
devrelerde bu inşaatın hızı durdurulur? Bu, 
uzun tetkik konusu solmuş ve maliye ilmi teorik 
olarak şu noktayı tesbit etmiş bulunmaktadır; 
her hangi bir millî ekonomide durgunluk anla
rında inşaalta hız verilir ve ıgerek hususi sektör 
vasıtasiyle, gerekse Devlet eliyle inşaat hızlan
dırılır. 

Şimdi Türkiye'nin şartları karşısında, bu 
inşaatın doğrudan doşruya bu tasarı vasıtasiy
le lüks 'meskenden, sosyal .meskene doğru kay
ması mümkün müdür, değil midir? Evvelâ bu
nun münakaşası yapıknallıdıır. (Bendenizin kana
ati odur ki ; bu mevzu yalnız teorik olarak he
saplanmıştır. Biz bu muafiyetleri kaldırır isek 
lüks mesken inşaatı durur ve bu lüks mesken in
şaatına yapılan yatırımlar da sosyal mesken is
tikametine doğru kayar.. Bu teorik olarak doğ
rudur, ama bunun tatbikatta tesirli olacağını 
sanmıyorum. 

Bizim millet olarak bir mesken anlayışımız 
vardır. Bu mesken anlayışımız ne İsrail'e ben
zer, ne italya'ya uyar ve ne de Avrupa'nın her
hangi bir memleketine uyar. Yaklaşık olarak bâ
zı müşterek noktalar bulabiliriz. xlma Türkiye'
nin sosyal yapısı ki, aileye dayanmaktadır, mes
ken telâkkisi, bu memleketlerden farklıdır. Ve 
bir memleketin aile büyüklüğü, aileyi teşkil 
eden fertlerin adedi o memleketteki mesken 
standartlarına tesir eder. Mesken standartları-
nm büyüklüğünü ve küçüklüğünü ailenin vüsa- ' 
ti tâyin eder. Türkiye'de bu aile ölçüsü, zanne
diyorum ki, ailenin büyüklüğü ve küçüklüğü ve 
sosyal temayülü ki, sosyal meskenin, benim an
ladığım hakiki mânası da o memleketin sosyal 
ihtiyaçlarına uyan mesken telâkkisidir. Şimdi 
Türkiye'nin sosyal ihtiyaçlarına uyan mesken | 
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nedir, bunun vüsati nedir? Evvelâ bunun tesbi-
ti lâzımgelir. Daha evvel kabul edilen bir ka
nunla bilâhara îmar - İskân Vekâleti, Nafıa Ve
kâleti ve Maliye Vekâletinin müştereken hazır-
lıyaeakları bir mesken standartları kararname
sinden bahis olunuyordu. Bu hazırlanmış mes
ken standartları, bu tasarıda yerini almış ve 
lüks mesken, orta halli mesken ve sosyal mes
ken olarak üçe bölünmüş bulunmaktadır. 

Türkiye'de lüks meskenin mânası kanaatim
ce biraz mübalâğa edilmektedir. Benim anladı
ğım lüks mesken tâbirinden büyük villâlar hatıra 
gelir. Yoksa toplu halde, gruplar halinde binalar
da lüks mesken hiçbir zaman hatıra gelmez. Bun
lar alelûmum halk meskenlerinden ibarettir. Yine 
benim anladığım mânada sosyal mesken tâbirinin 
ta ortasmdadır. Bu «sosyal mesken» tâbirini bıı 
anlayış içinde kıymetlendirecek olursak şimdi bun
ları orta halli mesken, lüks mesken addedip, 
muafiyet dışına itmek kanaatimce doğru değil
dir. 

Şimdi tasarı, şu hususları tesbit etmektedir; 
Demektedir ki ; biz lüks mesken istikametin

de inşaat endüstrisini teşvik etmek değil, daha 
ziyade halka sosyal mesken temini istikametin
de gayret sarfetmektoyiz. Bu tasarı da o isti
kamette tesirli olacaktır. 

Şimdi, benim arz ettiğim deminki ölçülere 
göre eğer blok apartmanlar da, alelûmum hal
kın yaptığı küçük binalar da münferit dahi ol
sa, arz ettiğim villâ vasıflarına sahip değilse 
bunların hepsi birer halk meskeni, birer sosyal 
mesken mahiyetindedir. Binaenaleyh, bunların, 
bu muafiyetten istifadelerine Türkiye'nin bu
günkü şartları itibariyle elan mesken sıkıntısı
nın devam ettiği Türkiye'de bu muafiyetin kaldı
rılması kanaatimce doğru değildir. Fakat çok 
şükür mesken sıkıntısı devam etmiş olmakla be
raber mesken adedinin artmış olması, mesken ki
ralarının düşmesi bunu bize işaret etmektedirı 
Yani son zamanlarda mesken kiraları düşmekte
dir. 

Bu da, mesken adedinin arttığına delâlet 
eder. Bu, kanaatimce iyiye alâmettir. Fakat he
pimizin kabul ettiği husus; elan Türkiye'de ge
nel mânada bir konut sıkıntısı vardır. Bu konut 
sıkıntısı' devam ettiği müddetçe bu muafiyetler
de yeni bir ayarlamaya gidilerek muafiyet hadle
rinin daraltılması isabetli bir tedbir olmasa ge
rektir. 

— 40 — 



M. Meclisi B : 94 
Sonra, inşaat standartlarının tesbitinde öyle 

üçe ayırıp diğer kısımları 'bunun dışında bırak
mak ve on yıl, beş yıl gibi böyle kesin, sivri, 
sert hudutlar tesbiti zannediyoramki değerli 
maliyeci arkadaşlarım da beni teyidederler, isa
betli bir vergileme yolu değildir. 

Bunların adedini daha azaltmak ve bu sivri 
noktaları hafifleştirmek mutedilleştirmck, ver
gicilik bakımından isabetli olur. 

Bir diğer husus da; vergi tatbikinin standart
larını gösteren bir başka metne göre, bu emlâk 
vergisinin tatbik edileceği hususudur. 

Bu pratik bakımdan isabetli değildir. Pra
tik bakımdan isabetli olan, bilhassa vergi ka
nunlarının tatbikinin ve vergi kanunlarının ko
layca anlaşılması gerek tatbik eden maliye me
murları tarafından, gerekse mükellef tarafın
dan, tek bir metinde tesbitinde büyük fayda 
vardır. Halbuki burada, ıbu vergi, muafiyetleri 
gösteren bu metinde tesbit edilmemekte, 'bu mu
afiyetler başka bir metinden istifade edilmek sü
rüyle, sağlanmış olacaktır ki bu da vergileme
nin pratikliği bakımından güçtür ve teferruatlı 
bir yoldur, isabetli değildir. Bu vergiyle bera
ber tahakkuk ve tahsil edilen buhran vergisi, 
savunma vergisi ayrı ayrı kanunlarla yine yük
sek huzurunuza gelecektir. Ancak ben şahsan te
menni ederdim ki, bunları ayrı ayrı olarak sa
vunma ve buhran vergileri halinde getiraıekten-
se tek bir metinde göstermekte vergicilik bakı
mından, pratik bakımından, tahsil bakımından 
fayda vardır. Çünkü bunların, konulduğu devir
de bir mânası vardı, tougün savunma ve buhran 
vergisinin o devirdeki mânaları kalmamıştır. Bu
gün yalnızca fiskal ehemmiyeti kalmıştır. 

Bu da burada ihmal edilmiştir. Halbuki, hep
si pekâlâ bir metinde miktarı yükseltilmek su
retiyle bir tek vergi olarak pekâlâ tahsil edile
bilir. Şimdi ayrı ayrı iki tane daha buhran ver
gisi ve savunma vergisi huzurunuza gelecektir. 
Bu tasarı esas itibariyle muvakkat bir mahiyet 
arz etmekte, bilâhara tahriri istihdaf eden Em
lâk Vergisi Kanunu tasarısı yüksek huzurunuza 
gelecektir. 

Kanaatimce vergilerde ve vergicilikte istik
rar esastır. Vergilerin her yıl değişmesi, her yıl 
aynı mevzuun başka bir nara altında, başka şe
kilde, başka nisbetlerde vergilenmesi doğru de
ğildir. Bu bakımdan, muvakkat bir zaman için 
getirilen bu vergi, plânın finansmanı 'bakımın-
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dan, her ne kadar gerekmekte ise de bir miktar 
daha tahammül edip, sahredip bu asıl vergi re
formu mahiyetinde olacak ki bugüne kadar vergi 
reformu denilenlerin çok daha fevkinde, gerek 
plân için gerek memleket kalkınması için ehem
miyetli bir varidat sağlıyacağından bendenizin 
kanaati müspet olan, emlâk vergisinin tatbikine 
değin tehir etmek isabetli olurdu. Burada böy
le bir muafiyeti kaldırmak suretiyle zannetmi
yorum ki plân finansmanı için ehemmiyetli bir 
meblâğ Hazineye sağlasın. Üstelik hem vergi is
tikrarına menfi tesiri olacaktır, hem de vergi 
politikası bakımından isabetli bir tedbir değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının ikinci 
maddesi, muafiyetten istifade için binanın inşa
sını mütaakıp iki ay içerisinde merciine beyan
name vermek suretiyle bu haktan şimdiye kadar 
istifade edebiliyordu. 

Bu tatbikat böyle iki aylık bir zaman tahdi
di pek çok mükellefin son derece aleyhine olmuş 
ve onların açık mağduriyetine sebebolmuştur. 
Şimdi iki ayı bir gün, iki gün geçtikten sonra 
bu muafiyeti, bu hakkı mükellef kaybediyor. 
Bunu önliyecek hükmün tasarıya konulmuş ol
masını şahsan isabetli buluyorum. Hem mükel
lefin lehinde hem de vergi tahsili bakımından 
bir kolaylık sağlıyacak ve vâki haksızlıkları gi
derecek mahiyette bir tedbirdir. Bu haksızlık
lar şüphesiz doğrudan doğruya kanunun kendi
sinden doğmakta idi. Tahsil mercilerinin hata
sından doğmuyordu. Bu iki aylık müddetin bir 

yıl olarak tesbit edilmiş olmasının, mükellefin 
ve mükellefle her zaman teşriki mesai kurmak 
zorunda olan Hazinenin her halükârda lehine 
olduğu kanaatindeyim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
y e n l . Yok. Olmadığına göre, maddeelre geçil
mesi 'hususu oyunuza konacaktır. Ancak madde
lere geçilmeden evvet kanunun komisyona iade
si hakkında bir önerge vardır. Onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tetkik ve müzakeresine başlanılmış olan Bi

na Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasını 
istihdaf eden kanun tasarısı dört maddelik hü
viyetiyle 1837 sayılı Kanunun geçici muaflık 
hükümlerini değiştirmeyi hedef tutmaktadır. 

Fakat tümü üzerinde yaptığımız konuşmada 
tafsilen arz ettiğimiz gibi: 
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1. — Kanun tasarısı etütsüzdür. Bir aceleci

lik içinde hazırlanmış yarım bir tedbir mahiye
tindedir. 

2. — Kanunun mesnedi olan ve bir (Karar
name) mahiyetindeki (Halk konutları standart
ları) daima değişebilir hüviyettedir. Bir kanun 
hâlâ vergiyi ilgilendiren bir kanun bu, bu ka
dar seyyal ve mütehavvil bir zemin üzerine otu
ramaz. Bu, vergiiicilik anlayışiyle asla kabili te
lif değildir. 

3. — Takdirlerin kim tarafından ve ne şekil
de yapılacağı, ölçülerin ne şekilde tatbik edile
ceği belli değildir. 

4. — (İmar ve iskân Bakanlığı) tarafından 
hazırlanmış ve (Kararname) şeklinde Bakanlar 
Kurulundan çıkmış bulunan (Haik konutları 
standartları) ebat, sahalar, malzeme vasıfları ve 
yapıların tabi olacağı talimatname, şartnameler 
gibi muhtelif ve ehemmiyetli cephelerden kati
yen tatmin edici değildir. Yeniden ve dikkatle 
ele alınması icabetmektedir. 

Bu ve tümü üzerinde yaptığımız konuşmada 
belirttiğimiz diğer sebeplerden dolayı mezkûr ka
nun tasarısının komisyona iadesini, halen komis
yonda konuşulmakta olan (Emlâk Kanunu) için
de vergi tekniğine ve realitelere uygun olarak tes-
bitini arz ve teklif ederiz. 
istanbul Milletvekili izmir Milletvekili 

Muhiddin Güven ihsan Gürsan 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — önerge hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim! 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÜSTÜ 

ÖZAL (Konya) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
eğer müzakereye vaz'edilmiş olan konu, bir mes
ken politikasının tesbiti şeklinde bulunmuş ol
saydı, huzurunuzda tasarının aleyhinde konuş
muş olan arkadaşlarımızın mütalâalarını daha 
büyük bir dikkatle ve önemle ele almak ve üze
rinde durmak gerekirdi. 

Ancak bugün huzurunuzda bulunan tasarı 
sadece Emlâk Vergisinde, Bina Vergisinde mev-
cudolan muafiyetin, Kalkınma Plânının istihdaf 
ettiği mânada, anlamda bir değişikliğe tabi tu
tulmasından ibarettir. El'betteki bu değişikliğe 
tabi tutulmanın yanında özel idarenin muhta-
colduklan malî kaynağın desteklenebilmesi, yar
dım görebilmesi de bahis konusudur. Bir kısım 
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arkadaşlarımız, hakiki reform karakterinde ol
duğunu ifade buyurdukları ve bugün Yüksek 
Meclisin komisyonlarında bulunan Emlâk Ver
gisi Kanunu ile, asıl maksadın hâsıl olabileceği
ni, binaenaleyh, bir miktar daha sabredilmek su
retiyle, bu tasarının kanunlaşması halinde gerek 
sosyal binalara eğilimin sağlanmasını, gerekse 
istenilen gelirin temin edilebilmesini teklif etmiş 
bulunmaktadırlar. Hattâ bu maksatla tasarının 
Komisyona gcriverilmesi de teklif edilmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika tetkik 
edebilmiş olduğumuz kadarı ile Emlâk Vergisi 
kanun tasarısı, cidden Kalkınma Plânının iste
diği yönde hazırlanmış ve özel idarelerin malî. 
muhtariyetini temine matuf hizmet imkânlarını 
verebilecek şekilde bir geliri de temin edecek bir 
tarzda hazırlanmış ve o mükemmeliyeti haiz bu
lunmaktadır. 

Fakat bununla beraber tasarının kanunlaş
ması halinde bir sayıma ihtiyacolduğu, bir tah
rire ihtiyaç bulunduğu, yapılacak tahrirlerin 
mutlaka tetkiklere ve itirazlara duçar bulunacağı, 
bu balcımdan tasarının kanunlaşmasından sonra 
dahi belki 2 veya 3 senelik bir müddetin sonunda 
anoak istenilen neticeyi verebileceği , aşikârdır. 
Bu bakımdan bendeniz, konutların standardı bah
sinde burada bir münakaşaya şu sırada tahammü
lü olmadığı kanısındayım. Eğer konumuz bir mes
ken, bir konut mevzuu olmuş olsaydı hiç şüphesiz 
sosyal bünyemize uygun bir standardın tâyininde 
fikirler beyan edebilecektik. Biç şüphesiz bir ta
raftan sosyal maksatların, bir taraftan da millî 
bünyemizin ve devamında fayda olan gelenekle
rimizin nazarı itibara alınması suretiyle bâzı 
ebat üzerinde beyanı mütalâada bulunmak bir 
ihtiyacolacaktı. Fakat bunların gerek Mesken 
Kanununda, gerekse sair suretlerde burada mü
zakere edilmesini beklemek lüzumuna kaani bu
lunmaktayım. Bendeniz sadece bugün huzurunuz
da bulunan tasarının mevcudolan muafiyetlerde 
bir daraltma yapmak fakat, bu daraltmayı da 
plânımızın istediği yönden, lüks meskenden ziya
de fakir ve orta halli vatandaşlarımızın istifade 
edebileceği bir şekle getirmek, bu suretle özel sek
törün yatırımlarını, az çok, plânın maksadına 
sevk edebilmekten ibarettir. Bir mesken politika
sının topyekûn ele alınması halinde, elbetteki, bir 
arsa işinin, elbetteki, bir kira rejiminin, elbetteki, 
bir kredi politikasının ve elbetteki, bir malzeme 
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etüdünün ve bünyemizin icabettirdiği diğer hu
susların müştereken ele alınması gerekir. 

Bu kanun 'tasarısının istihdaf ettiği iki mâna
dan birisi konut mevzuunun, plânın istediği şe
kilde bir yön alabilmesine yardımcı olabilmekten 
ibarettir. Tedbirlerden sadece bir tanesini ihti
va etmektedir. Bu bakımdan teklifin komisyona 
iade edilmesi şeklinde mütalâa edilmemesini ve 
komisyonumuzda yapılmış olan incelemelere göre 
muafiyetlerin geniş vatandaş kütlesini tazyik et-
miyeceği, memnun edeceği şeklinde olduğunu ve 
şimdiye kadarki kanunların tanınmış olduğu hak
ların mahfuz tutulacağı, bu yüzden ancak yeni 
yapılacak binalar için lüks mahiyetinde olabile
cek nitelikleri üstün olabilenlerde muafiyetin kal
dırılmasından ibaret bulunduğu ve bir kısım arka
daşlarımızın işaret ettikleri gibi diğer bir mad
desinde vatandaşın lehine de hükümler getirilmiş 
bulunduğunu işaret ederek huzurunuzda bulunan 
ve müzakere edilmekte olan şeklin kabulünü is
tirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önerge üzerinde Sayın Muhid-
din Güven buyurunun. 

Acık oylama oyunu kullanmıyan arkadaşları
mız lütfen kullansınlar. 

MUHÎDDÎN GÜVEN (İstanbul) — Daha ev
velki konu'şımamda da arz ettiğim gibi meskene ' 
yatırılan yatırıimların daiha fazla üniteyi (mey- ; 
dana çıkaracak 'bir yöne tevcihi üzerinde bera- i 
berk. Fakat, buna. ait tatbik edilecek usul ve I 
•metot üzerinde mümakasamızı yaptık. Ve bu
nun tevlidedeceği mahzurları, mevcut mer'î 
nizamlarla, imar plâniyle 'olan çelişmeleri ken
di aile hayatıımız ve bünyemizle olan çelişmele
re işaret ederek bir ikaz; vazifesi ifa etmeye 
çalıştık. 

'Sayım sözcü arkadaşımız buyurdular ki, 
«Biz burada, mesken politikasının münakaşası
nı yapmıyoruz. Bence bu 'kanunu bu şekilde 
»mütalâa etmek» mümkün değildir. Bu, âdeta 
bundan sonra meskene yatırılacak yatırımlara 
bir îstika.met verdiğine ve onlardaki üniteyi 
dalha fazla hale igetirmek içim bir kıymetlen
dirme yoluma gidildiğine göre, mesken politi
kasını! çok kuvvetle, ç;ok yakımdan ilgilemdir
mektedir. Bumdan dolayı, mesken politikası 
bütün cepfheleriyle ele alamldığii takdirde, ki 
•öyle olması icabeder, bunun bir tamaımlayıcı un
suru mahiyetimde bu 'kamumun getirilmesi ica-
bederdi. îşte biz bu eksikliğe de işaret ettik. | 

28.4.1964 O :1 
Ben bir evvelki konulmamda işaret ettiğim 
hulsusları biraz dama açıklamak istiyorum. Ko
nunun evvelâ, meskenlerim yapılacağı beldeler-
deki imar plânıma, imar 'plânlarımun bağlı bu
lunduğu îmar Kanunuma, 'İmar Kanunuma bağlı, 
onu destekliyem ve onu detaya doğru sürem 
ve 'kıymetlendiren îmar Nizamnaımesi ve imar 
Talimatnaımeısine bağlılığı aşikârdır. Halk ko
nutları standartlarımı ortaya çıkardığımız za
man mevcudolam imar plânlarımın içerisindeki 
ölçüler, -gabariler acaba ne şekilde mütalâa 
edilecektir? Farz edelim ki, 8,5 metre 'cephe
si olan. 'bir arsaya samibolan kimse, İstanbul 
veya Ankara'da üzerimde bir bina yapmak üze
re müracaatta bulunmuştur. İmar (Müdürlüğü 
tasdikli, imar plânıma 'göre, yine farz edelim 
ki, yirmi metre derimlikte bir gabari tesbit et-
•miştir. Şimdi, plânı tanzim edecek olam mimar, 
binayı yapacak olan mal sahibi, 8,'5 metre'ile 
20 metre derinliğin, içinde kalmak mecburiye
tindedir. Ne bundan daha aşağı yapabilir, ne 
bunun daha üstüme çıkabilir. Şimdi, îbalk ko
nutları stamdardımdaki ölçülerim her hangi bi
rini mal sahibi 4 çocuklu veyahut da 6 kişilik 
bir aile veyahutta iki kişilik bir aile olarak 
tesbit etmek imkânım a sahip midir? Yami bir 
programın ortaya 'çıkarılabilmesi için bu dene
meleri neredem alacaktır, bu m*ümkün müdür? 
Evvelâ bu mümkün, değildir. O 'halde neye (gö
re ayarlıyacaktır plânı? Programımı1 neye göre 
tesbit edip mimardan o şekilde bir plân istiye-
cektir? Demekki, burada bir mesele vardır. 
Bunun karşılığımı kamunda güreimiyoruz. Bu 
programa .göre projeyi tanzim edecek mimar, 
plânını çizerken halk komutları 'standartlarım
da tesbit edilmiş olam ölçülere göre iç faydalı 
alan, zait, dış" faydalı alan. toplam alam. Farz 
edelim ki, asgari niteliği <olan 'G3 metrekare
yi bulmaya çalışıyor. Fakat elindeki saha 8,5 
tam 20 'metrekaredir. '63 'metrekareyi 2 metre
kare aştı, 65 metrekare oldu, taımzim ettiği 
plân. Bu 10 senelik muafiyetten '5 senelik mua
fiyete mi imecek? Bumu kim ve masıl tesbit 
edecek? Veya, orta nitelikteki bu plânı âzami 
7 kişilik aile için, 100 metrekare olarak tesbit 
etmiş. 100 metrekare yerine 105 metrekare 
oldu. 5 metrekaresi fazladır. Bu •muafiyet dı
şı mı kalacak? Bu ımümkün olabilir mi Çün
kü, o plânın tanzimimdeki zaruret îmar Müdür
lüğünün resmen verdiği, imar durumunum içinde-
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ki ebada )bağlıdır. Bu ebadın dışına çıkmak müm
kün değildir. O (halde işte biz taife konutları 
standartlarıının imar puanları ve talimatname-
leriyle olan 'celişımelerini nazarı itibara almak 
(mecburiyetindeyiz 'ki, gelecekte, bu kanunun 
tatbikatı karışımıza1 büyük alksalklıiklar çukar-
maism. Dolayılsiüyle hiz ayrıca bu konuya 
ehemmiyetle işaret ettikten sonra diğer husus
lara dikkatini çökmek istedik. 

Şöyle ki, halik 'konutları 'standartları asga
ri abatları ele almış. Diyor ki; «Yatak 'grupla
rında, yatak odalarının ebadı, dar kenar 2.10 m. 
olacaktır. Arkadaşlar, 2.10 in. bu kürsü
nün (genişliği. Yine diyor ki; «Yıkanıma yeri 
1.20 im. olacafktır.» 1.20 m., şöyle avcumla 
ölçtüğüm zaman şu kadar bir yeri, yani otur-
duğuınuız sıradan 15 cm. daha 'kısadır. Yine iç 
grupunda kapı genişliğini 60 - '02 om. olarak 
tesbit etmiştir, ölçüsü yine oturduğunuz sıra
ya göre, bankım yanışından biraz daha az 'ola
rak alabilirsiniz. iBiz demek istiyoruz İki, (üni
teyi artınmak için alacağımız tedbir inşaat sa
hasını azaltmakla değil inşaalt maliyetini as
gariye indirmekle mümkündür. (Bunun imkânı 
da en kolay yol olan sahaya müteveccih değil, 
inşa is ist emleri üzerinde araştırıma yapmakla 
mümkün olacaktır. 

Onun içindir ki, bir Zelzele 'Talimatnamesi
nin âfetler bölgesinde binaların tabi olduğu 
kayıtların, bunun içindir ki Bayındırlık Ba
kanlığının umumi fen şartnamelerinin, bunun 
içindir ki, köprü, yol 'mühendisleri ki, çok 
eski bir talimatname olan Betonarme talimat
namesinin, yeni anlayışa göre inşa sistem
lerini vazetmesi ve mimarı ve mülhendisi iktisa
di yönde .araştırmaya' sevk etmesi icabeder di
yorum. Bu yaıpılmadığı takdirde yalınız'başına 
ısa-hayı daraltmakla üniteyi çıoğaltım alk münase-
h etin i kurmalk doğru bir görüş değildir. Ay
rıca, gecekondudaki insanlarımızın asgari sa
halar içindeki yaşamıiya ait 'zorluklarını biz daha 
iyi (bir yaşatma imkânına 'kavuşturmak için 
gayret sarf edenken, şehir içindeki iulsanları-
ımızı âdeta bir 'gecekondu ebadr içerisine sok
ma (gayretini elbette ki tasvibetmemek gerekir. 

Kıymetli arkadaşlar, ben- grupum adına şu 
hususu bilhassa ifade etmek isterim ki; daha 
evvel de bir Bakanlıkta vazife almış bir insan 
sıfatı ile elbette ki, bu ıgayretlerin en iyi şekil
de değerlendirilmesini 'istemekteyiz. Bunda asla 

hilâfına bir düşüncemiz mevcut değil. Ama me
sele vaz'ederken, vaz'ettiğimiz meselelerin çözüm
lerini bulmaya çalışırken asla bir aceleciliğin 
içine gitmiyelim. 'Tedbirlerimizi etraflı olarak ele 
alalım derim. Bir mesken muafiyetini, vergi mu
afiyetini nazarı itibara aldığımız takdirde şu hu
susu da düşünmeliyiz; bu bizzat mesken politi
kasını çok yakından ilgilendirmektedir. O halde, 
mesele bir vergi yönünden dahi ele alınsa, Dev
lete ait, Hükümete ait, Yüce Meclise ait bir 
mesken politikasının hep beraber nasıl tatbik 
edileceğine ait esasların evvelden teöbiti, bu esas
ların tahakkuk safhasına sokulması için kanun
lar içinde parça parça tedbirler nasıl alınır; bu
nun düşünülmesi ve değerlendirilmesi icabeder 
kanaatini taşıyoruz. 

Ayrıca, tatbikatta, bir başka noktaya daha te
mas etmek isterini ki, aykırı neticeler verebilir; 
farz edelim ki, yapılmış olan bir inşaanm prog
ramında kendisine göre 5, 6, 7 kişilik aile Ço
cuklu olarak tesbit edilmiştir. Bu 5, 6, 7 kişilik 
ailo dediğimiz zaman bizim aile hayatımızın için
de yer almış bulunan büyük anne, büyük baba, 
hemşire veya gelin mevzuu dışında bırakılmıştır 
ki, biz buna da işaret ettik ki, hatalıdır diye. 
Garp memleketlerinde de aileleri bir yerden alıp 
bir yere yerleştirirken onların tesbitlerini yalnız 
anne, baba ve çocuk olarak değil, hep beraber ya
şadığı insanlar olarak tesbit etmektedirler. Ve 
ondan sonra buna aile nüfusu olarak telâkki edip 
bunlara ihtiyaçları karşılığı daireler tahsis et
mektedirler. Dolayısiyle buradaki ölçü de yanlış
tır. Şimdi, aykırı tatbikatın içine girmek müm
kündür, dedim. Bir ufak misal daha vermek is
tiyorum; o da şudur: Halk konutları standart
larında farz edelim.ki, 7 kişilik aile için hazır
lanmış bir plân vardır. Bunun da metre karesi 
uyuyor, 63 metrekaredir. Ve 10 senelik muafiye
te tabidir. Fakat bu 63 metrekare içerisine ge
lir de dört kişilik aile yerleşirse, ne yapacağız? 
Muafiyetin dışına mı çıkacağız?. Yahut, elde et
tiği daireyi, yapılmış olan odanın ebadı, 2,10 m. 
yanında da bir 2,10 m. lik yatak odası vardır. 
Yatak odasının ne kadar dar olduğu meydanda. 
Ortadan bölmeyi kaldırdı ve kendi ihtiyacına 
göre, 4,20 m. lik bir oda elde etti. Kendisinin do 
ihtiyacı odur. Bu asgari nitelikteki bir ebadın 
orta nitelikteki 4 kişilik ebadı içine girdi. Bunım 
on senelik veya senelik muafiyetini nasıl tesbit 
edeceğiz? Bu misalleri vermekle, tatbikattaki ak-. 
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saklıklara işaret etmek istiyoruz. O halde ibize bir 
sual varidolabilir; nasıl bir tatbik düşünüyorsu
nuz? Biz diyoruz ki, Anayasanın 49 ncu madde
sinde Devlete verilen haklar meyanmda bulunan 
dar gelirli ve yoksul vatandaşlara müteveccih 
olan bir faaliyeti emreden hüküm Devlet eliyle, 
belediyeler eliyle gecekondulardaki vatandaşları
mızı daha iyi bir hayata kavuşturmak için tes-
bit edilen sahalar içinde yapılır ve onları daha 
iyi bir hayata kavuşturmak için ki, gecekondu
daki ailelerin zamanımızda tesbitlerine başlan
mıştır. Bir odada veya iki odanın içinde kaç 
kişi yaşamaktadır, kimlerden müteşekkildir, iş 
yerleri nerelerdedir, ne kazanırlar, nereden gel
mişlerdir ve bunları da daha iyi imkâna kavuş
turmak mümkün müdür? Oturdukları gecekon
duların ıslahı çareleri araştırıldığı zaman, otura
bilirler mi veya bunları yapacağımız yeni mes
kenlere aktarmak mümkün müdür? Bunların 
müşahhas tablo gibi bir tesbiti yapılacak. Aile
ler ortaya sıkacaktır. Bu 5 kişiliktir, bu 6 kişi
liktir. Bunların içinde baba, anne de vardır, yal
nız çocukları değil. Devlet eliyle yapılan iktisa
di meskenler, halk konutlariyle veya belediyeler 
eliyle yapılan bu hizmete mütevakkıf meskenle
rin içine işte bu programlarla binalar inşa edi
lecek ve bu insanlar oradan kaldırılıp, oraya 
yerleştirilecek. Bu ilk merhaledir. Elbette ki, bu
na ait tesbit, elbette ki buna ait değerlendirme 
hepimizin arzu ettiği ve beklediği bir çalışmayı 
icabettiriyor. O zaman Bina Vergisine ait mua
fiyetlerin telâkkisini daha önce de arz ettiğimiz 
gibi Emlâk Kanunu içerisinde yalnız saha mev
zuunda 'değil, inşa sistemleri, yalnız inşa sistem
leri üzerinde değil, yapı malzemeleri üzerindeki 
faaliyeti! araştırmalarla onları hafif hale getire
rek, inşaattaki maliyeti düşürmekle, inşaattaki 
sürati temin ile ve ondaki organizasyonu en iyi 
hale getirmekle mümkün olacağına kaani bulu
nuyoruz. Onun içindir ki, halk (konutları stan
dartlarının tekrar elden 'geçirilmesi lâzımgeldi-
ğine inanıyoruz. Daha mükemmel bir hale geti
rebilmek için kanunun Komisyona iadesini istir
ham ediyoruz. 

BAŞKAN — (Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar, kanunun 'mak
sadı üzerinde zannediyorum her hangi bir ihtilâf 
mevzuubahiis değildir. iSayın arkadaşlarımız da bu 
kanunun güttüğü hedefle beraber olduklarım 
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beyan ettiler. Filhakika, biz elimizdeki imkânla
rı bugün en iyi yerde kullanmaya mecburuz. 
Plânımız da bunu emretmektedir. Bütün arkadaş
larımın bildiği gibi memleketimizde bilhassa özel 
teşebbüsün en çok rağbet ettiği yatırım sahası 
bina sahasıdır. Bu, çeşitli sebeplerden ileri gel
mektedir. Bir defa bina daha çok rant getiriyor, 
bu birinci sebep. 

İkinci sebep, kolay bir yatırımdır, büyük bir 
bilgiye v. s. ihtiyaç göstermiyor, riski azdır, v. s. 

Şimdi 'kalkınmak istiyen bir memleket hiç. 
şüphesiz buna başka bir yön vermek mecburiye
tindedir. Yatırımlarımızı 'bu istikametten daha 
üstün bir sahaya tarıma, turizme, v, s. ye yö
neltmeye mecburuz. Plânımız bunu demokratik 
usullerle ve metodlarla yapılmasını emreder. 
O da vergi, kredi, gümrük tarifeleri v. s. dir. 
Biz bunlardan bir tanesini getirmiş oluyoruz. 
Muhterem arkadaşımız «acele olmuştur» dediler. 
Yine Ülker arkadaşımızın işaret ettikleri gibi, 
bilâkis acele değil itiraf edeyim ki, geç, kaldık. 

Plânın tatbikinin ikinci yılma girmiş oluyo
ruz. Nerede ise bu yıl da bitmek üzeredir. Bu
nu biraz daha geriye bırakırsak ikinci plân dev
resini de geçirmiş olacağız. Her gün görüyor
sunuz bütün mütehassıslarımız bundan müşte
kidirler. Ve özel teşebbüsün yatırımlarının bü
yük bir kısmı inşaat sahasına akmaktadır, ora
daki teşvik unsurlarını ortadan kaldırmamız 
lâzımdır. Hakikatte biz bugün bir teşvik yapı
yoruz. Bir fabrika kurulduğu zaman ona muafi
yet vermiyoruz. Kurulduğu yıldan itibaren ka
zanç vergisine tabi tutulmaktadır. Ama bir bi
na inşa edilirse 10 sene oradan elde edilen irat* 
vergi dışındadır. - Bu durumda ne yapıyoruz, 
biz ? Bir sektör aleyhine diğer bir sektörü teşvik 
ediyoruz. Şimdi kaldırmak istediğimiz hüküm 
bunlardır, arkadaşlar. Bu teşviki kaldırıyoruz. 
Ama bunu kaldırırken bu sektör içinde diğer 
bir sahayı teşvik etmiş oluyoruz. Umumiyetle 
bina muafiyetini kaldırıyoruz. Fakat halk tipi 
meskenlerin ve sosyal meskenlerin vergi muafi
yetinden daha geniş nisbette faydalandırılması
na çalışıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, «aceleye geldi» dediler. 
Arkadaşlar, bu kanun acele yapılmamıştır. Bu 
esasen Emlâk Vergisi adı ile getirdiğimiz büyük 
tasarı içerisinden bir parçadır. Ancak Emlâk 
Vergisi biliyorsunuz daha Mecliste müzakere 
edilecektir. Bu bir ana kanundur. Hakikaten 
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onda acele edilmemesini 'biz de isteriz. Bizim 
Vergi Reform Komisyonumuz uzun bir çalışma 
sonunda bunu 'meydana getirdi. Büyük Meclis 
de bunu hattâ bir kaç ay müddetle müzakere 
edebilir. Hiç acelemiz yok. Fakat Emlâk Ver
gisi yürürlüğe girdikten sonra yeni bir tahrir 
yapılacaktır. Bu tahrir üç sene sürecektir. Bu 
tahririn neticesi üç sene sonra alınacaktır. Bina
enaleyh, Emlâk Vergisini beklersek bu hüküm
leri ancak üç sene sonra tatbik edebileceğiz ki, 
yine plân bakımından ve ekonomik bakımdan 
geç kalmışızdır. Bu sebepledir ki, Emlâk Ver
gisi içerisindeki muafiyete ait bir kaç maddelik 
bu hükümleri aldık ve acele yürürlüğe girmesi 
lâzi'ingelen bu kanun tasarısı içerisinde huzuru
nuza getirdik. 

Acele oldu dediler. Acele olmadığı şundan 
belli !ki, acele olduğunu iddia eden ihsan Gür-
san arkadaşımız da Komisyonda idi. Günlerce 
müzakere ettiler, yeni bir şey katmadılar oraya. 
Hakikaten ihtisasından faydalanmayı beklerdim. 
Filvaki Muhiddin Güven arkadaşımız bulun
madılar. Ama takriri imza eden diğer arkadaşı
mız ihsan Bey orada idi. Ve oraya hakikaten 
bir tek kelime bile katmaya lüzum .görmediler. 
Demekki, mükemmel bir kanundur, acele değil
dir. Eğer noksan tarafları olsaydı arkadaşımız, 
değerli fikirleriyle bu noksanları hakikaten or
tadan kaldırmak için bize yardım ederlerdi. De-
mebki noksan yokmuş. Ben bu bakımdan acele 
olmadığına kaaniim. Bu dahi Yani Sayın İhsan 
Bey arkadaşımızın bu 'kanunu tekâmüLettirmek 
için tek bir kelime dahi ilâvesini teklif etmemiş 
olması, bu kanunun mükemmel olduğunu ispat et
meye bana göre yeter. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi biz ne yapıyo
ruz f Sayın Güven arkadaşımız diyorlar ki «bu 
kanun seyyal bir zemin üzerine oturtuluyor.» 
Sayın Güven arkadaşımız bu hususta bir çok 
'mülâhazalar ileri sürdüler. Bunların hepsiyle 
beraberiz. Ama bu kanunun seyyal bir zemin 
üzerine oturmasıdır ki, kendisinin ortaya koydu
ğu endişeleri ortadan kaldıracaktır. Hakika
ten biz burada halk tipi meskenleri bir madde 
ile tarif edebildik. «Eni şu boyu şu, değeri şu, 
olanlar halk tipi meskenlerdir.» Binaenaleyh, 
bu vasıfta olan muafiyetten faydalanacak, olmı-
yanlar faydalanmıyacak.» bunu bu kanun 
içinde yapsa idik, sıkı sıkıya bağlansa idik o 
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zaman hataya düşerdik. O vakit hakikaten sa
yın arkadaşımızın burada üzerinde durdukları 
mahzurlar, mahzur olarak meydana çıkardı. 
Halbuki biz buna subles verdik. Çünkü, zama
na göre bunlar değişecektir. Para değeri deği
şebilir, inşaat değeri de değişebilir. Bugün 25 
bin lira değerindeki bir mesken, sosyal mesken
dir deriz. Yarın bir de bakarsınız bü ileride 
belki 50 bin lira ile de yapılamıyacak. Binaen
aleyh, böyle sabit bir kaideye bağlamak arka
daşımızın ileri sürdüğü mahzurları davet eder. 
B.u sebepledir ki, biz uzun uzun düşündükten 
sonra, nihayet îmar ve İskân Bakanlığı da bu 
memlekette mesken politikasını idare eden bir 
Bakanlıktır. Ve onun esaslarını tesbit etmekte
dir, ona bıraktık. Mesken politikasındaki se
yir ile imar ve iskân politikamızla vesaire ile 
ilgili olarak bir elastikiyet verdik ve bunun ta
rifini ona verdik. O bir yönetmelikle bunu tes
bit edecektir. 

Arkadaşlarımızın yönetmelik hakkında ileri 
sürdüğü fikirlerin yeri burası değildir. Biz bu
rada yönetmeliği münakaşa etmiyoruz. Bu se
beple bu kanunla da ilgisi yoktur. Hata olabi
lir, olamaz, düzeltilmesi lâzımgelebilir. Arkada
şımız bu konuda kıymetli fikirler ileri sürmüş
tür ve bu fikirleri de zapta geçmiştir. Elbette-
ki bu fikirleri nazara alınacaktır. Ama arz et
tiğim gibi, biz burada sadece bir atıf yapıyo
ruz. Halk tipi mesken diyoruz. Halk tipi mes
kenin de ne olduğu imar ve iskân Bakanlığının 
bir karariyle tesbit edilir, diyoruz. Bundan iba
rettir ve en iyisi de budur. Aksi halde burada 
halk tipi meskeni tarif etmeye kalksaydık işte 
o vakit hataya düşerdik. Yaptığımız bundan 
ibarettir. Bu sebeple arkadaşımız müsterih ol
sunlar. Bence en iyi bir tedbiri bulımuşuzdur. 

Sayın Sabahattin Savacı arkadaşımızın üze
rinde durduğu 1 - 2 nokta vardır. «Millî ekono
mide durgunluk hallerinde inşaata hız verilir. 
Binaenaleyh, bugün millî ekonomide bir dur
gunluk vardır, inşaata hız vermek lâzımdır, de
diler.» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. Ka
nunun tümü üzerindeki müzakereler bitti. Ve
rilen önergeyi okutuyorum. Şimdi verilen öner
ge üzerinde konuşacaksınız. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
Özür dilerim. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, verilmiş bu

lunan önergede kanun teklifinin komisyona 
iadesi öngörülmektedir. . Bu (bakımdan komis
yona iadesi hususunu oyunuza sunacağım. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddelere geçilmesini 'oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

lVedilik teklifi vardır, ivedilikle görüşülme
si teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

1837 sayılı Bina Vergtisi Kanununda değişiklik 
yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — 4 . 7 . 1931 tarihli ve 1887 
sayılı Kanunun 24 . 3 . 1950 tarihli ve 5648 sa
yılı Kanunla değişik 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici muaflıklar: 
MADDE 4. — 1 Mart 1964 tarihinden itiba

ren yeniden inşa edilen aşağıda yazılı binalar 
bina vergisinden geçici olarak muaftır: 

a) îmar ve îskâan Bakanlığınca tesbit edi
len «halk konutları standartlarına uygun olan 
asgari nitelikteki binalar, bina apartman ise 
daireler, ister sahiplerince mesken olarak kul
lanılsın ister kiraya verilsin, inşalarının so
na erdiği malî yılı taki'beden analı yıldan iti
baren 10 yıl süre ile; 

b) Yukarıda (a) fıkrasında bahsi geçen 
«halk konutları standartlarına uygun olan ve 
sahiplerince mesken 'olarak kullanılan orta ni
telikteki binalar, bina apartman ise daireler, 
inşalarının sona erdiği malî yılı takibeden ma
lî yıldan itibaren 5 yıl süre ile; 

Bu İbinaların, bina apartman ise dairelerin, 
sahiplerince mesken olarak kullanılması şartı 
ile satmalmması veya sair surette iktisabolun-
ması halinde de yukarıki hüküm uygulanır. 

c) Genel ve katma bütçeli dairelerin; il 
özel idareleri ve belediyelerin; sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete aidolan banka, şir
ket ve kurumların, iktisadi Devlet Kurumla
rı, özel kanunlarla kurulan banka ve kurum
lar ile bunların sahiplerinin ayrı ayrı veya 
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birleşerek kurdukları ve sermayesinin yarısın
dan fazlasına katıldıkları şirket, kurum ve or
taklıkların; Devlet eli ile Dovlete bağlı ku
rumlarca kurulacak konut ofisleri ve ortaklık
ları ile iş verenler tarafından çalıştırdıkları iş
çiler için «halk konutları standartları» na uygun 
olarak asgari nitelikte yapacakları veya yaptı-
ıacakları ve görevle ilgili zorunluklar ve belli 
sosyal amaçlar için kârsız olarak memur ve iş
çilerine tahsis edecekleri lojman ibinaları, bina 
apartman ise daireleri, inşalarının sona erdiği 
malî yılı takibeden malî yıldan itibaren 10 yıl 
süre ile; 

(«a» fıkrasında yazılı muafiyet, binanın 
meskenden «b» fıkrasında yazılı muafiyet bi
nanın sahibinin ikâmetinden, «c» fıkrasında ya
zılı .muafiyet binanın lojmandan Ibaşka mak
satlarda kullanılmaları halinde, kullanılmaya 
başladıkları tarihi takibeden malî yıldan iti
baren düşer.) 

d) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
hükümleri gereğince turizm müessesesi belgesi 
almış olan teşebbüslerin adı geçen kanunda 
yazılı maksatlara tahsis ettikleri binalar, inşa
larının sona erdiği veya mevcut binaların bu 
maksada tahsisi hâlinde, turizm müessesesi bel
gesinin alındığı malî yılı taki'beden malî yıldan 
itibaren 5 yıl süre ile; 

BAŞKAN — 1 nci madde'üzerinde söz isti-
yenler? Grup adına Sayın Güven ve Sayın Bo-
lak. A. P. Grupu adına nuyurunuz Sayın Gü
ven. 

ADALET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Efen
dim, temenni ederdim ki, birinci takririmiz ka
bul edilsin; fakat olmadı. Şimdi maddelere geç
miş bulunuyoruz. Maddeler üzerindeki fikirle
rimizi arz etmiye çalışacağım. 

Tümü üzerindeki konuşmalarımızda da işa
ret ettiğimiz gibi halk konutları standartları
na muafiyet mevzuu sarih olarak bağlanmak
tadır. Ne diyor (a) fıkrası : «İmar - İskân Ba
kanlığınca tesbit edilen halk konutları stan
dartlarına uygun olan asgari nitelikteki bina
lar, bina, apartman, daireler...» filân filân.. 
Demek oluyor ki, Sayın Maliye Vekilinin 
söylediği gibi «talimatnameler bizi ilgilendir
mez», konusu bahis mevzuu değildir. Burada 
îmar - İskân Bakanlığınca hazırlanmış olan 
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halk konutları standartları artık bu talimatname
lere hükmeder hale geliyor. Dolayısiyle belediyele
rin kendi imar plânlarının tatbikatında kullandık
ları talimatnameleri de bu zaviyeden ele almaları 
gerekmektedir. Büyük müesseseler olarak îmar 
ve İskân Bakanlığının halk konutları stan
dartları ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yani 
kanunun zemini, kanunun mesnedi, kanunun 
iıış?, edileceği yer halk konutları standartla 
rıdır. 

Biz tümü üzerindeki konuşmamızda şunu 
anlatmıya çalışmıştık ki, halk konutları stan
dartları bir cepheden hazırlanarak ortaya çı
karılmıştır. Halbuki yalnız başına fazla üni-
tedo meskeni temin edebilecek keyfiyet saha 
üzerindeki tasarruf değil, inşadaki sistem, 
inşadaki malzemenin o inşadaki sistem ve 'mal
zeme ile beraber bunu en iyi şekilde organize 
•edecek bir halin ve teknik eleman kullanış
taki kalitenin elbette ki, esas müeessir vasfı 
vardır. Bunlar eksik bırakılmıştır, demiştik 
ve onun içindir ki, halk konutları standart
larının bu yönlerden ele alınması lüzumuna 
işaret etmiştik. Fakat maddelere geçildiğine 
göro grupum adına şu hususa işaret etmek is
tiyorum ki, asgari nitelikteki 'meskenler ile, 
orta nitelikteki meskenler arasında yaşama 
grupu, yatak grupu, iş grupu ebatları farklı 
değildir, yine malzeme kullanışı bakımından 
da farklı değildir. Yine tabi olacakları ni
zamlar bakımından da farklı değildir. Aradaki 
farklar yalnız birinin iki kişilik bir ailede 
30,5 metrekareye mukabil diğerinin 40 metre
kareye sahibolması. Yine yedi kişilik 'ailede as
gari nitelikte 63 mertekareye mukabil orta ni
telikte 100 metrekare olmasıdır. Yana arada 
saha farkına bağlı olmasıdır. O halde, asgari 
ünite ve dar kenar «naz şu kadar olacak, den
diğine göre mâni hudut tesbit edilmiş bulu
nuyor. Diğerinde de 100 metrekareye kadar 
bir genişleme imkânı düşünüldüğüne göre bu 
arada muhayyer olarak plânların hazırlan
ması düşünülmelidir, deriz ve bunda fayda-
mülâhaza ederiz. Biz şuna kaaniiz ki ; halk ko
nutları standrtlarına bağlı olarak bu kanun 
meriyete konduğu landa hususi meskenler 
yapmakla meşgul bulunan gerek şahıslar, gerek 
müesseseler en aza doğru inmeye bir temayül 
göstereceklerdir. Ama bu temayülün içinde in
sanları 'en dar ebatın içine oturmıya itecek 
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bir halin yanında biraz daha rahatı temin ede
cek orta niteliğe de imkân verilmesi ve bu 
imkândan, asgari niteliğe sağlanmış olan 10 
senelik muafiyet imkânınmdan, aynen orta nite
likteki binalara da faydalanması suretiyle iyi 
bir neticeye varılacağı kanısını taşımaktayız. 
Onun. içindir ki, gerek söylemiş olduğum es
babı mucibe tahtında, gerekse ailelerimizin yal
nız başına baba, ana ve çocuklardan ibaret de
ğil, yanında muhakkak diğer aile kişilerinden 
birinin de mevcudolabileceği hakikati meydan
da bulunduğuna göre onlara da imkân sağ
lamak üzere (A) ve (B) fıkrasındaki orta nite-
likteli asgari nitelik arasındaki farkı yani biri
nin 10 senelik birinin beş senelik muafiyete 
tabi olması farkının kaldırılmasını ve gerek orta 
gerek asgari nite için 10 senelik muafiyet 
tanınmasının faydalı olacağı kanaatini taşı
maktayız. Bu bakımdan Yüksek Riyasete bir 
takrir de veriyorum efendim. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Aydın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Efendini, gayet kısaca arz etmek istiyorum. 
Maddenin «c» bendinde genel ve katma bütçeli 
dairelerin; il özel idareleri ve belediyelerin 
yaptırdığı, binaların 10 yıllık sermayesinin 
yarısından fazlası vergi muafiyetini tanıyan 
hükümden sonra, tanı ve şâmil mânası ile ka
nın. İktisadi Teşebbüsü dediğimiz teşebbüsün 
(Anayasa dili ile) binaları ile, bunların iştira
kinde kurulan şirketlerin, kurumların binaları 
gibi geniş bir şümul içinde bankaların bina
ları da muafiyet hükmüne kemafissabık ithal 
edilmiştir. Yapılan bir vergi reformudur. 
Yüce Meclis İktisadi Devlet Teşekküllerinin reor-
organizasyonu tasarısı ile, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kârlılık ve verimlilik esasları içinde ve 
özel teşebbüs esasları içinde çalışmasını şart ola
rak kabul etmiş ve kanunlaştırmıştır. Hükümetin 
iki sene içinde reorganizasyonu ikmal edip bu 
müesseseleri serbest piyasa icaplarına icra etmesi 
lâzımgelir. Hal böyle iken bu kanunu takibeden 
bir kanunda geniş bir çerçeve şümulü içinde bun
lara yeniden vergi muafiyetlerinin tesis ve teyi-
dedilmesi, bundan evvel kabul edilen kanundaki 
iktisadi prensiple mütebeyindir, Yüksek Meclisin 
tarzı telâkkisine aykırıdır. Bu sebeple maddeden, 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle onların kurduğu 
şirketler ve bankalar gibi sabit tesislerinden ver-
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gi ödenmesi lâzımgelen bu kabîl teşekküllerin bi
nalarını tayyettikten sonra, diğer hükümlerde 
Meclisin mütekaddim iktisadi görüşüne uygun 
tarzı hareket yerinde olur. Bu sebeple, bu kısmın 
tayymı derpiş eden bir takrir verdim, iltifatınızı 
istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz istiyen var mı? Yok. Olmadığına göre birinci 
madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik öner
geleri var; onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tetkik ve müzakeresine başlanılmış olan Bina 

Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasını der
piş eden kanun tasarısı, dört maddelik hüviyetiy
le 1837 sayılı Kanunun geçici muaflık hüküm
lerini değiştirmeyi hedef tutmaktadır. Ancak, ge
rek Hükümetin gerekse Geçici Komisyonun teklif
lerinde dayanılan, on senelik ve beş senelik geçici 
mesken muaflıklarının tesbitinde dayanılan esas
ları, memleketimizin sosyal şartları, aile müesse
selerimizin Batı memleketlerine nazaran arz ettiği 
özellikler bakımından, tatminkâr değildir. Bun
dan dolayı iadesi lâzımgelirdi. Bu haliyle: İleri 
Batı memleketlerinde aile topluluğu çok dar bir 
kadroya umumiyetle karı, koca ve mahdut miktar
da çocuklara inhisar ettiği düşünülmemiştir. Hal
buki memleketimizde halen büyük ölçüde pederşa
hi aile kuruluşu hâkimdir. Gelenekler ve bağlı
lıklar, içtimai hayatımızın esasını teşkil eden aile 
topluluğunu sadece karı - koca ve çocuklardan 
ibaret olan dar bir bünyeye inhisar ettiremez. Ba
ba, anne, çocuk, gelin hattâ büyükbabalar, bü
yükanneler, torunlar aynı topluluk içinde bir ara
da yaşarlar. Veludiyete sahip bir ırk olduğumuz 
için de çocuk sayısı bilhassa işçilerle, dar gelirli 
ailelerde ve ilçelerle köylerde yaşıyanlarda fazla
lık arz eder. Bu gerçek karşısında 63 metrekare 
gibi çok dar bir sahaya sığdırılan ve nihayet iki 
oda, bir aralık ve bir mutfak, bir helâden ibaret 
olan asgari nitelikte bir mesken muaflığının bir 
değer ifade etmiyeceği muhakkaktır. Bu itibarla 
tasarının 1 nci maddeyi değiştiren (a) ve (b) fık
ralarının birleştirilerek aşağıdaki şekilde kabul 
Duyurulmasını arz ve teklif ederiz. 

istanbul İzmir 
Muhiddin Güven İhsan Gürsan 

a, ve b fıkraları yerine: 
a) İnşa sahası en fazla 100 metrekareyi geç-

miyen «halk tipi konutları standardı» na uygun 
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olan asgari ve orta nitelikteki binalara, bina 
apartman ise dairelere, ister sahiplerince mesken 
olarak kullanılsın, ister kiraya verilsin, inşaları
nın sona erdiği malî yılı takibeden malî yıldan 
itibaren on yıl süı»e ile. (Bu binaların, bina apar-
tıman ise dairelerin sahiplerince mesken olarak 
kullanılması şartı ile satmalınması veya sair su
retle iktisabolunması halinde de yukarıki hüküm 
uygulanır.) 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin (Geçici muaflıklar) başlıklı 

bendinin (c) fıkrasının 
«c) Genel ve katma bütçeli dairelerin; İl özel 

idareleri ve belediyelerin, Devlet eli ile Devlete 
bağlı olarak kurulacak konut ofislerinin, işveren
lerin çalıştıkları işçiler için halk konutları stan
dardına uygun olarak yapacakları veya yaptıra
cakları ve görevle ilgili zorunluklar ve belli sos
yal kârsız olarak müstahdem ve işçilerine tahsis 
edecekleri lojman binaları, bina apartman ise dai
releri inşaatlarının sona erdiği malî yılı takibe
den malî yıldan itibaren on yıl süre ile» 

Olarak kabulünü arz ederim. 
Balıkesir 

Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN — Her iki önergeyi de okutmuş bu
lunuyoruz. Komisyon olarak bir beyanda buluna
cak mısınız efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Beyanda bulunmuyorsunuz. 
önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup 
oylarınıza sunacağım efendim. 

(İhsan Gürsan ve Muhiddin Güven'in önergesi
nin hüküm ifade eden son kısmı tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesindeki mevcut 
hükmü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
Etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ahmet Aydın Bolak'ın önergesi tekrar okun

du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, değişiklik 

önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi reddedil
miştir. 

Birinci madeyi metinde yazılı olduğu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —Aynı Kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Muafiyetlerden faydalanma 
Madde 6. — Kanunun 4 ncü maddesinin 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyetlerden 
faydalanmak için mükelleflerin ilgili vergi daire
sine inşaatın bittiği tarihten itibaren iki ay içe
risinde bir beyanname vermeleri şarttır, (c) fık
rasında yazılı binalar için ilgililerin inşaatın bi
timini aynı süre içinde yazı ile ilgili vergi dare-
sine bildirmeleri kâfidir. 

Süresinde beyanname verilmez veya bildirim
de bulunulmazsa muafiyet, beyannamenin verildi
ği veya bildirimin yapıldığı malî yılı takibeden 
malî yıldan muteber olur. Bu takdirde beyanna
menin verildiği veya bildirimin yapıldığı malî yı
lın sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hak
kı düşer. 

(3 ncü maddenin 1, 2, 3, 6 ve 7 nci fıkraların
da yazılı binalar ile köylerdeki inşaat için beyan
name istenilmez.) 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isti-
yenler? Buyurun Sayın Sabahattin Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının ikinci mad
desinin isabetli olarak getirildiğini bundan evvel
ki konuşmamda arz etmiştim. Gerçekten tasarı 
memlekette bir ihtiyaca cevap vermektedir. Bu 
yüzden fuzuli olarak vatandaş bir hayli itiraz 
mercilerine başvurmakta, maddi bakımdan, mâne
vi bakımdan yorulmakta ve ilgili mercileri yersiz, 
zamansız meşgul etmekte ve vatandaşın böyle sert 
bir müddetle hakkının zayi olmasından vatandaş 
inkisara uğramakta, bu tarzda böyle iki aylık bir 
zaman içinde birdenbire büyük bir hakkının 
zıyaa uğramış olmasından dolayı vatandaşta Hü
kümete karşı, Devlete karşı, ve kanun yapıcı he
yetlere karşı itimatsızlık hâsıl olmaktadır. Bu tar
zın ıslah edilmiş olmasını iyi bir adım ve hareket 
telâkki etmekteyim. Bilhassa her an vatandaşa 
bu hakkın tesis edilebileceğinin tasarıya, madde
ye alınmış olması, yani vatandaşın her müracaatın-
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da, geçen müddet hariç müracaat ettiği malî yıl
dan itibaren bu hakka sahibolmasınm tasarıda 
yer alması isabetli olmuştur. 

Ancak, bu maddenin 3 ncü fıkrasında «Köy
lerdeki inşaat için beyanname istenilemez.» denili
yor, «istenilmez» keyfiyeti, köylerdeki inşaatın 
muaflıktan istifade edip etmiyeceği hususunda 
tereddütler uyandırmaktadır. Çünkü burada iki 
türlü tereddüt vardır. Köylerdeki inşaatlarda 
muayyen standartlara göre ayrılacak mıdır? Bir. 

( Bir de eğer köylerden beyanname istenilmeme-
si köylerdeki her türlü inşaatın muaflığı, bun
dan evvel yine Yüksek Heyetinizin kabul etti
ği bir kanuna göre köylerdeki her türlü inşaatın 
Ibu vergiden muaf olduğu kasd ediliyorsa; bu
raya daha sarih bir ibarenin konması ieabeder. 
Bendeniz buna ait bir takrir takdim ediyorum. 
«Köylerdeki her türlü standart inşaat için be
yanname istenmez» şeklinde bir tadilin tatbikat 
bakımından kolaylık sağlıyacağını, «ğer komis
yondaki değerli arkadaşlarım iltihak ederlerse 
bunun fuzuli bir şey değil, lüzumlu bir şey ol
duğunu tatbikatta bulunmuş bir arkadaşınız ola
rak istirham ediyorum. Filhakika bu tarz konuş
mamın da eğer takrir kabul edilmezse - bu de
ğişiklik lüzumludur - filhakika kabul edilmez
se, bu beyanın komisyon tarafından benim an
ladığım istikâmette anlaşılıyorsa zabta girme
sinde de yine tatbikat bakımından fayda mülâ
haza ediyorum. Teşekkür ederim. Takririmi tak
dim ediyorum. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde başka 
söz istiyen?... Yok. Olmadığına göre değişiklik 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının ikinci maddesinin 3 ncü fıkrasın

da yazılı köylerdeki inşaatın «Muaflığı» tabi
rinin, köylerdeki «Her türlü standart inşaatlar 
için beyanname istenmez» şeklinde yazılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Gümüşane 
Müslihittin Gürer Sabahattin Savacı 

BAŞKAN v— Beyanda mı bulunmak istiyor
sunuz Sayın özal. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Evet. 

SAFFET EMİN AÖAO&LU (Artvin) — 
Lüzum var mı?... 

- 0 0 -



M. Meclisi B : 94 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZ AL (Devamla) — Zabta geçsin istiyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun özal, kendi efaliniz-

den kendiniz mesulsünüz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) Ef'endim, çok kısa mâruzâtım
la Sayın Savacı arkadaşımızın tereddüdünüde 
bertaraf edeceğimiz kanaatindeyim. 

Köylerde yapılmakta olan binalardan bir 
beyanname istenmediğine göre, beyanname isten
meden de bu muafiyete tabi mânası çıkmaktadır. 
Esasen yürürlükte olan kanun, bu şekilde uy
gulanmaktadır ve bir tereddüd de bahis mevzuu 
değildir. Beyanname istenmeden de muafiyetin 
tatlbik edileceği, yani mesken olarak kullanılan 
binaların 10 sene, sair binaların da 3 sene muafi
yete tabi olacağı sarihtir. Bu bakımdan önerge
nin kabulüne mahal yoktur. Metin bu kısmı 
esasen uygulanmakta olan kanundan aynen 'alın
mıştır. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
önergeyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — önerge talep üzerime geri ve
rilmiştir. İkinci maddeyi metinden yazılı olan 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İkinci madde aynen kabul edilmiş
ti?. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaş
larımız var mı?.. Oylama muamelesi bitmiştir. 
Kupaları kaldırınız. Üçüncü maddeyi okutuyo
rum: 

MADDE 3. — Aynı kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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maddeleri gereğince muafiyetten istifade etti
rilmiş olan binaların bu muafiyetleri saklıdır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz is-
tiyenler?... Yok. Geçici maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ge
çici madde aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 4. — 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sa

yılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddeleri 
yürürlükten 'kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
istiyenlev... 

Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, daha ev
vel yazılı müracaatınızla söz istemişsiniz. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOGLU (Kasta
monu) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Dördüncü madde üzerinde söz istiyen olma

dığına göre maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.... Etmiyenler... Dördüncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari

hinden itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz is-

tiyenler?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 5 nci madde aynen ikabul edil
miştir. 

Yetki 
MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti-

yenler?... Yok. 6 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 6 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylamaya tabidir. Tümü 
üzerinde söz istiyen var mı? Lehinde, aleyhin
de reyini izhar sadedinde? Yok. Açık oylamayı, 
ayağa kaldırmak suretiyle üyelerin oyunun iz
har suretiyle yapacağız. Hangi ilden bâşlıyaca-
ğımızı kur'a ile tesbit edeceğiz. (Kur'a çekildi) 
Başkan Gümüşane'den başlıyacağız. 

(Gümüşane seçim bölgesinden başlanmak su
retiyle oylar izhar edildi) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Lübnan'a 
silâh satışından doğan alacaklarımızla Fransız 
Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meblağların 
Lünnan'da ve Fransız - Türk misyonları için 

Mükellefiyetin başlaması ve düşmesi 
«Madde 7. — Bina Vergisi mükellefiyeti, 

Vergi Usul Kanununun 61 ve 71 nci maddele
riyle tesbit edilen garisafi iratlara bu kanun
la kabul edilen muaflık ve istisnaların uygulan
masından sonra gelen malî yıldan itibaren baş
lar ve aynı maddeler gereğince terkin edilen 
iratlara göre düşer.» 

BAŞKAN —• üçüncü madde üzerinde söz 
istiyenler?... Yok. Olmadığına göre 3 ncü madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla değiştiri
len 1837 sayılı Kanunun 4 ncü, mülga 5228 sa
yılı Kanunun 7 nci, 6188 sayılı Kanunun 13 ncü 
ve 3 . 1 . 1961, tarihli 206 sayılı Kanunun 3 ncü 

— 61 
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arsa, bina satmalııuması hakkında kanun tasa
rısının yapılan açık oylamasına 269 arkadaşımız 
katılmış 5 çekinser, 6 ret oyuna mukabil 258 
kabul oyu çıkmıştır. Kanun tasarısı Meclisimiz
ce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair Kanunun yapı-
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lan açık oylamasına 149 arkadaşımız katılmış, 
108 kabul oyuna mukabil 41 ret oyu çıkmış-
tıi'. CJerekli çoğunluk sağlanamadığından oyla
ma yeniden yapılacaktır.. 

Birleşimi, 29 Nisan 1964 Çarşamba günü 
saat 15,00 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,57 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
17 Kasım 1963 tarihinde yapılan Mahallî İda
reler seçiminde, Türkiye'de, seçmen kütükle
rinin düzenlenmesi için ne kadar para sarf-
edildiğine dair soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Sedat Çumralı'nın yazılı cevabı. (7/400) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Adalet Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Eeşit Ülker 

Yazılı soru: 17 Kasım 1963 tarihinde yapı
lan mahallî İdareler seçiminde Türkiye'de 298 
sayılı Seçmen Kütükleri ile ilgili Kanunun 
35 nci maddesine göre seçmen kütüklerinin taz-
zimi için sarfedilen para ne kadardır? Aynı 
kanunun 35 nci maddesine göre kütük düzen
lenmesinde kaç kişi görevlendirilmiştir ve bunla
ra ne miktar para ödenmiştir? Görevlendirilen
lerden ne kadarı >mıemurdur? Ne kadarı kanu
nun deyimiyle (dışardan) dır? Dışardan olan
lar aracında ne kadarı öğrencidir? 

Aynı seçimde seçmen kartlarının dağıtılma
sı için ne kadar para harcanmıştır?. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde, 17 Ka
sım 1963 tarihinde yapılan Mahallî İdareler 
seçiminde, seçmen kütüklerinin düzenlenme
sinde, kaç kişinin görevlendirildiğine dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın ya
zılı cevabı. (7/401) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Adalet Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasına aracılığı
nızı rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Yazılı soru : İstanbul, Ankara, İzmir şehir
lerinde 17 Kasım 1963 te yapılmış olan mahal
lî İdareler seçiminde düzenlenen seçmen kütük
lerinin düzenlenmesinde 298 sayılı Kanunun 
35 nci maddesine göre kaç kişi görevlendirilmiş
tir? Bunlardan kaçı memurdur? Kaçı (dışarı
dan) dır? Dışarıdan olanların kaçı öğrencidir? 
Bunlara ödenen paranın miktarı ne kadardır? 

İstanbul, Ankara, İzmir'in ilçelerine göre 
bu paranın dağılış şekli nedir? 

İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinde seçmen 
kartlarının dağılması için harcanan para mik
tarı nedir? Bu paranın ilçelere göre dağılım 
şekli nedir? 

(Bu bilgilerin her üç şehir için ayrı iayrı ve
rilmesi). 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 23 Mart 1964 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 6871 

Konu: İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in yazılı sorularının cevap-
landırıldığı hk. 

24 . 3 . 1964 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü-
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ğü ifadesiyle alınan 20 . 12 . 1963 gün ve 
7/400-7602/42933, 7/401-7603/42935 sayılı ya
kılarına. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker ta
rafından Başkanlıklarına hitaben sunulup, Ba
kanlığımıza tevdi buyurulan 17 . 1 2 . 1963 ta
rihli soru önergelerindo : 

I. «İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinde 
17 Kasım 1963 te yapılmış olan Mahallî İda
reler seçiminde düzenlenen seçmen kütüklerinin 
düzenlenmesinde 298 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesine göre kaç kişi görevlendirilmiştir? Bun
lardan kaçı memurdur? Kaçı (dışardan) dır? 
Dışardan olanların kaçı öğrencidir? Bunlara 
ödenen paranın miktarı ne kadardır? 

İstanbul, Ankara, İzmir'in ilçelerine göre 
bu paranın dağılış şekli nedir? 

İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinde, seçmen 
kartlarının dağılması için harcanan para mik
tarı nedir? Bu paranın ilçelere göre dağılım şek
li nedir?» 

II —. «17 Kasım 1963 tarihinde yapılan ma
hallî idareler seçiminde Türkiye'de, 298 sayılı 
Seçmen Kütükleri ile ilgili Kanunun 35 nci 
maddesine göre seçmen kütüklerinin tanzimi için 
sarfedilen para ne kadardır? Aynı kanunun 
35 nci maddesine göre kütük düzenlenmesinde 
kaç kişi görevlendirilmiştir ve'bunlara--ne mik
tar para Ödenmiştir? Görevlendirilenlerden ne 
kadarı memurdur? ne kadarı kanun deyimiyle 
(dışardan) dır? Dışardan olanlar arasında ne 
kadarı öğrencidir? 

Aynı seçimde seçmen katlarının dağıtılma
sı için ne kadar para harcanmıştır?» denilmek
te ve soruların Bakanlığımızca yazılı olarak ce
vaplandırılması talebolunmaktadır. 

Yazılı soru önergelerinde bahis konusu edi
len hususlarla ilgili malûmat, alâkası yönün
den Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından iste
nilmiş olup, adı geçen kurul başkanlığından alı
nan 11 . 2 , 1964 gün ve 58 91 sayılı yazıya ait 
onanlı suret ve ilişiği müfredatlı liste (*) birlik
te sunulmuştur. 

(*) Liste kesafeti sebebiyle tutanağa konu
lamamış olup, sahibine bir sureti verilmek sure
tiyle, ash özel dosyasına konulmuştur. 
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Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de

lâlet buyurulmasmı arz ederim. 
Sedat 'Çumralı 
Adalet Bakanı 

T. C. 
Yüksek Seçim Kurulu 11 . 2 . 1964 

Başkanlığına 
Sayı: 5891 

Seçim 
3 . 4 . 24 -1963 

Adalet Bakanlığına 
İlgi: 25 . 12 . 1963 gün ve 29785, 29786 sa

yılı yazılarınız. 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in iki yazılı 

sorusu incelendi. Her iki tezkeredeki sorulardan 
bir kısmı İstanbul, Ankara, İzmir, diğeri de bü
tün illere şâmil ve mahiyetleri de birbirinin aynı 
olması hasebiyle 'her iki yazının da bir arada ce
vaplandırılması uygun görülmüştür. 

1. 17 . 11 . 1963 gününde yapılan mahallî 
seçimler için kütük düzenlenmesinde ve Beçmen 
kartlarının dağıtımında çalıştırılanlar ilçe seçim 
kurulları Başkanlarınca görevlendirilmiş olup 
bunların memur, öğrenci veya dışardan olup ol
madıkları konusu üzerinde kurulumuzca durul
mamış ve esasen bu özelliklerin tesbitinde kanu
ni bir zorunluk olmadığı gibi bir fayda da umul
madığından te^bit de edilmemiştir; bugün için 
bu yönlerin kurullarınca te&biti de imkânsız gö
rülmektedir. 

2. Seçim yerlerinin özelliklerine göre kütük 
yazımında ve seçmen kartı dağıtımında çalışan
ların bir kısmının diğer işlerde de görevleri de
vam etmiş olması ve işlerin birbirine tedahül et
miş bulunması yüzünden çalışanlardan kaçının 
kütük yazımında, kaçının seçmen kartı dağıtı
mında veya diğer seçim işlerinde çalıştığı ve bu 
işlerin (herbirine^ ödenen para miktarı kesin ola
rak tesbit edilemez. Ancak tahminî ve aşağı - yu
karı bir rakam elde etmek için seçim kurulların
dan bir genelge ile bilgi toplanması mümkün ola
cağı düşünülebilirse de bunun da kurul başkan 
ve kâtiplerinin yeniden faaliyete getirilmesini ve 
binnetiee yüzbinleree lira sarfını [gerektireceği 
cihetle bu sakınca ile de istenen bilgi toplanma
mıştır. 

3. 17 . 11 . 1963 te yapılan seçim giderleri 
için illere (gönderilen ödeneklerin il ve ilce iti-
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bariyle dağılış miktarlarını gösterir çizelge ili- I 
sikte sunulmuştur. 

4. iptal edilen seçimler yerine yapılacak 
seçimler için yer yer gider istenilmektedir ve bu 
istekler bugün dahi sona ermiş değildir. 

Bilgilerini rica ederim. 
İmza 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 

3. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Giresun ili huduttan dâhdlmde, Kalkın
ma Plânının 1963 yılı programına göre, yapıl
ması derpiş edilen yatırımların hangilerinin rea-
lize edilmiş olduğuna dair Başbakandan soru 
önergesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kemal Saür'tn yazılı cev<ibı (7/462) 

Millet (Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki ısorumun Başkan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasını 
saygı ile rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Nizamettin Erkmen 

1. Kalkınma Plânı tatbikatı ile ilgili olarak, 
Giresun Vilâyeti hudutları dâhilinde 1963 yılı 
programına göre yapılması derpiş edilen yatırım
ların hangileri realize edilmiştir. 

2. Bunlardan hangileri hiç ele alınmamış, 
hangileri noksan bırakılmıştır? Bunların bu hal
de kalması sebepleri nelerdir? m-

3. Programa ithal edilip de hiç ele alınma
mış olanlar varsa bunlar hakkında ne düşünül
mektedir? 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 4 . 1964 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı 

KD: 5083 - 10 - 64 - 1387/198 

Konu : Giresun Milletvekili Sa
yın Nizamettin Erkmen'in yazılı 
sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen tara

fından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru öner
gesi ile ilgili olarak hazırlanan cevap ilişikte su- | 

- 64 
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nulmuştur. 

Arz ederim. 
Kemal Satır 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Başbakan adına 

Giresun Milletvekili Sayın Nizamettin Erk
men'in yazılı sorusuna ait cevap: 

Giresun Milletvekili Sayın Nizamettin Erk-
men'in, Sayın Başbakana yönelttiği ve 1963 yı
lında Giresun ilinde yapılan yatırımlarla ilgili 
yazılı soru hakkında yapılan açıklamalar, öner
gede ortaya konulan-sorulara paralel olarak aşa
ğıda belirtilmiştir : 

1. 1963 yılında Giresun, iline 20 492 000 
liralık yatırım yapılması öngörülmüştü. Bu mik
tara iller tasnifine girmemiş olan 1,8 milyar tu
tarındaki yatırımlardan Giresun ilinin payına 
düşen kısım dâhil değildir. 

1963 yılı programına göre 'Giresun ili içeri
sinde yapılması kararlaştırılan genel ve katma 
bütçeli dairelerin, döner sermayelerin ve iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yatırım projeleri ve ger-
çeklaşme durumları, ilgili kuruluşlardan alınan 
raporlara göre düzenlenmiş olan ekli tabloda ay
rıntılı olarak gösterilmiştir. 

Mahallî idarelerin, 1963 yılı içerisinde ger
çekleştirdikleri yatırımların kesin değerlendiril
mesi »henüz sonuçlandırılmadığından bu yatırım
lar ve gerçekleşme durumları tabloya dâhil edil
memiştir. 

Sözü edilen projeler için şimdiye kadar 
17 787 642 liralık harcama yapılmıştır. Prog
ram miktarları ile harcamalar arasındaki fark 
kısmen keşif bedelleri ile ihale bedelleri arasın
daki değişiklikten kısmen de bâzı projelerin 1963 
programına uygun olarak tam gerçekleştirileme-
mesinden ileri gelmiştir. 

2. 1963 programına konulduğu halde Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünce yapılması gere
ken 150 bin lira keşif bedelli Giresun Stadı ona
rımı adı geçen Genel Müdürlükçe ele alınma
mıştır. 

işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılacak tam teşekküllü Giresun 
Dispanseri için 1963 yılında '540 000 lira ayrıl
mış ve inşaata başlanması öngörülmüştü. Alı
nan bilgiye göre proje yapımı tamamlanmış ise 
de henüz inşaata başlanmamıştır. Projeler için 
33 000 lira harcanmış bulunmaktadır, 
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Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğünce yaptı

rılması kararlaştırılan Harşit Barajı inşaatının 
ön hazırlıkları için 1963 yılında 4 000 000 lira
lık tahsisat ayrılmış bulunmaktaydı, yıl içinde 
işin 2.8 liralık kısmı gerçekleştirilmiş ve 1964 
başında ödenmişti. Projenin dış finansmanı da 
sağlanmış olup inşaat devam etmektedir. 

1963 yılında bitmesi gerekli tarım sektörün
de Veteriner îşleri Genel Müdürlüğüne ait suni 
tohumlama lâboratuvarı inşaatında ulaştırma 
sektöründe Karayollarına, ait Ordu - Giresun, 
Trabzon yol inşaatında ve enerji sektöründe İl
ler Bankasına ait Giresun dizelli tesisi inşaatla
rında tabloda gösterildiği gibi çeşitli sebeplerle 
gecikmeler olmuştur. Ancak bu projeler 1964 ün 
ilk yarısı içinde tamamlanmış olacaktır. 

I 1963 yılında /bitirilmesi 'gerekli diğer proje
ler zamanında tamamlanmıştır. Diğer yıllara 

; sâri projelerin 1963 yılı yatırımları ise program
larına uygun olarak yürütülmüştür. 

3. Plânlı dönemde Yıllık Programlarda yer 
alan yatırımlar önceden yapılmış proje çalışma
larına ve hazırlanmış projelere dayanmaktadır. 
Dönemleri içinde gerçekleşmiyen projelerin ge
lecek dönem içinde re o döneme konmuş olan 
projelerin uygulanmasını aksatmaksızın gerçek
leştirilmeleri esastır. 

1963 yılında Giresun ili içerisinde uygulana-
mıyan tek proje Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne ait Giresun Stadı onarımı olup, bu ona
rımın 1964 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi ka-

| rarlaştırılmıştır. 



1963 yılı programına göre Giresun ilinde yapılan yatırımlar ve gerçekleşme d 

Sektör (Proje 
ruluş) 

Tarım (DSİ) 
Tarım (DSÎ) 

sahibi ku-
Proje adı 

Taşkın ve Kurutma 
Taşkın ve rüsubat kontrolü 

Proje 
tutarı 

190 000 
300 000 

1963 
Programı 

109 000 
300 000 

Harcama 

130 000 
128 000 

Tarım (Topraksu Genel Merkez Boztekke toprak mu-
M.) hafaza işi 

Tarım (Topraksu Genel Bulancak - Pazârsuyu top
rak muhafaza işi 
Keşap Suni ve ve Taibiî To

humlama Merkezi 
Tarım (Veteriner îşl.) Suni Tohumlama Lâboratu-

M.) 
Tarım (Veteriner İşi.) 

varı 

125 851 

114 347 

60 000 

200 000 

125 851 

114 347 

60 000 

200 000 

Tarım (Veteriner îşl.) Espiye Suni Tohumlama Lâ-
boratuvarı 60 000 60 000 

Tarım (Topraksu Genel Şebinkarahisar - Kınık Kü-
M.) cüksu işi 15 347 15 347 

Enerji (DSİ) Harşit Barajı Projesi 100 000,000 4 000 000 

99 422 

96 052 

64 000 

123 000 

69 000 

4 333 
2 800 000 



Sektör (Proje sahibi ku- Proje 1963 
ruluş) Proje adı tatarı Programı Harcama 

ot 
-4 

Ulaştırma (Karayolları Turnasuyu - Bulancak -
Gn. Md.) Küsüklü 13 400 000 13 737 910 (*) 

Ulaştırma (Karayolları Ordu - Giresun - Trabzon 20 719 000 20 719 000 (*) 
Gn. Md.) 

Sağlık (Sağ. ye Sos. Kemik Veremi Hastanesi 3 500 000 912 000 
Yar. Bk.) 

Eğitim (Millî Eğitim İlkokul yapım ve donatımı 
Bk.) (80 dersane) 2 720 000 2 720 000 

Genel İdare (Bayındırlık Giresun (E) tipi Cezaevi 8 000 000 1 400 000 
Bakanlığı Yapı 
imar işleri Reis.) 

Genel idare (Bayındırlık Tirebolu Hükümet konağı 154 000 154 000 
Bakanlığı Yapı onarımı 
imar işleri Reis.) 

Tarım (Orman Genel Mü. Yol açma ıslahı 2 500 000 2 500 000 
dürlüğü) 

10 786 678 (*) 

17 877 443 (*) 

902 000 

3 040 000 

1 125 000 

136 000 

3 140 000 

Eğitim (Beden Terbiyesi Stat onarımı 
Gn. Md.) 

İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları 

150 000 150 000 

Enerji (iller Bankası) Giresun dizelli tesisleri 3 840 000 1 469 000 1 248 000 

(*) Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen rakamlar yolların ihale, bedellerini ve 1963 yık sonu 
göstermektedir. 



Sektör (Proje sahibi ku- Proje 
roluş) Proje adı tutarı 

Enerji (filer Bankası) Keşap hidro elektrik tesisleri 2 671 000 
Enerji (filer Bankası) Keşap hidro elektrik tesisleri 882 000 
Sağlık (îşçi sigortaları Giresun Dispanseri 4 000 000 

Gn. Md.) 

öo .içme Su vu (iller Bankası) Espiye içme Suyu 640 000 

içme Suyu (İller Bankası) Eynesil içme suyu tesisi 320 000 

içme Suyu (İller Bankası) Tirebolu içme suyu tesisi 700 000 

içme Suyu (İller Bankası) Şebinkarahisar içme suyu 2 220 000 
tesisi 

413 000 
77 000 
540 000 

322 000 
227 000 
33 000 

1963 
Programı Harcama 

100 000 463 000 

100 000 261 000 

100 000 75 000 

300 000 138 000 
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4. — Edirne milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Trakya pancarları için özel bir fiyat reji
mi düşünülüp düşünülmediğine dair soru öner
gesi ve Sanayi Baltanı Muammer Erten'in ya
zık cevabı(7/465) 

6 . 3 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

Trakya pancarları ile istihsal edilen şekerin 
memleketimizin diğer bölgelerinde istihsal edi
len şekere nazaran daha kuvvetli olduğu söyle-
nilmektedir. 

Filhakika Trakya'da pancarlar ebat itibariy
le küçük olduğu gibi, dekar başına tarladan el
de edilen mahsulün miktarı da, sair bölgelerimi
ze nazaran daha dûndur. 

Elde edilen şekerin kuvveti, şayet istihsal 
edilen 'pancardaki bu hususiyetten ileri geliyor
sa; Trakya pancar müstahsıllarının mağduri
yetlerini telâfi için, bir zaruret kendiliğinden 
meydana gelmiş olmaktadır. 

Bu hususları bakanlık da kabul etmekte mi
dir? Şayet kabul ediyorlarsa Trakya pancar 
müstahsıllarının pancar fiyatları için ayrı bir 
fiyat rejiminin ihdasını düşünmekte midir? 

T. O. 
Sanayi Bakanlığı 15 . 4 . 1964 

Müsteşarlık Yazı îşleri 
Bürosu 

Sayı : 9/1.23 
* 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 3 . 1964 tarih, Kanunlar Müdür

lüğü 7/465-8586/47602 sayılı yazınız: 
Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 

(Trakya pancarları için özel bir fiyat rejimi 
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düşünülüp düşünülmediği) hakkında yazılı so
ru önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Muammer Erten 

Sanayi Bakanı 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu tara
fından verilen yazılı soru önergesi hakkında Sa
nayi Bakanlığı cevabı : 

Soru : 
Trakya pancarları ile istihsal edilen şekerin 

memleketimizin diğer bölgelerinde istihsal edi
len şekere nazaran daha kuvvetli olduğu söyle-
nilmcktedir. 

Filhakika Trakya'da pancarlar ebat itibariy
le küçük olduğu gibi, dekar başına tarladan el
de edilen mahsulün miktarı da, sair bölgeleri
mize nazaran daha dûndur. 

Elde edilen şekerin kuvveti, şayet istihsal 
edilen parcardaki bu hususiyetten ileri geliyor
sa; Trakya pancar müstahsıllarının mağduri
yetlerini telâfi için, bir zaruret kendiliğinden 
meydana gelmiş olmaktadır. 

Bu hususları Bakanlık da kabul etmekte mi
dir? Şayet kabul ediyorlarsa Trakya pancar 
müstahsıllarının pancar fiyatları için ayrı bir 
fiyat rejiminin ihdasını düşünmekte midir? 

Cevap : 
Her yerde şeker, şeker kamışı ve şeker x>an-

carından elde edilmektedir. İstihsal tarzı ve 
mahsulün morfolojik vasfı ne olursa olsun, her 
iki bitkiden elde edilen şekerin terkibi sâf sak-
karozdur. Bu itibarla kuvvetli veya hafif şe
ker şeklinde bir vasıf veya tarif yoktur. 

Trakya'da . pancar rekoltesi, yıllık iklim 
şartlarına uygun olarak düşük veya yüksek bir 
seyir takibeder. Anormal seneler hariç tutu
lursa diğer fabrika sahalarından geri bir du
rumu mevcut değildir. Ancak Trakya pancarı 
şeker muhtevası bakımından birçok fabrika sa
halarından geridir. 

Aşağıya dercedilen tablo bu hususta bir fikir 
vermektedir. 

^ 59 -
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Dekara verim 

Kg. 
Pancarın ihtiva ettiği şeker 

(Digestion) % 

Fabrika adı 1957 1958 1959 1960 1957 1958 1959 

Adapazarı 
Al pullu 
Amasya 
Burdur 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Susurluk 
Turhfil 
TJsak 
Vasati 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

319 
192 
305 
555 
081 
286 
697 
628 
147 
538 
672 

0 885 
1 
2 
1. 
1 

488 
001 
944 
533 

2 067 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

219 
109 
470 
188 
588 
992 
609 
099 
651 
817 
342 
725 
513 
870 
668 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
o 
2 
2 

585 
273 
323 
053 
597 
923 
408 
203 
565 
926 
491 
460 
181 
750 
138 
114 

2 574 
2 122 
2 494 
2 113 
1 467 
2 189 
1 587 
2 216 
1 811 
1 978 
2 340 
1 793 
2 495 
2 180 
2 180 
2 161 

15,90 
16,34 
17,39 
18,05 
16,83 
18,28 
15,54 
1.6,7.1 
17,79 
18,54 

17,49 
!7,32 
17,32 
17,28 
18,39 
17,22 

15,61 
16,95 
18,25 
17,64 
17,51 
17,94 
14,81 
17,36 
18,06 
19,05 
18,11 
16,47 
17,45 
18,20 
17,98 
17,56 

14,69 
15,74 
17,61 
17,12 
17,03 
18,19 
15,52 
17,33 
18,07 
18,71 
17,94 
14,81 
16,64 
17,61 
18,75 
17,02 

1960 

14,46 
15,90 
18,19 
17,67 
17,16 
18,33 
17,00 
18,59 
1.8,27 
18,85 
18,27 
15,73 
16,59 
16,97 
18,50 
17,30 

Pancar bedelinin pancarın ihtiva ettiği şekere göre ödenmesi halinde Trakya pancar çiftçisinin 
çok zarar edeceği bu tablonun tetkikinden anlaşılacaktır. 

Bugün için pancarın şeker muhtevasına göre bedel ödenmesi sisteminin mümkün olamıyacağı 
yapılan etütlerle anlaşılmış ve halen tatbik edilen (teslim kilosu ü/erinden bedel ödenmesi) şekli
nin daha muvafık ve pratik olduğu neticesine varılmıştır. 

5. - - Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Zirai Donatım Kurumu Emirdağ ilçe
si temsilciliği için t âl il) ol o ulardan hangilerinin, 
aranan vasıf ve şartları haiz olduklarına dair 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Turan, ŞaJıiıı'in 
yazılı cevabı (7/478) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Tarım Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

7 . 4 . 1964 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki (TÜler 

1. İlçelere Zirai Donatım Kurumıı temsilci
liği verilirken temsilcilerden aranan Arasıf nedir 
ve temsilciliğe talibolanlar birden fazla olduğu 
takdirde, tercih yapılırken neler aranmaktadır 
ve bu tercihi kimler yapmaktadır? 

2. Afyon Vilâyetinin Emirdağ'ı ilçesinde 
Zirai Donatım Kurumu temsilcilisi ilk defa 

hangi tarihte açılmıştır ve bu temsilcilik hangi 
şahsa verilmiştir? 

3. Emirdağ'ı ilçesindeki Zirai Donatım Ku
rumunun ilk temsilcisinin, temsilcilik vasfı han
gi tarihte ve hangi sebeplerle kaldırılmıştır? 

4. Zirai Donatım Kurumunun Emirdağ'm-
daki temsilcisinin temsilcilik vasfı .kaldırıldıktan 
sonra, Emerdağ'ı temsilciliği için kimler müra
caat etmiştir? 

5. Zirai Donatım Kurumunun Emirdağ'ı 
temsilciliği için müracaat edenlerden kime ve 
hangi tarihte temsilcilik verilmiştir? 

6. Zirai Donatım Kurumunun Emirdağ'ı 
temsilciliği için tali bol anlardan aranan vasıflar 
ve istenen şartları müracaatçıların hangilerinin 
haiz olduğu ve hangilerinin haiz olmadığı? 

7. KSOH defa Emirdağ'mdaki Zirai Donatım 
Kurumu temsilciliği verilen şahsın diğer istekli
lere tercih ediliş sebebi nedir? Diğer taliplere 
üstünlüğü nelerdir? 

— 60 — 
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Dosya No. : Tie. TV/16-1.24 14014 

17 . 4 . 1964 

Konu : Yazılı soru Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 4 . 1964 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/478-8685/48073 sayılı yazı. 
Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Şevki 

Güler tarafından Türkiye Zirai Donatım Kuru
mu Emirdağ'ı ilçesi temsilciliği için tâlibolanlar-
dan han» il erinin, aranan vasıf ve şartları haiz 
okluklarına dair, Bakanlığımıza yöneltilen ya
zılı sora önergesi tetkik edildi, konuya ait ce
vaplarımız aşağıdadır : 

1. -Zirai Donatını Kurumu Tenıisilciliği vc-
'rilirkentbu içe tâlibola.nlar hakkında ; 

Maıhal.lin Mülkiye Amirliğinden; 
a) 'Genel a'hlâk durumu, 
b) Mahkûmiyet ve uygunsuz halleri olup 

«İmaldi ğı, 
e) Muhitindeki içtimai dunumu, 
d) Emteayı koyun aya .müsait deposu bu-

1 unnp 'bulunmadığrııı, 
Mahallî T. O. Ziraat Bankaismdan; 
a) Taalhhütlerine ısadakat derecesi, 
b) iM'alî duruımu, 
Mahallî belediye veyahut ticaret odası baş

kan! lığından; 
a) .Piyasadaki mevkii, ticari ahlâkı, 'borç 

ödeme kabiliyeti, itibar derecesi, 
c) Sermaye durumu, 
.d) Gayrimenkul serveti, 
e) (Kabiliyet derecesi, meslekî ve umumi 

kültürü, 
f) Ticaret sicili, 

sorul mattadır. 
Dunlardan ayrı olarak talipler hakkımla 

T. Zirai Donatımı Kurumu Bölge Müdürlüğü 
ve müfettişleri tarafından da bu yönlerden ge
rekli tahkikat yapılarak durumları tesbit olun-
ımaktadır. 

Müracaat eden bu şahıslar kakkında tanzim 
olunan talhlkikat evrakı tetkik olunmak sure
tiyle ımünasibinin (seçilmesi Kuramun Müdür-
ler Kurulunca yapılımaktadır. 

2. Afyon ilinin Dmirdağ ilçesinde Zirai 
Donatım Kurumu Tenısik*iliği ilk defa 18.5.1956 
tarihinde Tevfik Ertorun'a ve bunun ölümü 
üzerine babası Abdülkadir Ertorun'a verilmiş
tir. 
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3. Tenisi!çilere a.çılaıcak ikredilerine ka.rşı^ 

İrk teminat olarak gayrimenkul ipoteği yerine 
Banka teaninat im ek tühu verfneleri hususunda 
yapılan tebligata rağmen lbaııka t cimin at 'mek
tubu-vermemesi ve yapılan teftişte kaıy.ı'tlanın 
muntazam tutmadığı gibi sattığı Kurum mal
larının bedellerini zamanında Kuruma tevdi et
mediği tesbit olunduğundan '2'.6 . 6 . 19Ö9 ta
rikinde temsilcilik kendisinden geri alınmıştır. 

4. Temsilcilik kapatıldıktan sonra M. Ali 
Ibtorun 16 . 7 . 19W) tarihinde temsilcilik için 
müracaat, etımiştir. 

5. Mezkûr şahıstan temsilcilik geri alın
dıktan sonra kimseye temsilcilik verilmemiştir. 

6. Bilâhara temsilcilik müessesesi yerine 
(satıcılık müessesesi ihdas edilmiş ve 'bölgeleri 
dâhilinde Kurum satıcılığı için ıinüracaat eden
ler arasında 'bu işi en iyi yapabileceklerin ter
cih edilerek satıcılıkların bu şa'hısla.ra verilerek 
kendileriyle mukavele yapması yetkisi Kurum 
Genel Müdürlüğünce, Bölge müdürlüklerine 
verilmiştir. 

Emirdağ satıcılığı ilk defe 11 . 5 . 1961 ta
rihinde M. Ali Ertorun'a tevdi olunmuştur. 

6/951 sayılı Kararname ile gübre satışları
nın Kuruma bırakılması üzerine, satıcılarla ye
niden bâzı değişiklikleri havi mukavele yapıl
ması lüzumlu görülmüş ve keyfiyet satıcıya Ku
rumun Eskişehir Bölge Müdürlüğünce 25.12.1962 
tarih ve 5832 sayılı yazı ile duyurularak 10.1.1963 
tarihine kadar Bölge Müdürlüğüne müracaat et
mesi tebliğ edilmesine rağmen bu davete 
icabet: etmemesi ve yazıya da bir cevap verme
mesi üzerine istifa etmiş kabul edilerek keyfiyet 
1 4 . 3 . 1963 tarihinde 1011 sayılı yazı ile kendi
sine bildirilmiş ayrıca ilçenin ihtiyacını karşı
lamak üzere bu işi yapabilecek şahısların isim ve 
adresleriyle mütalâalarının bildirilmesi hususu 
kaymakamlığa, T. O. Ziraat Bankasına ve Ziraat 
Teknisyenliğine yazılmıştır. 

Kaymakamlık tercih sırasına göre satıcılığa, 
Gıldıroğulları Kollektif Şirketi, Abdülkadir Çelik 
ve Necmettin Ertorun'uu talibolduklarmı bil
dirmiş ve işi en iyi Gıldıroğulları Kollektif Şir
ketinin yapabileceğini belirtmiştir. 

T. O. Ziraat Bankası ise telefonla Gıldıroğul
ları Kollektif Şirketinin malî durumunun iyi ol
masına rağmen işlerinin çok ve dağınık olması 
sebebiyle satıcılıkla lâikiveçhile ilgilenetniyeceği-
ni bu sebeple satıcılığın Abdülkadir Gelik'e ve-
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rilmesinin daha uygun olacağını bildirmiştir. 

Ziraat Teknisyenliği ise hiç cevap vermemiş
tir. 

Emirdağ Emniyet Komiserliği Mehmet Ali 
Ertorun ve kardeşi Necmettin Ertorun'un -baba
larının ölümü üzerine malî durumladınm bozuldu
ğu bunun neticesi Petrol Ofis Bayiliğinin kendi
lerinden geri alınarak haciz konduğu, evvelce 
taahhüde girdiği resmî daire ve belediye santrali 
gibi yerlerin akar yakıt ihtiyacını karşılıyama-
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dığınm bildirilmesi üzerine Necmettin Ertorun 
üzerinde hiç, durulmamış ve satıcılık Abdülkadir 
Çelik'e verilmiştir, (işbu tahkikatlar gizli olarak 
yapılmıştır) 

7. Şimdiki satıcının tercih sebebi 6 ncı mad
dede açıklanmıştır. 

Bilgilerine arz olunur. 

Tarım Bakanı 
Turan Şahin 

* • 
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Lübnan'a silâh satr ından doğan alacağımızla Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meblağ
ların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyonları için arsa, bina satınalmmasına veya yapUrüamsma 

ayrılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 263 

Kabul edenler : 253 
Reddedenler : 6 
Çekinserler : 4 

Oya katilmıyanlar : 178 
Açık üyelikler : 9 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
^evki Güler 
Asım Yılmaz 

AĞRİ 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim tmirzalıoğlu 

[Kabul 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BÎLECtK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BtTLtS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 

edenler] 
Ahmet Çakmak 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalm 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

Atıf Şohoğlu 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
(delâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
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GÜMtfŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah- Çilli 
Sekip înal 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
îhsan önal 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
FaJhrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

M. Meclisi B : 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Abdüîhalim Araş 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
îrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Pakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin A'kyuri 
Mehmet Del ikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
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7akup Kadri Karaos-
m an oğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneşten 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NÎĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
İl yas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Kar aha ıı 

SİVAS 
Adil Altay 

Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker* 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanl. 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

AYDIN 
Nedim Müren 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

[Reddedenler] 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 

MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 
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ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

[Çekinserler] 
thsan Köknel 

KASTAMONU 
îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

I Oya katılmıy anlar} 

MARDİN 

Vahap Dizdaroğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Fua t Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
ibrahim öktem (B.) 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (I.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul AkQa 
Turhan Bilgin 
Gıyasettirı Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (I.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köy m en 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
îlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Oümüşpala 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi üoğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
ismet inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
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MUĞLA 

Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu (I.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

Puad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hamit Kiper 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osman Şahin oğlu 

StlRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

[Açik ü 
Aydın 1 
Erzurum 1 
rtatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 

Haşim Tan 
SİVAS 

Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztraJk (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova (t.) 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza UJusoy (I.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

yelikler] 
Muş 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 1 

Yekûn 9 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
( İ Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail fiakkı Akdoğan 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 

-+•• m>*<* 
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Bina Vergisi Kanununa verilen ayların sonucu 

(Yeter çoğunluifc yoktur.) 
450 
149 
10& 
41 

0 
292 

9 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 

ARTVÎN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Coşkun Kıroa 
HüLmi Oben 

edenler] 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 

MALATYA ~* 
Nurettin Aıkyurt 
Mehmet Deli'kaya 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 
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YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ismail Gence 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar» 
oğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Gcçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
îbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
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Veli Uyar Suphi Konak 

[Reddedenler] 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BOLÜ 

Turgut Çulha 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
îlhami Ertem 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

ÎÇEL 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 

/ Oya katılmtyanlar] 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Eoevit (B.) 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

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

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hihni Aydın cer 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet thsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
îbrahim öktem 
(B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Lâtif Aküzüm 
KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu 
KONYA 

Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
tsmail Ertan 
Hüdai Oral (Bakan) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai tskenderoğlu . 
Vefik PirkLçcioğlu (î.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
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Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (Bakan) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul «Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canıbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abduilah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
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Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
tbrahira Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyji 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Ilhami Sanca v(Bakan) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaıç (Bakan) 

IZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

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

28 . 4 . 1964 O : 1 
KASTAMONU 

Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

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

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin' 
(Bask. V.) 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan) 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
(Bakan) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

Nahit Yenişehirlioğlu 
MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turhan Şahin, (Bakan) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NtĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 

ORDU 
Yusuf İzzettin AğaoğTu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu (I.) 
Ata Topaloğlu 

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

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 



Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu 

StîRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
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Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan özt rak (Bakan) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
(D 

Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

[Açık ü't 

Aydın 1 
Erzurum 1 

Hatay 1 
istanbul 1 
Kooaeli 1 

28 . 4 . 1964 0 : 1 
Be.kir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 
(î.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökteıı 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

yeUkler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn P> 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

* 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

DOKSANDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

28.4.1964 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir progra,m yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

3. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/710) 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/717) 

5. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Büyük Ata'nm ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

6. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman 
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

7. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilce ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ

nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/727) 

8. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma^ Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

9. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel İlân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 

10. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpmar er meydanının onarımı İçin, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/740) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar 
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime 
başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

13. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Zonguldak İli Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu üi Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

14. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Sıkıyönetim komutanlıklarınca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

15. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus Gazetesi matbaa ve tesislerinin ha-



len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

16. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

17. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

18. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen imam - Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

19. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

20. •— İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

21. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatının ne olduğu
na dair İçişleri ve Maliye bakanlarından söz
lü sorusu (6/756) 

22. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/757) 

23. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin'in, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

24. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağıma dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

25. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

26. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

27. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıslah 
ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alındı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

28. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının gö
revine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

29. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Devlet Demiryolları memurlarına her 
sene verilmekte olan iki maaş tutarındaki ik
ramiyenin bu sene ödenip ödenmediğine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

30. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı 
için istimlâk edilen arazilerin bedellerinin ne 
zaman verileceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/765) 

31. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, Doğu-Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu
ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair Tarım ve Sanayi bakanlarından sözlü so
rusu (6/766) 

32. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-
oğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası ile bir 
çimento fabrikası kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/767) 

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan toprak 
yolu, Karayollarınca, 1964 yılında inşası sure
tiyle trafik kazalarının önlenmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/769) 

34. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770) 

35. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yerler
de alım yeri açmaması ve aldığı mahsullerin be-
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delini vaktinde ödememesi sebebine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/771) 

36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara
sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı husus
larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica
ret ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/772) 

37. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Demirci İlçesinde yapılan A. P. kapalı salon 
toplantısında 27 Mayısa ve yeni demokratik 
rejime tecavüz eder mahiyette konuşmalar 
olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet bakan
larından sözlü sorusu (6/773) 

38. — Rize Milletvekili Oevat Yalçın'in, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt 
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katî ola
rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/774) 

39. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne 
ve bu ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/775) 

i. 
40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komitesi 
kurulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/776) 

41. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Kalkınma Plânında derpiş edilen 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tarım ve Ticaret bakanlarından 
sözlü sorusu (6/777) 

42. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
vazife mahallerine gitmediği halde, gitmiş gibi 
gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/778) 

43. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/779) 

44. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

45. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonun-
daki kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada 

olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası eski G-enel Müdürünün kanunsuz ve usul
süz tutumu hakkında ne işlem yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/782) 

46. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanhoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum 
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzu
ma binaen Amerika'ya gittiğine ye Kurumun 
sair işlerine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/783) 

47. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'm, 
AT AŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uygun grev
lerinin durdurulmasının dayandırıldığı mucip 
sebebin hakikatlere ne dereceye kadar uygun 
olduğuna dair Başbakandan ve Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/784) 

48. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son 
tahkikatın açılmasına karar verilerek Anayasa 
Mahkemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi 
Mehmet Baydur'a dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/785) 

49. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nm, Beden Terbiyesi Merkez Ceza Heyeti 
kararlarının, muhatabına ne yollarla tebliğ edi
leceği hakkında bir hüküm olup olmadığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786) 

50. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı ne 
miktar yatırım yapılacağına ve İstanbul - Ağn 
uçak seferlerine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/787) 

51. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
orak ipi, kota dışı bırakıldığına göre, 1964 ha
sat mevsiminde, bu ipin yeter ölçüde imal ve 
stoku için tedbir alınıp alınmadığına dair Ta
rım ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu 
(6/788) 

52. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
Millet Meclisine bağlı organların teşkilâtında 
çalışıp da, vazife mahallinden ayrılmadıkları 
halde, yolluk ve yevmiye alanlar olup olma
dığına dair Millet Mecilisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/790) 

53. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
basında çıkan bâzı icT&ia ve isnatların, doğru 
olup olmadığına dair Millet Meclisi Başkanlı
ğından sözlü sorusu. (6/791) 



54. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, fakirlikleri belge ile sabit olanlardan Trab
zon Numune Hastanesindeki tedavileri sonunda, 
bir ücret talebedilip edilmediğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/792) 

55. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

56. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-
in, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yu
nan uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan 
ne kadarının Gelir Vergisi ödediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/794) 

57. — Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıç
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 Genel seçimlerine kaç 
vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday 
olarak, katılmış olduklarına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/795) 

58. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıç
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştı
rılan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin 
kati olarak tâyin olunup olunmadığına dair 
Sanayi Bakanından sözlü soruı&u (6/796) 

59. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna 
ve bu radyoların nasıl kurulduğuna dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/797) 

60. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, istanbul Mithatpaşa Stadyumu
nun ışıklandırma tesisatının hangi firmaya iha
le edildiğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/798) 

61. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediye-" 
nin hudutlarında değişiklik yapıldığına dair 
içişleri Bakanının sözlü sorusu (6/799) 

62. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

63. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

64. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Türk Kültür Derneğine ve onun devamı 
olan Halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar j 

yardım yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakan ve içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/802) 

65. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-
in, istanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin süratlendirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Adalet Bakanından' söz
lü sorusu (6/803) 

66. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması 
ve tüketimi konularındaki çalışmalann ne 
safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun şart
larla, kredi sağlanıp sağlanmadığına dair Ti
caret ve Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/804) 

67. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya, içel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâ
fı olup olmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/805) 

68. — Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'm, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesi
nin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon lit
re üzerinden hesabedilmesi sebebine dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

69. — Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'ın, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp kapsamadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/807) 

70. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/808) 

71. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/809) 

72. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle, O. H. Partisi
ne nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/810) 

73. — Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 yılında 



sulama, onarım, ıslah ve içme suyu için kaç li
ra tahsis edildiğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/811) 

74. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ge
neral Elektrik Lokomotiflerinin ihalesinden 
sonra kredinin son mehil süresi olan 31.3.1964 
tarihinin, münasip bir müddet daha sonraya 
bırakılmasının mümkün olup olmadığına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/812) 

75. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bir kanş toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi 
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair îmar ve is
kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 

76. — Edirne Miletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için 
yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğu
nun doğru olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/814) 

77. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki Kendir Fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 

78. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortalan Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/816) 

79. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

80. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

81. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair içişleri ve Ada
let bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

82. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 

her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

83. — Diyarbakır Milletvekili Recai tsken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

84. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
reli'nin, Kızılay Kurumu depolarında saklanan 
sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir 
muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/822) 
- 85. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

88. — izmir Milletvekili Osman Sabri AdaT-
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'm dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair içişleri, Dış
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

87. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
içtüzüğün yürürlükte bulunan 137 nci madde
sinin, teamülden bahsile, tatbik edilmemesi se
bebine dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu (6/825) 

88. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa is
mi karışan bir ticaret müşavirimiz hakkındaki, 
itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa 
sidiğine ve ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/826) 

89. — Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'ın, 
Öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bası aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi, hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

90. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 
bu yıl, Zirai Donatım Kurumunun bir şubesinin 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/828) 

91. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Türk köylüsünün büyük derdi olan 
orak ipi ihtiyacının temini için ne gibi tedbir-



ler alındığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/829) 

92. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Yüksek Seçim Kurulunun, ara seçimlerinin ya-
pılamıyacağı hususundaki 16 3 1964 tarih 
ve 1333 sayılı Kararı hakkında ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü sorusu (6/830) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 

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

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

X 3. — Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] . 

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

5. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/544; C. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) [Dağıtma tarihi : 25.3.1964] 

6. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Maciıt 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] 

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

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

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

10. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 



— 7 — 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; "O. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 3 .1.1964] 

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

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

13. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı: 581) [Dağıtma tarihi : 10.2 .1964] 

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

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

X 16. — 1937 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 17. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kamın 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İç

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

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

X 19. — 27.6.1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 20. — 21. 6 .1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân ko,misyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

21. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

22. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasansı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

23. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının C. Sena
tosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/432; C. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 247 ye 2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 
231) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1964] 



24. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 422) [Dağıtma tarihi : 31. 3 .1964] 

25. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Say.sı :458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10 .4 1964] 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
•Maliye ve Plân komisyonları 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. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

5. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf ülusoy'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] 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14. 9 .1963] 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 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] 

8. — 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] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 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] 

10. —- 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 raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 



teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yildınm'm 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu izmir Üyesi Hilmi Ony,Y ve Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanuna tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâ^ mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9.1963] 

12. — 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] 

13. — Konya Milletvekili thsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 say.lı Ka
nunla muaddel 60 ncı 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] 

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

15. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporlan 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 .1963] 

16. — Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 

Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

17. — 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 İsmail San-
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 İnal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporlan (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

18. — 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] 

19. — 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] 

20. — 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] 
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21. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 

8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meseileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet AK 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] 

23. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifa't 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] 

24. — 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] 

25. — Kastamonu Milletvekili İsmail 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] 

26. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'm, 
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] 

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

28. — 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] 

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

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

31. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 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] 

32. — 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] 

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

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

35. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 



— 11 — 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1363] 

36. — 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] 

37. <— 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] 

38. — 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] 

39. — Kırklareli Milletvekili Abdürrahman 
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] 

40. — 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] 

41. — 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 noü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12.1963] 

42. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sim 
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 Koirisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X 43. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 2 .1964] 

44. — 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, C. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21. 2.1964] 

45. — 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
ran 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] 

46. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarih ve 374 numaralı Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
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] 

47. — 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-
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rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
O. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi: 22 .2 .1964] 

48. — 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
ran 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] 

49. — izmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 
(S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi : 28.1.1964] 

50. — 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] 

51. — izmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26.2,1964] 

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

X 53. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü 
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürflüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtma ta
rihi: 29.2.1964] 

X 54. — Devlet Su işleri 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 (8/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi : 
2.3.1964] 

X 55. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

X 56. — 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
ana tarihi: 2.3.1964] 

X 57. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet _ 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] 

X 58. — 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] 

59. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha- ' 
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay
lan hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 3 .1964] 

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

61. — 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] 
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62. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-

nm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20.11.1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Kararın G-enel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, C. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, C. Se
natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 
24.3.1964] 

63. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal ve iki arkadaşının, Senato üyesi ve 
milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında ka
zanç sağlıyacak hizmet ifasında bulunmamaları 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık ve Tica
ret komisyonları raporları (2/71) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1964] 

64. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
734 numaralı Kanunu Medeninin 134 ncü mad
desine bir fıkra ilâve olunması hakkında kanun 
teklifi ve- Adalet Komisyonu raporu (2/660) 
(S. Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1964] 

65. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının 1963 yılı Aralık ve 1964 yılı Ocak, 
Şubat ayları hesabı hakkıda Hesapları İncele
me Komisyonu raporu (5/84) (S. Sayısı : 
654) [Dağıtma tarihi : 13 .4 .1964] 

66. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın 
ile İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'ın, 
1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnameye bir 
fıkra eklenmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (2/658) (S. Sayısı : 
691) [Dağıtma tarihi : 14 .4 .1964] 

67. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında "Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/739) (S. Sayısı : 656) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

68. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanhk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/741) (S. Sayısı : 657) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

69. — Malatya Milletvekili Halit Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 658) [Da
ğıtma tarihi : 16 .4 .1964] 

70. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın,' 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/638) (S. Sayısı : 659) [Da
ğıtma tarihi : 16. 4.1964] 

71. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/579) (S. Sayısı : 660) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

72. — Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/573) (S. Sayısı : 661) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

73. — Manisa Milletvekili Neriman Ağaoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/570) (S. Sayısı : 662) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

74. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırıl -
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/559) (S. Sayısı : 
663) [Dağıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

75. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/527) (S. Sayısı : 
664) TDağıtma tarihi : 16 . 4 . 1964] 

76. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-

j misyon raporu (3/839) (S. Sayısı : 665) .[Dağıt-
! ma tarihi : 16 .4 .1964] 

77. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm, yasama dokunulmazlığının kaldınlması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/837) (S. Sayısı : 666) [Da-

K ğıtma tarihi : 16 ,4.1964] 
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78. — İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/826) (S. Sayısı: 667) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 4 .1964] 

79. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/822) (S. Sayısı : 668) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 4 .1964] 

80. — Kocaeli Milletvekilli Nihat Erim'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/785) (S. Sayısı: 669) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 4 .1964] 

81. — İstanbul Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/784) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

82. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/591) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

83. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/783) (S. Sayısı : 67£) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 4 .1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

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

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

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet 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 İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi Incesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnce 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 İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-
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 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 

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

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

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 
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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 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(İ/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4.7.1963] 

13. -— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/43§) (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. — 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] 

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

X 18. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarih-
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor

ları (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

19. — 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] 

20. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyai Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (1/374) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi: 8.6.1963] 

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya^ettin 
Karaca ve izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

22. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağiı (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] 

23. — 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] 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili Ilhami 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] 

25. — Baraj inşaat; 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 . 196â] 

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

X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyunları 
raporları (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 .1963] 

X 28. —- Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişderi, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari 
hi : 9.7.1963] 

X 29. — 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-
lan raporları (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 30. — 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 31. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağdık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 .1963] 

X 32. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasmda yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
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uygun buluduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 

X 33. — 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] 

34. — 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] 

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

36. — 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] 

37. — 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] 

38. — 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 39. —- 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 raporlan 
(2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi • 
2 . 9 . 1963] 

X 40. — 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 raporlan 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi • 
3.9.1963] 



41. — 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] 

42. — 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] 

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

44. — 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 tmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt
ma tarihi: 9.9.1963] 

45. — 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 raporlan (2/477) (S. Sayısı: 385V 
[Dağıtma tarihi: 9.9.1963] 

46. — 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] 

47. — 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] 

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

49. — 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 82 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonlan raporları (2/423, 
2/424) (S. Sayısı: 442) [Dağıtma tarihi : 
19 .9.1963] 

50. — 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
lan raporlan (2/307, 2/322) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

51. — 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] 

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

53. — 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 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonlan raporlan (2/225, 2/432) (S. Sayı
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5.1C.1963] 

54. — 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-
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tim ve Plân komisyonları raporları (2/281) (S. 
Sayısı: 490) [Dağıtma tarihi: 7.10.1903] 

55. — 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
sansı 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] 

56. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tanm ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt
ma tarihi: 15.10.1963] 

X 57. — 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: 286 ve 266 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 20. 9 .1963] 

58. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasansı ve Adalet ve Tanm 
komisyonlan raporlan (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20 . 6.1963] 

59. — 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 tasansı ve Adalet ve Tanm 
komisyonlan raporları (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

60. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgiir'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci 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] 

61. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti

rilmesine dair kanun tasansı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi: 19.7.1963] 

X 62. •— 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbns Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlasmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, ittifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs -Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasının uygulanması için imza edilen And
lasmanın, 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 komisyonlan raporlan (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

63. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/380) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

64. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasansı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19. 6.1963] 

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

66. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Ada
let ve tçişleri komisyonlan raporlan (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 . 1963] 

67. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nm, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
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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] 

68. —* 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 69. —18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 70. — 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 raporüan (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X71. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasansı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi • 
18 .12 .1963] 

72. — 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 73. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
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 74. — Konut kanunu tasansı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/498) (S. Sayısı: 534) [Da
mıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 75. -r- 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) 

76. — 2 . 7 .1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasansı ve Millî Eğitim ve Püân 
komisyonlân raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi: 25.12.1963] 

X 77. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporlan 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi: 
26 .12 .1963] 

78. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor-
salan kanunu tasansı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonlân raporlan (1/320) (S. Sayısı : 271) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1963] 

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

80. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affına 
dair olan 28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldınlmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S Sa
yısı : 566) [Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1964] 

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

82. — 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] 

83. — 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 
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Komisyonu raporu (2/510) (S. Sayısı : 585) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

84. — 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] 

85. — 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] 

86. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil 
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili ibrahim Tekin'in, Toplu iş 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] 

87. — 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]-

88. — 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-
Mnel'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] 

89. — 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] 

90. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasansı ve içişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

91. — 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] 

92. — 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] 

93. — 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] 

94. — C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (l/A) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/615) (S. Sayısı : 644) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1964] 

X 95. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 

(Doksandördüncü Birleşim) 
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alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/174) (S. Sayısı : 
646) [Dağıtma tarihi: 27.3.1964] 

X 96. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporlan 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi : 
31.3 .1964] 

97. — Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sulanmn temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve îmar 
ve İskân, Bayındırlık ve İçişleri komisyonları 
raporlan (1/649) (S. Sayısı : 648) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 4 . 1964] 

X 98. — Lübnan'a silâh satışından doğan 
alacağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'
da Türk misyondan için arsa, bina satınalınma-
sına veya yaptırılmasına, aynlması hakkında 
kanun tasansı ve Maliye, Dışişleri ve Plân ko-
misyonlan raporlan (1/609) (S. Sayısı: 650) 
[Dağıtma tarihi : 6 .4 .1964] 

99. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 318 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/144) (S. Sa
yısı : 652) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1964] 

100. — İstanbul, Eminönü ilçesinin Kumka-
pı nahiyesi, Saraçishak mahallesi, İbrahimpaşa 
yokuşu hane 7, cilt 89 ve sayfa 122 sayısında 
nüfusa kayıtlı Petrosoğlu, Reçina'dan doğma 
20 . 7 . 1940 doğumlu (Elyas) îlyos Noel Fran-
suva Soris (Şovris) in ölüm cezasına çarptml-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/853) (S. Sayısı : 653) 
[Dağıtma tarihi : 11.4 .1964] 

101. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünal'dı ve 2 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Teşkilât Kanunu teklifi ile Millet 
Meclisi İdare âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanunu değiştiren 231 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu mütalâasiyle Plân 
Komisyonu raporu (2/13, 2/85) (S. Sayısı • 
655) [Dağıtma tarihi : 15 .4 .1964] 

(DoksandÖrdüncü Birleşim) 



Dönem : 1 
Toplantı :3 M t L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla Fransız Hükümetinin 
emrimize verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk 
misyonları için arsa, bina satmalın masına veya yaptırılmasına ayrıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonları 

raporları (1/609) 

2\ C. 
Başbakanlık 18 . 12 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 2196/5508 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 12 . 12 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla Fran
sız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk misyonlan için 
arsa, bina satmalınmasına veya yaptırılmasına ayrılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle 
birlikte ilişik olarak sunulmuştur. y V y 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Devletimizin yabancı memleketlerdeki mümessilliklerinin bugüne kadar, umumiyetle kira ile 
tutulan binaları işgal eylemeleri neticesinde bütçeye her sene gittikçe kabaran bir malî külfet tah
mil olunmakta ve buna muvazi olarak artan idare masraflariyle birlikte harice külliyetli miktar
da döviz transfer edilmektedir. 

İkinci Dünya Harlbini mütaakıp kurulan beynelmilel siyasi, malî iktisadi teşekküllerle ittifak 
sistemleri ve yeni devletlerden bâzıları nezdinde diplomatik veya konsüler misyonlar ihdası za
rureti kira ve idare masraflarını artıran âmiller meyanmda bulunmaktadır. 

İhtiyaca cevap verecek bina bulunamaması veya mesken buhranı dolayısiyle temsilcilerin muh
telif yerlere dağılarak ayrı ayrı kira ve ısıtma, aydınlatma, haberleşme, onarım ve personel üc
retleri gibi idare masrafları ödemeleri cari bütçenin yükünü ağırlaştırmaktadır. 

İdari mahzurlar dışında, muhtelif elçilik müşavirlik veya ataşeliklerin mesailerinde koordi
nasyon teminine de bu dağınık yerleşme şekli imkân vermemekte ve ahenkli bir çalışma sistemi 
kurulamamaktadır. c " ; u "*" 

Bir taraftan, bütçede gittikçe kabaran, verimsiz kira ve idare masraflarını azaltarak bunları 
daha müsmir sahalara tevcih etmek, diğer taraftan mümessilliklerin mesailerinde koordinasyonu 
sağlamak maksadiyle, aynı yerdeki misyonların bina satmalmak veya yaptırmak suretiyle bir 
araya getirilmeleri hususunda Hükümetçe prensip kararı alınmış vo bu kanundaki talimat ilgili 
Devlet dairelerine tebliğ edilmiştir. 

650 
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Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin Karma Komisyonda müzakereleri sırasında da aynı konu 
ve temsilcilikler binaları iktisabına mâtüf plânlı yatırım faaliyetleri üzerinde hassasiyetle du
rulmaktadır. 

Ancak, varılması zaruri olan (böyle bir gayenin tahakkuku muhtelif yıllara şâmil bir yatırım 
plâniyle malî ve teknik imkânlara bağlı bulunmaktadır. Bu bakımdan normal kaynak, Dışişleri 
Bakanlığı bütçesinin yatırımlar bölümüne konan ödenektir. 

Bu normal kaynak dışında, itisnai denebilecek diğer bâzı menabiden istifade çareleri de tetkik 
edilmekte ve bugünkü safhada, aşağıda mâruz iki imkânın kullanılabileceği düşünülmektedir : 

1. Lübnan'daki diplomatik misyonumuz için arsa ve bina satmalmması : 
Hükümetimizle Lübnan Hükümeti arasında varılan şifahi mutabakata göre 1955 de Lübnan'a 

satılan silâh bedelinin tahsili, aradan geçen altı senelik bir devre zarfında ve bilhassa son iki yıl
da yapılan muhtelif diplomatik teşebbüslere rağmen, kabil olamamıştır. 

Bahis konusu silâh bedellerinin dolarla tediyesi gerektiği o zaman Beyrut ataşemiliterliğimiz-
co yetkili Lübnan makamlarına şifahen beyan olunmuşsa da, arada yazılı bir metin bulunma
dığı cihetle, Lübnan Hükümeti böyle bir eda şekline de yanaşmamış ve 1958 Ağustosunda yapılan 
devalüasyondan sonra borcunu efektif Türk Linasiyle yani hakiki miktarın çak dûnunda bir seviye
den ödemek istemiştir. Bu iddianın tevsiki zimnmda da, o zaman ataşemilterliğimizin kendile
rine «ilâh bedellerinin Türk Lirası olarak tediyesini mübeyyin bir fatura tevdi eylemiş bulundu
ğunu ileri sürmüştür. 

Bu temayül bir taraftan alacağımızı 1/3 nisbetinde düşürmesi, diğer taraftan Türk parasının kıy
metini koruma hakkındaki ahkâma münafi bulunması muvacehesinde, tarafımızdan kabul edil
memiş ve alacağımız o günden bu yana muallâkta kalmıştır. 

Evvelce vâki muhtelif teşebbüslerden vo bilhassa Beyrut Büyükelçiliğimizin son zamanlarda 
en yüksek seviyede yaptığı temaslardan, Lübnan Hükümetinin matlubatımızm, doların resmî rayi
ci üzerinden memleketimize transferini kabul etmemekle beraber, paranın iki Hükümet arasında 
mutabık kalınacak miktar üzerinden, Beyrut'ta Büyük Elçiliğimiz için arsa ve bina mubayasına 
tahsisine mütemayil bulunduğu teeyyüdeylemektedir. 

Filhakika bundan bir ay evvel Lübnan Dışişleri Bakanı, yıllardan (beri sürüncemede kalıp 
iki memleket arasında anlaşmazlık konusu olan bu meseleyi; Lübnan Hükümetinin bir neticeye 
bağlamak arzusiyle bir uzlaşma şekli düşündüğünü ve bu maksatla Bakanlar Kurulunun, aldığı 
bir kararla Türk Hükümetine böyle bir uzlaşmayı teklif etmeye kendisim yetkili kıldığını 
Beyrut Büyükelçiliğimize şifahen beyan ve bu teklife müspet cevap verildiği takdirde parlâmentodan 
gerekli kanunun en kısa zamanda çıkarılmasına çalışacağını ilâve eylemiştir. 

Senelerden beri halledilemiyen ibu meselenin, vâki teklifin reddi 'halinde, alacağımızın ne za
man ve (hangi şartlar dâhilinde istifasının kaibil olacağı ımeçhul bulunduğundan Lübnan Hükü
metinin tou son uzlaşma teklifinin kaftmlü en amelî ve Hazine menfaatlarma uıygun (hal şekli (ola
caktır. 

Aksi halde, müstakbel siyasi inkişafların seyir ve veçhesine göre, ımeselenin yeniden ele alı
narak bugünkü safhasına getirilmesi (bile çıok güç, ibelki de imkânsız olacaktır. 

Bu itibarla, hazırlanan şimdiki müsait zeminden bilistifade, alacağımızın uzlaşma ytoliyle tah
sil ve tahsisi cihetine gidilımesinin siyasi ve malî 'mülâhazalar Ibakımmdan uygun ıolacağı düşü
nülmektedir. 

Böyle bir uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde de, Lübnan Hükümeti verilecek ımıeblâğm Bey
rut ' ta misyon binası ve arsa mubayaasına tahsisini istemektedir. 

Bu itibarla, vâki teklifi vakit geçirmeden kabul ile üzerinde mutalbık kalınacak mefblâğı (bi
na ve arsa mubayaasına tahsis etmenin menfaatlerimize her bakımdan uygun düşeceği düşünül
mektedir. 
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Blftyle bir tahsisin yapılması, esasen daha evvel Maliye ve Dışişleri (bakanlıkları arasında vâ

ki ımuhaberat neticesinde derpiş edilmiş bulunduğundan, her iki Bakanlıkça bu konuda bir pren
sip mutabakatına varılmış ve bir de proıtlokol imzalanmıştı. 

Ancak, cari bütçe mevzualt ve tekniği tahsisi varidata müsait bulunmadığı 'cihetle, Lübnan 
Hükümetiyle mutabık kalınacak meblâğın Beyrut'taki temsilciliğimiz için ıbir tbina ve arsa mu
bayaasına hasrolunması hususi ıbir kanun ısdarını icab ettirmektedir. 

IBU .maksatla hazırlanan işbu kanun tasarısının kabuliyle uzun müddettenberi muallâkta bulu
nan bir mesele halledileceği gibi, verimli bir yatırım yapılmak suretiyle bütçenin idare masraf
larında Itasarruf da sağlanmış olacaktır. 

II - Fransa'nın, 1798 de, Direktulvar İdaresi zamanında Paris'teki Türk Sefareti emrine tah
sis eylediği binanın kira bedellerini ödemek "hususunda aldığı tek taraflı karara bir mukabele 
olmak üzere Osmanlı Hükümeti 1807 de Tarabya'daki îpsilantı 'Bey Yalısını Fransız Hüküme
tine -hibe eylemişti. 

Fransız Hükümeti de, aynı 'tarihten itibaren, Paris'te Elçiliğimizin bina ihtiyacını bilmukabe
le devamlı 'olarak karşılamayı kararlaştırmış ve tutulan binanın kirasını 1956 senesine kadar 
ödemiştir. 

1'955 te, 'halen Büyükelçilik binası ve kançılarya olarak kullanılmakta olan, 17 Rue d'Anka
ra'da kâin Hotel de Lamlbelle tarafımızdan 3İ20 000 dolara satmalmmıştır. 

Bu suretle Hükümetimizce, yalnız ikametgâh ve bâzı büroların (İhtiyaçlarını karşılayabilecek 
bir bina alınması, birçok Müşavirlik, Ataşeliklerle Başkonsolosluk ve •Delegeliklerimizi kira ile 
tutulan ayrı yerlerde kalmak zaruretinde bırakmıştır. Bunları da ıbir araya toplayabilecek mü
sait bir bina inşa ettirilmesi veya satınalımması için, Fransız Hükümetinden, her sene ödemekte 
olduğu kira bedellerinin kapitalize olunarak emrimd'ze tahsisi T956 yılında isten/müştir. Yapılan 
muhtelif temaslar neticesinde Fransız Hükümeti emrimize: 

1. Kirayı kapitalize etmek suretiyle 1 600 000 frank itahsis eylemiştir. Bu para, 20 Mayıs 
1963 tarihî itibariyle ve faizleriyle birlikte 1 672 285,93 franktır. 

2. Fransızların öteden beri kançılarya kirası olarak ödedikleri paradan tasarruf edilen mik
tar da, aynı tarihte, faizleriyle birlikte 157 049,67 frank'tutmaktadır. 

Bu itibarla, Hükümetimiz emrindeki para 20 Mayıs 1963 tarihi itibariyle: 
1 672 285,93 + 157 049,67 = 1 829 335,60. franktır. Bunun karşılığı, hâlen cari resmî kur 

üzerinden, 3 351 452,58 liradır. 
Paris'te Osmanlı Bankası nezdinde açılan hususi bir hesapta bulunan Ibu para, gerek bütçe 

formülleri, gerekse ciheti tahsisinin Fransız Hükümetince tâyin ve tahdidedilmiş bulunması mu
vacehesinde şimdiye kadar kullanılamamış ve muhtelif Delegelik ve Ataşeliklerle Başkonsolos
luklar için bütçeden külliyetli ımdfctarda kira ödenmesine devam edilmiştir. 

Filhakika Fransız Hükümeti bahis konusu paranın ancak, Türkiye'nin Fransa'da misyon 
binaları alması veya yaptırmasında kullanılabileceğini bir nota ile Paris Büyükelçiliğimize te-
yideylemiştir. 

Para bugüne kadar kullanılarak misyonlarımızın ihtiyacını karşılıyacak bir gayrimenkul ikti-
sabedilemediğinden Kültür ve Basın Ataşelikleriyle Paris Başkonsoloğluğu ve NATO Daimî De
legeliği kira ile tutulan ayrı binaları işgale devam etmekte ve bu da her sene külliyetli dövizin 
Fransa'ya transferini mucibolmaktadır. 

Bahis konusu Misyon ive Ataşeliklerin Devlet malı binada toplanması ödenen kiraları orta-; 
dan kaldıracak ve aynı zamanda idare masraflarını geniş ölçüde azaltacaktır. 

Devamlı onarıma ihtiyaç hissettirip son zamanlarda kullanılamıyacak hale gelen Marsil'ya 
Başkonsolosluğu binasının da yıktırılıp yerine, bakımı kolay, şimdiki ve ilerideki ihtiyaçlara 
cevap verebilecek modern bir bina inşa eftltdrilmesi gerekmektedir. 

İdari formaliteler ve ödenek bulunmaması dolayısiyle bu ihtiyacın da şimdiye kadar karşı
lanması kabil olamamıştrı. 
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Diğer taraftan paranın her yerde olduğu gibi, Fransa'da da zamanla kıymetinden kaybet

mesi ve gayrimenkul, malzeme, işçilik fiyatlarının yükselmesi muvacehesinde, Osmanlı Bankasın
da emrimizde bulunan para da verimsiz (bir 'şekilde durmaktan başka, değerinden devamlı su
rette kaybetmektedir. 

Plânlı kalkınma devresi faaliyetlerinin.zaruri kıldığı tasarruf ve verimlilik prensipleriyle ka
bili telif olmadığı kadar, Fransa'daki misyonlarımızın cari masraflarının, artan bir seyir dâhi
linde ödenmesine devam olunmasını icabettjtiren <bu hale ibir an evvel son verilmesi Devlet ve Ha
zine menfaatleri iktizasındandır. Bu da ancak, 'bahis konusu paranın /bir an evvel kullanılma-
siyle imkân dâhiline girdbilecekıtir. 

Bu malî zaruretler dışında meselenin (bir de, yukarda temas (olunduğu üzere, (büroların !bir-
leıştirilmesi, mesainin koordinasyonu, temas ve temsil usul ve vecibelerinin daha rasyonel bir 
şekilde yerine getirilmesi ıgilbi meslekî veçhesi de ayrı bir ehemmiyet arz etmektedir. 

(Bu mülâhazalarla, Lübnan'dan olan alacağımızla Fransa'nın Hükümetimiz emrine tahsis ey
lediği meblâğın bu memleketlerde ımisyiön binaları iktisabına tahsisini mümkün kılacak iışibu ka
nun tasarısı 'hazırlanmıştır. 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No: 1/609 

Karar No: 83 

Maliye Komisyonu raporu 

22 . 1 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bikanlar 
12 . 12 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Lübnan'a silâh satışından doğan 
kümetinin emrimize verdiği bâzı meblâğlann Lübnan'da ve Fransa'da Türk mi^; 
bina satmalmmasma veya yaptırılmasına ayrılması hakkında kanun tasarısı» ilgi' 
silcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu: 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da muvfafık mütalâa edil
miş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kurulunca 
alacağımızla Fransız Hü-

yonları için arsa, 
i Bakanlıklar tem-

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muş 

8. Mutlu 

Adana 
Y. Aktimur 

Sözcü 
Erzurum 

G. Karaca 

Amasya 
M. K. Karan 

Kâtip 
Ağrı 

N. Güngör 

Bolu 
K. İnal 

Adana 
Jfr.. Topaloğlu 

imzada bulunamadı 

Gümüşane 
N. Küçüker 

tmzfda bulunamadı 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/609 
Karar No. : 15 

20 . 2 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meb
lâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyonları için arsa, bina satmalmmasma veya yaptırılma
sına ayrılması hakkında kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştiraki ile Komisyonumuz
da görüşüldü. 

Gerekçede belirtildiği veçhile, Lübnan'a satılan silâh bedellerinin uzlaşma yoluyle halli husu
sunda hazıranmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da yerinde mütalâa olunmuş 
ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. " - <v'. ,:^X$ 

Metne sarahat vermek maksadiyle ikinci madde, ifade bakımından redaksiyona tabi tutulmuş 
1, 3, ve 4 ncü maddeler tasanda olduğu gibi bırakılmış ve yapılan bu değişiklikle tasarı kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 
Kocaeli 
İV. Erim 

İstanbul 
S. Sarper 

Başkanvekili 
Erzurum 
E. Akça 

İstanbul 
O. Z. J)orman 

Sözcü 
Denizli 

A. Şohoğlu 

İzmir 
.Ş. Osma 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Kubat 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/609 
Karar No. : 18 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

2.4. 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla Fransız 
Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyonları için 
arsa, bina satınalınmasına veya yaptınlmasına, ayrılması hakkında kanun tasansı» Maliye ve 
Dışişleri komisyonlan raporları Komisyonumuzda ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle in
celendi ve görüşüldü. 

1955 yılında Lübnan'a verilen silâhların bedeli ile Lübnan'da, Lübnan Misyonumuz için bina 
ve arsa alınması Hükümetler arasında mutabakata varılmış olduğu ve bu tasarıya mütenazır bir 
kanunun Lübnan Parlâmentosunda görüşülmekte olduğu ilgililerin verdiği izahattan anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan Fransa Hükümetine 1798 de tarafımızdan verilmiş sefaret binası karşılığında 
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Fransa tarafından o tarihten bu yana Fransa'daki sefaret binamızın kirasının 1956 yılına kadar 
ödendiği anlaşılmaktadır. Büyükelçilik binamızın 1955 yılında satmalmması ile Fransa'nın kira 
ödemesi bahis mevzuu olmamış, ancak müktesep hakkımızın korunması için, kira bedellerinin 
toptan karşılığı hesabedilerek, bu meblâğ ile Fransa'daki Misyonumuz için bina ve arsa alın
ması tensibedilmiştir. 

Uzun müzakereler ve emekler sonunda varılan anlaşmanın sağladığı imkânlar göz önünde tutu
larak memleketimiz bakımından lüzumlu ve faideli bir mahiyet arz eden tasarı Komisyonumuzca da 
yerinde görülerek Dışişleri Komisyonunun tadil şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

îşin önemi ve ivediliği dikkate alınarak bir an evvel kanunlaşmasını temin maksadiyle öncelik ve 
ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Adana 
K. Sarıibrahimoğlu 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Ya§a 

Başkanvekili 
Sakarya 

N. .Boyar 

Afyon Karahisar 
M. Turgut 

Diyarbakır 
ff. Oüldoğan 

Niğde 
R. Soyer 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Sözcü 
izmir 

N, Mirkelâmoğlu 

Yozgat 
V. Uyar 

Ankara 
N. Berkkan 

Gümüşane 
S. Savacı 

Bize 
G. Yalçın 

Trabzon 
A. Şener 

Kâtip 
Yozgat 

G. Sungur 

Ankara 
M. Ete 

îzmir 
İV. Kürşad 

Sakarya 
B. Akdağ 

Trabzon 
A, B. TJzuner 
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Hükümetin teklifi 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla 
Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meb
lâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyon
ları için arsa, bina, satınalınmasına veya yaptı

rılmasına ayrılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1955 te Lübnan'a satılan silâh
ların bedeli meselesini, iki Hükümet arasında 
uzlaşma yolu ile halle ve böylece sağlanacak 
meblâğ ile Beyrut Büyükelçiliğimiz için bina, 
arsa satmalmaya veya yaptırmaya Dışişleri Ba
kanlığı yetkilidir. 

Uzlaşma yolu ile üzerinde mutabık kalına
cak meblâğın birinci fıkradaki maksat için kul
lanılmasından sonra bu parayı bütçeye gelir ve 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — istanbul ve Ankara'da Fran
sız Hükümeti emrine tarafımızdan evvelce mec-
canen tahsis olunan elçilik binası ve arsasına 
mukabil mezkûr Hükümet tarafından Türk Hü
kümetine, kira veya kapitalize edilen kira na-
miyle hibe olarak verilen ve halen, cari rayiç 
üzerinden 3 351 452,58 Türk lirasına baliğ olan 
paranın tamamı ile bundan böyle tahakkuk ede
cek olan faizlerini, Fransa'daki Türk Misyon
ları için arsa, bina satmalmak veya yaptırmak 
üzere, bütçeye gelir ve Dışişleri Bakanlığı büt
çesinin ilgili bölümüne ödenek kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Bütçesi senesinde kullanılmadığı takdirde bu 
paranın tamamını veya kullanılamıyan bakiye
lerini mütaakıp bütçe yıllarında, Muhasebei 
Umumiye Kanununun 55 nci maddesine tevfi
kan, aynı maksatla kullanmaya Maliye ve Dışiş
leri Bakanları yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Dışişle
ri Bakanları yürütür. 

12 . 12 . 1963 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Maliye Ko. kabul ettiği maddeler 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla 
Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meb
lâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyon
ları için arsa, bina, satınalınmasına veya yaptı

rılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 noi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Dışişleri Komisyonunun değiştirici 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla 
Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meb
lâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyon
ları için arsa, bina, satınalınmasına veya yaptı

rılmasına ayrılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nen kabul edilmiştir. 

nci maddesi ay-

MADDE 2. — istanbul'da Fransız Hükümeti 
emrine tarafımızdan evvelce meccanen tahsis 
olunan Elçilik binasına mukabil mezkûr Hükü
met tarafından Türk Hükümetine, kira veya ka 
pitalize edilen Mra namiyle hibe olarak verilen 
ve halen, cari rayiç üzerinden 3 351 452,58 Türk 
lirasına baliğ olan paranın tamamı ile bundan 
böyle tahakkuk edecek olan faizlerini, Fransa'-
daki Türk Misyonları için arsa, bina satmalmak 
veya yaptırmak üzere, bütçeye gelir ve Dışişleri 
Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bütçesi senesinde kullanılmadığı takdirde 
bu paranın tamamını veya kullanılmıyan baki
yelerini mütaakıp bütçe yıllarında, Muhasebei 
Umumiye Kanununun 55 nci maddesine tevfi
kan, aynı maksatla kullanmaya Maliye ve Dışiş
leri Bakanları yetkilidir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. kabul ettiği maddeler 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla 
Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meb
lâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyon
ları için arsa, bina, satınalınmasına veya yaptı

rılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Mecliâi ( S. Sayısı : 650 ) 
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Devlet Bakanı. V. 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
N. öktem 

Millî Savunma Bakanı V. 
O. öztrak 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . öktem 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
/ . Ş. Dura 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı 

/ . Seçkin 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

F. K. Gökay 
Tarım Bakam 

M. tzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

İV. Ardıçoğlu 
imar ve iskân Bakanı 

H. Mumcuoğlu 

*>-&< 
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Dönem : 1 

Toplantı : 3 M I L L E T M E C L I S I S. dayısı : 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ve 
3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci mad
delerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, 
Sanayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu (1 /623) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 1 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2222/175 

MİLLET MECLİS l BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Kurulunca 
15 . 1 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik yapıl
masına ve 3 , 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak semulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet İnönü 
Başbakan* 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi, Bina Vergisi malî hüviyetinin yr.nmda bilhassa geçici muaflıklarla ilgili ihüküm-
kümleri itibariyle diğer bâzı ekonomik ve sosyal tesirler de icra edebilecek bir mahiyet taşımakta
dır. 

Filh'kika Bina Vergisinde geçici muaflık rejiminin kabul edilmesi ve uygulanmasına, teorik ve sosyal 
mülâhazalar yol açmıştır. Bunlar, hususiyle buhran devirlerinde inşaat endüstrisinin teşviki su
retiyle ekonomik hayatın canlanmasında ve mesken buhranını gidermek ve takibedilen iskân po
litikasına uygun olarak dar gelirli aileleri mesken sahibi yapmak maksadında tezahür etmekte 
ve son zamanlarda sosyal mülâhazalara uygun olan ikinci görüş revaç bulmaktadır. 

Bizde de, Bina Vergisi tatbikatında, esas itibariyle inşaatı teşvik gayesiyle başlamış olan ge
çici muaflık rejimi, bir yandan üç yıllık bir muaflık şeklinde muhafaza edilirken sonradan buna 
paralel olarak on yıllık bir devreyi kapsıyan mesken muaflığı kabul edilmek suretiyle iki cep
heli olarak bütün genişliği ile tatbik edilmekte bulunmuştur. 

Geçirdiğimiz son devrelerin ekonomik gelişmesi bütün açıklığı ile göstermiştir ki, diğer az ge
lişmiş memleketlerde olduğu gibi, memleketimizde de bilhassa özel sektör sahasında yatırımların 
büyük kısmı prodüktif konulara (sınai yatırımlar gibi) yönelecek yerde aksine bizim şartlarımı
za göre lüks sayılabilecek inşaata yönelmiştir. Görülüyor ki, iktisadi bakımdan faydalı olmak 
şöyle dursun, makûs neticeler veren bu hareketin fiskal yönden teşvik edilmesi tamamen yersiz 
olduğu gibi bunun, sosyal mülâhazalarla izah ve müdafaa edilecek bir tarafı bulunmadığı da 
açıktır. Bu sebepledir ki, Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda öngörüldüğü şekilde kamu ve mahallî 
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idare gelirleri yeniden düzenlenirken geçici muaflık rejiminin, hem Batıdaki temayüllere' ve tatbi
kata uyarak hem de bizim şartlarımızı göz önünde tutarak esaslı bir revizyona tabi tutulması 
ve yeniden organize edilmesi lüzum ve zarureti kendini göstermektedir . 

Diğer taraftan, Beş Yıllık Kalkınma Plânında Bina Vergisinin, .şehir içi arsaların vergilen
mesi ve başkaca mahallî idare gelirlerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle bu idarelerin malî bün-
yerlerini kuvvetlendirici tedbirler alınması, 1963 icra programının ^7/217 - 1 nci maddesinde de, özel 
sektörün konut yatırımlarını lüks konuttan ekonomik ve halk konutu tipine kaydıracak vergi ted
birlerinin tesbit edilerek bir an önce yürürlüğe konulması öngörülmüştür. 

Genel vergi reformu içinde mahallî idare gelirlerini teşkil eden vergiler de ele alınmış ve yapılan 
çalışmaların bir cephesi olarak, Bina ve Arazi vergileri yerine geçecek, Emlâk Vergisi Kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. Teklif edilen Emlâk Vergisi reformunda, yukarda zikredilen sebeplerle, ge
çici inşaat muaflığı esası terk edilmiş meskenlere ait muaflığın ise gerçekten sosyal icaplara 
uygun bir tarzda tesisi cihetine gidilmiştir. Ancak, yeni bir tahrire gidilmeksizin Emlâk Ver
gisi reformundan bahsetmeye ve bu vergiyi teklif edilen şekilde kurmaya ve geliştirmeye im
kân ölmıyacağmdan, hazırlanan bu tasarıda genel tahrir yapılması öngörülmüş ve tahrir yapı
lıp tatbika konulmadıkça kanunun yürürlüğe girmiyeceği kabul edilmiştir. 

Bununla beraber, lüzumlu tahrirlerin yapılarak kanunun yürürlüğe konulması cjolayısiyle icra 
plânında öngörülen vergi tedbirlerinin işlemeye başlaması, kısa da olsa, bir zaman alacaktır. Ha
zırlanan bu tasarı ile, plân ve programda öngörülen tedbirlerin, bu kısa zaman sonu beklenilme
den, tatbikata konulması suretiyle plânın tahakkukuna çalışılmıştır. 

Maddelerin açıklanman 

Bilindiği gibi, Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve buna göre hazırlanan 1963 yılı icra programı gere
ğince, vergi politikasının uygulanmasında esas olacak konut tipinin tesbiti Maliye, îmar ve îskân 
ve Bayındırlık bakanlıklarına verilmiş ve mezkû • bakanlıklarca da keyfiyet müştereken tesbit 
edilmişti!'. Burada muayyen tip konutlara vergi muafiyeti verilmek suretiyle, konut yatırımına 
gidecek harcamaların, lüks meskenden ziyade, sağlık bakımından sakıncası olmıyan halk konut
ları tipine kaydırılması amacı güdülmüş ve tasarının muafiyete taallûk eden maddesi bu esaslara 
mütenazır olarak düzenlenmiş diğer taraftan, kanundaki ahengi bozmamak için ilgili diğer iki 
maddede de değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 1 nci 'ma.ddesinin (a), (b) ve (e) fılcralarıma göre teslbit edilen «Halk/ konutları 
standartları» na uygun 'olaralk aısıgari nülteliktc 'inşa edilen meislkenlerc, ssa'hilbi ta rafından, 'kullanılıp 
İmlianılımadığıma bakıllmalcsızın, 10 yıl '.sii'u'e ile, aiynı standartlara uygun olarak -oılta nütellik t e in'şa 
edilen ve sahiplerince imeyken nlara'k kullanılan 'binalara 5 yıl süre ile ve î'es'mî dair'e, Icurum, 
konut ofisleri ve iş verenler tarafından yapılarak vieya yaptırılaralk 'görevle ilgili zorunluiklar 
ve 'belli siosyal amaçlar için 'kâılsız ıolara,k dar geliri1! kimselere tahsis edileceik asigari niteliktdki 
lojman 'binalarına keza 10 yıl «üre ile Bina Vergisi muafiyeti tanımaea'ktır. 

Tasarının 2 rwi maddesiyle ıkamunun muıarfiyetlerden faydalanma şartım göisıteren 6 nci mad
desi değiştiııilme'kte Ve mükellefler Telhine yeni1 bir hüküm getirilmekteıdlir. Halen Sürürlükte 
olan kanun !hü!kraıüne göre, ımülkellIefJerin inşaatın bitim imden itibaren iki ay içerisinıde ibeya/nna-
me vermemeleri halinde, geçici muafiyetleri «ıılkiıt et inciktedir. Bu çok ısemt ,'hü'külm yumuışatılimış 
ve getirilen yeni bükümle, süresinde 'beyannanne veı"ilmemesi halinde ımıalfiyiefim, Meıyaınna.m.enm 
veril'dilİ imali yılı takibeden nıalî yıldan itibaren verileceği kabul edilmiştir. 

3 neü madde ile, nrü'keHe'fiyeitin başlaıması ve düşmesi meselesine açrklıik ve lba,si,tl'iik saığlamalk 
üzere yürürlükteki kamunun 7 nci maldkleisi değİ^ştirilmek'tedir. 

Tas'arınm geçici maddiesinde, ka,zamılmiş halklarım ihlâli 'edilııııeiüMsini temin. Ibakımımdan '1837, 
5228, «188 ve 206 sayılı (kanunlarla (tanınmış bulunan, geçici. mıııaf İrklarım salklı buluıi'dıığıı 'hüküm 
altına alınmaJktadır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 631 ) 
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4 ncü maddede ise, geçM madde ile isaıklı tutulan geçici muaflığa ilişîkin 206 sayılı. Kanunum 

3 ncü ve 'geıçi'ci 2 noi imalddeTeril ylünürlıükten Ikal dınl<maktadır. 
5 nci ive '6 nci ma'ddeler yürürl'üik ve yeit'kiye !aidolup Ibuııa #öre sevte edilen 'hükümler kanu

nun yayımı tarihini taıkibeıden imali yıl baışın/dan itibaren yürürlüğe girecektir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
(reçici Komisyonu 28 . 2 . 1964 
Esas No. : 1/623 

• Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 
4 . 7 . .1031 tarihli ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik yapılması ve 3 . 1 . 1931 

tarihli ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin kaldırılması hakkınlla Hükümetçe 
hazırlanan kanun tasarısı Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle görüşüldü. 

Komisyonumuz çalışmalarında, evvelce görüş ve mütalâaları öğrenilmiş olan Devlet Plânlama 
Teşkilâtının, Ticaret Odaları ve Ziraat Odaları Binliğinin bu görüş ve mütaâaları da göz önünde 
bulundurulmuştur. 

Bu mütalâa ve görüşlerin de ışığı altında Hükümet tasarısı incelenerek Komisyonumuzca va
rılan sonuçlar, değişiklik sebepleriyle birlikte, aşağıda açıklanmıştır. 

Her sosyal müessese gibi vergi sistemi de memleketin ekonomik, sosyal ve kültürel şartlarına tâ
bi olarak devamlı bir gelişme ve değişme halindedir. îktisaden gelişme halinde olan ve bunu plân-
1 kalkınma devresine girmek suretiyle geliştirmek çabasında bulunan memleketimizde bu tekâmü
lün daha da süratli seyrettiği görülmektedir. Bu durumda, bugünkü vergi sistemimizin bir yandan 
plân ihtiyacının gerekli kıldığı varidatı ve vergi güvenliğini sağlıyacak, Öte yandan vergi ziyamı 
önliyecek şekilde malî yönden; sosyal adalet hedeflerini gerçekleştirmeyi mümkün kılacak şekilde sos
yal yönden m üessiriy etinin artırılması lâzımgelmektedir. 

Komisyonumuzca incelenen tasarı yukarda açıklanan hedeflere yöneltilmiş olarak hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

Madde 1. — 4 . 7 . 1031 tarihli ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununun 24 . 3 . 1050 tarihli ve 
r>648 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin i ğiştirilmesini öngören ve Bina Vergisinde geçici 
muaflık rejiminin muayyen tip konutlar ile Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri gereğince 
Turizm Müessesesi belgesi almış olan teşebbüslerin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettik
leri binalara uygulanmasını hedef tutan tasarının 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsen
miş ancak, ilk fıkradaki (Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren inşa edilen ) hükmü, 
tatbikatta doğacak uygulama güçlüğü nazara alınarak, (İ Mart 1064 tarihinden itibaren yeniden inşa 
edilen ) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 2, 3 ve geçici maddesi ile 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Tasarının yürürlüğe ait 5 nci maddesindeki (Bu kanun yayınlandığı tarihi takibedon 

malî yıl başından itibaren ) hükmü 1 nci maddede yapılan değişikliğe mütenazır olarak, (Bu ka
nan 1 Mart 1064 tarihinden itibaren ) şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 631 ) 
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öncelik ve ivedilikle 

olunur. 
Başkan 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Amasya 
R. Arpacıoğlu 

Burdur 
K. Yavuzkan 

Giresun 
A. Cüceoğlu 

Konya 
K. Ataman 

Rize 

görüşülmesine karar verilen 

Söz 

Söz 

Söz hakkım mahfuz olmak 
üzere 

A. ff. Güncr 

Başkanvekili 
Sakarya 
İV. Bay ar 

Adana 
hakkım mahfuzdur 

Y. Aktimur 

Bursa 
hakkım mahfuzdur 

A. Türkel 
îstanbul 

V. özarar 

Konya 
A. Kuzucu 

Siirt 
Söz hakkım 

mahfuzdur 
//. özgen 

kanun tasarısı Yüksek Meclisin tasviplerine ar 

Sözcü 
Konya 
R. özal 

Adana 
Söz hakkım mahfuz 

A. Savrun 

Bursa 
Z. Uğur 

imzada bulunamadı 
îzmir 

Söz hakkım mahfuz 
/ . Gürsan 

Maraş 
Muhalifim 

A. Hüdayioğlu 
Sivas 

R. Günay 

Kâtip 
Ağrı 

Söz hakkım mahfuz 
muhalifim 
N. Güngör 
Amasya 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. K. Karan 

Erzurum 
G. Karaca 

. 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur 
/. / / . Yılanhoğlu 

Ordu 
izzettin Ağaoğlu 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

M. Meclisıi ( S. Sayısı : 631) 
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HÜKÜMETİN TEKLtFl 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik 
yapılmasına ve 3.1. 1.961 tarihli ve 206 sayılı 
Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin 

kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 7 .1931 tarihli ve 1837 sa
yılı Kanunun 24 . 3 .1950 tarihli ve 5648 sayılı 
Kanunla değişik 4 neti maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Geçici muaflıklar 

«Madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren inşa edilen aşağıda yazılı bi
nalar Bina Vergisinden geçici olarak muaftır : 

a) tmar ve îskân Bakanlığınca tesbit edi
len, «Halk konutlan standartları» na uygun 
olan asgari nitelikteki binalar, bina apartman 
ise daireler, ister sahiplerince mesken olarak 
kullanılsın ister kiraya verilsin, inşalarının so
na erdiği malî yılı takibeden malî yıldan iti
baren 10 yıl süre ile; 

b) Yukarda, (a) fıkrasında bahsi geçen, 
«Halk konutları standartları» na uygun olan ve 
sahiplerince mesken olarak kullanılan orta ni
telikteki binalar, bina apartman ise daireler, 
inşalarının sona erdiği malî yılı takibeden malî 
yıldan itibaren 5 yıl süre ile; 

(Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, 
sahiplerince mesken olarak kullanılması şartı 
ile, satınalınması veya sair suretle iktisabolun-
ması halinde de yukarıki hüküm uygulanır.) 

c) Genel ve katma bütçeli dairelerin; il özel 
idareleri ve belediyelerin; sermayesinin yarısın
dan fazlası Devlete aidolan banka, şirket ve ku
rumların, İktisadi Devlet Kurumları, özel ka
nunlarla kurulan banka ve kurumlar ile bun
ların sahiplerinin ayrı ayn veya birleşerek kur
dukları ve sermayesinin yarısından fazlasına 
katıldıkları şirket, kurum ve ortaklıkların; Dev
let eli ile Devlete bağlı kurumlarca kurulacak 
konut ofisleri ve ortaklıkları ile iş verenler 
tarafından, çalıştırdıkları işçiler için, «Halk 
konutlan standartları» na uygun olarak asgari 
nitelikte yapacakları veya yaptıracaklan ve 
görevle ilgili zorunluMar ve belli sosyal amaç
lar için kârsız olarak memur ve işçilerine tah
sis edecekeri lojman binalan, bina apartman 
ise daireleri, inşaalannın sona erdiği malî yılı 
takibeden malî yıldan itibaren 10 yıl süre ile; 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞlŞTlRÎŞl 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik 
yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve ge
çici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 

MADDE 1. — 4 . 7 . 1931 tarihli ve 1837 
sayılı Kanunun 24 . 3 . 1950 tarihli ve 5648 sa
yılı Kanunla değişik 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici muaflıklar : 

MADDE 4. — 1 Mart 1964 tarihinden itiba
ren yeniden inşa edilen aşağıda yazılı binalar 
bina vergisinden geçici olarak muaftır: 

a) tmar ve îskân Bakanlığınca tesbit edi
len «halk konutlan standartlanna uygun olan 
asgari nitelikteki binalar, bina apartman ise 
daireler, ister sahiplerince mesken olarak kul
lanılsın ister kiraya verilsin^ inşaalannın so
na erdiği malî yılı takibeden malî yıldan iti
baren 10 yü süre ile; 

b) Yukanda «a» fıkrasında bahsi geçen 
«halk konutlan standartlanna uygun olan ve 
sahiplerince mesken olarak kullanılan orta ni
telikteki binalar, bina apartman ise daireler, 
inşalarının sona erdiği malî yılı takibeden ma
lî yıldan itibaren 5 yıl süre ile; 

Bu binalann, bina apartman ise dairelerin, 
sahiplerince mesken olarak kullanılması şartı 
İle satınalınması veya sair suretle iktisabolun-
ması hailinde de yukarıSki Ihüküm uygulanır. 

c) Genel ve katma bütçeli dairelerin; il 
özel idareleri ve belediyelerin; sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete aidolan banka, şir
ket ve kurumların, İktisadi Devlet Kurumla
rı, özel kanunlarla kurulan banka ve kurum
lar ile bunların sahiplerinin ayn ayrı veya 
birleşerek kurduklan ve sermayesinin yansın
dan fazlasına katıldıklan şirket, kurum ve or
taklıkların; Devlet eli ile Devlete bağlı ku
rumlarca kurulacak konut ofisleri ve ortaküık-
lan ile işverenler tarafından çalıştırdıkları işçi
ler için «halk konutlan standarttan» na uygun 
olarak asgari nitelikte yapacaklan veya yaptı
racakları ve görevle ilgili zorunluklar ve belli 
sosyal amaçlar için kârsız olarak memur ve iş
çilerine tahsis edecekleri lojman binaları, bina 
apartman ise daireleri, inşalarının sona erdiği 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 631 ) 
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(«a» fıkrasında yazılı muafiyet binanın mes
kenden «b» fıkrasında yazılı muafiyet binanın 
sahibinin ikametinden, «c» fıkrasında yazılı 
muafiyet binanın lojmandan başka maksatlarda 
kullanılmaları halinde) kullanılmaya başlanıl
dıkları tarihi takibeden malî yıldan itibaren 
düşer.) 

d) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hü
kümleri gereğince Turizm Müessesesi Belgesi 
almış olan teşebbüslerin adı geçen kanunda ya
zılı maksatlara tahsis ettikleri binalar, inşala
rının sona erdiği veya mevcut binaların bu mak
sada tahsisi halinde, turizm müessesesi belge
sinin alındığı malî yılı takibeden malî yıldan 
itibaren 5 yıl süre ile.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muafiyetlerden faydalanma 

«Madde 6. — Kanunun. 4 ncü maddesinin 
(a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyetlerden 
faydalanmak için mükelleflerin ilgili vergi dai
resine inşaatın bittiği tarihten itibaren iki ay 
içerisinde bir beyanname vermeleri şarttır, (c) 
fıkrasında yazılı binalar için ilgililerin inşaatın 
bitimini aynı süre içinde yazı ile ilgili vergi da
iresine bildirmeleri kâfidir. 

Süresinde beyanname verilmez veya bildirim
de bulunulnıazsa muafiyet, beyannamenin veril
diği veya bildirimin yapıldığı malî yılı takibe
den malî yıldan muteber olur. Bu takdirde be
yannamenin verildiği veya bildirimin yapıldı
ğı malî yılın sonuna kadar geçen yıllara ait mu
afiyet hakkı düşer. 

(3 ncü maddenin 1, 2, 3, 6 ve 7 nci fıkrala
rında yazılı binalar ile köylerdeki inşaat için 
beyanname istenilmez.) 

MADDE 3. — Aynı kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükellefiyetin bağlaması ve düşmesi 

«Madde 7. — Bina Vergisi mükellefiyeti, 
Vergi Usul Kanununun 61 ve 71 nci maddele
riyle tesbit edilen gayrisâfi iratlara bu kanun-

Geçiea Ko. 

malî yılı takibeden malî yıldan itibaren 10 yıl 
süre ile; 

(«a>> fıkrasında yazılı muafiyet, binanın 
meskenden «b» fıkrasında yazılı muafiyet bi
nanın sahibinin ikâmetinden, «c» fıkrasında ya
zılı muafiyet binanın lojmandan başka mak
satlarda kullanılmaları halinde, kullanılmaya 
başlandıkları tarihi takibeden malî yıldan iti
baren düşer.) 

d) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
hükümleri gereğince turizm müessesesi belgesi 
almış olan teşebbüslerin adı geçen kanunda 
yazılı maksatlara tahsis ettikleri binalar, inşa
larının sona erdiği veya mevcut binaların bu 
maksada tahsisi halinde, turizm müessesesi bel
gesinin alındığı malî yılı takibeden malî yıl
dan itibaren 5 yıl süre ile, 

MADDE 2. — Tasarının 
nen kabul edilmiştir. 

2 nci maddesi ay-

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 
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la kabul edilen muaflık ve istisnaların uygulan-
masından sonra gelen malî yıldan itibaren baş
lar ve aynı maddeler gereğince terkin edilen 
iratlara göre düşer.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla değiştiri
len 1837 sayılı Kanunun 4 ncü, mülga 5228 sa
yılı Kanunun 7 nci, 6188 sayılı Kanunun 13 ncü 
ve 3 .1 .1961 , tarihli 206 sayılı Kanunun^ ncü 
maddeleri gereğince muafiyetten istifade etti
rilmiş olan tfinalann bu muafiyetleri saklıdır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 4. — 3 .1 .1961 tarihli ve 206 sa
yılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu kanun yayımlandığı tarihi 
takibeden malî yılbaşından itibaren yürürlüğe 
girer. 

Yetki 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

15 .1.1904 

Başbakan 
îsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Devlet Bakam V. 
/. S. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı V. 
K. Satır 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

M. Yolar. 
Adalet Bakanı 

S. Çumralı 
içişleri Bakanı 

O. özt-ak 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat 

Geçici Ko. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yetki 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
II. Oral 

Tur. ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. î. Göğü§ C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

• * N » 
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