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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
reci üyelerinin, Meclis Hesaplarının Tetkiki En
cümeni Üyesinden Denetçi olan zata ödenecek de
netçi ücreti, 

Millet Meclisi İdareci Üyesi Şevki Güler ile 
Cumhuriyet Senatosu idareci Üyesi Mehmet Ün-
aldı'nm, Başbakan ve Bakanların temsil ödenek
leri ve 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ida
reci üyelerinin, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları ve Divan üyelerinin temsil 
ödenekleri hakkındaki Millet Meclisince kabul 
olunan kanun teklifleri kabul olundu. 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi idareci üyelerinin, 1961 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu
na ek kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosunca, 
açık oyla kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi Rektörlük kadroları ile 
Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ku
ruluş kadroları hakkında Millet Meclisince kabul 
olunan kanun tasarısı kabul olundu. 

istanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması ve 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasarıları, Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu : 
Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'un (6/36) ve 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm (6/40) sayılı 

sözlü soruları, soru sahipleri, 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un (6/23), 
istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin (6/25), 

(.6/30), (6/32) ve (6/39), . 
Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un (6/26) ve 

06/42) 
Siirt Üyesi Lâtif Aykut'un (6/27), 
Cumhurbaşkanlığınca seçilen üye Esat Ça

ğa'nm (6/31), 
Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz İnce-

oğlu'nun (6/33), 
Antalya Üyesi Mustafa özer'in (6/35), 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm (6/37) ve 

(6/38), 
Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligiPin (6/41) 

sayılı sözlü soruları ilgili Bakanlar bu Birleşimde 
hazır bulunmadığından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

27 . 2 . 1962 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

» Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 
Sırrı Atalay Şevket Koksal 

Kâtip 
Zonguldak 

Tarık Remzi Baltan 

BORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Nev

zat özerdendi'nin, talebelere yerilen resmî hüvi
yet cüzdanlarına dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim, Ulaştırma ve Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlarına gönderilmiştir. (6/43) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Tur

gut Göle'tyin, 1 Haziran 1961 tarihinden itibaren 
Kars ve ilçelerine Et - Balık Kurumu adına gön

derilmiş veya tahsis edilmiş Besicilik kredisine 
dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/22) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Tur
gut Göle'nin, 1 Haziran 1961 tarihinden itibaren 
Kars'tan veya civar yerlerden Rusya'ya ne mik
tarda hayvan ihracatı müsaadesi verildiği ve C. 
H. P. İl Başkanı Saffet Tiryaki'nin yaptığı ihra
cata dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/23) 
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2. — GELE] 

Tasarılar 
İ. — Halit kızı Nermin Akmansü'ye vatani 

hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 1/89, C. Senatosu 1/31) 
(Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe Komisyonları
na) 

2. — 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkında Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi 1/93, 
C. Senatosu 1/32) (Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonlarına) 

3. — Yüksek Adalet Divanının muhakeme 
usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/22, C. Senatosu 1/33) (Anayasa ve Adalet ' 
Komisyonlarına) 

Raporlar 
4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 

sayılı Kanunun kaldırılması hakkında M. Mec
lisince kabul olunan kanun tasarısı ve C. Sena-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturu

mu açıyorum. 
Gündemdeki maddelerin müzakeresine geç

meden evvel Başkanlığa verilen önergeler var
dır. Bunları sıra ile okutacağım. Bunlardan bir 
tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi Grupu 
adına Başkanvekili Hıfzı Oğuz Bekata, Adalet 
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N KÂĞITLAR 

I tosu Millî Savunma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/23, C. Senatosu 1/26) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 37) 

5. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri îchizmet Kanununun 43 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında M. Mecli
since kabul olunan kanun teklifi ve C. Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/15, C. Senatosu 2/4) (Gündeme) (S. Sayısı : 
38) 

6. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin 
tehirine dair Millet Meclisince kabul olunan ka
nun teklifleri ve C. Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler, Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/106, 112; C. Senatosu 
2/9) (Gündeme) (S. Sayısı : 39) 

7. — Yüksek Adalet Divanının muhakeme 
usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 
kaldırılması hakkında Millet Meclisince kabul 
olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu 

• Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/22; C. Senatosu 1/33) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 40) 

Partisi Meclis Grupu adına Başkanvekili Sairn 
Sarıgöllü, Y. T. P. Meclis Grupu adına Cemal 
Tarlan, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Mec
lis Grupu adına Başkanvekili Niyazi Ağırnaslı, 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri adına Mu
cip Ataklı ve Cumhurbaşkanlığı kontenjanın
dan seçilen üyeler adına Kâzım.Orbay imzala
rını taşımaktadır. Evvelâ bu önergeyi okutuyo
rum : 

« ~ - t mmi » — 

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

BAŞKAN — Başkanvekili îbrahim Şevki Atasağun 

KATİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Ahmet Naci An (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

kında kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

1. — 22/23 Şubat hâdiseleri dolayısiyle, Cum
huriyet Senatosunun orduya şükran, takdir ve 
güveninin bildirilmesine dair önerge 

Cumlhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
S'on hâdiseleri muta akıp ilk' toplantısını ya

pan Cumhuriyet Senatosunun ; aşağıdaki 'husu
su karara, bağlamasını ve 'bu kararın 'Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine iletilmesi için Başkanlı'k Di
vanını memur etmesini arz ve teklif eyleriz. 

C. H. P. Grupu A. P. Grupu 
'Başkan vekili Başkanvekili 

Hıfzı Oğuz Bekata Osman Sairn Sarıgöllü 
Y. T. P. Grupu 

Cemal 'Tarlan 
O. K. M. P. Grupu 

rBaşkanvekili 
Niyazi Ağırnaslı' 

Tabiî Üyeler A. O. (Başkanlığınca seçilen 
Mucip Ataklı üyeler A. 

Kâzını Orbay 

«Büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parça
sı olan ve yeminine daima sadık kalan kalhra-
man 'ordumuz; temeline 'şerefini koyduğu Cum
huriyet Anayasasını, demokratik nizamı, vatan 
ve millet 'bütünlüğünü her zaman, her yerde ve 
her şeye rağmen koruyacağını 22 - 23 Şu(bat 
1962 'olaylariyle bir daha is'bat etmiştir. 

Bu suretle aziz milletimizin büyük bir ba
direden kurtarılması 'karşısında, bu hareketi 
şükrana lâyık bulan Cumhuriyet Senatosu, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine olan millet ölç'üsün-
deki takdir ve güvenini teyit ve tekrar etmekle 
baihtiyardır» şeklinde bir karar alınmasına ve 
gereğinin Başkanlık Divanınca yerine getiril
mesine dair önerge okundu ve ittifakla kabul 
olundu. 

(Şiddetli alkışlar.) 

•BAŞKAN — Yüksek Meclisin samimi te-za-
ihüratı tasvip mabij^etindedir. Başkanlı'k Diva
nı verilen vazifeyi yerine getirecektir. (Alkış
lar) 

Sırası ile diğer önergeleri okutuyorum. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Gündemin «1 nci görüşmesi yapılacak işler» 

kısmında bulunan 1111 sayılı Askerlik Kanu
nuna ek 6794 sayılı Kanunun kaldırılması hak-

Cumihuriyet Senatosu Millî Savunma 
. Komisyonu Başjkanı 

Kâzım Orbay 

BAŞKAN — Efendim, ikinci önergeyi oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
38 sıra sayılı kanun teklifi ve raporu tab

edilmiş ve dağıtılmış bulunmaktadır. Mezkûr 
kanun teklifinin gelen kâğıtlardan gündeme 
alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Cunılhuri'yet-Senatosu Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı 

Kâzım Orbay 

BAŞKAN — 3 neü önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
39 sıra sayılı kanun teklifi ve raporları tab

edilmiş ve dağıtılmış bulunmaktadır. Mezkûr 
kanun teklifinin gelen kâğıtlardan gündeme 
alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
Komisyonu iBaşkanı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Yüksek Başkanlığa 
.. 40 sıra sayılı kanun tasarısı ve raporu t ab 
edilmiş ve dağıtılmış bulunmaktadır. 

Mezkûr kanun tasarısının gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. .. 

O. Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Şeref Kayalar 

Bursa. Senatörü 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen evrakın 40 sıra sayısını . teşkil eden 

«Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne 
ait 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin kaldırıl
ması» hakkındaki kanun teklifinin gündeme alı-

64 



C. Senatosu B : 
narak ivedilik ve öncelikle müzakere olunma
sını arz ve teklif eyleriz. 

27 . 2 . 1962 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

Sinop 
Mehmet îzmen 

Âmil Artus 

Afyon Karahisar 
C. Tevfik Karasapan 

Esat Çağa 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Şimdi birinci önergeyi tekrar 
okutarak reylerinize arz edeceğim. 

(C. Senatosu Millî Savunma Komisyonu Baş
kanı Kâzım Orbay'm İ l l i sayılı Askerî mükelle
fiyet Kanunu hakkındaki öuergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Bu önergede kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle müzakeresi istenmektedir. 

Evvelâ öncelikle müzakere edilmesi hususunu 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilik
le görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci önergeyi okutuyorum. 
(C. Senatosu Millî Savunma Komisyonu Baş

kanı Kâzım Orbay'm, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Içhizmet Talimatnamesi hakkındaki önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN —: Bu kanun tasarısı tabedilmiş ve 
sayın üyelere tevzi edilmiştir. Yalnız ta'b ve tevzi 
tarihinden itibaren 48 saat geçmemiştir. Bu se
beple evvelemirde kanun tasarısının gündeme 
alınmasını yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının öncelikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önce
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle "görüşülmesini oylarınıza sunuyo-

40 27.2.1962 0 : 1 
rum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — 3 ncü önergeyi tekrar okutuyo
rum. 

(Bütçe Komisyonu Başkanı Hıfzı Oğuz Bek
ata'nm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı da evvelki 
gibidir. Evvelemirde gündeme alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. Öncelikle müzake
resini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. İvedilik
le müzakere edilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edi1-
miştir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Gündemin sıra
sının da tesbiti lâzımdır. Hepsi öncelik, ihepsi 
ivedilik. Evvelâ hangisi! 

BAŞKAN — Sırasına koyarak yapacağız 
efendim. Şimdi diğer önergeleri okutup oyları
nıza sunuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Şe
ref Kayalar'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu da aynı mealdedir. Günde
me alınmasını oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
öncelikle müzakeresini oylarınıza arz ediyorımn. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. İvedilikle müzakeresini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu dördüncü kanun tasarısı üzerinde biraz 
önce okuduğumuz beş imzalı diğer bir önerge 
vardır. Mahiyeti itibariyle aynıdır. Bir evvelki 
önergeyi kabul ettiğinize nazaran aynı mahiyet
te olan bu önergeyi ayrıca oylarınıza arza bir 
lüzum yoktur. 

Yüksek reylerinizle arz ve kabul ettiğiniz ka
nun tasarılarından 37 sıra numarasını taşıyan 
kanunun müzakeresine başlıyoruz. 
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GÖRÜŞÜLÜN İŞLER 

1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 
m yık Kanunun kaldırılması hakkında M. Mecli
since kabul olunan kanun tasarısı ve C. Sena
tosu Millî Savunma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/23; C. Senatosu L/26) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 37) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı daha evvel 
dağıtılmış olduğundan Sayın üyelerin bunun hak
kında bilgileri vardır. Bu suretle gerek esbabı 
mucibe mazbatasını ve maddelerin heyeti umu-
miyesinin tekrar okunmasına lüzum olup olma
dığı hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okun
masını kabul edenler lütfen işaret versinler... Ka
imi etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Kanunun heyeti umum iyesi üzerinde söz isti
yen vır mı'? Yoktur. Maddelere geçilmesini oy-
lai'inıza1 arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
dıniyenler... Kabili edilmiştir. 

1İ11 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkındaki Kanun 

Madde 1. —- 1111 sayılı Askerlik Kanununu 
ek 6794 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce; askere eelbedilmiş olup da 6 ay
lık eğitimi mütaakıp maden ocaklarında çalışan
la/ hakkında 6794 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında isöz is
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanım yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen ar
kadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında .söz isliyen a r 
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 37 S. Sayılı basmayem tutanağın sonun-
dadır. 

Tasarının heyeti umumiyesi üzerinde leh ve 
aleyhte konuşmak istiyen var mı? Tasarının He
yeti umumiyesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci tasarının müzakeresine geçiyo
ruz. 

2. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakktnda M. Meclisin
ce kabul olunan kanun teklifi ve C. Senatom 
Millî Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/15, C. Senatosu 2/4) (Gündeme) (S. Saym: 
38) ( İ ) 

BAŞKAN — Tasarının heyeti umumiyesi üze
rinde konuşmak istiyen arkadaş var mı? Merbu
tu raporun okunmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Raporun okunması 
kabul edilmiştir. 

(Millî Savunma Komisyonu raporu okundu,-

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma Komisyonu raporunu dinlediniz. Rapor 
üzerinde söz istiyen var mı? 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Komisyon söz
cüsünden bir sual sormak istiyorum : Millî Mü
dafaanın izni ve müsaadesi ile sporcular millî 
maçlarda oynıyabilmektedirler. Millî Müdafaa 
Vekâleti ve Millî Müdafaa Komisyonu millî maç 
olarak acaba hangi maçları kabul etmektedir? 
Profesyonel takımlarımızın gerek memleketimiz
de gerekse dışarda yabancı takımlarla yaptıkları 
müsabakalar da bu ifade içine girmekte midir? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ EMİN ACAR (Manisa) — Yalnız millî maç
lar kastedilmektedir efendim. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Yani yalnız 
Millî Takıma iştirak edecekler. Bizim Türk 
takımları memleketimize gelen her hangi bir 
yabancı takımla karşılaşırken asker futbolcu
lar takımlarında oynayamıyacaklar mı? 

EMİN AÇAR (Devamla) — Hayır efen
dim. yanız Millî Takımda oynayacaklardır. 

(1) 38 S. Sayılı basmayazt tutanağm, sonun* 
dadır. 
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SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Efendim, Sa

yın Millî Savuunma Bakanından istirham edi
yorum. Bu mevzu üzerinde izahat versinler. 

EMİN AÇAR (Devamla) — Efendim, mem
leket dâhilinde yapılan millî maçlar için mü-
müsaade ediliyor. Esasen mevzutta, tçhizmet 
Kanunununda bu hükümler mevut, Millî Mü
dafaa izin veriyor. Fakat bunun haricinde pro
fesyonel bir futbolcu olarak her hangi bir ma
ça iştirak etmesi, kendisine bir imtiyaz tanı
mak demektir. Böyle bir imtiyazın da sadece 
futbolculara tanınması doğru değildir. Zira 
takdir buyurursunuz ki, yalnız futbol nihayet 
bir spor koludur. Güreş de vardır. Muayyen 
sınıflar da mevcuttur. Binaenaleyh biz sadece 
futbolcuları ele alacak olursak, ordu dâhilin
de doğrudan, doğruya bir imtiyazlı sınıf mey
dana getirmiş oluruz. 500 bin kişinin içinde 
sadece muayyen birkaç kişiye tanınan bir 
hak mahiyetini alır. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Müsaade bu
yurursanız, ikinci sualimi sorayım. Millî Sa
vunma Bakanı sporculara tanınan hakları spo
run diğer kollarında çalışanlara tatbik etmi-
yecek mjdir? 

Meselâ güreş mevzuunda Sovyetler Birli
ğinde Dünya Birinciliği alan güreşçiler içinde 
asker olanlar vardır. Bunlar tamamen bir hi
maye altında durmadan branşlarında çalıştı
rılmaktadırlar. Keza İran'da Iran Şahı bun
ları himayelerine almış ve sporun süratle inki
şafına imkân vermiştir. Gürşte aldıkları de
rece ve süratli inkişaf malûmunuzdur. Biz ise 
Dünya Birinciliğinden, ikinci, üçüncü duruma 
düşmüş bulunuyoruz. Bulgaristan'da da sporcu
lar himaye edilmektedir. Dünyanın birçok 
yerinde sporcular himaye edilmektedir. Aca
ba Millî Savunma Komisyonumuz bunları tet
kik etmiş midir? Tasarıyı neye istinaden red
detmiştir1? Lütfen izah etsinler. 

EMİN AÇAR (Devamla) — Efendim, ko
misyon bu mevzuu gayet ciddiyetle ve esaslı 
surette tetkik edip raporunu hazırlamış ve 
Yüksek Huzurunuza sevk etmiş, bulunmakta
dır. Bahis mevzuu Sovyetler gibi, Bulgaris
tan gibi Demirperde gerisi memleketlerde, 
esasen, heyeti umumiyesi itibariyle herkes 
memurdur. Devlet istediği gibi bunlar üzerin-
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de tasarruf yapabilir. Bu itibarla bizim kö^ 
misyonumuz münhasıran memleketinizde mev
cut kanunların çerçevesi dâhilinde bu kanun 
teklifini mütalâa etmiş ve ret kararma varmış
tır. Filhakika, eğer tensip buyurulursa, bu
nun burada ne gibi sebepler tahtında, hangi 
kanunlara aykırı olduğunu açıkça ifade ede
lim. 

BAŞKAN — Rapor hakkında komisyon söz
cüsü başka bir mütalâada bulunacak mı? 

EMİN AÇAR (Devamla) — Efendim aleyh
te konuşacak arkadaşlar mevcutsa buna cevap 
vermek üzere söz alacağım. Eğer yine Yük
sek Başkanlık ve muhterem senatörler müna
sip görürlerse ret sebeplerini de izah edebili
rim. (îzah etsin sesleri) 

BAŞKAN — Baş'ka söz istiyen var mı? Bu
yurun Necati Bey. 

NECATI ÖZDENİZ (Cum. Kon.) — Sayın 
arkadaşlarım, 211 sayılı Kanunun 43 ncü mad
desinin tadili gerekçesinde profesyonel sporcu
ları maçlara iştirak ettirilmek suretiyle Türk 
sporunun ve Türk Bayrağının şerefinin sağ
lanacağı zikredilmektedir, iç Hizmetler Kanu
nunun 125 nci maddesinin 5 nci fıkrasında 
beynelmilel maçlara müsaade edilmekte ve 
hattâ bu temaslar için kamp hazırlığı izni de 
verilmektedir. Üzerinde ehemmiyetle durulan 
bir diğer konu da kamp meselesidir. Sporcula
rımızı askerî kamplarda faaliyette bulundur
mak ve beynelmilel ordulararası müsabakalara 
iştirak ettirilme'k suretiyle formlarını istedik
leri kadar muhafaza ve geliştirmek imkânına 
sahiptirler. 

Kanun tekim, 1 nci lige dâhil sporcuların, 
kanuni senelik izinleri dışında, Cumartesi ve 
Pazar tatillerinde, kendi kulüplerinde çalış
masını sağlayıcı bir tekliftir. Bu suretle bu 
nevi futbolcular askerlik sırasında Cumartesi 
ve Pazar günleri hem kendi kulüplerinin, hem 
de kendilerinin menfaatlerini sağlamış olacak
lardır. Bu ticari bir münasebet olup iç Yö
netmeliğe tamamen aykırıdır. Aynı zamanda 
askerler arasında eşitsizliği ortaya koymak 
ve imtiyazlı bir sınıf ihdas etmek suretiyle Ana
yasaya da aykırıdır. 

Memleketin coğrafi durumu ve vüsati dü
şünülecek olursa, bir sporcunun Cumartesi ve 
Pazar günleri kendi lig maçlarına yetişebil-
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mesi müm'kün olamıyacaktır. Bunu da tatbik 
edebilmek için, tatbikatta çeşitli aksaklıklar 
olacaktır. Bundan başka Deniz Kuvvetlerimiz
de izin esası; sancak ve iskele vardiyaları ol
mak üzere 15 günde bir ve kendi garnizon
larından çıkmamak üzere verilebileceğinden, 
Deniz Kuvvetlerinde ise buna hiçbir surette 
imkân olamıyacaktır. Orduda eşitsizliği tevlid-
edecek, disiplini bozacak olan bu kanun tek
lifinin. reddini arz ve teklif ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz is-
tiyen var mı ? 

Buyurun, Saym Batur. 
SUPHÎ BATUR (Sinop) — Efendim halen 

yürürlükte bulunan Beden Terbiyesi mükelle
fiyet Kanunu vardır. Bu kanuna göre Devlet 
vatandaşlara bir nevi bedence vergi mükellefi
yeti koymuş, aşağı - yukarı kanuni, mu
ayyen bir premiliter veya paramiliter hük
müdür bu. Bu kanunun maddeleri de, örne
ği de başka yerden alınmıştır. Şimdi hal 
böyle olunca bir nevi başka bir vaziyet or
taya çıkıyor. Bu teklif hakikaten muayyen 
bir zümreye imtiyaz sağlıyor. Ama Hükü
met Beden Terbiyesi Kanununu bir taraftan 
tatbik ediyor, diğer taraftan Hükümetin için
de bulunan Millî Savunma Bakanı, ben buna 
muhalifim, diyor.' Bu kanunda Millî Savunma 
Bakanını dinlemedik. Dinleseydik, daha vu
zuhla ifade etmek imkânını bulacaktım. Aca
ba Millî Savunma • Ba'kanı bu hususta ne düşü
nüyor? Ordu içinde bu yola gitmek ne gibi 
bir mahzur tevlideder? 

Kanun teklifinde bir nokta var. Yalnız fut
bolcuları ihtiva ediyor. Niçin diğer sporcuları 
ihtiva etmiyor? Bu hususu Saym Sıtkı Ulay 
belirttiler. 

Beden Terbiyesi mükellefiyeti Kanunu yü
rürlükte olduğuna göre, sporu bir âmme hiz
meti telâkki etmek lâzımdır. Binaenaleyh bu 
hususta biraz müsamaha etmek icabeder. Yal
nız gönül arzu ederdi ki, bunu bir kanunla de
ğil de bir talimatname ile halletmek yoluna 
gidilsin. Bu, çok daha uygun ve muvafık 
olurdu. Bendenizin maruzatım bu kadardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMl SAN-

CAR (İstanbul Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlarım, tadili istenilen İç Hizmet Kanu-
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nunun 43 ncü maddesi uzun yılların tecrübe
sinden sonra tedvin edilmiş bir hükümdür. Or
dunun çeşitli kademelerinin mütalâaları alın
mış ve Hükümetinizin tecrübelerine dayanıla
rak bu hüküm sevk edilmişti. Şimdi bu hüküm 
üzerinden henüz çok kısa bir zaman geçmiş ve 
kâfi miktarda tecrübe edinilmeden hemen ta
dil teklifiyle karşı karşıya bırakılmış bulunu
yoruz. Genel Kurmay ve Ordunun mütalâala
rına dayanarak bu tadil teklifinin aleyhinde 
bulunmuştuk. Savunma Komisyonunda, Büyük 
Millet Meclisinde ve burada da bu kanaatimizi 
muhafaza etmekteyiz . 

Bir kere biraz evvel Sayın Amiralimin de 
ifade ettiği gibi, bu bir disiplin müessesesidir. 
Birisine böyle diğerine şöyle muamele etmek 
doğru değildir. Beşyiiz kişinin içinden beş, al
tı, yedi, nihayet on, onbeş kişiye bir imkân sağ
lamanın yerinde olduğuna da inanmıyoruz. Son
ra profesyonel sporcuların bu işi'bir ,kazanç ha
line getirdikleri de hepimizin malûmudur. Bir. 
fakir nalbanta çoluk çocuğunun nafakasını sağ
ladığı mesleğini icra etmek için müsamaha edil
mez, futbolculara müsamaha edilir, onlar diğer 
meslek sahiplerinden müstesna tutulur. İnsan 
hayatını kurtaran bir doktora müsamaha edi
lemez, bunlara müsamaha edilir. Biz buna katî 
surette muhalifiz arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?... Buyurun, 
Sayın Sıtkı Ulay. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlar, ben bu konuda suallerimi sorarken şu
nu düşündüm: Mesele 500 bin kişi içinde 8 -10 
kişinin korunması mevzuu değildir. Maalesef, 
spor mevzuunda dünya memleketleri içerisinde 
en gerilere düşmüş durumdayız. Bunda bizim ve 
bilhassa yüksek kademelerin hatası vardır. Baş-
ta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, 
spor mevzuuna günün hararetli büyük işleri ara
sında asla yer ayırmamış olmamızdan ileri gel
mektedir. Bir kanun hazırlanmıştır. 3 ay sonra 
bunun bâzı aksak tarafları, ıztırapları duyulmuş, 
Mecliste çarçabuk değiştirilmiş, Senato da bir 
iki gün" bakmış, olsun mu, olmasın mı, olmasın, 
denmiş. 

Arkadaşlar, hakikatte bu mevzu çok ehem
miyetli ve büyük bir mevzudur. Türk millî1 bün-' 
yesinin takviyesiyle, yaşamamızla, ayakta dura
bilmemizle alâkalıdır. Bugün bütün gençleri-
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mizi görüyorsunuz, hakiki spor çalışması olma
dığı için, genç çocuklarımız kanı kaynamış bir 
vaziyette ateşleniyor. Gençlik Parkı'nda, şura
da, burada elinde sigarası dolaşıyor. Avrupa'yı 
gezmiş, görmüş arkadaşlarımız bilirler; 16 - 18 
yaşları arasındaki çocuklar, oradaki- bin, bin-
beşyüz kişilik kulüplere giderler. Orada kendi
lerine bir meşguliyet bulurlar, yıkanırlar, duş 
yaparlar bütün enerjisini orada sarf etmek sure
tiyle hem ahlâki bakımdan, hem sıhhat bakımın
dan pek çok ihtisaslar alarak memleketlerine 
faydalı bir gençlik olarak yetiştirilmeye çalıştı
rılır. Fakat bizde maalesef buna bu derece ehem
miyet verilmediği görülmektedir. Bunun da baş
lıca sebebi, büyük insanlarımızın, Devlet adam
larımızın, büyük mevkilerde bulunan insanları
mızın bir türlü bu spor işlerine girmemiş olma
larından ileri gelmektedir. Ben demiyorum ki, 
bu kanunu reddedelim; bu iş lüzumsuzdur, bun
dan vazgeçelim. Ben istemezmiyim, Türk Bay
rağını çocuklarımız yabancıların şeref direğin
de sallandırsınlar. Tasavvur buyurun, bir Ya
şar Doğu - Allah rahmet eylesin - Türk Bayra
ğını şeref direklerinde dalgalandırmıştır. Ben 
de bir askerim. Şarkta manevra var. Yaşar Do
ğu kıtamda askerdi. B'ana sorsalar «Yaşar Do
ğuyu manevraya mı yoksa müsabakaya mı gön
derirsin?» Ben hiç tereddüt etmeden müsabaka
ya gönderirim arkadaşlar. (Alkışlar) 

Onun için Komisyonumuz bu kararı alırken 
mütehassıs arkadaşların fikrini almalı, mevzuu 
enine, boyuna, efradını cami, «ağyarını mâni 'bir 
şekilde tetkik etmelidir. 

Arkadaşlarım, Millî maçlara Millî Savunma 
Bakanlığı müsaade eder, diyoruz. Beynelmilel 
temaslara, hangi beynelmilel temaslar? Beynel
milel kelimesinin mânası malûm değil. Futbol 
müsabakası iki millet arasında olur. Meselâ; bir 
Bulgar, bir Yunan takımı geliyor ve bizim Fe
nerbahçe takımımızla burada oynıyacak. Bütün 
millet olarak hepimiz hararetle, heyecanla, seyret
meye gideriz. Kalblerimiz millî bir heyecanla 
çarpar, takımımızın galip gelmesi için bütün 
millet olarak çırpmırız. Bu, millî maç değil mi
dir? Binaenaleyh, bunun da millî maçtan sayıl
masını arzu etmekteyim. Bu bakımdan komis
yonda bu hususun esaslı bir şekilde tetkik edil
mesini rica ediyorum. Millî maç demekle sade
ce bizim millî takımımızın oymyaeağı maç mı ka-
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bul edilmiştir? Yukarıda misalini verdiğim şe
kilde oynanacak bir maç da millî değil midir? 

Bu bakımdan kanun tasarısının komisyonda 
bir kere daha tetkikini çok faydalı buluruz. Sa
yın Millî Savunma Bakanımız, millî maç olarak 
bizim profesyonel takımlarımızın yapacakları 
maçları kabul ediyorsa o zaman bir dereceye ka
dar, bir parça tatmin olabilirim. 

Arkadaşlar, .deniliyor ki, askerî vazifeler 
gayet mukaddestir. Evet gayet mukaddestir. • 
Bunu herkes İcabul eder. Şimdi memleket harb-
de olsa cepheye hepimiz birden koşarız. Bu 
mukaddes bir askerî ve millî vazifedir. Şimdi 
soruyorum : Bu futbol takımlarında askerlik va- .. 
zifesi alan bugünkü oyuncular nerededirler? 
Manevrada mı, tatbikatta mı, Tunus'ta mı? Ne
rede ? Ordu Millî Takımının .maçında. Bugün bu
radaki maçta, yarın oradaki maçta, oncUn sonra 
Almanya'daki maçlarda. Ondan sonra, da. ikinci 
kümedeki maçlara geçecek. Binaenaleyh, ha 
orada oynamış, ha burada oynamış, bunun ne 
farkı vardır? Türk gençliği namına istirham edi
yorum, tasarı tekrar tetkik edilsin. Hürmetlerim
le. (Alkışlar) 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞ
KANI KÂZIM ORBAY — Çok sayın arkadaş
larım, Sayın Senatör Sıtkı Ulay'm dedikle
rini gayet önemle dinledim. Şunu evvelâ arz 
etmek isterim ki, Millî Savunma- Komisyonu 
bu konuyu ele aldığı vakit bir saatlik bir gö
rüşmeden sonra karar vermiş değildir. Millî 
Savunma Komisyonunun hangi gün, hangi 
konuyu görüşeceği de evvelden ilân edilmiş
tir. Çok arzuya şayandı ki, Sayın Ulay, biz 
bu mevzuu müzakere ederken, kanunu teklif 
eden arkadaşlarımız gibi, komisyonu, teşrif 
edip bizi aydınlatmış olsunlar. Maatteessüf bu
nu ha'ber almış olmamalılar ki, kendi görüş
lerini ancak buradan ifade ediyorlar. Bu
yurdukları şüphe esasen, yeni kanun teklifi
nin ancak profesyonel futbolculara aidolan 
kısmına şâmildir. Ve bunlar Sayın Millî Sa
vunma Bakanının ifade buyurdukları gibi Be
den Terbiyesi Kanuniyle, Ordunun içerisin
deki bu nevi profesyonel olanlara kendilerinin 
temas ettikleri millî çatışmalara hazırlanmak 
üzere, hazırlık kamplarına da, kendi kulüp
lerine de katılmaktadırlar ve Millî Bayrağımı- , 
zm şerefini yükseltmek için kendi sporlariyle 
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ilgili oyalara iştirak etmektedirler. Kanunun 
asıl teklifi şudur; bu profesyonel sporcular, 
kendi lig maçlarına da iştirak etsinler. Millî 
Bayrağın şerefini korumak için bu profesyonel 
futbolcuların yabancı kulüplerin karşısına çık
ması değildir. Lig maçlarına, meselâ; filân 
kulüple filân kulüp arasındaki bütün sporla
ra iştiraklerinin sağlanmasıdır. Bunu Sayın 
Bakanın da dediği gibi, vâzıı kanunun görüş
lerinde mevcudolan, Askerlik-Kanununun hü
kümlerine ve îç Hizmetler Kanununun hüküm
lerine tamamen sadık kalmak şartiyle istiyo
ruz, diyor. Vekâletin bağdaştırdığı husus bu
dur. 

Meselâ, Cumartesi ve Pazar günleri, Dev
let memurlarında kanuni olan izin askerlikte 
yoktur. Askerler, Cumartesi ve Pazar günle
ri diğer memurlar gibi kalkıp gidemezler. Bun-
jarın sîraşiyle her gün yapmakla mükellef ol
dukları birtakım işleri vardır. Mutfak temiz
liği, kilerden erzak getirmek, koğuş temizle
mek v. s. gibi. Evi olanlara dahi evine gitmek 
-İçin ancak bir gece izin verilir. Evli olmıyan-
Jara yalnı? Pazar günleri, o da kendi kıtaları 
İİe birlikte izin verilir. Resmî tatil günlerin
de, millî müzeler gibi-askerlerin bilgi ve gör
güsünü artıracak yerlere gitmelerine müsaade 
edilir. 

Eğer bizim Askerlik Kanunu hükümlerine, 
|ç Hizmetleri Kanununa ve ona ait yönetmeli
ğe göre hareket edecek olursak ve bu kanun 
ve yönetmelik hükümlerini askerlere eşidola-
|ak' tatbik edeceksek arzu ettikleri olmuyor. 
İJisâl olarak buyurdular, «Kendisinin mensub-
j&İduğu kümeye yakın bir yere nakli.» Asker
lik Kanunu bir erin, doğduğu yerde askerlik 
Sapmasına mânidir. Halbuki bunun kendi men-
sutbolduğu kulüp de, kendi doğduğu yerdedir. 
Ö halde fiilen buna imkân yoktur. Ya Asker
lik Kanunu bozulacak, ya da iç Hizmet Ka
nununun arz ettiğim şekilleri bozulacak, ka
nun gayritabiî bir şekil alacaktır. Meselâ; 
askerin muayyen günlerde izinleri vardır. 
Altı ay eğitim kursu geçirmiş bir askerin se
nede ; 30 gün izni vardır. Ama asker bu iznini 
istediği zamanlarda alamaz. Eşitliği korumak 
maksadiyle izne gidecek erat arasında kur'a 
çekilir, J^\xae isabet ederse o izine gider. Eğer 
maçların y##;daeağı zamanlarda asker sporcu-
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lara izin verilmesi isteniyorsa, bu Orduda eşit
liği bozucu vaziyettedir. Sayın Millî Savunma 
Bakanının da yüksek huzurunuzda arz ettiği 
gibi, 'bu bütün spor sahasına teşmil edilmesi 
lâzımgelen bir teklif değildir. 

Saym Sıtkı Ulay arkadaşımız da, «Spor 
çok şümullü bir meslektir, teklifin üzerinde 
durulması ve yeniden incelenmesi lâzımgelir.* 
diyor. 

Arkadaşlar, teklif, esaslı bir şekilde ince
lenirse görülecektir ki, yalnız profesyonellere 
aittir. Bu maddenin sebebi şudur : Kulüpler 
kendilerine mensubolan profesyonel oyuncula
rını kendisine bir mukavele ile bağlamıştır. 
Nasıl olsa kulüpler, bu mukavele mucibince, 
askerliklerinde dahi bu parayı onlara verecek
lerdir. Yalnız, burada arzu edilen şudur : 

Kendisi bu kulüpte hakkı olduğuna naza
ran, o halde kulübün istediği zaman gelsin, 
kulübünün" içinde oynamak suretiyle kulübü
ne menfaat sağlamış olsun, işte bu cihetin 
tatbikına imkân bulunmadığını görüyorum. 
Bu kadar mahdut sahaya inhisar eden, adedi 
5, 10 nu geçmiyen bir azınlık için özel bir 
kanun çıkarmak, bilhassa Içhizmetleri Kanu
nunun, dediğim gibi, üstlere tahmil edilen 
bir görevi vardır, üstler, astları adaletle eşit 
bir şekilde muameleye tâbi tutmakla görevli
dir. Behemehal askerî kisveyi haiz olanlar 
hangi sınıfta, hangi kulüpten olurlarsa olsun
lar, askerlik vazifelerini yaparlarken daima 
eşit muamele görürler. Yine kendilerinin izah 
buyurdukları gibi, evvelki tatbikat üzücü ve 
ordu disiplinine aykırı idi. Böyle profesyonel 
futbolcu bir arkadaşın 1959 yılında, yılın 218 
günü hizmete gelmemek suretiyle kendi kulü
bünde oynadığı sabit olmuştur. Arzu edilmi-
yen bu halin maalesef bugün her hangi şe
kilde kesin olarak nihayet verilmesi ihtimali 
de azdır. Meselâ, kendisinin tanıdığı varsa, 
heyeti sıhhiyeden rapor da alabilir. Bunun 
suiistimale açık tarafları çoktur. Bu bakım
dan bu mesele üzerinde ciddiyetle durulmuş
tur. Biz vazifemizi tam mânasiyle yaptığımı
za kaaniiz. Kanun tasarısının Millî Savunma 
Komisyonuna tekrar gönderilmesi hususun
daki teklife tamamen muhalifim. Millî Savun
ma Komisyonunun tetkik edeceği hiçbir şey 
kalmamıştır. Vicdani kanaatimiz bu merkezde-
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dir. Genelkurmay Başkanlığını teyiden Millî 
Savunma Bakanlığının noktai nazarına işti
rak ediyoruz. Bu mesele ordu inzibatını, di
siplinini bozucu ve mevcut askerî kanunlara 
tamamen zıt bir teklif olduğu kanaatindeyiz. 
Bu kanun tatbik edilebilir mi? Orduda eşit
lik prensibine uygun olarak herkese tatbik 
edilen kanunları, bu kanunun ihlâl edeceği 
kanaatindeyiz. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ulay. 
SITKI ULAY — Efendim, Millî Savunma 

Komisyonu Başkanından bir sual sormak is
tiyorum. ifadeleriyle bendenizi ferahlattılar 
ve tatmin ettiler. Buyurdular ki, millî maçlar 
dâhil değil. Beynelmilel maçlar meyanmda 
bir Fenerbahçe, bir Galatasaray veya diğer 
bir profesyonel takımın yapacağı maçlara izin 
verilecek ise beni çoktan tatmin etmiş bulu
nuyor. Bunu anlarikak istiyorum, (öyle, öyle 
sesleri) Sayın Kâzım Paşanın beyanlarından 
bunlar anlatılmak isteniyor. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz is-
tiyen1? Buyurun Vehbi Ersü. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Muhterem 
arkadaşlarım, buraya kadar raporun lehinde 
söylenen hususlara, temennilere tamamen iş
tirak ediyorum. Ancak ince bir noktayı be
lirtmek istiyorum. Bunu duymak istiyordum, 
onun için söz almış bulunuyorum. Her şey
den evvel kanunun şu maddeleri değiştiril
meli, şu maddeleri değiştirilmemelidir tarzın
da Türk futbolunun ilerlemesine gelişi güzel 
mâni olunmıyacak şekilde hareket etmemiz 
lâzımgelir. Türk futbolunun ana istikâmeti 
amatör istikâmette olmalıdır. Hedef bu olaca
ğına göre profesyonel futbolculara imkân 
sağlayieı birtakım hükümlerle, kanunda açık 
kapılar bırakılacağına göre, memleket sporu 
profesyonelliğe doğru gidecek. Bu bize genç, 
zinde milyonlarca Türk genci kazandırmıya-
cak, olsa olsa birkaç yıldız çıkaracak. Fakat 
diğer gençlerimiz, kahve köşelerinde oturan 
genç çocuklarımız sayısı arttıkça millî bünye
mize zarar verecektir. Bu yönden, profesyo
nel sporcuya tanınacak olan avantaj, bu is
tikamete aykırıdır. Bunun içindir ki, Millî 
Savunma Komisyonunun raporuna iştirak edi
yoruz. Aksi 'halde açtığımız kapıdan her şey 
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içeriye girecektir. Biraz evvel sayılan husus
ları tekrar etmek suretiyle vaktinizi almak is
temem. Bendeniz yalnız bu noktayı huzuru
nuzda belirtmek suretiyle kürsüden ayrılıyo
rum. Komisyon raporunun lehinde olduğu
muzu tekrar arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine. 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sa

yın Başkan muhterem arkadaşlarım, 27 . 1 . 
1962 tarihinde Cumhuriyet Senatosuna hita
ben yazılan bir derkenarda, Beden Eğitimi ve 
spor Kanunu gerekçesiyle birlikte sunulmuş 
idi. Bu kanunun 32 nci maddesi, mahallilik, 
temsili, millî ve milletlerarası, mensupları ile 
beden eğitimi temaslarında Spor Genel Müdür
lüğü lüzum görülen faaliyetlerle görevlendirilir. 
Bu faaliyetlerin hazırlıklarına iştirak ettirilecek 
olan idareci, sporcu ve diğer görevliler Genel 
Müdürlüğün müracaati üzerine Devlet daireleri 
ve müesseselerle, iktisadi Devlet Teşekküllerince..» 
deniyor. Devlet dairesi denince, ordu da bunun 
içerisine dâhil olmaktadır. Bu hususta bir kanun 
Millî Eğitim Bakanlığında beklemektedir. Bu 
kânun yürürlüğe girdiği zaman esasen bu boş
luk kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Bu hu
susu ıttılaınıza arz etmek için huzurunuza çık
mıştım. 

BAŞKAN — Sabri Topçuoğlu. 
SABRI TOPÇUOĞLU (Bingöl).— Efendim, 

sayın Sıtkı Ulay Paşanın anladığını bendeniz 
zannederim yanlış anladım. Millî Savunma Ko
misyonu raporunda millî olarak tavsiften anla
dığımız sadece muhtelif kulüplerden millî maçla
ra iştirak etmiş futbolcuların başka milletlerin 
millî takımlarında oynamak istediklerinden mak
sat bu türlü oyunlar değildir. Yoksa Fenerbahçe 
Kulübünün Bulgaristan'dan gelen bir kulüpid 
yapmış olduğu futbol maçının bizim anlayışımı
za göre millî mânada bir maç olarak kabul etme
mize imkân yoktur. Böyle anlamışlarsa ben bu
nu tavzih etmek isterim. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka mütalâa 
yok. Raporu açık oylarınıza arz ediyorum. Bu
nun için tensibederseniz oy kutuları dolaştırıla
caktır. (Neden açık oylama yapılıyor sesleri) 

Açık oylamada Başkanlık Divanı haklîhr. 
Çünkü verilecek oylar rapor üzerindedir. Ymni 
kabul oyları veyahut da ret oyları vereceksiniz. 
Kabul oyları verildiği takdirde Millet Meclisi-
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nin kabul etmiş olduğu tasarıyı reddetmiş 'demek
tir. Bu takdirde Anayasanın i)2 ncı maddesinin 
8 - 9 ncu fıkralarında sarahat vardır. Bu sebep
le açık oylarınıza arz etmeyi uygun görüyoruz. 
Şandı komisyon raporunun kabulü demek, Mil
let Meclisinin kanun tasarısının reddi demektir. 
Raporu kabul edenler tabıatiyle beyaz, müsten
kif kalanlar yeşil, reddedenler kırmızı oy vere
ceklerdir. 

Sayın arkadaşlar; oylar verilirken diğer ka
nunların müzakeresine geçiyoruz. 

3. — 193 sayılı Gelir Vergisi' Kanununun 
zirai gelirlerle' itgM hükümlerinin'tatbikinin te
hirine dair Millet Meclisince kabul olunan ka
nun teklifleri ve C. Senatoju Malî ve İktisadi iş
ler, Sanayi ve; Tarım ve Bütçe komisyonları ra
porları (M. Meclisi ""• 2/106, 112j C. Senatosu 
2/9) (Gündeme) (S. Sayısı : 39) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının esbabı muci-
besinın okunmasını veya okunmamasını tesbit için 
reylerinizi alacağını; okunmasını istiyenler... İs-
temiyenler... Okunması istenilmemektedir. 

Kanun tasarısının heyeti umumiyesi üzerin-
do söz ist iyen arkadaşlar lütfen isimlerini yaz
dırsınlar. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka
daşlarını; 1U3 sayılı Gelir Gergisi Kanununun 
zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin te
hirine dair Millet Meclisince kabul olunan ka
nun tasarısı Senatonun huturuna gelmiş bulun
maktadır. Ziraat Komisyonunun bu mevzuda 
Millet Meclisine- vermiş olduğu metnin aynen 
kabulü suretiyle Heyeti Umumiyeye sevkı arzu 
ediJmiş ve Maliye Komisyonu da aynen şu ka
rarı almış bulunmaktadır. «Bu defa Bütçe Ko
misyonumuz; kanunun metnine ve esbabı ınuci-
boyc muhalif ve zıt bir şekilde, yeni esbabı mu
cibe! er ve yeni maddeler tedvin etmek suretiy
le Yüksek Heyetiniz huzuruna bu tasarıyı getir
miş bulunmaktadır.» Burada maalesef üzüntü 
ile söylemek lâzımgelir ki, ;Bütçe Komisyonunun 
noktai nazarı belki ilmî olabilir, belki daha esas
lı noktalara temas etmiş bulunabilir. Fakat ar
zu edilen kanunun; bugün çıkmaması, Millet 
Meclisine iade edilmesi zihniyetini üzüntü ile 

(1) 39 -Sl: Sayılı basmay'azt tutanağın sonun-
d a d ı r . • • • - • • - •••- •-•-•- ' :- •• • - •- . 
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I kaydetmekteyim. Evvelâ şu esaslı noktalara 

dikkat edilmesi lâzımdır ki, bu sene zirai mah
sulün fevkalâde az olduğunu biliyoruz ve zirai 
verginin hakikaten yeniden tatbik edilmesinin 
lüzumlu olduğu bir devir içerisinde bu kanunun 
bu şekilde yeniden tehir edilmesi, ertelenmesi 
ve kanunun tedvin cihetine gidilmemesi cidden 
üzülecek bir hâdisedir. Bu noktadan hareket 
ederek, kanunun Millet Meclisinden gelmiş ol
duğu şekildeki metninin kabul edilmesini Yük-

A sek Heyetinizden bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akarca. 

SANAYİ VE TARİM KOMİSYONU BAŞ
KANI MUALLÂ AKAKÇA (Muğla) — Sayın 
Başkan, Sayın üyeler, bu kanun bütün Türk 
çiftçisini ilgilendiren bir kanundur. Zirai Gelir 
Vergisinin tatbikinin tehirine dair olan bu ka
nun Büyük Millet Meclisinde müzakere edldi , 
uzun uzadıya münakaşası yapıldı ve neticede 
büyük bir ittifakla, partilerin ittifakiyle kabul 
edildi. Yine bu kanun tasarısı üzerinde Millet 
Meclisi, Ziraat Encümeni, Maliye Encümeninde 
görüşmeler yapıldı. Ve sonra Senatonun Ziraat 
Encümeninde görüşüldü ve kabul edildikten son-

I ra Bütçe Encümenine gitti. Kanun tasarısında 
j belki ufak tefek, malî yoldan aksaklıklar bulu

nabilir. Ancak tasarı, 1 Martta tashihi yapıl
ması icabeden Gelir Vergisinin tehiri gibi mü
him bir mesele olduğundan, tasarının görşülme
şinin uzatılması doğru değildir. Esasen Türk 
çiftçisi hazır durumda da değildir. Bu kanım, 
esas itibariyle Hükümet tarafından hazırlanıp 
gerek Millet Meclisine ve gerekse Senatoya ge
lecektir. Bu sadece bir tedbir olarak, Zirai 
Gelir Vergisinin bu sene için kanun çıkmca-

I ya kadar tehir edilmesi istenmektedir. Haber 
aldığımıza göre Bütçe Komisyonundaki arkadaş
larımız bâzı ufak tefek hatalar bularak 'bu ka
nuna bâzı tahdidi hükümler koymuşlardır. Me
sele Temmuz ayma kadar Ziraat Vekâleti hazır
lıklarını tamamlıyacak deniyor. Fakat Meclise 
ne zaman geleceği, müzakeresinin ne zaman ya
pılacağı belli değil. Belki tekrar encümene git
me ihtimali vardır. Bu durum karşısında ka
nunun Temmuz ayı içerisinde çıkması mümkün 
olamıyacaktır. 

Arkadaşlar yapılan kanun teklifi dört mad
deden ibarettir. Yeni kanun gelinceye kadar 

I Türk çiftçisini malî bakımdan mutazarrır olma-
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nmları için, yeni. kanun çıkıncıya kadar tadil 
edersiniz, ama bu kanun müddetini, süresini „o 
zamana kadar bitirmiş olacaktır. Bu yeni ka
nun çıkıncıaya kadar tehirinde kendimiz komis
yon olarak hiçbir mahzur görmüyoruz. Ve Sena
to arkadaşlarımızdan büyük bir kısmını ilgilen
diren bu zirai mevzudaki kanunun kabul edil
mesini mensubolduğum encümenin adına ve 
Türk çiftçisi adına hepinizden istirham ediyo
rum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN'—• Sayın Niyazi Ağırnaslı. 
' NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem Reis ve Sayın Senatörler, bu kanunun Büt
çe Encümeninde görüşülmesi sırasında Hükü
metten aldığımız malûmata göre, kanun yürür
lükte kaldığı takdirde ne miktar çiftçinin bu ka
nunun şümulüne girerek, ne kadar Gelir Vergi
si ödiyeceği hususunu hassasiyetle sorup öğren
miş bulunuyoruz. Bütün ziraatçileri alâkadar 
ediyor diye yanlışlıkla ifadesini bulmuş olacak. 
Muhterem Muallâ Akarca arkadaşımız tarafın
dan, çıkartılan bu kanun, yeni şekli ile sadece 
40 000 kişiyi alâkadar ediyor. Yani 20 milyon 
çiftçi vatandaştan yalnız 40 bin kişi Gelir Ver
gisi ödiyecektir. Eğer hakikaten 40 bin kişi bu 
vergiyi ödiyecekse bir şey denemez. Ama, bir ta
raftan 300 lira ücret alan kâtip, memur, bekçi 
âmme hizmetlerine iştirak ederken, milyonluk 
mahsul kaldıran çiftçi vatandaşı, âmme hizmet
lerine iştirak şerefinden mahrum bırakmak gibi 
bir zihniyet "ne Senatoca, ne de Meclisçe düşü
nülemez, ve derpiş edilemez. O halde sadece 
talik keyfiyeti kalıyor. Talik, keyfiyeti ise, ka
nunun ıslahını, noksanların tamamlanmasını he
def tutan vergi reformu kanununun hazırlan
ması içindir. 'Bu aksaklıklar tamamlanacağına 
göre bir müddet tehir, muayyen bir müddet için
de vergi reformunu sevk etmek gibi Hükümeti 
bir külfet altına almak gibi, vergi mevzuunda 
büyük ve terbiyevi bir rolü olacağına da inan
dık. Ve. böylece Hazirana yetişemiyecektir. Ay
rıca Meclis çalışmaları derpiş edilerek Temmuz 
iptidası olarak kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım,. bu mevzuun vatan
daş vicdanında reperküsyonlara yol açacağını 
düşünmek lâzımdır. Gayrimuayyen bir zaman
da Zirai Gelir Vergisi alınmıyacaktır. Bu du
rum bizzat büyük çiftlik sahiplerini üzecek, ren
cide edecektir. Bugün Hazineyi kuruş kuruş 
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zengin etmek için çareler aranırken, âmme hiz
metlerinin ifasından mütevve'llit , bu verginin 
gayrimuayyen bir .zamana tehir edilmek sure
tiyle 193 numaralı Kanunun kaldırılması yerin
de olamaz. ' » 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Senato
su üyelerinin, Bütçe Komisyonunca kabul Duyu
rulan metnine itibar buyurmalarını istirham 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 

SANAYİ VE TARIM KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muh
terem arkadaşlarım, daha önce konuşan Ta
rım Komisyonunun Sayın Başkanı Muallâ 
Akarca ve yine Tarım Komisyonundan Güzey 
arkadaşımızla, Bütçe Encümeninden Sayın 
Ağırnaslı'nm görüşlerindeki fark, öyle zanne
diyorum ki, bu kanunun Yüksek Heyete şev
kinde aslolan esa's sebepler değildir. Bu kanun 
zirai vergi alınmasın şeklinde tedvin edilmiş, 
sevk edilmiş bir kanun değildir. (Bravo ses-' 
leri) Bu bakımdan Bütçe Encümeninin görü-
jünde zannediyorum ki, daha önce konuşan 
arkadaşımızın görüşlerine karşı kanunun şev
kinde esas olan usul bakımından biraz dur-
nak lüzumlu olacaktır. Deniliyor ki, bu ka
nun Zirai Gelir Kanununu tatbik kabiliyetin
den mahrum eden 'bir kanundur. Bu kanun çı
kacak, elbette zirai vergi verilecektir. Ama 
bunu muayyen şekillere bağlamak suretiyle bu 
verginin tahsil edilmesini düşünüyorsak bu 
hususta aldanıyoruz. Çünkü, bizim millî bün-
yemiz 193 sayılı Kanunda vaz'edilen esaslar 
dairesinde vergi tarh ve tahsiline müsait de-

.ğildir. Kanunu teklif eden 66 arkadaş nasıl 
görmüş ise, Hükümet de aynı görüş,e varmış
tır. Bendeniz evvelâ bu kanunun Malî ve ik
tisadi İşler Komisyonunda görşüldüğü za
man orada üye olarak bulundum, "sonra Ta
rım Komisyonunda aynı kanunun görüşülme
sinde hazır bulundum, iki komisyonun görüş
leri de aynı nokta üzerinde toplandı. 

Muhterem Ağırnaslı arkadaşım, bu kanunla 
teklif altına girecek 40 bin kişidir, geriye 
kalan vatandaşların bu kanun şümulü içine 
girmemesi lâzımdır, dediler. Biz kanunun bir 
an evvel çıkması ve tatbik sahasına girmesini 
teklif ederken, elbette 40 bin rakamı ile ra-
kamlandırılan ziraatçilerin, esasen vergi verme 
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mükellefiyetini kabul ediyorlar, ve vergi mü
kellefiyetinden kurtulmak için bir teşebbüste 
bulunduklarına dair bir söz de şimdiye kadar 
kulağımıza gelmiş değildir. Yalnız tehir tek
lifimiz yeni bir usul getirmektedir. Dekar 
üzerinden mi olacak, mıntakavî bir şekilde mi ola
cak? Bütün bu hususları bir esasa bağlıyan-ve 
malî bünye içerisinde vukubulan huzursuzlukları 
ortadan kaldıracaktır. 

Millet Meclisi kanadından gelmiş olan ve bi
zim Tarım ve İktisat komisyonlarınca kabul edi
len metin dört maddeden ibarettir. Zaten bunun 
iki maddesi yürürlüğe aittir. Kanun teklifi bu işi 
tamamen hallediyor. Teklifte mutlak surette ver
gi alınacağı da bildirilmektedir. Ben bu vesile ile 
muhterem Ağırnaslı arkadaşımın bir görüşüne 
cevap vermek istiyorum. Bu vergi esasen 40 bin 
mükellefi ilgilendirmektedir buyurdular. Ben de 
şimdi diyorum ki, 20 milyonluk bir çiftçi kütlesi 
için bir talik imkânı yok mudur? Bir taraftan 
Türkiye'de zirai istihsali artırmak için didinir
ken, diğer taraftan zirai istihsali baltalıyacak şe
kilde esaslar vazediyoruz. Yalnız vergi kaldırıl
ması için değil, zirai istihsali köstekleyici mani-' 
yette olduğundan değiştirilmesinin mutlaka lü
zumlu olduğu inancındayız. Bahsettikleri kanun
la ilgili olarak getirilen maddenin mevzuu bir sü
re müzakerelere sokulmamaktır. Kaldı ki, kanun 
38 Şubatta tatbik mevkiine gireceğine göre «Bu 
vaziyette giremez.» Bu sefer Maliye Vekâleti be
yanname istiyecek bunun beraberinde vergi be
yannameleri istiyecek ve bunun için de bir keş-
mekeşlik alıp gidecektir. Bir sürü insan bu vazi
yet karşısında mutazarrır olacak, belki de bun
dan dolayı cezalandırılacak ve mahkemelere sevk 
edilecektir. 

Bunun esasında bir kere daha mutabakata va
ralım, ondan sonra basit bir şekilde yüksek hu
zurlarınızda, Tarım, Maliye ve İktisadi komis
yonlarda görüşüldükten sonra süratle Millet Mec
lisinden çıkaralım. Yeter ki, kanunu bir kere çı
karalım. 1 Temmuâ 1962 ye kadar tehir ediliyor. 
Yani bir nevi Meclisi bağlıyoruz. Belki daha mü
him işler tecelli edecek, tezahür edecek, 1 Tem
muza kadar çıkmıyacak. Çıkmadığj takdirde o za
man ne olacak? Daha çok karışıklıklar olacak. Bu 
îbakımdin Hükümetin teklifindeki 1 Haziran tek
lifini, bu esbabı mucibe ile yerinde görmedik, de
ğiştirdik. Çünkü Hükümet tasarısındaki bu kayıt 
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ile, Meclisi bir nevi, bir an evvel kanun çıkarma
ya icbar edecek şekil ve mahiyet arz etmektedir. 
Biz, bir Meclis olarak böyle bir kaydın altına gir
mesini manasız bulduk. Şimdi bu hususları ortaya 
koyarsak, yeni bir imkânsızlıkla karşılaşmak 
mümkündür. Bu takdirde de yeni bir düzene gir
mek için tekrar bir mücadele yapılacak demek
tir. Bu itibarla, esasen Hükümet tarafından da 
ifade edildiğine göre, ikinci madde aynen şu şe
kilde kaleme alınmış bulunmaktadır. 

« 1 . 1 . 1961 tarihinden 31.12 .1962 tarihi
ne kadar geçen devreye aidolup 193 sayılı Kanun 
hükümlerine göre tahsili icabeden Zirai Gelir 
Vergisi tedvin edilecek yeni esaslara göre tahsil 
olunur» denilmektedir. 

Bu suretle Bütçe Encümeni işi kolaylaştır
maktadır. Bu kanun Millet Meclisinden çıkınca, 
Tarım ve Maliye komisyonlarının da bu kararı 
kabul etmelerini arz ve istirham ediyorum t hür
metlerimle (Alkışlar), 

BAŞKAN — Buyurun, İzmen. \ 
Evvelce müzakere buyurduğunuz kanun ta

sarısına ait oylama bitmiştir. Oylama netice
sini bilâhara arz edeceğim. 

BÜTÇE KOMİSYONU BU RAPOR 
SÖZCÜSÜ MEHMET İZMEN (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte bulu
nan meselenin esası şudur : Yüksek Heyetçe 
malûmdur ki, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu 1 . 1 . 1961 tarihinden itibaren zirai ka
zançları da Gelir Vergisine tâbi tutmuştur. 
193 sayılı Kanunun umumi hükümleri dairesin
de, tıpkı kanun mevzuuna giren diğer iş ve 
sanat erbabı misillû, erbabı ziraatten, yani 
zirai gelir temin eden kimselerin de 1 . 1 . 1962 
tarihinden 31 . 3 . 1962 tarihine kadar yani, 
1 Ocaktan Mart sonuna kadar beyanname ve
rerek 1961 yılı içinde elde ettikleri geliri be
yan etmek mecburiyetindedirler. Mesele bu
dur. Bu kanun meriyete girdikten sonra, ka
nunun koyduğu ölçülerin, ki, bunlar yüzölçü
mü senelik satışı gibi bâzı, ölçülerin, tatbi
kinde tereddütler izhar edildiği için, ziraat 
erbabı, Gelir Vergisi Kanununun kendilerini 
teklif altına alan, tâbi oldukları mecburiyet
leri tesbit eden hükümlerde bâzı boşluklar 
bulunduğu için bunun Zirai vergilere tesiri 
olacağını Hükümetin nazarı dikkatine de arz 
etmiş ve Hükümet de konuyu geçen seneden 
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beri kurmuş olduğu Vergi Islah Komisyonu
na bu meseleyi havale etmiştir. Komisyon 
hazırladığı raporda, bu rapora müstenit mey
dana getirilen tadil tasarısında, ziraat erbabı
mızın izhar ettiği endişeyi nazarı itibara ala
rak» yeni kanunu hazırlamakta ve pek yakın
da, bu vergi sistemimizin ıslahı hedefini istih
daf eden, zirai gelirler hakkındaki endişeleri 
halledici şekilde Büyük Meclise gelmek üze
redir. 

Bu arada bâzı milletvekili arkadaşlarımız 
bir kanun teklifinde . bulunuyorlar. Bu ar
kadaşlar kanun tekliflerinde diyorlar ki «193 
sayılı Gelir Vegisi Kanununun zirai kazanç
lara ait hükümleri, bu bapta bir kanun tedvin 
edilinceye kadar tehir edilmiştir.» İkinci madde 
de de diyorlar ki «Zirai kazançlarda 1 . 1 . 1961 
tarihinden 31.12 .1962 tarihine kadar elde edi
lecek zirai gelirler yeni tedvin edilen hü
kümler dâhilinde takdir olunur, diyor. Bu 
teklif Millet Meclisinde böylece kanunlaşıyor, 
Senatoya intikal ediyor. Senato Bütçe Komis
yonu bu metni tetkik ediyor. Senato Bütçe 
Komisyonu yaptığı tetkik neticesinde hazır
ladığı ve Yüksek Heyetinize şimdi müzakere 
edilmek üzere arz etmiş olduğu metinle mil
letvekili arkadaşlarımız tarafından hazırlanıp 
Millet Meclisince kabul edilmiş olan metin 
arasında, maksat itibariyle, hiçbir fark mev
cut değildir. Şöyle ki, kanun teklifini yapan 
ve kanunlaşan bu metin, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun, zirai kazançlara mütaallik 
hükümlerin ihtiva ettiği esaslar, yeni kanun 
çıkıncaya kadar tehir edilmiştir diyor. 

İkinci husus 1 . 1 . 1961 tarihinden 31 . 12 . 
1962 tarihine kadar elde edilecek zirai kazan
cın vergisinin yeni hükümlere göre alınacağı 
söyleniyor. 

Şimdi, bizim teklif ettiğimiz metinde de di
yoruz ki, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
92 nci maddesine göre, zirai kazançlardan do
layı 'verilen beyannamelerin müddeti 1962 
Mart ayı sonuna kadardır. Ancak bu müddet 
1 Temmuz 1962 ye kadar tehir edilmiştir, di
yoruz. Yani Millet Meclisince kabul edilen 
metin de bugünkü hükümleri ihtiva etmekte 
ve tehire ait esaslar bulunmaktadır. Bizim 
tekilfimizde de tehir mevcudolmakla beraber, 
bir tarif farkı vardır. Bu tarif farkının da 
aleyhte değil lehe olduğu tabiîdir. 
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Muhterem arkadaşlar, biz Cumhuriyet Sena

tosu olarak, şu veya bu maksadı gütmüş deği
liz. Bilâkis gayemiz, Cumhuriyet Senatomuzun 
kendisine terettübeden vazifeyi'bihakkin yapa
bilmek için elimizden gelen gayreti göstermek
ten ibarettir. Kanunlarımızın, realitelere, ihti
yaçlara, adalete uygun olmasını temin etmek, 
hepimizin müşterek vazifemiz olsa gerektir. 

Arkadaşlar, Millet Meclisinde kabul edilen 
metinde deniyor ki, «193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun ziraate ait hükümleri tehir edilmiştir.» 
Arkadaşlar, bir hükmün tehiri hukuken müna
kaşa edilecek bir şeydir. Hükmün tehir edil
mesi ne demektir? «Bu kanun meriyetten kal
dırılmıştır.» demektir. 

Aynı kanunun ikinci maddesinde diyor ki, 
«1 . 1 .1961 tarihinden 31 . 12 . 1962 tarihine 
kadar, o devre, vergi yeni esaslara göre tahsil 
edilecektir.» Millet Meclisinden gelen metin ka
bul edildiği takdirde, bir devre için meriyetten 
kaldırılan hükümlere istinaden birtakım ineç-
buriyetler ortaya çıkacak. Yani 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununa göre mükellef olanlar defter 
tutacaklar, fatura tanzim edecekler, tediyelerin
de birtakım mecburiyetlere uğrıyacaklardır. Bu 
kanun meriyetten kalkarsa bu mecburiyetler de 
ortadan kalkacaktır. Kanunu teklif eden arka
daş, Bütçe Komisyonunda verdiği izahatta, mak
sadım bu mecburiyetleri kaldırmak değildir, 
mecburiyetler kalacaktır, diyor. Bu kanunda
ki hükümler başka bir kanun metniyle bir müd
det için ortadan kaldırılmıştır, denince bütün 
icaplariyle, bütün neticeleriyle kalkmış olması 
lâzımdır. Mecburiyetlerin berdevam olması ve 
yalnız bâzı hükümlerinin kalkmış bulunmasını 
vergi hukuku ile izah etmeye imkân yoktur. Der
piş edilen nedir? Erbabı ziraatin 193 sayılı Ka
nuna göre izhar edilen endişelerinin izalesidir. 
Metinde derpiş edilen budur. Şimdilik dursun, 
yeni şekle göre vergi atasın. Bu bakımdan bizim 
teklif ettiğimiz metin dalha doğrudur. Qünkü di
yoruz ki; 193 sayılı Kanuna göre zirai Jtazançılar 
bakımından beyanname vermek mecburiyeti te
hir edilmiştir. Yani zirai kazanç erbabı'beyan
name vermiyecek. Ne zaman verecek?... 1 Tem
muz 1962 tarihine kadar tehir edilmiştir, bu iş 
diyoruz. Yani hülâsa edecek olursak : , 

Millet Meclisince kabul edilen, metin ile bi
zim tedvin etmek istediğimiz bu metinde bâzı 
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hukuki zaviyeler bulabilmemiz icabeder. Zira 
esas prensip bakımından bir fark yoktur. 

Arkadaşların iddia ettikleri gibi bu metin, 
yeni bir -kanun kabul edilinceye kadar diyerek, 
gayrimuayyen bir zamana tehir etmiş oluyor. 
Halbuki biz, 1 Temmuz 1962 tarihine talik edi
yoruz. Bunun sebebi, erbabı ziraatin aleyhine 
değil lehine bir durum temin etmektir. 

Bu meselenin uzun müddet muallâkta kal
ması bâzı güçlükler yaratır. Meselenin bir an 
evvel halli için Hükümetin bir tarih ile gelerek 
bu husustaki ıslahat tasarısını gerçekleştirmesi, 
gerek ziraat erbabı ve gerekse memleketimizin 
realiteleri bakımından bu şekilde ıslah edilmiş 
bir metnin getirilmesi elzemdir. 

Bu suretle hem Hükümet cephesinden ve hem 
de bu meseleyi bekliyen ziraat erbabı cephesin
den meselenin gayri muayyen bir tarihe değil, 
belli bir tarihe konulması hükmünün getirilece
ğine kaani olarak komisyonumuz bu meseleyi 
huzurlarınıza getirmiştir. 

Hülâsatan bizim metnimiz ile teklif ettiğimiz, 
vergi bakımından maksadın hâsıl olması bakı
mından, Millet Meclisince kabul edilen metin
den daha ileri, maksada daha uygun bir metin 
olması itibariyle, bu metnin kabulünü takdirle
rinize arz etmiş bulunuyoruz. 

Bâzı arkadaşlarımızın buyurdukları şu veya 
bu gibi hesaplar, geciktirme vesaire, asla ko
misyonun hatırından geçmez. 

Bendeniz meselenin esasına girmek istemiyo
rum. Bâzı arkadaşlar, meselenin esasına ait ifa
de ve beyanlarda bulundular. Takdir buyurur
sunuz ki, bir tehir mevzuu karşısındayız. Bu 
bakımdan meselenin esasına girmeyi vakitsiz 
buluyorum. Yeni tasarı buraya geldiği zaman, 
her yönden, her istikametten tetkik edilecek, 
ziraat erbabının izhar etmekte olduğu endişele
ri bertaraf edici, memleket menfaatine en uygun 
şekil elbette verilecektir. O zaman bu mevzu 
konuşulabilir. 

Biz şimdilik, Millet Meclisinden gelen metin
le, bizim kabul ettiğimiz metin arasındaki farkı 
belirtmekle iktifa ediyoruz. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN— Sayın Bakan. 

ıMALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
k a l e ) — Saym Başkan, Sayın Senatörler; Sena
tomuzun Bütçe Komisyonu tarafından teklif edi-
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len metinle Hükümet olarak tamamen mutabık 
bulunuyoruz. Durhatır buyuracağınız üzere 
1962 bütçesinde ziraatten alınacak Gelir Vergi
sinin karşılığı olarak 150 milyon liralık bir ge
lir derpiş edilmiş bulunmaktadır. Biz bu geliri 
1962 yılında tahakkuk ve tahsil ettirmek mecbu
riyetindeyiz. Maliyeniz hazırlıklarını hızlandır
maktadır. Pek yakında reform kanunlarının 
öncüsü olarak Gelir ve Kurumlar Vergisi Yük
sek Meclise gelecektir. İlkbahar aylarında her 
iki Meclisin çalışmalarını bilhassa vergi kanun
ları işgal edecektir. Mcvzuubahsolan kanunim 
gayrimuayyen zamana taliki, Sayın Mehmet Iz-
men'in vukufla izah ettiği üzere, maliyenizi son 
derece müşkül bir duruma sokabilir. Bu itibar
la teklif edilen maddeler maliyenizi tat
min edici mahiyettedir. Bütçe müzakerele
rinde de arz ettiğim gibi, derpiş edilen tarzda 
150 milyon liranın şu anda yürürlükte olan ka
nun gereğince vergi mükellefiyetine giren zira
at, erbabı, sayısı 97 544 tür. Bu miktar, geti
receğimiz tasarı ile daha da azalacaktır. 

Şu halde, gayrimuayyen bir zamana taliki, 
Maliyemizi müşkül vaziyete sokacaktır. Bütçe
yi de müşkül vaziyete sokacaktır. Süratle bu 
tasarıların kanunlaşması gerekmektedir. 

Sayın Encümenin teklifi ile Hükümet olarak 
tamamiyle müttefik bulunuyoruz. Teklifin ka
bulünü istirham edeceğim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey, size söz ve
receğim, fakat bir dakikanızı istirham ediyo
rum. Bir takrir var onu okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu tasarısı yerine Tarım ve 

Malî İşler komisyonları mazbatasının müzakere
sini arz ve teklif ederim. t 

Fehmi Alpaslan 
Artvin 

BAŞKAN. — Bu takrirle Bütçe Komisyonu
nun raporu değil, Tarım Komisyonu ve Malî 
İşler Komisyonunun raporunun kabulü isten
mektedir. Yani, dolayısiyle Millet Meclisinin 
kanun tasarısının kabulü ve Cumhuriyet: Sena
tosu Bütçe . Komisyonunun raporunun- ademika-
bulü istenmektedir. Bunu tasrih etmeme lüzum 
vardır. Bu sebeple bu takriri oylarınıza arz edi
yorum. 
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HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Üze

rinde konuşmak lâzımdır efendim. Aleyhinde 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Efendim, heyeti 

umuıniyesi üzerinde söz aldım. Müsaade edin 
konuşayım. 

BAŞKAN — Evet efendim buyurun siz. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlar; Sayın Niyazi Ağırnaslıhım buyurdukla
rı ifadelere nazaran, vergi alınmaması diye bir 
mevzu çıkıyor ortaya. Arkadaşlar, bir defa, tın 
iki teklif arasında vergi alınmaması noktasında 
bir mesele yoktur. Her ikisinde de vergi aim-
ması arzu edilmektedir. 

Bâzı arkadaşlarımız, «sosyal adaleti temin et
miyor» diye buyurdular. Halbuki asıl sosyal 
adaleti temin için bu kanun tasarısı gelmiş bulu
nuyor. 

L:J3 sayılı Kanun, bâzı yerlerde dönüm üze
rine vergi alacak, bâzı yerlerde, gerçek gider 
üzerinden vergiienelirilcmiyen yerlerde, götü
rü gider üzerinden vergi alacaktır. Binaenaleyh 
muhtelif yerlerdeki kıymetlendirme ayrı ayrıdır. 
Bir vilâyette başka, diğer bir vilâyette başkadır. 
Hattâ bir vilâyetin bir köşesinde başka mabetle, 
diğer bir köşesinde başka nisbette alınacaktır. 
Bu bakımdan biz vergi adaletini Bütçe Komis
yonundan daha esaslı düşünüyoruz. Bilhassa 
vergi adaletini temin etmek için bu tehiri taleb-
ediyoruz. İkinci mesele : Yergi nisbetinde bugün 
için, bugünkü vergi sisteminde, tesbit bakımından 
birçok müşküller vardır. Bunları kolaylaştırıcı bir 
sistemin getirilmesi icabodor. Verginin kolay 
alınabilmesi için, bu şekilde temennilerimizi ar:-; 
ediyoruz. 

Buyuruyorlar ki, bizim diyorlar, tehir nok
tasında kabul edilen mesele ile bir farkı yoktur. 
Ama, bizim 1962 senesinde yeni tedvin edile
cek esaslar dâhilinde vergi almak suretiyle ha
reketimizde mükellefleri telâşa sürüklemiş ele 
olabiliriz. Onların telâşı da. bundan ileri geli
yor. s Bugün 150 milyon lira tedvin edilecek esa
sa göre bu bütçeye koyuyorum. Yarın sizin 
tedvin edeceğiniz bir kanunla bunun miktarı 
azaltılacak olursa, bütçe açığı ne olacak, diyor. 
Gayet yerinde, gayet güzel. Hakikaten vergi 
alalım, fakat gayriâdil bir vergi almak sureliy
le bütçeyi doldurmak olmaz arkadaşlar. Bu ada-
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lete sığmaz. Bir taraftan adaleti temin edelim, 

i derken, diğer taraftan Devlet lehine vatandaşı 
j tazyik altına almak acı bir netice verir. Bina-
I enaleyh bu noktai nazarda da iddiaları yersiz:!ir. 
i Diyorlar ki, «kırk - elli bin kişi kadar». Bu 
| meseleyi ilgilendiren 43 bin köyümüz var. Her 
I köyden onar tane çıksa 430 bin eder ki, 430 bin 
i aileyi alâkadar eden bir mevzudur. 40 bin kişiyi 
î alâkalandıran bir meseledir diye, meseleyi kü-
| eültüp, vatandaşı adaletsiz bir vergi sistemi kar-
i ŞLsmda bırakmak üzücü bir netice almamıza sebeb-
! olur. Binaenaleyh üzerinde titizlikle durmak 
j istediğimiz nokta bilhassa ve bilhassa verginin 
I alınmaması değildir. Vergi alınacaktır, vergi 
; alınması lüzumludur, vergi adaleti bakımından 
i da lüzumludur, fakat vatandaşı ezmiyecek ve 
] hakiki adaleti getirecek bir nisbet dâhilinde ol-
j malıdır. Temmuza kadar kaldığı zaman alelacele 
! kararlara varılabilir. Çünkü Nisan, Mayıs, Hazi-
j ran. Üç ay tehir etmiş oluyoruz. Bu üç ay içerisin-
' ele alelacele değiştirmek birtakım yanlışlıklara se • 
I bebolabilir. İyi yapacağımız yerde gayriâdil bir 
I sistem içinde vatandaşı müşkül bir 'duruma dü-
! sürebiliriz. 
I 
] Diyorlar ki, vergi kanunları tehir edilirse ver-
İ gi kalkar. Hayır böyle bir şey yoktur. Madde 
i diyor ki, «193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
i zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbiki bu bap-
ı ta yeni hükümler tedvin edilinceye kadar tehir 

edilmiştir. 1 . 11 . 1961 tarihinden 31 . 12 . 1962 
tarihine kadar geçen devreye aidolan, 193 sayılı 
Vergi Kanununun hükümlerine göre; tahsili 
icabeder. Zirai Gelir Vergisi yeni esaslara göre, 

i tahsil edilir. 1961 ve 1962 seneleri talisi!ini bu 
madde ile hüküm altına alıyor. Bilhassa bu ver
ginin alınması sureti kafiyede çok güç oluyor. 
Bu mesele kanun tekniği bakımından kalkması 
ihtimali do vardır diye beyanda bulunması çok 
hüsnüniyete bağlı olmıyan bir keyfiyettir. 

Bilhussa şu noktanın üzerinde duruyorum ki. 
hakikaten âdil bir vergi sistemi gelinceye ka
dar, bu kanunun Millet Meclisinden geldiği şe
kilde, tehir edilmesi hepimiz için lüzumludur. 
Bizim için de, vazife yapmak bakımından da 
vicdani bir borçtur. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Tarım Komisyonu Başkanı Sa
yın Fehmi Alpaslan'ın önergesini tekrar okuta
cağım ve oylarınıza arz edeceğim. (Komisyona 
da söz verin, sesleri) Sayın Bakan zatıâliniz ko
nuşacak mısınız?... Buyurun efendim. 
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TAKIM BAKANİ (JAVİT ORAL (Adana 

Milletvekili) ~~ Muhterem Başkan, muhterem 
.senatörler. Her şeyden evvel bir noktanın teba
rüz etmesini çok arzu ediyorum. Şöyle ki ; Türk 
ım'itahsılmm, bu vergi mükellefiyeti altına gi
ren insanların, sureti kafiyede, vergiden asla 
kaçınmadıklarını bilmek lâzımdır. Bunu muh
terem Heyetinizin, muhterem efkârı umıımiye-
ııiıı ve muhterem matbuatın bilhassa bilmesi lâ
zım gelir. 

2(> vilâyetin mümessilleri bendenize gelmiş
lerdi. Tek istedikleri ve rica ettikleri şudur : 
Biz asla vergi vermekten kaçman kimseler de
ğiliz, Devlete karşı olan hizmetlerimizi yerine 
getireceğiz. Bizim istirhamımız bugün tatbik 
edilmekte olan verginin tatbikatmdaki ağır ve 
yorucu olan kısmının kaldırılmasıdır. Bizim al
tından kalkamıyaeağımız bir vaziyet ihdas et
mektedir, diyorlar. Bunda tamamen haklıdırlar. 
Tasavvur buyurun ki, bir memlekette henüz 
daha ileri derecedeki ticarethaneler doğru dü
rüst ve ciddî*bir şekilde defter tutmakta güç
lük çekerken her hangi bir çiftçinin bu defter
leri tutması elbette mümkün değildir. Kaldı ki, 
ziraatte maliyeti tesbit etmek de çok güçtür. 
Buruların şikâyetleri bu bakımdandır. Şimdi, bir 
1a raftan Maliye Vekâleti, diğer taraftan Tarım 
Bakanlığı vergi gelir sistemleri için de esaslı 
bir hazırlıkta bulunmaktadırlar. Bizim hazırlı
ğımız gayet ileridir, önümüzdeki günlerde Ta
rım Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı komisyon
ları yanyana gelerek yeni tasarıyı müzakere 
edecekler ve katı bir neticeye bağlıyacaklardır. 
Bu tasarı müzakerelerinin uzun müddet devam 
edeceğini asla zannetmiyorum. Tahmin ediyo
rum ki, tesbit edilen müdetten çok daha evvel 
Büyük Meclise getirilmiş olacaktır. Bu bakım
dan hiçbir endişeye mahal yoktur. Tasarı vak
tinde kavuşur ve kanunlaştığı takdirde de Türk 
müstahsili vergisini vermekte devam edecektir. 
Ttü ruletlerimle. 

BAŞKAN -•- Önerge var efendim, bu öner
geyi mutlaka.... 

HIFZI OĞUZ BEK ATA (Ankara) - - Öner
ge üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN ----- Efendim, önergeyi tekrar oku
tacağım. Aleyhinde söz istivenlere o zaman söz 
vereceğim. 
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(Fehmi Alpaslan'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bekata. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 

OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım, huzurunuza gelmiş bulunan mevzu 
hakkında isabetle karar verebilmek için, mese
lenin nerelerinde birleşip, nerelerinde ayrı kal
dığımızı açıkça belirtmekte isabet var. Ancak, 
bundan sonra arkadaşımızın teklif ettiği, yani 
Millet Meclisinden gelen metnin mi müzakere 
konusu olması; yoksa bu hususta salahiyetli ko
misyonun (Çünkü malî bir mevzudur), Bütçe 
Komisyonunun teklifinin mi esas alınması hak
kında, huzur içinde karar verebilmek mümkün 
olacaktır. Birleşilmiş noktalar nelerdir? 

1. Artık zirai kazançlar da Gelir Vergisine 
tâbi olacaktır. Muayyen kazançlar, muayyen 
hadler dâ'hilinde... '.Bumla Hükümet, Meclis ve 
muhtelif Senato komisyonları hep iştirak ha
lindeyiz. Bu bahiste bir meselemiz yoktur. 

2. Mevcut, tatbik edilmekte olan 193 sayılı 
Kanunun zirai kazançlarla ilgili [hükümlerinin 
tehir edilmesi... Bunda da Hükümet olara'k, 
Meclis olarak ve Senato komisyonlarındaki ar
kadaşlar olarak müşterekiz. O halde fark ne
dir? Fark şudur: Millet Meclisinden ve bizim 
Tarım Komisyonumuzun benimsediği metne 
göre, zirai gelirlerle ilgili hükümlerin tatbi'kı, 
bu bapta yeni hükümler tedvin -edilinciye ka
dar tehir edilmiştir. Yani gayrimuayyen bir 
zaman için kanunun maddeleri tatbik e'dilemi-
yecektir. Bütçe Komisyonunda ise bu tehir 
kabul edilmiştir, ancak 1 Temmuz 1962 tarihi
ne kadar... 

Niçin bu tarihle 'bağlıyoruz. Büyük ölçüde 
ziraatle iştigal eden insanların, kazançlarını 
muayyen 'hadler üzerinden, Gelir Vergisine tâ
bi tutmak mevzuunda mutabık değil miyiz? O 
halde tehirin hududunu ötelere atmaya kimse
nin hakkı 3'oktur. Burada gayrimuayyen bir 
hudut, ihudutsuzluğu teşvik eder. Bu itibarla 
hududun tesbitiyle Hükümeti bağlamış olaca
ğız. 

Hükümet, öneceden ifade etmişti, zirai 'ka
zançlarla ilgili Gelir Vergisi mevzuu şimdi
den ele alınmalıdır ve hazırlıklara başlanmalı
dır. 

Maliye Bakanı da biraz evvelki ifadesinde, 
bu meselenin Temmuz ayma kadar değil, Mart 
avında ele alınacağım belirtti. 
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Tarım Komisyonunun ikinci maddesi der ki; 

193 sayılı Kanun hükümlerine göre; Zirai Gelir 
Vergisi, tedvin edilecek yeni esaslara göre tah
sil edilir. 

Ortada bir de 193 sayılı Kanun vardır. İş t? 
bu madde ile denilmek isteniyor ki. 193 saydı 
Kanun yürürlükte ama, hiçbir maddesi, bu te
hir maddesiyle, kabiliyeti tatbikıyesi kaimıya-
cak hale gelmiştir. Çünkü yeni tedvin edilecek 
kanun esaslarına göre Zirai Kazanç Vergisi alı
nacak. Yeni tedvin edilecek kanunun esasları 
belli m i l . Hayır. Yürürlükte olan kanunun 
esaslarına göre ise Zirai Kazanç Vergisine tâbi 
mükelleflerin "hiçbirisi kayıt tutmıyaeak, fatu
ra saklamıyacak, kanunun icaibettirdiği vecibe
leri yapmıyaeaktır. 

Zirai Kazanç Vergisi tasarısı komisyona gel
diği zaman, biz de maliye mütehassıslarına 
sorduk. Sizin getireceğiniz yeni Gelir Vergisi 
Kanunu, mevcut 193 sayılı Kanunun bütün 
hükümlerini -ortadan kaldırıyor mu diye. Ha
yır dediler. Kaldıracak mı dedik, -hayır dediler. 
O halde 193 sayılı Kanundaki mükellefiyetlerin 
devam edeceğinde mutabık mısınız dedik, evet 
dediler. 

Arkadaşlarımızın «kabul edilsin, üzerinde ko
nuşulsun» dedikleri madde bu haliyle kabul edil
diği takdirde, 193 sayılı Kanuna göre Zirai Ka
zanç Vergisine tâbi mükellefler hiçbir hazırlık 
yapmayacaklardır. Meselâ defter ve fatura tut-
mıyacaMardır. Günün birinde Zirai Kazanç 
Vergisi ile ilgili kanun geldi mi bunun tatbiki 
çok güçleşecektir. Çünkü bunun hukuki ve malî 
mesnetleri bu madde ile ortadan kaldırılıyor. 
îşte şimdiden bir kanunla, gelecek bir kanunun 
tatbikini güçleştirecek bir hükmü kabul etmek
te Bütçe Encümeni mazur idi. Biz diyoruz ki, 
«mevcut 193 sayılı Kanunun mükelleflerle ilgili 
hükümleri halen yürürlüktedir. Çünkü bu ka
nun ortadan kalkmıyor. Yalnız tatbiki tehir edi
liyor. Yani ilgililerin Mart sonuna kadar ver
mekle mükellef oldukları beyannameler Temmu
za kadar verilmiyecektir. O zamana kadar da 
yeni Gelir Vergisi Kanunu gelecek ve beyanna
meler buna göre verilecektir. Bu beyannamelere 
kaydedilecek her türlü malûmat ile alâkalı ve
saik, 193 sayılı Kanunun âmir hükümlerine göre 
tutulmak ve muhafaza edilmekte devam edile
cektir. O halde, arkadaşlarımızın ortamda bulunan 
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bir sualini cevaplandırmak lâzımdır. Diyorlar 
ki, zirai kazançların Gelir Vergisine tâbi olma
ması gibi bir düşünceye sahip değiliz. Fakat, 
Meclisten gelen kanun maddeleri aynen kabul 
edildiği takdirde; ebediyen değilse de 1962 yılı 
için zirai kazançların Ge'lir Vergisine tâbi olma
sı çok zorlaşacaktır. Halbuki gerçekte böyle 
olmadığı hususunun zamanında halledilmesi; be
lirtilmesi, Gelir Vergisine tâbi olacak zumun 
da lehinedir. Çünkü yarın vergi talebi karşısın
da hazırlıklı olur. 

Kanun teklifinin yürürlük maddesini de ele 
alıyorum: Metne göre kanunun yürürlük tari
hi, 28 Şubat 1962 dir. «Bu kanun, 28 Şubat 1962 
den itibaren yürürlüğe girer» deniliyor. Bizim 
kabul ettiğimiz metinde ise, bu kanun 1 Ocak 
1962 den itibaren yürürlüğe girer, denilmekte
dir. tkisi arasındaki fark: Bir Ocakta beyan
name verecek mükellefler; zirai kazançları Gelir 
Vergisine tâbi zurraa, böyle bir tehir kanunu çı
kacaktır diye 1 Ocakta beyanname vermemiş
tir. Bin mükellefte 100 kişi vermemiştir. Bu du
rum ise gayrinizamidir. îşte bu gayrihukuki 
durumu da, bu madde ile hukuki şekle koyuyo
ruz ve koruyoruz. Keza arz ettiğim esaslar dâ
hilinde arkadaşımızın verdiği teklifi. Tarım En
cümeninin ve Meclisin kabul ettiği şekilde biz 
de kabul edecek olursak, bugün alışık olma
dıkları için, benimseyemedikleri vergiyi ver
mekte tereddütler devam edecek ve yine bunun 
geciktirilmesi temayülünde olan vatandaşları
mız, daha bir sene vergi vermemek gibi bir im
kânı sağlamış veya o yolda direnmiş olacaklar
dır. Sonra, demin de mukayeseli olarak arz et
tiğim mahzurlar ortaya çıkacak ve yeni Gelir 
Vergisi Kanununun zirai kazançlara tatbik mes
netleri kaybolacaktır. Bu durumu izah et
mek Komisyonun vazifesidir. Bundan sonra el
bette takdir Yüksek Senatoya aittir. 

Hürmetlerimle... (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Efendim, evvela 

şunu üzüntü ile arz edeyim ki, meseleleri cid
diye almadan tebdil etmek durumuna giriyoruz. 
En büyük üzüntüm buradadır. Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm buyurdukları gibi 1962 senesin
de vergi alamamak gibi bir mevzu yoktur. Mev
zu, bu yönden, bir kanun tekniği bakımından 
hatalıdır, diye tehir etmeye kalkmak, büyük za-
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rarı mucîolacaktır. Bu metin, her hangi, 
şekilde değişirse değişsin, ve ilâveler ya
pılsın, bu kanun tekrar Meclise dönecek
tir. Meclise döndüğü zaman da pek tabiî ola
rak, komisyonlara gidecek, ve bu yüzden de za
manında yetişmiyecektir. Yetişmediği için eski 
kanun maddesi hükmü yine yürürlükte kalacak
tır. 

Arkadaşlarım benim tekliflerim, kanunu te
hir ettirecek bir mahiyet taşıyorsa geri alabili
rim. Hakikaten bu kanunun, hem Devleti, hem 
de çiftçiyi üzmiyecek şeklide olacaktır. 

Madem ki, Hükümet tasarısı çok yakında gel
mektedir. Bu tasarıya göre amel etmek lâzım-
gelir. Bunun üzerinde Meclise gelen kanunun 
üzerinde değişiklik yapd ırsa, Anayasa hüküm
lerine göre Meclise iade edilecektir. Çünkü mu
tabık görmüyoruz demektir. Nef'i Hazine mülâ
hazası ile, Hazine hesabına dolambaçlı yollara 
girmek ve mutlaka bu vergi kanunu gayrikabi-
li tatbiktir diye bir şeyler tahassul etmekte ise, 
biz sözlerimizi geri alıyoruz. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) — Tekrar huzuru
nuza çıkmaya mecbur kaldım. 

Benden evvel konuşan arkadaşımız; «haki
katlere uymıyan» tâbirini bu kürsüde ifade et
tiler. Ümidederim ki bu bir sürcü lisandır. Ha
kikatlere uymiyan sözünü, hakikatlere neden 
uymadığı belirtilmedikçe, ciddiye almaya im
kân yoktur. Bu sözleri burada söylenmemiş te
lâkki ederek, burada söylenecek sözlere geçi
yorum. Buyuruyorlar ki, bu mevzu burada bu
gün, Meclisten gelen şekliyle kanunlaşmazsa, o 
şekilde çıkmazsa 1 Marta yetişmiyecektir. O va
kit 193 sayılı Kanun kendiliğinden yürürlükte 
kalmakta devam edecektir. Bu mevzuu Bütçe 
Encümeninde de görüştük, ariz ve amik tetkik 
ettik. Maliyeyi temsil 'eden arkadaşlarla istişa
re ettik. Bunun da vâridolmadığmı, yani haki
katin benim ifade ettiğim şekilde olduğunu 
şöylece tesbit ettik : 

1. Bugün burada teklif değişiklikle çıktı
ğı takdirde Millet Meclisine gidecektir. Millet 
Meclisi, muhtemeldir ki yarın, bizim kabul etti
ğimiz metni kabul edecektir. 
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2. Millet Meclisinde, mevzu biraz uzadı, 

yarın değil de Martın ilk günlerinde kabul edil
di. Buramda bir değişiklik yoktur. Çünkü be
yanname verme süresi, Martın sonuna kadar
dır. Bu kanun ile ilgili tehir edilen mesele ise, 
zaten beyannamenin kendisidir. Beyanname 
Martın sonuna kadar verileceğine göre, Mart 
içinde kanuniyet kesbetmesi hâdiseye lehte ve
ya aleyhte müessir değildir. Teklif Meclisin ka
bul ettiği şekilde kanunlaşırsa birçok yanlış 
anlamalara sebebolacaktır. Memleketet, vergi 
cibayetini üzerine almış olan maliyenin resmen 
mesul ve tatbikatçısı bulunan memurların du
rumları da güçleşecektir, izahlara, tebliğlere ih
tiyaç görülecektir. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, bizler bu
rada bir zümrenin müdafii olan senatörler du
rumunda değiliz. Biz, burada aynı memleket 
içinde, vatandaşların müşterek, umumi menfa
atlerini, kanunların salâbetini, sosyal adaleti 
gerçekleştirmeye yardımcı olan muvazeneli ve 
âdil bir vergi sistemini, kazanan her vatanda
şın kazanciyle mütenasibolarak Devlet giderle
rini paylaşmayı vatandaşlık ahlâkı haline ge
tirmesini ve bütün bu prensiplere saygıyı müş
tereken müdafaa ile vazifeli insanlarız. 

Bu itibarla, memleketin müşterek dâvaları
nı bu anlayışla ele alırsak hem hakikatleri bul
mak ve hem de anlaşmak çok kolaylaşır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
SANAYİ VE TARIM KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muh
terem arkadaşlar; meselenin esasında tamamen 
birleşemezsek bile, bizim komisyonda, Maliye Ko
misyonunda hâkim olan görüş hattâ iki madde 
ile değil ikinci maddeyi teklif etmeden bir tek 
madde ile meseleyi halletmenin mümkün oldu
ğu görüşü hâkimdi. Sırf bugün binlerce mükel
lef, maliyenin verdiği rakama gör^e 97 544 kişi, 
komisyonun bildirdiği 40 bin kişi, binlerle in
san bu kanunun bir Marttan itibaren tatbika 
girmesiyle çiftçiye beyanname verme külfeti 
tahmil edilmiş olacaktır. Beyannameler binler
ce insan bu kanunun 1 Marttan evvel çıkmasını 
beklediğinden, meselenin diğer taraflarına do
kunmadan geçelim, mahiyetinde idi. 

Devletin yüksok menfaatlerini nazara alma
ya mecburuz, ama bir gerçektir ki millî ihtiyaç
ları da her şeyin üstünde tutmakla mükellefiz. 
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Bizim görüşümüze millî ihtiyaç ve istekler mef
humu müessir olmuştur. Esasen Bütçe Encüme
ninin görüşü ile bizim görüşümüz arasındaki 
fark bir iki noktaya inhisar etmekte idi. 

Sayın Bekata, gayrimuayyen bir zaman için 
tehir edilmesi doğru değildir, 1 Temmuz 1962 
ye kadar kabul etmekle Hükümeti bağlıyoruz 
diyorlar. Bizim kanaatimize göre Hükümeti 
bağlamamaktadır. Aksine mükellefler için mu
hataralı bir durum meydana getiriyorlar. Mali
ye Bakanlığı ve Hükümet, eski kanun çerçevesi 
içinde bu verginin tahsilini düşünseler ve tasa
rıyı bir sebeple geciktirseler, yahut da, Büyük 
Mecliste muhtelif sebeplerle kanun zamanında 
çıkmazsa, Temmuz 1902 tarihi demekte ne gibi 
ihtilâflara, sebebiyet verebilecoğini düşündükle
ri zaman, gayrimuayyen zaman içinde olan 

lahzurların, daha çok kendi tekliflerinde sak
lı bulunduğunu, kabul buyururlar sanırım. Hü
kümet vergi zıyaa ıığrıyaeak endişesi ile bu
nun bir an evvel hallini istiyor. Mesele halle
dilince mükellefin karşısına çıkmayı düşünüyor. 
Halbuki, bu mesele bir defaya mahsus olmak 
üzere tehirinde bir mahzur görmemekteyim. 

Sayın Bekata buyurdular ki, eğer Tarım 
Komisyonu, Millet Meclisinden gelecek tasarıyı 
aynen kabul, eden teklifi kabul ederse, o zaman 
vergi tahsili tehlikeye girer. 

Millet Meclisin i j) kanun teki i finde, kanun 
hükümleri kalıyor, tatbikatı tehir •edilir diyor. 
Bu tatbikatın husule getirdiği mahzurda ittifak 
olduğu içindir ki, gerek Meclisten gelen teklif 
gerekse Bilice Komisyonundan, gelen teklif bu 
noktada birleşmiştir. Yerginin tehir görmesi 
mera rubaim değildir. Hattâ ikinci madde mut
laka verginin alma.eağına işaret verdiği içiıriii' 
ki, onu olduğu gibi mu"!:e.faza o.ilk. U; ,,:.:;o " 
biran evvel çıkması için, milletin bekio-ivi K.I-
nunun biran evvel eline gevmesi için L'-bb' nok
tasını değiştirmedik. 

Muhterem Bekata arkadaşımız, mütenakıs 
arkadaşlarımızın noktni nazarlarım sık sik mes
net verdiler. "Kendilerinin medarı istinadı olan 
Maliyenin mütehassıs zevatın nokiai nazmın, bi/ 
de komisyonda aldık. Bizim yaptığımız teklife 
aynen iştirak ettiklerini belirttiler ve bir mahzur 
olmadığını ifade ettiler. Biz bunun, arz ettiğim 
sebeplerle, Meclisi bağlamak gibi bir durum 
meydana getireceğini söylediğimiz zaman, -iti-
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.'az etmediler. Binaenaleyh, Maliye temsilcil
inin Bütçe Encümenine malûmat vermiş olma-

.arı, diğer komisyonlara da izahat vermelerine 
,e bu sebeple de her halde Bütçe Encümeninin 
noktni nazarını kabul ettirmeye bir sebep teşkil 
ötmez. Sayın Bekata, yürürlük maddesi üzerin
de durarak 1 . 1 . 1962 tarihinden bahsettiler. 
Halbuki teklifte 28 Şubattır, bunun mahzurlu 
ülma,.ı mümkündür dediler. Beyanname vermek 
mükellefiyeti 1 . 1 . 1962 tarihinden itıbarendir. 
Mutlaka kayıtlayıcı bir mahiyet yoktur. Beyan
name vermiş olsa bile, tatbikat durmuş olduğu 
için bir mahzur tevlidetmez. O itibarla maksatta 
birleşiyoruz ama usul noktasından şuna vara
lım : Büyük bir mükellef kütlesi huzursuzluk 
içinde bekliyor. Bir günün huzursuzluk getiren 
tıâdisesi dahi bize bir hayli tesir ederse cihetteki 
kendisini yakından ilgilendiren mevzu üzerinde1 

yüz bine varan ailenin, huzursuzluk içinde bıra
kılması doğru olmaz. Mevzuun, Millet Meclisin
den gelen tasarının, Tarım Komisyonunda mü
zakere mevzuu olan esaslar dâhilinde karara 
sağlanmasını Yüksek Heyetinizden arz ve istir
ham ederim. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN" — Komisyon adına Sayın Mehmet 
izm en. ( Komisyon adına olmaz sesleri) 

BÜTÇE KOMİSYONU BU KAPOIt SÖZCÜ
MÜ MEHMET İZM EN (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlarım; huzurunuzu ikinci defa işgal et
mek mecburiyetini duydum, özür dilerim. Me
sele gayet mühimdir. Bu, gerçi b ;r tehir kanu
nudur, ama vergi hukuku bakımından son de
ri ee mühimdir. Onun için Yüksek Heyetinizi 
ikinci defa taciz etmekteyim. Muhterem arka
daşlarımızdan bâzıları, teklifimiz üzerinde fikir
lerini belirttiler. Biz burada hiçbir maksat güt
medik. 

19;j sayılı Gelir Yergisi Kanununun hüküm
lerinin gayrinmayyen müddetle tehiri, vergi hu
kuku bakımından meriyetten, kaldırılması mahi
yetinde anlaşılır. Bir hükmün tehiri, kanunun 
muayyen bir zaman için yok hale getirilmesi de
mektir. 

193 sayılı Kanunun, mükellefe tahmil ettiği 
bütün mecburiyetleri duracak demektir. 

Arkadaşlarımız aksini iddia ediyorlarsa? So
ruyorum, bir hüküm meriyetten kalkarsa mu
vakkat zaman için, mükellef kayıt tutmıyaeak-
tii*, fatura tanzim etmiyeeek midir; 
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Sonra 1962 senesinin sonunda mükellefe iki 

senelik vergisini, yeni kanun hükmüne göre ve
recek midir? 

Yoksa, yeni gelen hüküm, bir kanunun tehir 
etmekle, bir yıllık verginin affı cihetine mi gi
decektir? 

Mesele, bir verginin tehiri meselesidir. 
Arkadaşlarımızın müşterek olduğu mükellef 

rakamı yüzbindir. Rakamı küçültmek için arz 
etmek istemiyorum, yüzbin mükellef vardır. Bu
nun yanında da 2'/milyon insan âmme hizmeti 
bekliyor. O itibarla da ödeme kabiliyetinde olan 
insanlardan vergi alacağız ve bunun derinine gire 
ceğiz. Bugünkü vergi anlayışı sadece Devlete 
varidat temin etmek merkezinde değildir. Bu
gün vergi, sosyal ve ekonomik bir âlettir, bir 
enstrümandır. O itibarla, mevzuu sadece bu 
cepheden mütalâa etmiş değiliz. Yüksek Senato
nun haiz olduğu kanun vâzıı vasfına layik ol 
mak istiyoruz. Bunu yaparken de hiçbir mak
sat ummadığımızı arz etmek isterim. Aksine, 
diyebilirim ki, arkadaşlar zihinlerinde başka bir 
hal şekli tesbit etmişler.. Encümende bir kanun 
tehiri dolayısiyle Senatoyu takyit altına almaya 
imkân yoktur. Bu mevzuda, bu kanun mevzu
unda, kendileriyle bizi aksi istikamette imiş gi
bi gösteriyorlar. Biz hakikate uygun durumu 
müdafaa etmiyormuşuz.. Böyle bir şeye ihtiya
cımız yok arkadaşlar.. Bizim, her hangi bir züm
reye karşı tutumumuz yoktur. Vergi sistemine 
vo prensiplerine, günün icaplarına göre, size 
lâyık seviyede bir kanun getirmek istiyoruz. Bu 
itibarla, vergi adaletini sağlamak istiyoruz, in
sanları, bu yolda iyi bir itiyada sevk etmek is
tiyoruz. 

Mesele zirai kazançları her hangi bir usule 
tâbi tutmak değil, âdil bir vergi sistemine tâbi 
tutmak lâzımdır. 

Yeni getirilecek olan sistem ile istisna hu
dutları genişlemekte ve iki üç misline çıkmak
tadır. 

193 sayılı Kanunda, yıllık satış onbeş bin 
iken burada yirmibeş bine çıkmıştır. 

Senede yirm'.beş bin liralıktan aşağı satış ya
pan kimse Gelir Vergisine tâbi olmıyacalktır. 

Bir arkadaşımız bir noktaya temas ettiler. 
Götürü Kazanç Vergisi verenler ne olacaktır, 
dediler. 

Arkadaşlarımız zannediyorum bir noktada 
acele ettiler. 

193 sayılı Kanun zirai kazançları vergilen
dirmek için verilecek beyanname mevzuunda 
üc esası tesbit etmiştir : 1. Götürü kazanç esa
sı, 2. Ücretin devamı esası, 3. Bilanço esası. 

1.93 sayılı Kanun diyor ki; satış miktarı 
100 bin liraya, kadar olan kimseler sadece ha
sılatını beyan edeceklerdir. Bir de ayrıca gö
türü masraf diye bir sistem vardır. Bu satış 
için beyan edilen kısımla çarpılarak vergilen
dirilecektir. Yahut götürü masraf usulünü tâ
yin eden sistem vardır. 100 'bin liraya kadar 
satışı olan kimse de diyecektir ki; ben, 98 bin 
liralık mal sattım. Tesbit ettiği götürü mas
raf ııls'beti ne ise, bunu çarparak ve masraf 
yekûnunu 'bulacaktır. Yahut da basit usulle 
beyanneme verecektir. 

Binaenaleyh bizim tehirini istediğimiz be
yannameye hepsi tâbidir. Bunlar beyannameyi 
versinler. Bu kanunen yapılması gereken bir 

1 husustu)-. Ayrıca muhterem arkadaşlarım, ka
nuna göre beyanname verme müddeti Mart 
başından, sonuna kadardır. 

Bir arkadaş ifade buyurdular, memlekette 
çok müşkül durumda bulunan vatandaşlar 
vardır. Zaten bu çok müşkül durumda bulu
nan mükellef vatandaşlara yeniden bir yük 
tahmil etmiyelim. Bu mükellefler, beyanna
me vermiş olsalar dahi biz mevcut maddeyi 
nasıl olsa 28 Şubata kadar çıkartırız. Mükel-

J lefe teklif edilen vaziyette, beyanname verme 
I müddetinde mebde gösterilmektedir. Bu ba

kımdan tekrar arz edeyim, ibiz vergi hukuku
nu, vergi adaletini, vergi nizamını temin et
mek maksadiylo, zirai gelirlerle meşgul olan 
vatandaşlarımız asgari hadde rahatsız edilme
mek suretiyle, meseleleri her cephesiyle mü
talâa etmeye çalıştık. Bundan başka hiçbir 
maksadımız yoktur. Maksadımız, ta'kdirinizi 

j kullanırken sizlere yardım etmekten ibarettir. 
j özür dilerim, takdir sizindir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 4 tane kifayeti 
müzakere takriri vardı, şimdi bir tane daha 
geldi beş oldu. Bunları okutup reylerinizi arz 
edeceğim. * 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Yeterlik teklif ede

riz. Saygılarla. 
Elâzığ Samsun 

Celâl Brtuğ Yusuf Demirdağ 
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Ba$kanl,ğa 

Mesele aydınlanmıştır. Takririn oya kon
masını ve müzakerenin kifayetinin oylanmasını 
arz ederiz. 

Zonguldak İstanbul 
Tevfik İnci Berç Turan 

İstanbul 
Sabahattin Tanman 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tamamen aydınlanmıştır. Kifayeti 

müzakere teklif ediyoruz, kabulünü rica ederiz. 

Niğde Ankara 
İzzet Gener Maıısur Ulusoy 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai 

gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehiri
ne dair Kanunun görüşülmesinde mevzu tavaz
zuh ettiğinden müzakerenin kifayetinin kabu
lünü dilerim. 

27 . 2 .1962 
İstanbul 

Dr. Rifat öztürkçine 

S ay m Başkanlığa 
Görüşülen mevzu kâfi derecede aydınlan

mıştır. Müzakerenin kifayetini ve ayrı ayrı 
komisyon raporlarının reye vaz'edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

27 . 2 .1962 
Aydın İstanbul 

Osman Salın Sarıgöllü Fethi Başak 

BAŞKAN — Efendim; bu beş tane kifa
yet takriri aynı mahiyettedir. Binaenaleyh, 
bunlardan birisini tekrar okutup, kifayeti mü
zakereyi oyunuza arz edeceğim. 

(İzzet Gener ve Maıısur Ulusoy'un takriri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

Efendim verilmiş bir önerge vardır. Bu 
önerge üzerinde Yüksek Heyetiniz kâfi de
recede tenevvür etmiştir. Bu bakımdan öner
geyi oylarınıza sunacağım. Önergeyi okutma
nım. 

(Fehmi Alpaslan'ın önergesi üçüncü defa 
tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyeııler... 30 reye karşı 39 reyle 
önerge kabul edilmiştir. (Alkışlar.) 

Kanun tasarısının heyeti umumiyesi üze
rindeki müzakereler 1 »itmiştir. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Zirai Gelir
lerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair 

Kanun 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun Zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tat
biki bu bapta yeni hükümler tedvin edilinceye 
kadar tehir edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde- halanda söz istiyen 
var mı? Buyurun efendim. 

MEHMET HAZETİ (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, kanunun tümü konuşulurken fır
sat bulamadım. Yalnız bu mevzuu, muhterem 
arkadaşlarım iki taraflı değil, müşterek bir 
esasta mütalâa, etmeleri lâzımgeldiği inancın
dayım. 

Muhterem arkadaşlarım; meriyette bulunan 
bir kanunun taliki evvelâ mahzurlu bir tarz
dır. Bunu gayrinıuayyen bir müddete talik 
etmek ise büsbütün mahzurludur. Bu kanun 
meriyettedir, vatandaşa bâzı haklar ve veci
beler tahmil etmiştir. Geleceği belli olmıyan 
bir kanuna göre meri bir kanunu hükümsüz 
bırakmak her haliyle mahzurludur. Ben, T. C. 
mevzuatı içinde buna pek misal de gösterilemi-
yeeeği kanaatinde, hattâ iddiasındayım. Mi
sal olarak bâzı kanunlar arz edeceğim. Bir 
kısmı kanunlar çıkmış ve bu kanunlar, bu ka
nun hükümleri, ancak muayyen müddetlerle 
takyidedilnıiştir. Bu müstahsilin lehine, mü
kellefin lehine, Meclisin ve Hükümetin lehi
nedir. Arkadaşlar, Hükümet takyidederek, 
muayyen bir zaman içinde kanunu getirsin 
deniyor. Meclisin salâhiyetleri muallâktadır. 
Binaenaleyh mantıkî bakımdan böyle bir te
hir caiz olamaz. Arkadaşlar lütfetsinler, asıl ka
nun geldiği zaman istedikleri noktai nazara 
göre müdafaa eder, mütalâa ederler bir hal 
tarzı bulunabilir. Ama hukukan bir kanunun 
meriyette bulunan bir maddesinin hükmünün, 
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nasıl geleceği belli olmıyan, gayrimuayyen 
bir zamanda gelecek olan bir kanunun hük
müne göre taliki mahzurlu ve zararlıdır. Uzun 
müddet beklenemez. Bizim mevzuatımızda 
da şimdiye kadar böyle bir misal olmamıştır. 
Bu itibarla; hiç olmazsa, en az mahzurlu 
olan encümenin getirmiş olduğu ve muay
yen bir müddete kadar taliki ifade eden met
ni kabul etmek zarureti vardır. Aksi tak
dirde bir kötürüm kanun, bir mesnetsiz ka
nun Yüksek Senatodan çıkmış olacaktır. Bu 
endişe ile söz aldım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İzm en. 
BÜTÇE KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ

CÜSÜ MEHMET İZMEN (Giresun) - - Efen
dim; özür dilerim, 3 ncü defa söz aldım. 
Çünkü, bu meseleye çok ehemmiyet veriyorum. 

Şimdi maddelere geçiriliş bulunuyor. 193 
sayılı Getir Vergisi Kanununun zirai kazanç
lara mütaallik hükmünün bir muayyen müd
det için ortadan kaldırılması gayesini istihdaf 
etmektedir. Bu. kabul edildiği takdirde ka
nun hükümleri ortadan kalkacaktır. 

Arkadaşımız ifade buyurdular ki ; bu hü
kümlere rağmen zirai kazançları dolayısiyle 
yeni rejime göre vergiye tâbi ^utulan erbabı 
ziraatin mükellefiyetlerinin bir devre tehir 
edilmesi lâzımdır. 

Arkadaşlarım ikinci mesele, iki yıllık ver
giden dolayı zirai kazançlar mükelleflerine bi
rinci maddeye göre, Vergi Usul Kanununa 
göre defter tutma, fatura tanzim etme, hü
kümleri koymıyalım. Aksi halde birinci mad
de ikinci maddeyle birbirini tutmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Efendim anlatı

lıyor ki, Bütçe Komisyonu tasarısı kabul edilme
diğine göre, şimdi de Meclisten gelen tasarı üze
rinde hiç. olmazsa bir madde eklemek gayreti 
vardır. Yine tekrar ediyorum; sırf bunu ge
ciktirmek ve buna engel olmak için bu gayret 
sarf ediliyor. Diyorlar ki, ortadan kalkacaktır. 
Nasıl kalkar? 1 . 1 . 1901 tarihinden 31.12.1961 
tarihine kadar geçen devreye aidolup, 193 sayılı 
Kanunun hükümlerine göre tahsili icabeden Zi
rai Kazançlar Vergisi tatbik edilecektir. Bu yi
ne kanuna göre düzenlenir. Nereden çıkarıyor
lar, bunu ortadan kaldıracak diye... Bu, yola 
sapmıyalım arkadaşlar, Bu kanunun içinde 
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mevcuttur. Eğer mutlaka bir kelime ilâve etmek 
arzusunda iseler, bizim arzusunda olmadığımız 
nokta budur. Bir an evvel vatandaşın beklediği 
kanunu çıkaralım diye gayret ediyoruz; lütfen 
bunu elgellemiyelim. Sizden çok rica ediyorum, 
engellemiyelim. 

BAŞKAN — Sayın Akarca. 

SANAYİ VE TARİM KOMİSYONU BAŞ
KANI MUALLA AKARCA (Muğla) — Çok 
muhterem arkadaşlar, burada Bütçe Encüme-
nindeki arkadaşımız, vaz'cttikleti hukuki mev
zularda muhakkak haklıdırlar. Hattâ Tarım 
Encümeni toplandığı zaman bâzı arkadaşlar bu 
noktaya temas ettiler ve dediler ki, «bu mad
deyi koyalım», fakat bu hususta memleket rea
litelerini de göz Önünde bulundurmak şarttır. 
Kalıplaşmış hükümler için memleket realitele
rini inkâr etmek gayesiyle bâzı hükümler vaz'-
edilmcsi, her halde Senatonun olgunluğuna ya
kışmaz. Bu hükümleri koymamak olmaz. Sebe
bi şudur. 28 Şubat gününe kadar bu kanunim 
çıkması gerekmektedir. 

İstediğiniz şekilde enine boyuna maddeler 
müzakere edilip bu kanun çıkacaktır. Burada 
istenen yegâne esas bu kanunun tehiridir. Bu
rada vergi ahnmıyacak diye bir esas yok
tur. Yeni kanun çıkıncaya kadar, tehir 
edilecektir. Ziraat Vekilimizin beyan ettik
leri gibi. Temmuz ayma kalıtnyaeak, Mart 
içinde kanun çıkarılacaktır. Size İzmir ve Ma
nisa vilâyetlerini misal olarak vereyim. Bu iki 
vilâyette bağ arazileri vardır. Bağ arazinin ge
tirdiği kazanç diğerinin iki mislidir. Buna mu
kabil, kanunun vaz'etmiş olduğu esaslara, göre 
800 ağaç. kaydı bulunmaktadır. 

Buna göre, 820 ağacı bulunan bir vatandaş, 
geriye kalan 20 ağacını kesmek zorunda kala
caktır. Bunu diğer vilâyetlere de teşmil ede
cek olursak 20 bin kadar ağaç kesilmiş, imha 
edilmiş olacaktır, Köylüye bunu hemen anlat
maya imkân yoktur. 

Hükümet programında ve konuşmalarda 
memleketin istihsalini artıracağız diyoruz; bir 
taraftan bunları baltalama şeklinde kanun çıka
rıyoruz. Bu, eskiden beri gelmiş bulunan bâzı 
dar çerçeveler içine girmiş olacaktır. Binaena
leyh, burada defter tutma meselesinden bahse
derken esas olarak bu verginin tehir edilmesi irin 
birinci sebebi ziraat!e iştigal eden çiftçilerimizin 
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bu defteri tutmamasıdır. Büyük çiftçi zaten def
ter tutmaktadır ve tutacaktır. Asıl mutazarrır 
olacak olan küçük çiftçilerimizdir. Şimdiye ka
dar defter tutmamış, nasıl tutulduğunu bilmez. 
İşçileri daimî değildir. İşletme kaidelerini ise 
bilmesine imkân yoktur. Bu sebeplerden yeni ka
nun çıkıncaya kadar bunun tehir edilmesi lâzım
dır. Aksi halde ortada memleket realitelerini ren
cide eden bir durum vardır. Küçük çiftçiyi hima
ye etmiyecek en ufak bir değişiklik yaptığınız 
takdirde, bu kanunun tehiri dolayısiyle onlar 
derhal faaliyete geçecek ve birçok hususlarda 
memleket istihsali baltalanacaktır. 

Bütçe Komisyonu arkadaşlarım çok haklı
dırlar. Bu bakımdan müsamahanıza sığınarak, 
küçük çiftçiyi korumanızı istirham ediyorum. 

HİDAYET AYDINER — Komisyon Başka
nından sualim vardır. (Olmaz, olmaz, sesleri) 
Sual sormak kanuni hakkımdır. (O komisyon 
değil, sesleri. Meclisten geliyor, soramaz, ses
leri) 

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

kadaşlar; mesele kendi hüviyeti içinde mütalâa 
edilmiyor. Mesele sadece hislere hitabedile^ek 
izah edilmeye çalışılıyor. Sanki, başka tar
zı müdafaa edenler çiftçinin ve müstahsilin 
sıkıntılarını bilmiyorlarmış, sanki müstahsili 
ağır yük altında bırakıyorlarmış gibi bir itham 
altında tutulmak isteniyor. Bu yanlıştır. (Sağ
dan, haşa, haşa, sesleri) Maşallahı senin gibiler 
söyler. (Sağdan, haşa, haşa dedik, sesleri) 

BAŞKAN — Mehmet Hazer Bey, yanlış an
ladınız. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bir defa 
çiftçi hakkını, çiftçinin mükellefiyetinin hudu
dunu tesbit edecek kanun bu kanun değildir; 
ilerde gelecek kanundur. Bizim müdafaa ettiği
miz, bugün yaşıyan, cemiyetimize, Hükümeti
mize direktifler veren kanunlar ve hukuk kai
deleridir. Bu dondurulmuş kalıplara, terk edil
miş hükümlere, modası geçmiş kaidelere göre 
bu kanunu, gayrimuayyen bir zamana talik et
mek mahzurludur. Hele bunu belirsiz bir müd
det için talik etmek büsbütün zararlıdır. İçte 
bu noktalar bir yaşıyan hukukun emridir. Hal
buki çiftçinin dertleri zaten başından aşkındır. 
Köylü, çiftçi vatandaşlar ağır mükellefiyetler 
altında uzun müddet bekletilmek isteniyor. 
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Belirsiz bir müddet bir kanunu sürünceme

de bırakmak ve tatbikattan alıkoymak mükel
leflere bir şey temin etmez, bilâkis zararlı 
olur. Kanunları zaman zaman meriyetten kal
dıran sebepler her zaman Meclislerde müza
kere ve münakaşa edilir. 

Şimdi gelen kanun sadece talik etmek için
dir. Bütün arkadaşlar talikte müşterektir. 
Ama ne zamana kadar? Bir kısmı belirsiz 
bir müddet, bir kısmı muayyen bir müddet 
için talikini istiyorlar. Bu esaslı noktayı be
lirttikten sonra; bunun çiftçinin derdine ve 
ihtiyacına cevap veren nokta neresindedir? 
Yeni bir kanun yapılmasın diyen yok, müs
tahsilin yükünü ağırlaştıran bir kanun getirelim 
diyen yok. Hükümet ve bütün arkadaşlar mütte
fiktir. 193 sayılı Kanun tadil ve ıslah edilmeli
dir. Islah edilecek kanun, Mehmet İzmen arka
daşımız tecrübeli bir memur olarak, mali
yeci olarak, mahzurlarını ariz ve amik 
ifade ettiler. Ve o kadar güzel ifade et
tiler ki, bendeniz bir tatbikatçı olarak bu izah 
karşısında direnmenin çok yersiz olduğuna ve 
millet için de yeni yeni mahzurlar doğuracağına 
kaani oldum. Bu sebeple huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Binaenaleyh bu maddenin taliki an
cak belirli bir süre için mümkün olacak, ama 
her halde tesbit etmek lâzımdır. Başıboş bırak
mak asla caiz değildir. Bu itibarla demin de arz 
ettiğim gibi köylünün, çiftçinin hukukunun mu
hafazasını istemek ve bunu bir esasa bağlamak 
faydalıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen var mı? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Komisyon 
sözcüsü olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
SANAYİ VE TARIM KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlar, bendeniz komisyon sözcüsü olarak 
mâruzâtta bulundum. Maddenin esası üzerinde 
mutabakatımızı söz alan arkadaşlarım ifade bu
yurdular. Yalnız Mehmet Hazer arkadaşımız 
müddetsiz tehirin hukuki tekniğine ve kanun 
tedvin tarzına uymadığı yolunda beyanda bulu
nuyorlar. Bunda ısrar ediyorlar. Aynı zamanda 
bunun müstahsil ve Hükümet aleyhine bir vazi
yet yaratabileceği endişesini izhar buyuruyor
lar. 
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Arkadaşlar; bu kanun muayyen bir zaman 

için tehir edilmektedir. Ama bu muayyen zaman 
filân güne kadar değil, 3 êni kanun tedvin edi
linceye kadar kaydı içinde bağlanıp kalmakta
dır. Gayrimuayyen bir zaman değil. 

1 Temmuz 1962 diye bir tarihe bağlamak, ne 
müstahsil, ne de millet için faydalı olur. Hükümet 
kanun tasarısını daha erken hazırlar ve Büyük 
Millet Meclisi, kanunu daha önce çıkarırsa yeni 
getirilen kanun, 1962 de meriyete girer. Esasen 
mahzurlu görüldüğü için tehirine lüzum hâsıl 
olan kanunun ağırlığından gerek mükellefi ve 
gerek Maliye Bakanlığını kurtarmak için Mec
lisin kanunu bir an evvel çıkarma yoluna gitme
si lâzımdır. Aksi takdirde mükelleflerden vergi 
tahsiline başlanmış ve onları kanunun pençesi 
altında bırakmış oluuruz ki, bu ikinci bir mah
zur tevlideder. Sayın Hazer arkadaşımızın bu
yurdukları gibi mutlaka bu kanunun gösterdiği 
şeklinde bir madde vaz'etmeye de Yüksek Mec
lisiniz mecbur değildir. Kanun tekniği bakımın
dan böyle bir mecburiyet yoktur. Umumi esas
lar bakımından da böyle bir mecburiyeti müta
lâa etmek doğru yol olmıyacaktır. 

îkinci mühim nokta; bu kanunun bir an ev
vel kanuniyet kazanmasıdır. Millet Meclisinin, 
millet üzerinde bıraktığı müsbet tesire, Senato
nun da bir an evvel iştirakini Bağlıyacağı için, 
bu maddenin aynen kabulünü arz ve teklif edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydmer. 

HİDAYET AYD1NER — Efendim, aydınlan
mamış nokta vardır. Bu noktalar da aydınlanır
sa, yarın ihtilâf arz edecek noktalar da kaimi-
yacaktır. 

Mehmet îzmen arkadaşımız diyor ki, Ziraat 
Encümeninin bu maddesini kabul edersek, zirai 
kazanç mükellefleri, defter tutmaz. Muhterem 
Hanımefendi buyurdular ki, zaten büyük ziraatçi-
ler defter tutmuştur, küçük ziraatçiler tutma
mıştır. 

Tuttuğunu farz edelim. Büyük ziraatçinin 
tutmuş olduğu defter bu kanuna tâbi olacak de
nince, ben de ziraatçi olsam böyle bir defter 
tutmam. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta bana ni
çin söz verilmedi anlıyamadım. Bu komisyonun, 
Komisyon Reisine sual sorarını, bu. benim en ta
biî hakkımdır. Niçin sual sorma hakkım kabul 
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edilmedi bilmiyorum. Şimdi, büyük - küçük, mü* 
kellefiyet altında bulunan her vatandaş defter 
tutacak, fatura yazacak, vesika saklıyaeak, 
Bunu anlamadım, bu hususun aydınlatılmasın* 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Batur. 
SUPHÎ BATUR (Sinop) — Muhterem arka

daşlar; bendeniz usul hakkında konuşacağım. 
Tabedilen 39 numaralı Kanunun metni elimiz
dedir. Sayın Muallâ Akarca burada konuştular. 
Gerekçesi de yazılmıştır. Tarım Komisyonu met
ni ortada yoktur. (Aynı şey, Sesleri) Acaba ne
den yalnız gerekçe ile bu iş bitirilmek istenmiş
tir? Yoksa matbuada bir hata yapıldı da, madde 
mi ortada yoktur? Madde ortada olmadıkça mü
zakere cereyan etmesi muvafık ve muteber olur 
mu f 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü. 
SANAYİ VE TARIM KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Arka- ' 
daşlar; Sayın Batur'un «Ortada komisyonun bir 
metni yok, buna hayret ettik» demesini bir türlü 
anhyamadım. Ortada niçin bir metin olmasın! 
Gerekçemizde diyoruz ki, «Millet Meclisinden ge
len teklifi, şu şu mucip sebeplerle aynen kabul 
ediyoruz.» Yani yazılmış çizilmiş bir meseleyi bir 
kere daha yazmak suretiyle formaliteler içinde 
bizi boğmak istiyorlarsa bunu kafrul edemeyiz. 
Gerekçede de arz ettiğimiz gibi bir metnimiz var
dır. 

Benim söyliyeçeğim bu kadardır. 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
tSUPHÎ BATUR (Sinop) — Elimizdeki tab

edilmiş metin gayet açıktır. Bunun başka türlüsü 
olmaz. Millet Meclisinde olduğu gibi Tarım Ko
misyonunun değiştirmesi, ondan sonra Bütçe Ko
misyonunun değiştirmesi demek zaruridir. Ka
nunlar başka türlü müzakere edilemez. Şekle alt 
değil, bilâkis usule uygun değildir. Yalnız gerek
çe ile biz bunu ka'bul ettik, demekle olmaz, zanne
diyorum ki, biz deminden beri havanda su dövü
yoruz. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde başka 
yöz istiyen var mı? Olmadığına göre maddeyi tek
rar okutuyorum. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Reis Beyefen
di, olmaz efendini, metin yok ortada. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Ziraat 
Encümeninin metni ka'bul edildiği takdirde, 193 
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sayılı Kanunun mükellefiyet altına koyduğu çift
çiler defter tutacaklar mı? Vesikalarını saklıya-
caklar mı? 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü veya Komis
yon Başkam, Sayın Aydmer'in sorusunu cevap
landıracaklar mı? 

4 SUPHİ BATUR (Sinop) — Tekrar usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Komisyon 
Sözcüsü konuşacak, buyurun. 

SANAYİ VE TARIM KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Aydmer'in sorusu Komisyona müteveccih değil. 
Aynen Hükümet tasarısında benimsenmiş şekli 
kabul ettik. Bu sorunun Bütçe Komisyonuna tev
cih edilmesi lâzımdır. Komisyon bu hususta aynı 
noktada birleştiler. Teklif olarak bir fark yoktur. 
Müddet bakımından fark vardır. 

Binaenaleyh, mesele Maliye Bakanlığının, 
Bütçe Komisyonunun, görüşü ile bizim komisyo
nun görüşü aynı mütalâa edilemez. 

193 sayılı Zirai Gelirlerin tatbikatının tehir 
edilmesi, yeni vergi, yeni esaslara göre tahsil edi
lecektir. O halde vergi mükellefleri, 193 sayılı 
Kanunun tahmil ettiği esaslarla henüz yeni ka
nun çıkıncaya kadar bağlıdır. Ama tatbikat ola
rak bizi bu yola sevk eden âmil başkadır. Birta
kım usulî muameleler ve tatbikatta yerine getiril
mesi imkânı olmıyan bâzı esaslar yerine geleme
diği için, 193 sayılı Kanunun mükelleflere tah
mil ettiği defter tutma v. s. gibi usuller yine de
vam edecektir. Yeni kanun ise bunu bir şekle bağ
lıyacaktır. Bizim yaptığımız şey bir tehirden iba
rettir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var, okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiş olduğundan müzakere

nin kifayetini arz ve teklif ederiz. 
Maraş Adana 

Nedim Evliya M. Nuri Âdemoğlu 

Başkanlığa 
Mesele tenevvür etmiştir. Kifayet teklif ede

rim. 
Bursa 

Baki Güzey 

BAŞKAN — Efendim, her iki önerge de mü
zakerenin yeterliği hakkındadır. 
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SUPHİ BATUR (Sinop) — Kifayet aleyhin

de söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SUPHİ BATUR (Sinop) *— Efendim, Reis 

Paşa Hazretleri kifayet takririni oya koyacak; fa
kat ekseriyet de yok. Vaziyet tavazzuh etmiş de
ğildir; kanun metni yok ortada, neyi müzakere 
ediyoruz? 

Arkadaşlar, noktai nazarlarımızı söyliyelim, 
kifayeti kabul etmiyelim. Lâalettâyin hareket et-
miyelim. Elde bir metin olmadan kanun müza
keresi nasıl olur? 

BAŞKAN — Sayın Batur, şayet Mecliste ek
seriyet olmadığı fikrinde iseniz o zaman bunun 
üzerinde durmak lâzımgelir. Bunu ileri sürerse
niz biz tetkiki cihetine gideriz, o zaman ekseriyet 
olup olmadığı anlaşılır. 

(Beş üye ekseriyet olmadığını ileri sürerek 
ayağa kalktı.) 

BAŞKAN — Beş sayın üye ayağa kalkmak su
retiyle ekseriyetin olmadığını ileri sürüyorlar, 
yoklama yapacağız. 

Yalnız ondan evvel sayın üyeler, biraz evvel 
müzakere buyurduğunuz bir tasarıya ait açık oy 
neticesini müsaadenizle arz edeyim : 

4 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 43 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki rapora (130) sayın 
üye iştirak etmiştir. (104) kabul, 24 ret ve (2) çe-
kinser vardır. Muamele tamamdır. (104) oyla ko
misyon raporu kabul edilmiş ve Millet Meclisin
den gelen metin reddedilmiştir. Arz ederim. 

Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, ekseriyet yoktur. 
Yalnız, elimizde müstaceliyetle tezekkür edilecek 
kanunlar vardır. Ayrıca kısa zaman içerisinde ge
lecek kanunlar da olacaktır. Belki de iki Meclisin 
müşterek olarak toplanıp bir tatil kararı alması 
mümkündür. 

Şu anda ekseriyet yoktur ama, eğer izin verir
seniz yarın saat 15 te toplanmak üzere oturumu 
kapatalım. Eğer kabul ederseniz.. (Kabul kabul 
sesleri) 

Şu halde, 28 . 2 .1962 Çarşamba günü saat 15 
te toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 
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4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri tçhizmet Kanununun 43 neti madde

sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun îasansınm reddine dair Millî Savunma Komisyonu raporu
na verilen oyların .sonucu: 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Ernanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağını aslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Manssur Ulusoy 

(Komisyon raporu kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 24 

Çekinserler -. 2 
Oya katılmıyan 1ar : 54 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Mehmet llkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Pehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Üaaıdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURSA 
ihsan Sabrı Çağlayan-
gü 
liaki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
îhsan Ilamit Tigrei 

] 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 

Yıırottin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Lialımi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

TT A T1CI 
KARS 

Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Covdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
thsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tok göz 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
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TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 
Neşet Çetîrflaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Enver Kök • 
Kâzım Ortay 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
TABU ÜYE 

Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcaiı 

Hilmi Onat 
KARS 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 

Muallâ Akarca 
SlNOP 

Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Akif Eyicloğan (B.) 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHİSAR j 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

UŞAK 
Kâmil öoşikunoğlu 

TABU ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (1. Ü.) 
(D 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

[Oya 
AMASYA 

Macit Zeren 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Halit Sarıkaya 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

katîlmıy anlar] 
Naci Toros 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nıırullah Esat Sümer 
(î.) 

İZMİR 
îzzet Birant 
Enis Kansu 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
(î) 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (1.) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (I.) 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
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MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskendeir 
Orhan Süersan 
Eefik Uhısoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

O. Senatosu B 
NEVŞEHİR 

î. Ş. Atasağun (Baş
kan V.) 

ORDU 
Zeki Kumralu 

RİZE 
Necip Dnnışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 
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SİİRT 

Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ • 
Cemal Tarlan ! 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Sahir Kurutluoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 2 

»m-<i 



Dtaem i O1» 
Toplantı: ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ö f 

İ l l i sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı Kanunun kal
dırılması hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1/23; C. Senatosu 1/26) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği Î5.3.İ96S 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 556 - 2631 - 1/23 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun tasarı
sının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 14.2.1962 tarihli 46 ncı Birleşimde kabul edilen metni ile 
kanun tasarısı dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sinmen 

Not: Bu tasan 27 .12.1961 tarihinde Başkanlıkça Milli Savunma Komisyonuna havale edilmiş 
<e Genel Kurulun 7 - 14,2.1962 tarihli 43, 46 ncı birleşimlerinde de görüşülerek kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyona 23.2,1962 

Esas No. 1/23 
Karar No. S 

' Yüksek Başkanlığa 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun tasamı 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar ve Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonunca tasarı
ya bir kelime ilâvesi ile yapılan değişiklik ve Millet "Meclisi Genel Kurulunca bu değişik şekli ile 
kabul edilen metin Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma 

Komisyonu Başkanı 
C. Başkanlığınca 

seçilen üye 
JL Orbay 

Başkanvekili 
Tabiî üye 

İmzada bulunamadı 
F. öadilek 

Sözcü 
Ankara 

M. Ulusoy 

0. Başkanlığınca 
seçilen üye 
N. ö&denk 
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Bingöl 

S. Topçuoğlu 
İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
Â, Aksoy 

Zonguldak 
T. înci 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
R. Sanalan 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
C. Tokgöz 

Hakkâri 
Â. Türkoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1111 «ayılı Askerlik Kanunu 
na ek -6794 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıl 
mıştıı\ 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce; askere celbedilmiş olup da 
6 aylık eğitimi mütaakıp maden ocaklarında 
çalışmalar hakkında 6794 sayılı Kanun hüküm 
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu kamın hükümlerini Ba 
kanlar Kurulu yürütür. 

O, Senatosu S, Sayısı .* 



Dangın : 1 ' 
Toplumu CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet 
Kanununun 43 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Millet Meç* 
lisînce kabul olunan kanun teklifi ve G. Senatosu Millî Savunma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/15, C. Senatosu 2/4) 

MmtMedm 
Genel Sekreterliği • 25 . 1 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2/15-277-1276 

Cumhuriyet Senatosu Ba$Tgm1?ğm» 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 43 ncü maddesi 
inin değiştirilmesi hakkındaiM fkanun teklifinin, Millet Meclisi Genel Kurulunca 24 . 1 . 1962 «tarihli 
37 nci Birleşimde öncelikle kabul edilen metni ilişik olaralk sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclîsi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 6 . 12 , 1961 tarihinde Başkanlıkça Millî Savunma Komisyonuna havale edilmiş 
w Genel Kurutun 12, 15, 22, 24 tarihli 32, 33, 36» 37 nci Birleşimlerinde de öncelikle kabul edilmiş
tir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 24 . 2 . 1962 

Esas No: 2/15 
Karar No : 3 

Yüksek Başkanlığa o 

4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri içhizmet Kanununun 43 neü maddesinin 
tadiline dair olan ve Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonunda değiştirilerek, Millet Meclisi .Genel 
Kurulunca da bu değişikliğe uyularak kabul edilen metin; teklif sahipleri ve ilgili Bakanlık temsilcile
rinin de iştirakleri ile komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

211 sayılı Tüıik Silâhlı Kuvvetleri Içlhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin tadiline dair vâki ka
nun teklifinin gerekçesinde : (Beynelmilel spor temasları, memleketimizi ve sporumuzu dünya millet
lerine tanıtmaya vesile olacağı ve bu temaslardan muvaffakiyet ise bu sahadaki kabiliyetleri değer
lendirmekle mümkün olacağı) belirtilmektedir. Halbuki İçhizmet Kanununun tatbik şeklini .gösteren 
yönetmeliğin 125 nci maddesinin 1 nci fıkrası profesyonel olan bir oyuncunun millî maçlara iştirakine 
cevaz verdiğine göre memleketimizi ve sporumuzu dünya milletlerine tanıtma imkânı sağlanmış bu
lunmaktadır. Bundan başka profesyonel oyuncuların Beden Terbiyesi Kanunu ve bununla ilgili sair 
mevzuat hükümleri dâhilinde memleket spor fâaliyetlerine askerî spor kulüpleri içinde faaliyette bu-
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lundurülmak suretiyle formlarının muhafazası sağlanmaktadır. Ayrıca bu oyunculara milletlerarasi 
temaslarda Türk bayrağının şerefini korumak maksadıyla kanuni izinleri dışında millî maçların kamp 
hazırlık çalışmalarına iştirak bakkı da tanınmakta v«* bu suretle millî maçlara da formlu olarak katıl 
maları sağlanmaktadır. 

43 ncü maddeyi tadil teklifinin 3 neü fıkrasında (Ancak muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta 
bulunan ve kulüpleri millî profesyonel birinci lige dâhil olan sporculara eğitim, disiplin ve askerî 
görevlerini aksatmıyacak şekilde resmî tatil günlerinde ve ayrıca kanuni izin süreleri tutarını aşma
mak üzere kendi spor kulüplerinin resmî spor müsabakalarına yürürlükteki kanunlara ve yönetim:-l si 
te belirtilecek esaslara göre Millî Savunma Baka.Hİığınca izin verilir) denilmektedir. Halbuki teklif, 
Içhiznıet Kanununun ve yönetmeliğin gerektirdiği bütün görevleri aksatmamak, eğitim ve disiplb-
esasları tamamen mahfuz kalmak şartını temel olarak kabul etmekte olduğuna ve orduda tatbik edile
cek kanun ve yönetmeliklerin mutlak istek esaslarına dayanması bîr zaruret olduğuna göre 43 nd» 
maddeye eklenmesi teklif edilen fıkranın tatbikatta uygulanmasına maddeten imkân görülememekte 
dir. 

Bu sebeplerle tatbikine imkân olmıyan bu .fıkranın mevcut kanuna eklenmesi ancak zararlı,ob'il»»'»' 
ceği kanaatiyle kanun teklifinin reddine oy birliğiyle karar verildi. 

Cumhuriyet Senatosu Cenel Kuruluna, tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili 

C. Başkanlığınca Seç. Üye Tabiî Üye 
K. Orbay F. Özdilek 

Bu teklif için Sözcü 
Ankara O. Başkanlığınca Seç. 

M. JJlusoy N. özdeniz 

Bingöl 
S. Topçuoğlu 

Çanakkale 
Âli Aksoy 

Erzurum 
R. Samdan 

Hakkâri 
Â. Türkoğlu 

İmzada buluna sn .ı 

Zonguldak 
T. tnci 
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MÎLLET MEOLİSÎNÎN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 43 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE I. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanunu
nun 43 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir 

Madde 43. Türk Silâhlı Kuvvetleri her 
türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üs
tündedir. Bundan ötürü Silâhlı. Kuvvetler men
suplarının siyasi parti veya derneklere girme
leri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebet-
te bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplan
tı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve 
beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır. 

Silâhlı Kuvvetler mensupları Millî Savun
ma Bakanlığınca adları yayınlanan ve siyasi 
olmıyan cemiyetler ile spor kulüplerinin faal 
olmıyan üyeliklerine girebilirler. Girenler du
rumlarını en kısa zamanda Millî Savunma Ba
kanlığına bildirmeye mecburdurlar. 

Ancak, muvazzaf askerlik hizmetini yap
makta bulunan ve kulüpleri Millî Profesyonel 
Birinci Lige dâhil olan profesyonel sporculara 
eğitim, disiplin ve askerî görevlerini aksatmı-

yacak şekilde, resmî tatil günlerinde ve ayrıca 
kanuni izin süreleri tutarını aşmamak üzere 
kendi spor kulüplerinin resmî spor müsabaka
larına katılmalarına, yürürlükteki kanunlara 
ve yönetmelikte belirtilecek esaslara göre Mil
lî Savunma Bakanlığınca izin verilir. 

Millî Profesyonel Birinci Lig dışındaki ku 
lüplerin profesyonel sporcuları askerlik hizmet
leri sırasında yalnız askerî spor kulüplerinde 
resmî müsabakalara katılırlar. 

Silahlı Kuvvetler mensuplarının kendi 'kıta, 
karargâh ve kurumları için amatör askerî spor 
kulüpleri kurmaları ve kulüplerde faaliyette 
bulunmaları caizdir. 

Bu kulüplerin kurulmaları, faaliyet ve mu
rakabeleri Millî Savunma Bakanlığınca hazır
lanacak hususi talimat hükümlerine göre olur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girre. 

MADDE 3. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür," 

hü'Mmlerini Ba-

mmm 

C. Senatosu ( S. Sayım : 38 ) 





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

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hüküm
lerinin tatbikinin tehirine dair Millet Meclisince kabul olunan 
kanun teklifleri ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İşler, 
Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyonları raporları (M, Meclisi 

2/106, 112; C. Senatosu 2 /9 ) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 2 . 1962 

Kanunlar 31üdürlüğü 
Sayı: 2/106,2/112,949-3970,989-4137 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai. gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair 
kanun tekliflerinin, Millet Meclisi Genel Kurulunca 14 . 2 . 1962 tarihli 46 ncı Birleşimde ivedilik
le kabul edilen metni ile kanun teklif dosyaları ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : 

Bu teklifler 24 .1.1962 ve 29 .1.1962 tarihlerinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş 
ve Genel Kurulun 12, 14 , 2. 1962 tarihli 45, 46 ncı birleşimlerinde de görüşülerek ivedilikle kabul 
edilmiştir. 

Malî ve iktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi îşler Komisyonu 19 . 2.1962 

Esas No. 2/9 
Karar No. 4 

Yüksek Baş/kanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 14. 2.1962 tarihli 46 ncı Birleşiminde ivedilikle kabul edi
len «193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair 
kanun teklifi» komisyonumuza Millet Meclisi Başkanının 15 . 2 .1962 tarihli tezkereleriyle gön
derilmiş olmakla, 19 . 2 .1962 tarihli komisyon toplantısında Hükümet temsilcilerinin de iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da yerinde mütalâa edilerek teklif 
bir müstenkife karşı mevcut ekseriyetin ittifakiyle aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Sanayi ve Tanım komisyonlarına tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 

Malî ve iktisadi İşler 
Komisyonu Başlkanı 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Üye 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

Sözcü 
Gaziantep 
Zeki tslâm 

Üye 
Istan'buil 

Sabahattin T anman 

Üye. 
Van 

Faruk İşık 

Kâtip 
Manırsa 

Refik Uliısay 

Üye 
Manisa 

Orhan Süersan 

Üye 
Anıkara 

Müstedkıifim 
Rıfat Etker 

Üye 
Siirt 

Lâtif Ay kul 

Sanayi ve Tarım Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Sanayi ve Tarım Komisyonu 
Esas No: 2/9 

Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

20 . 2 . 1962 

19 . 2 . 1962 tarihinde Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyırulan; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair 

olan kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle 20 . 2 1962 Salı 
günü komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuzca da .verinde görüldüğünden, Millet Meclisinin 
14 , 2 . 1962 tarihli ve 46 ncı Birleşiminde tesbit edilen esaslar; komisyonumuzca da muvafık mü
talâa edilerek müzakere mevzuu kanun teklifi aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa say giy le 
sunulur. 

Sanayi ve Tarım Komisyonu Başkanı 
Muğla 

Muallâ Akarca 

Tabiî Üye C. Başkanınca seçilen Üye 
Selahattin özgür Enver Kök 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

Hatay 
Vehbi Aksoy 

Sözcü 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

Adana 
Mehmet Nuri Ademoğlu 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

Kâtip 
Çorum 

Alâattin Çetıv 

BtırSâ 
Baki Güzey 

Konya 
Mustafa Dineklı 

Kütahya 
Bahattin Özbek 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 26 . 2 .1962 

Esas No. 2/9 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

Zirai 'Kazam- Vergisi tatbikatının tehiri hakkında Manisa. Mıilljetvekiili Süleyman Çağlar ve iki 
arkadaşı ile Adana Milleti ekili Kemal Sarıibrahimoğhı ve 6G arkadaşının kanım teklifleri, Millet 
Meclisinin i 4 . 2,1962 tarihindeki 46 ncı Birleşiminde ivedilikle kabul edilmiş ve Millet Meclisi
nin kabul ettiği metin Komisyonumuza havale buyurulmakla, Hükümet temsilcilerinin de huzuru 
ile incelenip görüşüldü. 

Bahis konusu metinde sarahat olmamakla beraber; 193 sayılı Kanunun zirai kazançlarla ilgili 
hükümlerinin tatbikinin süresiz olarak tehiri ve bilâhara mevzuun Geiir Vergisi sistemi dışına çı
karılması suretiyle ziraat erbabının bir başka şekilde vergilendirilmesi gayesi istihdaf edilmekte
dir, 

Komisyonumuz, aşağıdaki sebeplere binaen,'bu görüş ve hedefte teklif sahiplerine iştirak 
edememiştir : 

1. Memleketimizde, zirai kazançların vergilendirilmesi; sosyal adalet prensibinin tesisi ve büt
çe zaruretleri muvacehesinde gereklidir. 

2. Bu vergilemenin, modern vergi prensiplerine uygun surette yapılabilmesi; yani mükellefin 
ödeme gücü ile ayarlanması, verginin umumi, verimli ve elâstiki mahiyette olabilmesi; vergileme
nin Umumi Gelir Vergisi çerçevesi ve sistemi dâhilinde yapılmasını gerektirir. 

3. Meselenin bu şekilde halli, ileri sürülen endişelere rağmen; bizzat ziraat erbabının lehine 
olacaktır. Zira, malûm bulunduğu üzere; sisteme göre, sadece safi zirai geliri mevcudolanlar ver 
gi Ödiyecek, yıllık gelini az olanlar az, çok olanlar çok vergi verecek ve ancak bu sistem dâhilin
de zirai faaliyetin zararını diğer gelir kaynaklarının kârlarına mahsubetmek ve zarar bakiyesini 
ileriki yıllara nakletmek mümkün olacaktır. 

4. Ayrıca, sistem sadece büyük çiftçileri şümulü dâhilinde bulundurmakta, küçük ve orta 
ziraat erbabı vergi dışında kalmaktadır. Hükümetçe verilen bilgiye göre : 193 sayılı Kanunun öl
çüleri dâhilinde mükellef adedi sadece 100 bin civarında bulunmakta, yeniden derpiş olunan öl
çülere göre ise bu miktarın 50 bin civarına düşerıcği anlaşılmaktadır. 

5. Ziraat erbabının defter tutmak bakımından hazırlıklı ve gerekli imkânlara sahip bulun
madığı düşünülebilir ancak. Hükümetçe yeni derişiklik olarak derpiş edilen ölçülere göre, yılda 
150 000 liranın altında hasılatı olanların hiç defler tutmiyacağı, yıllık hasılatı 150 000 lira ile 
500 000 lira arasında kalan çiftçilerin sadece basit bir işletme defteri tutacakları, 500 000 liradan 
fazla hasılatı olanların bilanço esasına uyacakları hatırlanacak olursa, bu mevzudaki itiraza 
mahal olmadığı derhal anlaşılır. 

6. Ayrıca, yine malûm bulunduğu üzere, bu çeşit vergilemenin alıştıncı bir rolü de mevcut
tur. Bu suretle, memleket ziraatine hesap ve muhasebe girecek; zaten mevcut bulunduğu işletme
lerde usul tekâmül edecektir. Bir zaman sonra (Tıpkı ticaret erbabının 1949 - 1950 de vâki iti
raz ve şikâyetleri gibi) bu itirazların sahih esaslara istinadetmediği anlaşılacaktır. 

7. Gelir Vergisi sistemi bir küldür. Bu külden bâzı parçaları ayırıp sistem dışı bırakmak 
bizzat sistemin bünyesini bozacak ve onun kendi kendine kontrol vasfını haleldar edecektir. 

Ziraat erbabının Gelir Vergisine tâbi tutulmalarının en mühim neticesi; ziraatle ilgili ticaret 
ve sanat kollarında kaçakçılığın büyük ölçüde önlenmesi şeklinde tezahür edecektir. 

Bu düşüncelere binaen; komisyonumuz, zirai kazançların Gelir Vergisi sistemi dâhilinde vergi
lendirilmesini pirensip ilibarivle kabulde ittifak halinde bulunmuş ancak, ilk tatbik yılı olmasını 
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ve Hükümetçe de aynı mevzuda, bir tasarı getirilmiş bulunmasın.) nazara, alarak; 19H sayılı Ka
nunun zirai kazançların 1962 yılında beyanına ve bu gelirler üzerinden yapılacak tar-hiyatm erte
lenmesine nıütaallik hülvümleri hakkında yeni bir metin hazırlanması zaruri görülmüştür. 

İşbu metin komisyonumuzca ittifakla kabul edilerek Cumhuriyet, Senatosu genel kurulunda ive
dilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Ankara 

H. 0. Rekata 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

Bu rapor sözcüsü 
Giresun 

M. tzme/n 

Üye 
Ankara 

N. Ağırnasiı 

Kâtip 
Amasya 

M. Zeren 

Üye 
Balıkesir 
K. öztaş 

Tabiî Üye 
Fikret Kuytak 

Üye 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Üye 
Konya 

M. Kılıç 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTÎĞÎ 
METÎN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Zirai Gelir
lerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair 

Kanun 

MADDE 1. 193 .sayılı Gelir Vergisi Karın 
ıtunun Zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tat
biki bu bapta yeni hükümler tedvin edilinceye 
kadar tehir edilmiştir. 

MADDE 2. — 1 . 1 . 196.1 tarihinden 31 , 12 . 
i 962 tarihine kadar gecen devreye aidolup 193 
sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili icabeden 
Ziari Gelir Vergisi tedvin edilecek yeni esaslara 
göre tahsil olunur. 

MADDE 3 . ~ Bu »kanun 28 Şubat, 1962 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür, 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Zirai Gele
lerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine 

dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
rıei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -- Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 neü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 neü madde aynen kabul edilmiştir. 
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SANAYİ VE TAETM KOMİSYONUNUN KA

BUL E T T I Ğ I M E T I N 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Zirai Gelir 
lerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine 

dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRlŞl 

193 sayılı Kanuna göre zirai kazançlarla ilgili 
olarak 1962 yılında yapılacak beyanların ve 
tarhiyatın ertelenmesi hakkında kanun teklifi 

Zirai kazançlarla ilgili beyanların ve tarhi
yatın ertelenmesi : 

MADDE 1. — 1961 takvim yılı zarfında elde 
ettikleri ve götürü gider veya gerçek usullere 
göre vergilendirilecek zirai kazançlarından dolayı, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 92 nci mad
desinde yazılı müddet zarfında yıllık beyanname 
vermek veya diğer kazanç ve iratları dolayısiyle 
verecekleri yıllık beyannamelere aynı kanunun 
85 nci maddesi uyarınca işbu zirai kazançlarını 
da ithal etmek mecburiyetinde bulunan gerçek ki
şilerin, bu mecburiyetleri yerine getirmeleri; 1 
Temmuz 1962 tarihine kadar ertelenmiştir, 

MADDE 2. —- Birinci madde hükmünden isti 
fade eden mükellsflerden; 

a) Beyan edilecek gelirleri zirai kazançlar
dan ibaret olanlar bu kazançlara mütaallik yıllık 
beyannamelerini; 

b) 193 sayılı Kanunun umumi hükümleri 
dairesinde, diğer kazanç ve iratlarını, 1 .7 .1962 
den önce beyan etmiş veya bu kazanç ve irat
ları dolayısiyle götürü usulde vergilendîirümiş 
bulunanlar, ilâve matrahı teşkil edecek olan 
zirai kazançlarını gösterir ek beyannamelerini; 

Temmuz 1962 ayı içinde Gelir Vergisi Kanu
nunun 106 nci maddesinde yazılı vergi dairesi
ne verirler. 

MADDE 3. — ikinci maddeye göre verilen 
beyannameler üzerine; vergi dairesince, Gelir 
Vergisi Kanununun 109 ncu maddesinin 1 nu
maralı bendinde yazılı müddetler içinde gerekli 
vergi tarh edilir veya eskiden tarh edilmiş bu 
liman vergi ek beyannameye göre tadil olunur. 

MADDE 4. — Üçüncü maddeye göre tarh 
edilen Gelir vergileri veya vergi farkları, ya 
rısı ikinci maddede yazılı beyanname verme 
müddeti zarfında, ve diğer yarısı Ekim 1962 
ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Ocak 1962 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 
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