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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal Erkin'e dönüşüne kadar, 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Kemal 
Satır'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Adalet Partisi Grupu adına Fikret Tur-
hangil; 71 nci Birleşimde çoğunluğun bulun
madığını beyan etmelerinin, Cumhuriyet Se
natosunun çalışmalarını aksatmak düşüncesin
den uzak, vergi kanunlarının görüşülmesinde par
tilerine söz verilmesini önleyici yeterlik önerge
lerinin sebebolduğunu ve bu gibi davralışlar 
karşısında Adalet Partisinin takınacağı tavır
dan dolayı mesuliyet kabul edemiyeceklerini 
bildirdi. 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının madde
leri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun, 
evvelce Genel Kurulca tasvibedilmiş bulunan 
30 . 4 . 1964 günlü ve 4 sayılı Kararı uyarınca, 
14 Mayıs 1964 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere birleşime son verildi 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya. 
Sırrı At alay Macit Zeren 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci An 

2 . — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 
1. 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 

Gümrük Giriş Tarife Oedvelinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve C. Senatolsu Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi 1/664; C. Senatosu 
1/413) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1964) 

2. Lübnan'a silâh satışından doğan ala
cağımızla Fransız Hükümetinin emrimize Ver
diği bâzı meblâğın Lübnan'da ve Fransa'da 
'Türk Misyonları için arsa, bina satınalınmaiSina. 
veya yaptırılmasına ayrılması hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
ımetni ve 'Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisa

di işler, Di'şişlleni, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân KomisyonTan raporları (M,. Meclisli 
•1/609, C. .Senatosu 1/409) (IS. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1964) 

3. Devlet Demiryolları işletmesi memur ve 
hizmetlilerinin ücretlerine daıir olan 3173 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesinin 4620 sayılı Kanu
nun 3 neü maddesi ile eklenen (F) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bayındırlık ve Ulaştırana, imar - Islkân ve 
Bütçe ve Plân Komisyonları raporları (M. Mec
lisi 2/564, C. Senatosu 2/125) (S. Sayısı: 459) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1964) 

— 684 — 



3. — YOKLAMA 

73 ncü Birleşime katılimıyan üyeleıri göste
rir yoklama tutanağı : 

1. Cenap Aksu (Maraş) 
2. Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 
3. Talât Oran (Bilecik) 
4. Sabahattin Orhan (Giresun) 
5. Sabrı Topçuoğlu (Bingöl) 

BAŞKAN — 73 ncü Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz olmadığı görülmektedir. Otu-

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluk hâsıl olmadığı için oturumu saat 

Yukarda adian yazılı sayın (beş) üye 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kumlunun 
'14.5.1964 tarihli 73 ncü Birleşimine katılmadık
ları .tesbiit edilmiştir. 

14 . 5 . 1964 
Kâtip Kâtip 

Ahmet Naci Arı Âdil Ünlü 

rumu yarım saat sonraya talik ediyorum. 
Kapanma saati: 10.05 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 10.30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Hazım Dağlı 
KÂTİPLER ; Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Ahmet Naci An (Kırklareli) 

OTURUM 
tati: 10.30 
nveMli Hazım Dağlı 
unca S. Ü.) Ahmet Naci An (Kırklareli) 

14 e talik ediyorum efendim. 
Kapanma saati : 10.30 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 10.00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Hazım Dağlı 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Ahmet Naci An (Kırklareli) 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 14.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTtPLER : Âdil Ünlü (Cumjıurbaşkamnca S. Ü.) Ahmet Naci An (Kırklareli) 

.BAŞKAN — Oturumu acıyorum efendim. | daşlar oradadır. Binaenaleyh, müzakerelere baş-
Üç komisyon toplantı halinde olduğu için arka- I lıyoruz efendim.-

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defterin imzası suretiyle yok- lama yapılacaktır. 

4. — GÖRÜ! 

./. _ 3i . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkraları
nın değiştirilmesi ve hu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olnan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/632, C. Senatosu 1/405) (S. Sayısı: 454) (1) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresine devam 
ediyoruz. 

Tasarının 10 ncu maddesi üzerindeki görüş
melerin yeterliği hakkında Sayın Kılıç ve Kum-
rulu tarafından verilen önerge okunmuş, önerge 
aleyhinde Sayın Âdemoğlu söz almıştı. 

Buyurun Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler, onuncu madde 
hakmda dün görüşlerimizi, arz etmiştik. Sayın 
Maliye Vekili de düşüncelerini bu kürsüden sa
vundular. Fakat bizim de söyliyeceğimiz sözle
rimiz vardır. Aynı zamanda onuncu madde, ki 
bu verginin esasını teşkil etmektedir, gayet mü
him bir maddedir. Bu maddenin ariz ve amik görü
şülmeden ve bir kifayetle kabul edilmesinin doğ
ru olmıyacağı kanısındayız. Zaten Mecliste de 
fazla bir ekseriyet olmadığı için dün oturum ta
lik edilmiş idi. Zamanın da gecikmesinden do-

(1) 454 S. Sayılı basmayazı 12.5.1964 gün
lü 71 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

1ÜJ.EN ÎŞLER 

layı bu itibarla kifayetin kabul edilmemesini is
tirham ediyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Şimdi ek
seriyet var mı? 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesini 
tekrar okutup reylerinize arz edeceğim. 

(Zeki Kumrulu ve Muhittin Kılıc'm yeterlik 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Sayın Âdemoğlu aleyhinde ko
nuşmuştur; önergenin kabulünü oylarınıza... (Oc-
ı-i aldılar, sesleri) 

Geri mi alıyorsunuz efendim? 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Geri alıyo

ruz, efendim. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır, 10 ncu 
maddenin müzakeresine devam ediyoruz efendim. 
Konuşmak istiyen?... Buyurun Sayın Âdemoğlu. 

MEHMET NUEÎ ADEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Sayın Senatörler; dün, huzuru
nuzda, 10 uncu maddeye eklenen geçici 10 un
cu maddenin grupları hakkında, bilhaiSiSa üçün
cü ve 7 nci grupıı hakkında kanaatlerimizi arz-
etmiştik. Bunlara karşılık olarak Sayın Ma
liye Vekili de bize bazı şeyler söylemişler
di. Bu cevabî sözlerine bâzı şeyler eklemek is
tiyorum. 

Sayın Vekil beyefendi buyurdular ki, ge
çen sene biz bu kanunun ana prensibi olan ka
zançtan vergi alına sistemini müdafaa ettiğimiz-
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O. Senatosu B : 73 
zannan bazı kimseler dönüm üzerinden vergi alın
masını İsrarla istediler, buyurdular. Bir Mec
liste elbette muhtelif fikirler bulunabilir. Fa
kat ben şunu anlatmak istiyorum ki; Maliye 
Vekâletinin makamını işgal eden bir zatın Mec
liste üç - beş kişinin ileri sürdüğü birşeye ertesi 
sene intibak etmesini aklım almıyor ve bu ver
gi kanununun ana prensibine bu kadar aykırı, 
aynı zamanda adalete de uynıuyan bu vergi sis
temini nasıl bu Kürsüden müdafaa ettiklerini de 
yine anlıyaımıyorumı. zat, geçen sene bu kürsü
den, kazanç üzerinden vergi sistemini müdafaa 
ederlerken gene bu Hükümetin aynı Maliye Ve
kili bu sene çıkıyor, dönüm üzerinden vergiyi 
müdafaa ediyor. Kendileri diyorlar ki, bu kanun 
bizi vergi adaletine en çok yaklaştıracak kanun
dur, onun içinde biz bu kanunu getirdik. Biz de 
kanunun vergi adaletine sığmıyan, vergi adale
tine bizi götür-müyecek maddelerine itirazımızı 
söylüyoruz. Bu defa Sayın Maliye Bakanı bura
da diyorlar ki, vergi zıyaı vardır, vergi za
yiatı olan yerde de biz adaleti görmüyoruz. Bu 
iki şeyi biz bağdaştı ram ıy o ruz. Yani daha ev
velce bu kanunun en çok vergi adaletine yak
laştığı için -getirdik, bu reformu yapıyoruz 
diyorlar; sonradan da .çıkıp diyorlar ki, vergi 
zayiatı olduğu için adaleti göremiyoruz. Bu 
iki fikri biz anlıyamadık Bu iki fikri Maliye Ba
kanı hangi yünden mütalâa ettiler ve bağdaş
tırdılar, bilemiyoruz. 

Diğer taraftan yine dün buyurdular ki, 1500 
ağaç fıstık veya zeytini olan vatandaş, geçimi
ni temin eder. 1500 den fazla ağacı olan da ver
gi verecektir ve vermelidir. Ama, zeytin ağaç
ları bir sene iki sene hiç vermezlermiş. Hiç 
mahsul almadığı halde, vatandaş yine vergi ve
recekmiş. Ben bilmiyorum, bu Maliye Vekili bu 
memleketin Maliye Vekili değil midir? Ağacın
dan zeytin almadığı veya satıp da para kazana
madığı halde nasıl bu vatandaştan vergi istenir, 
bilmiyorum. Ve sonra gene buyuruyorlar ki, biz 
1500 ağaçtan zaten fazlasının ihyasına ve ima
rında taraftar değiliz. Peki 10 binden fazla zey
tin ağacı olan vatandaş ne yapsın, bunun 8 bin 
500 ünü kessin mi acaba ? 

Ama, belki de toprak reformu esnasında bu
nu Hükümet olarak alıp dağıtacaktır. Fakat ha
zinesinde bir tek ağacı dahi alamıyaeak kadar 
parası bulunmıyan bir Hükümetin böyle 8 500 
ağacı alıp da ağaçsız vatandaşlara verebileceği -
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ni de zannetmiyorum. Lütfen bunları izah bu
yururlarsa memnun olurum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeıı? Sayın Ma
liye Bakanı, cevap verecek misiniz? 

MALÎYE BAKANI FERİT) MELEN — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen yok. 
Verilmiş önergeler vardır, okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 10 ncu mad

denin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Sayın Başkanlığa 
Halen görüşülmekte olan Gelir Vergisi Deği

şiklik Tasarısının 10 ncu maddesiyle Gelir Ver
gisi Kanununa eklenmekte olan geçici 10 ncu 
maddenin o ncü grupundan sonraya aşağıdaki 
hükmün eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Halil Ağar 

«Kıraç ve susuz arazide yapılan pamuk zira-
atinde yukarıda yazılı durumlar mahalli idare 
heyetlerinin müspet mütalâasına dayanılarak 
1/3 e kadar indirmeye Maliye Bakanlığı yetkili
dir.» 

Sayın Başkanlığa 
Onuncu maddeye eklenen geçici onuncu 

maddenin 7 nci grupunun sonuna aşağıdaki ilâ
venin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Adana 
Nuri Âdemoğlu 

Mahalli idarelerin ziraat arazisi sayılamıya-
cak kadar taşlık ve kayalık olduğunu tesbit et
tiği yerlerdeki fıstık ve zeytin ağaçlarının be
herinden kanundaki ilk ve daha sonra gelen 
1 500 lerin karşısındaki beher ağaç, için konan 
vergilerin yarısı kadar vergi alınır. 

Başkanlığa 
4 ncü grupdaki 90 ar dönümün yüzer dönü

me çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Kayseri 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 

Başkanlığa 
4 ncü maddedeki patates, soğan, sarımsak 

bu gruptaki pancar, .kavım, karpuz ile aynı şe-
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O. Senatosu B : 7 
kilde yetiştirilmediğinden bunların ayrı ayrı 
gruplar halinde tefrikini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
. Hüseyin Kalpaklı oğlu 

Başkanlığa 
4 neü grupa giren «Zirai mahsuller için ilk 

90 dönümden 2 lira, sonra gelen 90 dönümden 
4 lira, sonra gelen 90 dönümden 7 lira, sonra 
gelen 90 dönüm için 10 lira, olarak düzeltilme
sini arz edeıim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, en aykırı teklif Sayın 
Ünaldı'nın teklifidir. 10 neu maddenin tasarı
dan çıkarılması teklif ediliyor. Okutup oylarını
za arz edeceğim. 

(Mehmet Ünaldı'nın önergesi yeniden okun
du) 

BAŞKAN — Efendim, teklifi oylarınıza, arz 
ediyorum. (Hükümete sorun, sesleri) Komisyon 
katılıyor mu? Katılmıyor. Hükümet Ka/tılıyor 
mu, katılmıyor. Oylarınıza arz ediyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efen
dim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun ikinci önergesi 

yeniden okundu) 

BAŞKAN — Takriri okuttum. Hükümet ka
tılıyor mu? 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Ka
tılmıyoruz, çünkü kendileri o kadar sarımsak 
eken yok demişlerdi. Onun için lüzum yoktur, 
katılmıyoruz. 

GEÇÎCI KOMİSYON BAŞKANI AKİF EYİ-
DOGAN (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Kendileri biliyorlar mı, ne kadar olduğunu? Şa
yet var diyorlarsa, emsali var mı, söylesinler. 
Mümkün olmıyan bir hayal peşindeler. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, komisyon 
katılmıyor. Takririn nazarı itibara alınıp aim-
maımasmı oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yeni bir takrir geldi okutuyorum, efendim. 
Başkanlığa 

10 ncu maddenin 10 ve 11 nci gruplarında 
gösterilen hayvan vergisi vergi sistemimizde ta
rihe karışmış olan Ağnam vergisi mahiyetinde 
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olduğundan metinden 10 ncu, 11 nci grupların 
çıkarılmasını arz' ve teklif ederiz. 

. Adana Balıkesir 
Mehmet Ünaldı Hasan Ali Türker 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AKİF EYİ-

DOÖAN (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI FERİ DMELEN — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı

yor, takririn nazarı itibara alınıp alınmamasını 
oylarınıza arz ediyorum; takriri kaıbul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Halil Ağar arkadaşımızın takririni tekrar 
okutup oyunuza arz edeceğim. 

(Halil Ağar'm takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu ? 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — Bir 
istisnai vaziyete taallûk ediyor, haklıdır, katılı
yoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AKİF KYl-
DOĞAN (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor, komisyon 
katılmıyor. Konuşmak ını işitiyorsunuz Sayın 
Ademoğlu. («Oylamaya geçildi, konuşulmaz» 
sesleri) Pardon, oylamada efendim, oylamada... 
Takririn nazarı itibara alınıp alınmamasını oyla
rınıza arz ediyorum; takriri kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okutuyo
rum. 

(M. Nuri Âdemoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI FERlD MELEN — 

Katılmıyoruz. Esasen mahsul veren ağaçlardan 
alınıyor. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Takrir 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylama sırasındayız. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Beyefen

di, takrir okunuyor. Takrir hakkında söz hakkı
mız vardır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Âdemoğlu'nun vermiş olduğu 
hu takrir hakikaten mühim bir noktayı aydınlat-
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Ö. Senatosu B : 73 
maktadır. Biliyorsunuz ki, memleketimizde zey- I 
tin ağaçlarının ziraati bir kültür arazisinde, biri I 
de Delice ormanlarında aşı yapmak suretiyle I 
olur. Binaenaleyh, kültür arazisinde yetiştirilen I 
zeytin ağaçlarının verimiyle, bu kayalık bölgeler- I 
de, Delice ormanlarında ıslâh edilmiş zeytin ağaç- I 
larımn verimi arasında çok büyük fark vardır. I 
Binaenaleyh, bu ikisini aynı statüye tabi tutmak I 
adaleti bakımından doğru olmıyacaktır. Bu İm- I 
susu nazarı dikkatinize arz etmek için huzurunu- i 
zu işgal ettim, hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Hükümet, cevap verecek misi- I 
niz? Buyurun. I 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN .— 
Sayın Başkan, muhterem senatörler, iki üç mev- I 
zuda ağaç sayısı esas alınmıştır. Umumiyetle I 
ölçü olarak dönüm, yani işlenen arazinin sahası 
alındığı halde, zeytinde, naranciyede ve bir de I 
fıstıkta ağaç sayısı esas alınmıştır. Bu sun- I 
dan doğuyor. Umumiyetle bâzı yerlerde seyrek, 
bâzı yerlerde sık dikilmiştir. Binaenaleyh, dö
nüm esası esas alınmış olsaydı, hakikaten mağdu
riyet ortaya çıkacaktı. Burada mütehassısların, I 
tarımcıların ziraatçilerin tavsiyesi üzerine ağaç 
sayısı esas alınmıştır. Ama asgari vergi, faraza 
zeytinden ağaç başına 15 kiloya göre hesabedil-
miştir. Bu defa mahsul verinceye kadar nazara I 
alınmaz. Mahsul vereceği çağda sayıma dâhil
dir ve onlar için de 15 kilodur. En kısır senede I 
dahi bu miktarı verir. Öyle hesabedilmiştir. 
Halbuki bir ağaç zeytin muhtelif yerlerde iki, üç J 
tenekeye kadar zeytin verdiği vâkidir. Halbuki I 
burada arz ettiğim gibi bir tenekenin altında 
alınmıştır. En kısır senelerde dahi bu ve buna 
yakın alındığı için, bu vaziyetten mağduriyet 
doğacağına biz ihtimâl vermiyoruz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Zeytin her 
nene meyva veren ağaçlardan değildir. Bu malı- I 
sul durumuna göre burada her ikisine de aynı 
baremi tatbik etmek yerinde midir, değil mi
dir? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Sayın arkadaşımız dikkatle tetkik et- I 
se idi bu suali sormaya zannediyorum ihtiyaç I 
duymazdı. Bu bir asgari vergidir. Esas mü
kellefiyet değildir. Beyanname verecektir. Kül
tür arazisinden daha fazla mahsul elde edecek- i 
tir. Beyanname verecektir. Asgari vergi ondan I 
az olacağı için zaten orada asgari vergi mev- ı 
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zuubahis değildir. Ondan aşağı düştüğü tak
dirde asgari vergi mevzuubahistir. Asgari ver
gide kültür iarazisîne göre değil, ötekisine göre 
ağaç başına gayet mahdut bir mahsul esas alın
mıştır. Düşük kaliteye göre hesabedilmiştir. 
Esas vergi olsaydı dediğiniz doğruydu. Esas 
mükellefiyet değildir, asgaridir. Esas mükelle
fiyet beyan üzerine teessüs edecektir. Yalnız 
sayın arkadaşımı şu halde herkesün kaçıraca
ğını kabul ediyor, Biz buna inanmıyoruz. Her
kes kaçırmaz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Yüzlerce 
mükellefi hırsız kabul ettiniz. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — îftira ediyorsunuz, benim böyle sö
züm olmamıştır, böyle bir şey söylemedim. 

BAŞKAN — Buyurun Âdemoğlu. 
MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Maddenin sonunda hangi ahvalde vergi almmı-
yacağı yazılı. Bu gibi tabiî âfetler dışında, be
nlim önergemde belirttiğim gibi, Bayın Maliye 
Bakanının ifade 'ettikleri gibi 15, 20, 50 kilo 
veren bu ağaçlar, ikinci sene 3 - 5 hatta hiç 
vermiyen ağaçlar olabilir. Vergi alma hususun
da bu maddede yazılı hususlar bu gibi haller
de nasıl uygulanacak? 3 - 5 hattâ hiç meyva 
vermiyen ağaçlara vergi tatbik edilecek mi, 
•edilmiyecek mi? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Bu 
maddeyi mücerret yalnız îbaşma tetkik ederse
niz bu nevi istifhamlar hâsıl olur. Ama Gelir 
Vergisü içinde mütalâa ederseniz daha iyi an
laşılır. Gelir Vergisi içerisinde zarar nakli var, 
zarar devri var. Bütün bunlar var, bu müesse
seler mevcut. Bir sene zarar eder, bu zararını 
kazançlı olduğu ertesi seneye devreder veya 
•mahsubunu yapar. Bütün bunları telâfi edecek 
Gelir Vergisi içinde hüküm mevcuttur. Gelir 
Vergisi ile beraber mütalâa ederseniz arz etti
ğim gibÜ bu endişeler ve tereddüdler ortadan 
kalkar. 

BAŞKAN —• Efendim önergeyi tekrar .oku
tuyorum. 

(Nuri Âdemoğlu 'ıran önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Ka

tılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor ura? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AKİf' EYÎ-

DOĞAN (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, Komis

yon da katılmıyor, önergenin nazarı itibaıa 
alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum, öner 
genin nazarı itibara alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

(Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun birinci önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet i 
MALİYE BAKANI FERİT) MELEN — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÂKİE EYİ-

1)0(1 AN (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı

yor. önergenin nazarı dikkate alınıp alınmama
sını oylarınıza arz ediyorum. Nazarı dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun üçüncü önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, komisyon 
katılmıyor. Önergenin nazarı itibara alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edimenıiştir efendim. 

Maddeyi değiştirilen şekliyle okuyoruz. 
MADDE 10. — Aynı kanuna aşağıda yazılı 

geçici 10 neu madde eklenmiştir : 
GEÇİCİ MADDE 10. — Gelir Vergisine tabi 

çiftçilerin en geç 1967 yılma ve ortalama ıkâr 
hadlerinin tcsbiıtine dair komisyonlar kurulup bu 
hadler tesbit edilinceye ve Gelir Vergisi Kanu
nunun bünyesinde bu 'bakımdan gerekli değişik
likler yapılıncaya kadar verece'kleri yıllık Gelir 
Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri zirai (ka
zançlar üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergi
leri (yıllık beyannamelerde çeşitli kaynaklardan 
kazanç, ve irat gösterilmesi halinde yıllık vergi
nin zirai kazanca isabet eden kısmı) aşağıda ya
zılı birimlere göre bulunan miktarlardan az 
olamaz. Az okluğu takdirde, !bu miktarlara yük
seltilir. 

1 nıci grup: Hububat ziraatinde ekili arazi
nin ; 

İlk 300 dönümü için dönümünden 1 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 

1,50 lira, 
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Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 

3 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 4 

lira. 
2 nci grup : Bakliyat, ayçiçeği, afyon, susam, 

keten ziraatinde ekili arazinin; 
İlk 220 dönümü için dünümünden 1,50 Uira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 

2 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 4 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 5 

lira, 
3 neü grup: Pamuk ziraatinde ekili arazi

nin; 
İlk 150 dönümü içlin dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dünümünden 3 

lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden o 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 7 

lira. 

Kıraç ve sulu arazide yapılan pamuk ziraa
tinde yukarda yazılı birimleri, mahallî idare 
heyetlerinin ınüsbet mütalâasına dayanılarak 
üçte bire kadar indirmeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

4 ncü grup: Pancar, patetes, soğan, sarım
sak, kavun, karpuz, çeltik, kendir ziraatinde 
eıkİDi arazinin; 

İlk 90 dönümü için dönümünden 3 lira, 
Sonra gelen 90 dönümü için dönümünden 5 

lira, 
Sonra gelen 90 dönümü için dönümünden 10 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 12 

lira. 
5 nci grup: Tütün, çay ve sebze ziraatinde 

ekili arazinin (çayda mahsul verebilecek bale 
gelınîyenler hariç); 

İlk 50 dönü mü için dönümünden 6 lira, 
Sonra gelen 50 dönümü için dönümünden 9 

lira, 
Sonra gelen 50 dönümü için dönümünden 18 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 20 

lira. 
6 nci grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 

bağ, incir ve fındık ziraatinde; 
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İlk 150 dönüm iç'in dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden -\ 

lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için 'dönümünden o 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 7 

lira. 
7 nel grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 

Antepfıstığı ve zeytinliklerde; 
İlk 1 500 ağaç için ağacından 20 kuruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç için 'ağacından 30 

kuruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç için ağacından 55 

kuruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 70 kuruş. 
8 nei grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 

narenciyede; 
İlk 500 'ağaç için ağacından 60 kuruş, 
Sonra gelen 500 'ağaç için ağacından 90 

kuruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 180 

kuruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 200 

kuruş, 
9 ncu grup: Diğer meyva ve mahsul ziraa-

tinde ekili arazinin (meyva ve mahsul verebile
cek hale gelmiyenler ve palamut hariç) ; 

İlk 75 dönüm için dönümünden 4 lira, 
Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 0 

lira, 
Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 12 

lira, 
Sonra gelen dönümler için dönümünden 14 

lira. 
10 ncu grup: Tîüyükbaş hayvanlarda (iş 

hayvanları ile ik'i yaşındaki büyükbaş hayvan
lar hariç) ; 

İlk 50 büy'kbaş hayvan için hayvan başına 6 
lira, 

Sonra gelen 50 büyükbaş hayvan için hayvan 
başına 9 lira, 

Sonra gelen 50 büyükbaş hayvan için hayvan 
başına 18 lira, 

Sonra gelen hayvanlar için hayvan başına 
20 lira. 

11 nei grup: Küçükbaş hayvanlarda (bir 
yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile ıkümes hay
vanları hariç) ; 

İlk 250 küçükbaş hayvan için hayvan başına 
1 lira, 

Sonra gelen 250 küçükbaş hayvan için hay
van başına 2 lira, 

Sonra gelen 250 küçükbaş hayvan için hay
van başına 4 lira, 

Sonra .gelen-küçükbaş hayvanlar İçin hayvan 
başına 5 lira. 

Yangın yer sarsıntısı, yer .kayması, su bas
kını, kuraklık, don, muzır hayvan ve haşarat 
istilâsı, dolu ve kasırga, hayvanlarda salgın 
hastalıklar, mantar ve virüs hastalıkları ve 
bunlara benzer âfetler yüzünden'mahsul ve hay
vanların en az üçte birinin kaybedilmesi halin
de mükellefin o sene için tahakkuk etmiş asgari 
vergisinin tamamı terkin olunur. 

Hasarın varlığını ve zarar derecesini 'mahal
lî idare heyetleri yaptıracağı tahkikat üzerine 
tesbit ederler. 

Yukarıda yazılı asgari vergilere tekabül^ 
edecek nisbette kazanç sağlamadığını iddia eden 
mükelleflerin bu iddiaları yapılacak vergi ince
lemeleri ile sabit olduğu takdirde asgari vergi 
alınmaz. 

Ortaklılklarda asgari vergi işletme sahibin
den alınır. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi bu değişikliği 
ile oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul clmiyenler... Kabul edilmiştir. Acık oyunuza 
sunulacaktır. 

Efendim geçici maddelere geçiyoruz. Okutu
yorum. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun; 
a) 1, 2, 3, 4, 5 ve 10 ncu maddeleri 1964 

takvim yılı başından; 
b) Diğer maddeleri 1 . 3 . 1964 tarihinden; 

itibaren uygulanır.. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa
yın ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, bu madde bugün için, bir makable şü

mul maddesi mahiyetini almıştır. Başlangıçta bel
ki değildi, ama bugün için makable teşmil madde
si haline gelmiştir. Bu ise hukuk prensiplerine 
aykırı düşmektedir. Bu sebeple ibu madde
nin metinden çıkarılması için bir takrir veri
yorum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Vasfi Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, bu maddenin kanun hükmünün makab
le teşmili suretiyle hakikaten müktesep hak-
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lara, müktesep haklardan ziyade kanunun mü- | 
kellefe bahşettiği hakkı bu kanuna göre kullan
dıktan sonra ve zamanı, müddeti de geçtikten 
ve tahakkuk ve tahsil sahasına girdikten sonra 
bu yeni kanunun hükümleriyle mükellefe daha 
evvel kanunun bahşettiği bir hakkı ihlâle git
menin hakikaten hakkaniyet prensipleriyle bağ
daşmasına imkân yoktur. Belki bu kanun biraz 
geç çıktığı için Hükümet, bu geç çıkmadan do
ğan gelir eksilişinin bugün telâfisi gibi bir yol 
aramak çabası içindedir. Ben Hükümeti ma
zur görürüm. Fakat ne olursa olsun o günkü mas
raf miktarlarının tesbitinde kanun hakkı ver
miş, beyannamenin verilme şeklini kanun tesbit 
etmiş. Mükellef de bu kanunun verdiği imkân
ları kullanmıştır. Hilafı hakikat beyanda bulun
manın şu veya bu şekilde vergi kaçırmak gibi 
bir halleri olmuşsa onun da zaten eski kanun
da müeyyidesi vardı. Şimdi durup dururken bu 
beyannameleri tesbit etmek ve bir fark olarak bir 
vergi tahakkuku yoluna gitmek kanunlara kar
şı vatandaşın emniyetini, itimadını sarsar. İtira-
zım bu cephedendir. Yani kanun çıkıyor, bir 

hak veriyorsunuz. O hak, mükellefin lehinde ve
ya aleyhinde, Hükümetin lehinde veya aleyhin
de tecelli edebilir. Tahmin eksik netice verebi
lir. Ama mutlaka tahmini hakikate yakın Ibir 
şekilde ifrağ edelim gibi bir prensip, iddia edi
len bu makable şamil hükmün, Hükümetin de 
katılacağı bir prensibolacağmı ümidediyorum. 
Bu ciheti değiştirmek suretiyle ve ondan sonra 
mükellefi bu kanunla başbaşa bırakmak ve iadei 
muhasebeye gitmemek hakkaniyet prensibi ba
kımından çok yerinde olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? 

MUHİTTİN KİLİÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, geçici birinci madde üzerinde benim I 
esas tereddüdüm ceza bakımındandır. Şimdi bu 
maddeye göre 1, 2, 3, 4, 5 ve .1.0 ncıı maddeleri ! 
1964 takvim yılı başında, diğer maddeleri i 
1 . 3 . 1964 tarihinden itibaren uygulanır deni- '; 
yor. Şimdi beyanname bu tarihe göre verilecek. • 
derci beyanname verilecek ama kanun çıktıktan 
sonra daha evvelki bir hâdiseye yani kanunun | 
uygulanmasından evvelki bir hukuk işlemine ta
allûk edecek. Yani umumi ceza prensipleriyle 
bağdaşacak. Bütün hukukçu arkadaşlarımın ce
vap vermesini istirham ediyorum, bilhassa Ada
let Vekilinin cevap vermesini rica ediyorum. Na-
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sil olur da bu beyanname ile Ceza, Kanununun 
ikinci maddesine göre, «Kanunsuz suç olamaz.» 
prensibi bağdaşacak? Nasıl olur da beyannameyi 
veren arkadaşa, vatandaşa şundan şundan sen 
suçlusun diyeceğiz? Kanaatimce, muhterem ar
kadaşlarım, bu madde kabili tatbik olmıyaeak-
tır. Cezadan bir parça anlıyan bir avukat arka
daş çıkacaktır, diyecektir ki, bunun makable teş
mili hem Anayasaya uymaz ve hem de Türk Ce
za, Kanununa uymaz. Bu itibarla maddenin ip
talini isterim. 

Her hangi bir parti grupu Anayasa Mahke
mesine gidecektir veya mahkeme bir meseleyi 
müstehire yapacaktır, Fevkalâde karışık hâdise
ler, tahmin ederim ki, çıkacaktır. O itibarla Sa
yın Ünaldı arkadaşımızın teklifinin ne şekilde 
kanunla bağdaştırabileceğini lütfen Maliye Baka
nı ve Adliye Bakanı izah etsinler. Biz de ona gö
re tenevvür edelim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; makable teş
mil meselesi burada uzun boylu münakaşa mev
zuu olabilir, onun için buraya girmek istemiyo
rum. Çünkü hâdisede makable teşmil mevzuu 
yoktur. Filvaki, Hükümet tasarısında mevcut 
idi. 1963 kazançlarının da bu vergiye tabi ol
ması teklif edilmişti. Ama Mecliste yapılan mü
zakerelerde o hüküm kaldırıldı. Binaenaleyh, 1964 
ten sonra elde edilecek kazançlara tatbik edile
cektir. Bu sebeple makable teşmil mevzuu orta
dan kaildi. Hususi hukukta makable teşmil, hiç 
şüphesiz, üzerinde çok önemle durulan bir kaide
dir, bir prensiptir. Âmme hukukunda, hele vergi 
hukukunda makable teşmile daima cevaz verilir. 
Çünkü vergi nizamı âmme nizamatmdan sayılır 
ve âmme nizamatında. da makable teşmil hukuk 
prensipleri bakımından da tatbikat gören bir hâ
disedir. Hattâ bâzı memleketlerde faraza İngilte
re'de vergi nisbetleri her yıl tâyin edilir. Geç
mişteki elde edilen kazançlara göre alınacak Ge
lir Vergisinin nisbeti her yıl Bütçe Kanunu ile 
tâyin edilir ve her yıl makable teşmil edilir. Ama 
burada biraz evvel arz ettiğim mevzubahis değil
dir. Burada şu esas mevcuttur. Ortalama kâr 
haddi esası ve diğer esası. Bugün bu, o kanunda 
mevcuttur. Sadece bunun tatbik zamanını, yeri
ni, değiştiriyoruz. İncelemeden sonra tatbik edi
len bir hükmü vergi beyanı sırasında tatbik edi-

— 692 — 



0. Senatosu B : 73 
yoruz. Değişiklik bundan ibarettir. Ve ceza da 
mevzuubahis değildir, cezası hiç yoktur. Bu hâ
diseden dolayı mükellef hakkında en ufak bir ce
za tatbik edilmiyecek, bilâkis cezasız alınır diye 
bir hüküm mevcuttur. Arkadaşlarımın zannedi
yorum bu izahatla endişeleri ortadan kalkmış 
olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir sual var?.. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Beyannamesini 

vermiş olan mükellefler yeniden bir beyanname 
verdiği takdirde kendisinden fazla para almak 
imkânını elde ediyor mu, Maliye Vekilinden so
ruyorum. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Arz edeyim. Mevcut kanundaki mües
sese aynen duruyor, usul değişikliği vardır. 

Mevcut kanunda, mükelleflerin beyan ettik
leri miktar ile ortalama kâr mukayese edilecek, 
fark var ise vergi istenecek, mevcut kanunda da 
istenecektir. Yalnız, mevcut kanunda hesap uz
manları tarafından bir inceleme yapıldıktan son
ra istenecek. Burada da komisyon incelemesini 
yaptıktan sonra istenecek. Fark bundan ibaret
tir. 

VASFI GERGER (Urfa) — Nisbette bir 
fark var mı?.. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Hayır; hiçbir fark yoktur. 

MUHÎTTÎN KILIÇ (Konya) — Beyanna
me sahte olur, yalan olur, yanlış olursa, Ceza 
Kanununa tabi midir değil midir? Muhterem Ma
liye Vekili ve Adliye Vekilinden soruyorum. 

Böyle olduğuna göre kanunun neşrinden 
evvel bir hâdise için bir vatandaşa bugünkü ka
nuna göre ceza verilebilir. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Vergi beyannamesi verilmiştir. Eğer 
sahte ise, vesaire ise zaten mevcut hükümlere gö
re ceza görecektir. Bu yeni bir şey ilâve etmi
yor ona. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen? Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Geçici birinci maddenin metinden çıkarılma

sını arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünal di 
BAŞKAN — Efendim, maddenin, geçici mad-
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denin metinden çıkarılması teklif ediliyor. Ko
misyon ve Hükümet katılıyor mu? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Katılmıyoruz. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI AKİF 
EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yor. Önergenin nazara alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum, önergenin nazara 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 4936, 5017, 5027, 
6564, 6995 sayılı kanunlarla 5 . 7 . 1962 tarih 
ve 60 sayılı Kanunla ve diğer özel kanunlarda 
veya bu kanunlarla ilgili tefsir kararlarında 
vergilendirme bakımından aylıklarla birleştiril-
miyeceği açıklanmış olan ödenekler hakkında bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 
ayın başından itibaren 7 nci madde hükmüne 
göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
VASFİ GERGER (Urfa) — Bunun hakkın

da bir önerge vardır. 
BAŞKAN — Bir sorayım da efendim. On

dan sonra önergeyi okutacağım. 
Bir önerge var, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
454 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ola

rak aşağıdaki geçici maddenin müzakere ve ka
bulünü arz ve teklif ederiz. 

Geçici Madde 2. — Devlet Personel Ka
nunu ile hâkimlerin v. s. yargı mercileri men
suplarının aylık ve ödenekleri hakkında Perso
nel Kanununa muvazi olarak Anayasa gereğince 
düzenlenmesi gereken kanunların yürürlüğe 
gireceği tarihe kadar 4936, 5017, 5027, 6564, 
6995, 7197, 7241 sayılı, 5 . 1 . 1961 günlü ve 
231 sayılı, 22 . 4 . 1962 günlü ve 44 ve 45 saylı, 
5 . 7 . 1962 günlü ve 60 sayılı, 26 . 10 . 1963 
günlü ve 357 sayılı kanunlar ile diğer özel ka
nunlara göre aylıklardan ayrı olarak ödenen öde
nekler muhtelif ücret sayıkr ve bu kanunun 
7 nci maddesi bu ödenekler hakkında uygulan
maz. 

Konya (hımlrarbaşkanmca S. Ü. 
Muhittin Kılıç Âmil Artus 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 
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BAŞKAN— Efendim, önergeyi okuttum; 

IIükümet katılıyor mu? 
FARUK IŞIK (Van) — Efendim biraz izah 

etsinler. Ben pek anlıyamadım. 
BAŞKAN — Bu, konuşuldu efendim. Müza

keresi geniş oldu. Dün üzerinde konuşuldu. Oy
laması kaldı. Hükümet katılıyor mu? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEOÎCİ KOMİSYON BAŞKANI AKÎF 

EYJDOĞAN (Zonguldak) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor, Komisyon 

katılıyor. Önergenin nazarı itibara alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeyi kabul 
edilen önerge ile değiştirilen şekilde okuyoruz. 

GEOİCÎ MADDE 2. — Devlet Personel Ka
nunu ile hâkimlerin ve sair yargı mercileri men
suplarının aylık ve ödenekleri hakkında Per
sonel Kanununa muvazi olarak Anayasa gere
ğince düzenlenmesi gereken kanunların yürür
lüğe gireceği tarihe kadar, 4936, 5017, 5027, 
6564, 6995, 7197, 7241 sayılı, 5 . 1 . 1961 gün
lü ve 231 sayılı, 22 . 4 . 1962 günlü ve 44 ve 
45 sayılı, 5 . 7 . 1962 günlü ve 60 sayılı, 
26 . 10 . 1963 günlü 357 sayılı kanunlar ile 
diğer özel kanunlara göre aylıklardan ayrı ola
rak ödenen ödenekler muhtelif ücret ödemesi 
sayılır ve bu kanunun 7 nci maddesi bu öde
meler hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi değişik şekliyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, efendim. Açık oyu
nuza arz edeceğim. 

GEOÎOÎ MADDE 3. — Gelir Vergisi Kanu
nunun bu kanunun 8 nci maddesiyle değiştiril
miş olan 111 nci maddesinde sözü edilen komis
yon, ticaret odaları veya belediyelerce ilk uygu
lama yılında iştirak ettirilecek üye, mahallin en 
büyük mülkiye âmirinin yazılı talebi üzerine bu 
idarelerce, en geç 15 gün içinde tefrik edilerek 
bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEOÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun 6, 8 ve 
9 ncu maddeleriyle Gelir Vergisi Kanununun 
91, 111 ve 113 ncü maddelerinde yapılmış olan 
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değişiklikler 1963 takvim yılı gelirleri için veri
len beyannameler hakkında da uygulanır. Sözü 
edilen hükümlerle ilgili değişikliklerin ne su
retle yerine getirileceği Maliye Bakanlığınca tâ
yin ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... IOtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürrülüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDH 12. - - Bu kanun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun açık oyunuza arz edilecektir. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı?.. Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

,2. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine 
flair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve C. Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/664; G. Senatosu 1/413) 
(S. Sayısı : 458) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gelen kâğıtların eki arasında yer alan ve 

dağıtılmış bulunan (5383 sayılı Gümrük Kanu
nuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun) tasarısının 1964 
bütçesi ile ilgili dolayısiyle biran önce kanun
laşması zaruri olduğundan, 48 saat beklenil-
meksizin gündeme alınarak öncelik ve ivedilik 
kararı verilmesini ve diğer tasarılara takdimen 
müzakeresini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Efendim, gündemde olmıyan 
fakat müstaceliyetine binaen ek gelen kâğıtlar 
olarak levhaya konulup dağıtılan ve basın ayazı 
arkadaşlara tevzi edilen Gümrük Kanununun 
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gündeme alınmamın öncelik ve ivedilikle; konu
şulmasını istiyorlar. Evvelâ gündeme alınıp, 
alınmaması husuusnu oylarımıza arz edeceğim. 
Gündeme alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler.., Kabul edilmiştir. 

Diğer işlerden evvel öncelikle konuşu!ması 
talebedilmektedir. Bunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. Raporu okutuyorum: 

Geçici Komisyon raporu 
12 . 5 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale buyurudan 5383 sa

yılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı, 

Komisyonumuzun mütaaddit toplantıların
da, itgili Bakanlık ve müesseselerin temsilcile
rinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve mü
zakere edildi. 

Taşarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
bununla ilgili olarak temsilcilerin vermiş olduk
ları tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edildi. 

Kanun tasarısı ve tasarıya bağlı Tarife Cet
velinin gerçekte bir iktisadi tedbir olarak ele 
alınmış olduğu görülmüş, ancak bununla irtibat
lı olarak Devlet gelirleri bakımından da 240 
milyon lira civarında bir hâsıla artısı olacağı 
anlaşılmıştır. Komisyonumuz yaptığı inceleme
ler ile Gümrük Tarife Cetvelinin esas itibariyle 
yükseltilmesi keyfiyetini iktisadi ihtiyaçlar ve 
bilhassa Türkiye'nin başarmakla zorunlu bu
lunduğu sanayileşme konusu bakımlarından 
haklı, yerinde ve faydalı bulmaktadır. Gerçek
ten Türkiye'de Gümrük Vergisi, gerek hususi 
kanunlarla kabul edilen geniş ve çeşitli muaflık-
larlar ve istisnalar, gerekse Âkıdı bulunduğu
muz Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması içindeki cok taraflı taviz bağlantıları gibi 
iki mühim âımilin etkisi altında hami ve malî 
fonksiyonunu esasen tam olarak icra edeme
mektedir. Bunun yanında Tarifenin muhtar 
hadlerine taallûk eden ithalât üzerindeki ensi-
dansı da % 13 gibi düşük bir seviyede bulun
maktadır. 

Bu durum heyeti umumiyesiyle Gümrük Ta
rifemizin ve bu Tarife ile ilgili politikamızın 
bir revizyondan geçmesini tabiî ve zaruri kıl

maktadır. Mevcut Tarifede ham, yarı mamul: 
ve mamul maddeler arasında görülen tutarsız
lıkların da ıslahında zaruret olduğunda şüphe 
bulunmamaktadır. Burada Kalkınma Plânl
ınızın 1964 programında, Gümrük Tarifemizin 
ıslahı konusunda belirtilen «Tarife tutarsızlık
lar ve düşüklükler» bulunduğu işaretine de yer 
vermekte fayda görmekteyiz. 

Türkiye'nin Avrupa İktisadi Birliğine ilti
hakına dair olan Anlaşmanın yürürlüğünden ev
vel Tarifemizde umumi bir yükselme zarureti 
aşikârdır. Ancak bu suretledir ki, 5 -f 12 yıl
lık intibak devresinde dahilî sanayiin ağır taz
yiklere mâruz kalmaması önlenebilecektir. 

Bilhassa özel yerli ve yabancı sermayelerin1. 
yatırımlarının daha cazip hale getirilmesi için 
gösterilen gayretler arasında Tarife Cetvelinde
ki had ve nisbetlere yeni seviyeler verilmesi de 
ayrıca zaruri görülmektedir. 

Komisyonumuz, yukarıda hulasaten belirtileni 
mucip sebeplerin ışığı altında kanun tasarısı ile1 

ekini teşkil eden Tarife Cetvelini gerek iktisadi; 
ve gerekse malî açılardan incelemiş ve Tarifeniır 
tasarıda öngörülen şekli alması halinde sanayii
mizin ihtiyacı olan ciddî himayeye, bu cepheden 
mazhar olabileceğini kabul etmiştir. Tasarı ile 
öngörülen gelir hâsılasının fiyatlar ve maliyet
ler üzerindeki tesiri konusunda yapılan incele
melerde para politikasında gerekli tedbirler alın
dığı takdirde bunun umumi fiyat seviyesi üzerin
deki tesirlerinin çok cüzi kalacağı ve buna muka
bil istenilen sahaların ve konuların korunmasın
dan ileri gelebilecek fiyat şişmelerinin ise bu iste
nilen sahalarda dahilî istihsal ve istihdam hacmi
ni artırmak suretiyle memleket ekonomisi lehine 
tecelli edeceği neticesine varılmıştır. 

Yapılan incelemeler sonunda tasarı ve bağlı 
Tarife Cetveli Millet Meclisinde yapılan değişik
liklerle aynen kabul olunmuştur. Komisyonu
muz bu münasebetle tasarının 2 ve 3 neü mad
deleri ile, konulan had ve nisbetlerde Hükümet
çe yapılabilecek hudutlu değiştirme ve taksitien-
dirme usullerinin dikkatle ve ekonomimizin ihti
yaçları balonundan en iyi şekilde kullanılmasına 
bu husustaki, tahkikatta gerekli bilgilerin dikkat
le ve bütün genişliği ile toplanmasına, icabeden 
etütlerin noksansız olarak yapılmasına itina olun-

1 masının ehemmiyetine bilhassa işaret etmek ister, 
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Yine bu münasebetle Tarifemizin tâvizlerle 

bağlı olan had ve nisbetlerinin ye tadili mümkün 
ve lüzumlu bulunan kanunlarla kabul (idilmis 
müessese ve madde muaflıklarının behemehal göz-
den geçirilmesi lüzumuna da dikkat (-ekilmesi 
zaruri görülmüştür. 

Tasarının Gümrük Tarifelerine taallûk et
mesi ve bunun da ekonomik hayat ve faaliyetler 
üzerindeki tesirinin malûm bulunması hasebiy
le öncelik ve ivedilik ile görüşülmesi dileği ile 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Zonguldak Konya 
A. Eyidoğan A. Onar 

Kâtip Tabiî "Üye 
îzmir V. Ersü 

H. Onat 
. Tabiî Üye Denizli 

O. Koksal O. Akyar 
Kayseri Tunceli 

Söz hakkım mahfuz M. A. Demir 
H. Dikeçligil 

Corum Sinop 
Söz hakkım saklı S. Batur 

A. Çetin 
Gaziantep 
N. özgül 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde sıöz 
istiyen var mı? 

Buyurumuz Sayım İnci. 
TEVFİK İNÖÎ (Zonguldak) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler, konuşmakta ol
duğumuz kanunun ibir maddesinin, tadili hak
kında huzurunuza gelmiş 'bulunuyorum : Yal
nız 'Hükümetim havasını ve komisyonum hava
sını bildiğim için peşinen arz edeyim ki, arz, 
edeceğim tadil teklifi maliyeye tasarladığı 
vergide 'bir kayıp değil, 'belki daiha 'çok ka
zançlar sağlıyaeaktır. 

BAŞKAN — Sayın İnci acaba maddesi 
geldiği zaman konuşsanız daha iyi olmaz mı? 
Şimdi tümü üzerinde konuşuyoruz. Madde
lere geçildiği zaman rica edeyim. 

TEVFİK İNCİ (Zonguldak) — Peki, mad
desi .gelince konuşurum. 

"BAŞKAN — Tümü' hakkında 'başka söz is-
tiyen var mı? 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, hu kanun hakkında vicda
nî kanaatimizi kemali .samimiyetle belirtiriz. 
Yalnız Sayın Başkanımızın ivedilikle, bunu 
öne getirmesi ibizi şaşırttı. Bu kanun komis
yonda ıgörüşüldü. Bâzı noksan: tarafları olabi
lir. Bunumla 'beraber bu kamun yerli sanayii
mizi himaye edici mahiyettedir. Ve Hükümet 
Odalar Birliği ile teşriki mesai etmiş, Oda
lar Birliği temsilcisini dinledik. Dolayısiyle 
dışardan gelen temsilcileri dinledik ve hu ka
nun çerisinde yerli sanayiimizi himaye etmek 
gayesi güdülmüştür. Bu bakımdan hakikaten 
diğer kanunlarda değinmediğimiz taraflarına, 
noksan taraflarına işaret ettiğimiz »gibi, hu 
kamun ileride memleketimizin, yerli sanayiinin 
gelişmesi bakımından, menfaatine olacağın
dan iyi taraflarını söylememiz, değinmemiz 
yerinde ıolur. Şahsan bâzı maddeler gelince 
arz edeceğiz. Ufak tefek kusurları varsa da 
tekrar arz edeyim ki, bu memlekette bir sa
nayi kalkınması olacaktır. Türkiye istiklâl mü
cadelesini sanayi kalkınması ile yapacaktır. 
Bu kamum yerli sanayiimizi himaye edici ma
hiyettedir. Dolayısiyle ithal edilen lüks eşya
lara 'karşı da memleketi himaye edici durum
dadır. O bakımdan kanunun lehinde bulun
duğumu arz ederim. 

BAŞKAN — Kanunum tümü üzerinde 'baş
ka söz istiyen... Yok. Maddelere geçilmesini 'oy
larımıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik: teklifini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyemler... Kahul edilmiştir. 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi haManda 

Kanun v 

MADDE 1. — 53180 sayılı Gümrük Kanunu
na, 30 . 11 . 1960 tarihli ve 146 sayılı Kamumla 
eklenen ve 2 . 1 . 1961 tadihli ve 197 sayılı Ka
nunla doğrudan doğruya veya bu kanuna da
yanılarak değiştirilen Gümrük. Giriş Tarife Cet
veli ilişik cetvelde gösterildiği şekilde değişti
rilmiştir. 

BAŞKAN — Say m İmci, hu madde hak
kında mı konuşacaksınız? 

TEVFtK İNCİ (Zoniguldak) — Evet. 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
TEVFlK HNÎOÎ (Zonguldak) — Sayın' Baş

kan, muhterem senatörler; Gümrük .giriş tari
feleriyle ilgili kanuni tasarısının 59.05 tarife 
pozisyonundaki, sentetik ağlarının Gümrük 
Vergisini % 10 dan % 50 ye çıkartmaktadır, 
Memleket iktisadiyatına ve plânın öngördüğü 
hedefler arasında balıkçılığımızı köstekliyen 
bir ımadde olduğu için bunun tadili hakkında 
bir önerge verdim. Bunun izahıma çalışacağım. 
Hükümetin havasını bildiğim için peşinen arz 
edeyim ki, tadil teklifinde 'bulunduğum (hu
sus, Maliye Vekâletinin tasarladığı vergi
den her hangi bir kısıntı yapacak değildir. 
Bilâkis kalkınma plânının hedefini güden 
esaslar arasında Türkiye'nin iktisadiyatında 
ve ekonomisinde büyük kalkınma ve Maliye 
Vekâletine büyük bir gelir sağlıyacak mahiyet
tedir. Şunu da peşinen arz edeyim ki, .hususi 
sanayiin Hükümet kadar biz de himayesini 
arzu ediyoruz. Hususi sanayiin beslenmesini, 
inkişafını biz de Hükümet kadar istiyoruz. An
cak, Hükümet yardım ile, Hükümet eliyle, Hü
kümet [himayesiyle şahısların ızeaıgin edilme
sini arzu etmiyoruz. Bugün istenmiyen, arzu-
laümıyan bir çocuğumuz olmuştur. Bir yerli 
ağ sanayii kurulmuştur. îstenmiyen, arzulan-
mıyan diyorum. Ticaret Bakanlığı emrindeki 
E t - Balık Kurumu Kalkınma Plânına dayana
rak bir ağ sanayii kurmaya teşebbüs etmiş
ti}-. Kalkınma Plânı 'bizim Et - Balık Kurumu
na bu hususta bir direktif vermiştir. Et - Ba
lık Kurumu yaptığı etütte (bir yerli ağ sana
yiinin rantabr 'Oİımıyacağmı memleket ekono
misiyle 'bağdaşamıyacağını, Kalkınma Plânının 
büyük istikballer vadettiği balıkçılığımızı ıbalta-
lıyacak surette gördüğü için Et - Balık Kurumu 
bir yerli ağ sanayiini kurmaya karar vermiştir. 

Şimdi bir hususi teşebbüs çıkıyor, Hükü
mete müracaat ediyor, Hükümet bu zavallı 
hususi teşebbüse yerli sanayii kurma imkânını 
veriyor. Bu doğdu. Hükümetin hatası yüzün
den bunu boğacak değiliz, bunu besliyeceğiz, hi
maye edeceğiz, teşvik edeceğiz, gelişmesini sağ-
lıyacağız. Bundan hiçbir tereddüdümüz yok. 
Ama hattâ diyoruz, Hükümet Kalkınma Plânı
na göre, bir yerli ağ sanayiini kurmak için tet-
kikatını yaptırıyor bunun rantabl olmadığına ka
rar veriyor, kendi sektöründe kendi sahasında 
kurdurmuyor. Pekâlâ hususi sektörün, kabalıa-
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ti nedir? Niçin hususi sektörü Hükümet olarak 
ikaz etmiyoruz? Demiyoruz ki, bu rantabl değil
dir, memleket ekonomisine uygun değildir. Etü
dünü yaptık, kurmıyacağız demiyoruz da gel isen 
kur diyoruz. Allah'ın garibine sermayesini döktü
rüyoruz ortaya çıkıyoruz. Fakat mademki bir 
panayır kuruldu. Binaenaleyh, tekrar 'ediyorum, 
besliyeceğiz, himaye edeceğiz, elle tutacağız, in
kişaf ettireceğiz. Ancak bu yerli sanayii hiçbir 
zaman Kalkınma plânımızın büyük ümitler 
bağladığı (bakir servetimizi işleyip memlekete 
milyonlarca lira döviz sağlıyacak olan evve
lâ balıkçılığımızı boğmaya, yok etmeye ondan 
sonrada kendi kendisini yiyecek bir canavar ya
ratmamıza mâni olmak istiyoruz. Şimdi, evve
lâ kurulan ağ sanayiinin kapasitesini izah ede
yim; üç makinası vardır. 16 işçisi vardır. 42 
ton yapma kapasitesi vardır. Fakat 1963 sene
sinde kurulan fabrika bugüne kadar 7 ton ıağ 
yapmış bulunmaktadır. Meselâ Et - Balık Ku
rumu bu fabrikaya müracaat ediyor, benim ih
tiyacım var, bana 1 500 kilo ağ yap diyor. Bu
nu yapamam ancak bana bir seneden fazla za
man vermeniz lâzımdır, diyor. Hususi balıkçı
lar ağ yaptırmak istiyor. Bana sermayeyi ya
tırırsın, ağın parasını verirsen ben ağı 6 ay, 
bir sene sonra sana teslim ederim, diyor. Pekâ
lâ şimdi denizde balıklarımız bu sanayiin ağ 
yapmasmana intizar mı edecektir? Balıkçılığı
mız bu yüzden felce mi uğrıyacak? Bütün bun
lara rağmen tou sanayi himaye edilecek inkişaf 
ettirilecek, tutulacak, katiyen boğmaya tevessül 
edilmiyecektir. Sayın Maliye Vekili dün bu
yurdular ki, tenkid ediliyor, yol gösterilmiyor 
diyorlar. Ben kendilerine şunu söyliyeyim, özür 
dilerim kendilerine yol göstermek haddimiz de
ğildir. Kalkınma Plânı kendilerinin rehberidir. 
Kalkınma Plânı bu sahada Hükümete ve mıale-
sef alâkasız ve ilgisiz olan Ticaret Bakanlığına 
ışık tutmaktadır. Esas sahibi olduğu halde, zir
vesinden kaidesine kadar hiçbir ilgi ve alâka 
göstermiyen Ticaret Bakanlığı dahi Kalkınma 
Plânını rehber edinmemistir. Bizim de burada 
yapacağımız izahat ve teklif tamamiyle Kalkın
ma Plânının temellerine, ana görüşüne uygun
dur. Karma Komisyonda bu mevzu görüşülür
ken Karma Komisyonu ikaz etmesi, izah etmesi, 
irşadetmesi lâzımgelen Hükümet temsilcileri, 
Senatoda ıstırap duyarak memleket iktisadiyatı 
hesabına ıstırap ve acı duyarak ifade ediyorum 
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ki, yanlış, sakat beyanlarda bulunmuşlardır. 
Hakikati ifade etmemişlerdir. Komisyonun ta-
mamiyle aksi bir istikâmette fikir sahibi olma
sına sebebiyet vermişlerdir. Sözlerim indî de
ğildir, şahsi değildir. Konuşmalarımı her sefer 
burada yaptığım konuşmalarımda olduğu gibi, 
bir rapora dayanarak yapıyorum. Rapor elim
de. Komisyon arzu ederse, arz edebilirim. Hükü
met isterse, elimdedir, gösterebilirim. Raporun 
mahiyetine geçiyorum. Ticaret Bakanlığı bu 
mevzuda yapılan şikâyetleri balık ağı hususun
daki anlaşmazlığı tetkik ettirmek, kim haklı, 
kim haksızdır? Realite, nedir! Bııuları incele
mek üzere bir heyet kurmuştur. Heyet Tür
kiye'de bir otoritedir. İmzalarını evvela arz edi
yorum: Sanayi Bakanlığı temsilcisi Sabiha Oir-
dova, Ticaret Bakanlığı temsilcisi Mtıcit üelâl 
8u, Türkiye Odalar Birliği temsilcisi Nihat Mum
cu, Ihraeaat ve Genişleme Etüt Merkezi temsil
cisi 'Doğan Akagündüz, Hidıo Biyojen Enstitü
sü temsilcisi Doktor Fethi Aşıray. 

Şimdi gönül isterdi iki; bir memleket dâvası 
görüşülüyor, memleketin iktisadiyatı ile ilgili 
1>ir dâva görüşülüyor. Hükümet temsilcileri Ti
caret Bakanlığmın resmen kurduğu bir heyetin 
raporunu olduğu gibi komisyonda sermeleri lâ
zımdı. Niçin sermemişlerdir. Açık konuşuyorum, 
benim kafamda istifanılar beliriyor. Niçin rapo
ru hasıraltı ettiler? Komisyonda bu raporun ver
diği beyandan niçin hilafı hakikat beyanda bu
lundular? Açık konuşuyorum, tekrar ediyorum. 
Benim, kafamda istifanılar beliriyor. Raporu 
en sonunda zabta geçirmek üzere huzurunuza 
arz edeceğim. Şimdi ben Hüküm ete bir sual tev
cih ediyorum. Diyorum ki; siz, bu üzerinde dur
duğum, tâdil teklifi verdiğim o maddeyle sanayii 
mi himaye etmek istiyorsunuz, yoksa sanayiciyi 
mi himaye etmek istiyorsunuz? Bu sanayi ile bir
likte balıkçılığımızı sömüren, iktisadiyatımızı 
sömüren deniz ağalarını mı himaye etmek istiyor
sunuz? Sualim aynı zamanda Komisyonadır da. 
Talbiî ki, Hükümetin de komisyonun da birlikte 
cevabı malûm: Hayır, biz, şahısları himaye etmi
yoruz. Biz sanayiciyi himaye etmiyoruz. Deniz 
ağalarını himaye atanıyoruz. Biz sanayii himaye 
ediyoruz diyecekler. İşte, benim Hükümeti ve 
Komisyonu ikaz etmek istediğim nokta burasıdır. 
Kanunun bizatihi bu maddesiyle himayesini iste
diğimiz, elinden tutacağımızı söylediğimiz, geliş
tirileceğini söylediğimiz ağ sanayiini himaye et-
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nıiyor. Kanun bizatihi bu maddesi ile sanayiciyi 
himaye ediyor, deniz ağlarını himaye ediyor. Bu 
niçin? Bunun izahını yapayım. Bu balık ağı fab
rikası kuruluncaya kadar dışardan ithal ettiği
miz balık ağlarının fiyatı Türkiye'de kırkiki lira 
idi. Ticaret Bakanlığı, kurulan ağ fabrikasını hi
maye kastı ile yapılan ağlan kotadan çıkardı pi
yasada bu duyulduğu anda mevcut ağlar kara
borsaya düşmüş ağ fiyatlarında % 15 - 20 nis-
betinde bir artış olmuştur: 42 liraya ithal etti
ğimiz ağlar hemen 65, 80 liraya hattâ 110 liraya 
satılmıştır. Yine söylediklerim indî değildir, 
elimdeki demin arz ettiğim rapora bağlı cetvelde 
bellidir. Şimdi, 42 liraya malolan ağ kilo başı
na 25 lira ortalama zam görmüştür. Belki daha 
fazladır, ben ortalama alıyorum. Şimdi, balıkçı
larımız geldi, muhterem Komisyon huzurunda 
izah ettiler. Dediler ki, balık maliyeti yükselecek
tir. Buna mukabil, mantığın, aklın kavramıya-
cağı bir eda ile bir Hükümet sözcüsü çıktı Ko
misyona dedi ki, efendim, balıkçılar dedi, işi ka-
rikatürize ediyorlar. Bu zam, 0,9 kuruş kilo ba
şına, balığın kilo başına maliyetinde 0,9 kuruş 
yükseltir dediler. 

Sayın Komisyon Başkanının ilmine, irfanına, 
umumi kültürüne, zekâsına benim kadar Senato 
da s-!lıittir. Hayret ettim, Sayın Komisyon Baş
kanı, iktisat kanunlarını bir tarafa, realiteler bir 
tarafa ve bu dâvayı yalnız amali erba hesabiy
le halletmek garabetini gösteren Hükümet Söz
cüsüne kargaların bile güldüğü. Bu hakikate hi
laf ifadesini sanki tescil etmek istiyormuş gibi, 
Sayın Komisyon Başkanı, yani bir kuruş dahi 
değil, dediler. Şimdi arkadaşlarım, 0,9 kuruş, di
yelim ki, iktisat kanunlarını bir tarafa bıraka
lım, realiteleri dahi bir tarafa itelim. Balığın ki
losunda 0,9 kuruş bir maliyet yükselişi olduğu
nu kabul edelim. Ama bir realite vardır. Balık 
ağının kilosunda 25 lira zam olmuştur. 90 000 li
ralık bir ağ, 1 500 kiloluktur. Maliyeti toptan 
90 000 liradır. Gırgır denilir bunlara. Meselâ, 
balık avı yapılırken ,ağ, bir leşe takıldı ve ağın 
1/4 veya 1/3 ü yırtıldı 1 500 kiloluk, 90 000 
liralık bir gırgırın bir leşe takılıp, üçte birinin 
yırtıldığını kabul edelim. Dikkatinizi bilhassa 
istirham ediyorum, hassas bir noktadır. Kilosu 
25 liradan yani balıkçının haraç, verdiği para, 
balığın tümü üzerinde ödediği para değil, balı
ğın 42 liradan 65 - 70 liraya yükselmesi yüzün
den aradaki fiyat farkı ki, 25 lira balıkçının ce-
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binden bal gibi sanayicinin kasasına haracöla-
rak girmektedir. Bu haraç paranın miktarını arz 
deceğim. Ağın 1/3 ü takıldı, yırtıldı ise 500 kilo 
25 liradan 12,500 lira. Ağın toptanını hesabede-
lim. 1 500 liralık ağ toptan gitse, oluyor bun
lar, balığa çıkıyor, bir yere takılıyor, şu oluyor, 
bu oluyor, 1 500 kiloluk ağ elden çıkıyor. 25 li
radan 37 500 lira. Ne parası bu! Ağın satılma 
parası değil, hayır, yanlış anlaşılmasın, tekrar 
ediyorum; bilhassa, 42 liradan yani, balık ağma 
yapılan 25 liralık kilo başına zamla Hükümet 
Sözcüsü bir garabet ifadesi olarak maliyet başı
na, kilo başına 0,9 kuruşdaki zam yapmıyor de
diği hesap. Öyle kabul edelim, iktisat kanunla
rını itelim bir tarafa, etmediğim kabul edelim. 
Ama realiteler var. Bu 0,9 kuruş zam, balıkçıya 
kilo başına 25 lira haraç ödettiriyor, efendim. 
Yani ağ giderse 37,500 lira balıkçı sanayicinin 
kasasına haraç verecektir. Dâva budur. 

Şimdi bir de işi başka yönden mütalâa ede
lim. Senede ortalama 10 ton, 17 ton, 15 ton fa
kat biz 10 ton diyelim, 10 ton balık ihracediyo-
ruz. Nereye ihracediyoruz? Maliyetimiz pahalı, 
balıkçılığımız geri. Maalesef Hükümet ben kal
kınma plânını tatbik ediyorum der, iki senedir 
tatbik etmemiştir. Kalkınma Plânının büyük is
tikbal ile bağlanmış olduğu, memlekete 500 - 600 
bin liralık, dolarlık döviz getireceği saha, demin 
de arz ettim, zirvesinden kaidesine kadar sırtını 
denizlere dö>nmüş Ticaret Bakanlığının ve Hü
kümetin de alâkasızlığı yüzünden bu sahada plân 
mefluç kalmıştır. Maliyet pahalıdır. Avrupa pi
yasasının balık maliyetini tutturamamaktayız. 
Demir perde gerisine maliyetten 40 para, yüz 
para fiyat farkı ile zor zor balığımızı satıyo
ruz. 

Şimdi demin ben Hükümete bir soru tevcih 
ettimdi; dedim ki, siz bu madde ile sanayii mi 
himaye etmek istiyorsunuz? Sanayiciyle beraber 
bizim şikâyetçi olduğumuz deniz ağasını mı hi
maye etmek istiyorsunuz1? Diye sualin cevabını 
beklemeye lüzum yok. Diyecekler ki, sanayii 
himaye ediyoruz. Ben de iddia ediyorum ki, ba
his konusu madde sana^yii değil, sanayici ile de
niz ağalarını himaye ediyor. Ve ben de sanayii 
himaye için teklifimi getireceğim. Şimdi deniz 
ağalarını himaye ediyoruz diyorum, deniz ağa
larını nasıl himaye ediyoruz? 10 bin ton balık 
ihracediyoruz. 42 liradan ağın kilosu 65 liraya 
çıktı. Kilo başına 25 lira haraç ödemek zorunda 
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bırakılıyor, balıkçı. Fakir balıkçı ödeyemiyecek. 
13 500 lira değeri olan 500 kiloluk ağı hasara 
uğrarsa, sanayicinin esas alacağı para ayrı ala
cağı haraç parası 13 500 lira. Bu kadar parayı 
balıkçı ödiyemiyecek. Şimdi fakir balıkçı çekile
cek piyasadan. Orta balıkçı? O da çekilecek pi
yasadan. Piyasayı bugün sömüren deniz ağaları 
yani zengin balıkçılar ortada kalacaktır. Saha, 
onlara bırakılmış olacaktır. Ama bizim balık is
tihsalimiz meselâ bugün 120 bin ton iken bunun 
fakiri, orta hallisi ortadan çekildiğine göre 
60 - 50 tona düşecektir. Binaenaleyh balık istih
salimiz de 100 bin tondan 50 - 60 bin tona düşe
cektir. Dolayısiyle demir perde gerisine zorla yap
tığımız senelik 10 ton ihracat da düşecektir. Pi
yasadan çekilen balıkçı o kadar çekildi ki; istih
salimiz % 20 azalma kaydetti ve ihracatta da 
% 20 azalışımız oldu. îhracedilen balı klanımızın 
değeri tonu 300 dolardır. 10 ton ihracettiğimiz 
balıktan, iki bin ton noksan ihracedersek 600 bin 
dolar Hükümet zarara uğrıyacaktır. Binaena
leyh, kalkınma plânı der ki, benim buradaki de
diklerimi tatbik ederseniz, bir kara devleti hü
viyetinden sıyrılırsanız, Ticaret Bakanlığına 
der, Maliye Vekâletine der, Hükümete der, der, 
der, Plânı tatbik ederseniz der, Türkiye'nin ba
lık istihsali 300 bin ton olacak der. Bunun 200 
bin tonunu rahat rahat ben Avrupa'ya ihracede-
ceğim der. Çünkü, Kalkınma Plânı tatbik edi
lirse maliyet düşecek, memlekete 60 - 70 milyon 
liralık döviz gelecektir. 

Maliye Bakanımız, - özür dilerim tekrar edi
yorum, tenkid ediliyor, yol gösterilmiyor diyor
lar. Kalkınma Plânı ortada. Balıkçılığımız bu
gün sahipsiz. Kendilerine bir ara arz ettim. 
Kalkınma Plânı bu sahada iki senedir neden tat
bik edilmiyor? - dediler ki, balıkçılığımız sahip
sizdir, başsızdır. Bir teşkilât kanunu getirin, sa-
hiıbolalım ve ondan sonra bu 50 - 60 milyonluk 
yatırımları bu sahaya teslim edelim diyor. Teşki
lât Kanunu, duyduğuma göre, Maliye Vekâle
tinde bir senedir bekliyor. Çünkü biz kara dev
leti hüviyetindeyiz. Alın Tarife Kanununu, alın 
bütçe müzakerelerini, biz kara devleti hüviyetin
deyiz. Sırtımızı denizlere dönmüşüzdür. Kara 
devleti hüviyetini muhafaza ediyoruz, denizlere 
bakmaktan dahi ürküyoruz, korkuyoruz. O ka
dar karacı olmuşuz ki, böyle denizlere bakmak
tan ürküyoruz. Böyle denizleri olan dünya dev
letleri ne yapıyorlar, nereye gidiyorlar? Ona da 
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bakmaya lüzum yok. Kalkınma Plânının temeli 
olan uzmanlar raporlarında neler söylemişlerdir. 
Türkiye'deki otoriteler neler tavsiye etmişlerdir. 
Kalkınma Plânının tabanı, temeli neye dayan
mıştır? Buna nüfuz edelim. Rehberimiz, yolumuz 
apaçıktır. Memlekete (100 - 700 milyon döviz sağ
lanacaktır. Ama ben tekrar ediyorum zirvesin
den, kaidesine kadar bu Ticaret Bakanlığı bigâ
ne, aşağı - yukarı balıkçıl ığıımıza ihanet eder va
ziyettedir. Bir kara devleti hüviyet indeyiz. Bu
nu nasıl yapalım.; Basit; plânı tatbik edelim, ik
tisadiyatımız düzelecektiı*. Dün Sayın Kalpaklı-
oğln arkadaşımız da izah etti. Plân, bütçe müza
kereleri zirai istihsalin azaldığını gösteriyor, de
di. Artık bizim ümidimiz toprakta değil arkadaş
larını, zirai sektör bize ümidettiğimizi vermive
cek. Pahalı istihsal devrine girdik. Kalkınma, 
Plânı toprak kıisıHastı diyor. Dünya devletleri 
denizlerde harb gemileri himayesinde balık av
lıyorlar, balıkçılık için haı'bediyorlar. Okuyalım, 
yabancı neşriyatı takibedelim. Amerikan suların
da, Atlas Okyanusunda, Rusya, -Japonya ve Ame
rikan filoları, harb gemileri top, tüfeğin altında 
balık avlıyorlar. Rusya, Karadeniz Boğazında is
tirham. ederim bir turistik sefer yapın, gece sa
at 3 te, 7 de çıkın, sabahın 5 inde boğazdan girin, 
40 - 50 parçadan müteşekkil Rus gemilerinin ka
rasularımızın yakınında balık avladıklarını gö
receksiniz, Ivilo halinde. Biz hâlâ balıkçılığımıza 
boğazı açıp Karadenize çıkartamıyoruz. Hazin
dir, ıstırap duyuyorum şahsan. Bu dâvayı, yal
varıyorum Senatodan, Hükümetten, Ticaret Ba
kanlığı. balıkçılığımızı aşağı - yukarı bırakmış va
ziyette. Hükümet bir kara devleti hüviyetindedir. 
Dâva halledilemiyor. Plân tatbik edilomiyor. Yal
varıyorum Senatoya, ısrar ediyorum memleket 
namına Hükümeti bir tarafa itelim, bu ana dâ
vamızı biz Senato olarak ele alalım. Ve memleke
tin iktisadi yarasına biz m erire in olalım. Başka 
çare yoktur arkadaşlarım. 

Şimdi tekrar rapora, dönüyorum. Tekrar edi
yorum, istenmiyen bir yavrumuz doğmuştur. 
Kim doğurdu ise vebali ona aittir. Bu özel ser
maye çökerse mesulü, tarih huzurunda, Ticaret 
Bakanlığıdır, Hükümettir, kim doğurdu ise gü
nahı ona aittir. 

Madem ki, kendi etüdünü yaptı, rantabl de
ğil, ekonomik değil, ben bu bakımdan kurdur
muyorum de. Ama Allahın garibi sermayeye 
gel kur de. Sermayelere garazin mı var esnin? 

Buna rağmen bu müesseseyi himaye edeceğiz 
ediyorum. Yalnız bu madde, Hükümetin getir
diği bu madde bizatihi sanayii boğazlıyor, sana
yii bir canavar haline getiriyor. Balıkçılığımızı 
yıkacak, yok edecek, hazımsızlıktan kendi ken
dini yiyecektir. Özel sermayeye yazıktır, isten
miyen bir yavru doğmuştur, ama çaresiz hima
ye edeceğiz, müdafaa edeceğiz. 

BAŞKAN -— Sayın inci, elinizi kürsüye 
vurmadan. Konuşunuz. 

TKVFlK İNCİ (Devamla) — Özür dilerim. 
Binaenaleyh, yeni doğan yavruyu canavar ha
line getiriniydim. Bakın ne oluyor; raporda, he
yetin yaptığı rapordan arz edeceğim. Bu yerli 
kurulan ağ fabrikası 28 . 11 . 1963 tarihinde 
55 liraya, 210 denye ağın kilosunu 55 liraya sat
mıştır. 13 . 3 . 1964 tarihinde ise 75 lira 78 kuruş
tan satmıştır. Yani aynı ağı. Bir zaman 55 lira
ya satıyor. Rakipsizdir kontrolsuzdur, himaye 
sistemi bunu korumuş gümrük dâvaları yüksel
miştir bir canavar piyasaya yavaş yavaş gelişi
yor. Bunu bu yeni doğan çocuğumuzu yola getir-
mezsek kulağını bükemezsek, yavaş yavaş cana
var olacaktır. Bir rakam daha arz edeceğim, 
enteresandır. Dikkat buyurun. Yine aynı firma 
6 . 12 . 1963 tarihinde bir firmaya 80 liraya 
kilosu balıık ağı satmıştır. Aynı ağı, yani 210 
denyelik ağı 10 . 2 . 1963 tarihinde 119 lira 70 
kuruşa satmıştır, tiğer bir kaçakçılık, bir fahiş 
fiyat farkı varsa, bu rapor Ticaret Bakanlığının 
eline geçmiştir. Şimdi ben de burada Hükümet
çe, Maliye Bakanlığına ihbar ediyorum. 80 lira
ya sattığı bir ağın kilosunu, bir zaman sonra 
119 lira 70 kuruşa, satmıştır. Binaenaleyh, esas 
mevzua geliyorum. Kısa keseceğim. 

Şimdi balık ağının kilosu eski tarifeye göre 
(/r 10 gümrük zamıniyle Türkiye'ye giriyordu. 
Şimdi Hükümet ne yapıyor? Hükümet diyor ki, 
ben artık balık ağı ithal etmiyeceğim. Ne ola
cak.' Binaenaleyh ben gümrük duvarını çeki
yorum, diyor güzel. Ama eğer, yerli sermaye
miz balıkçıl iğimizin ihtiyacını karşılamazsa ne 
yapalım.' (iümrükte bir acık kapı bırakalım, 
balıkçılığımızın ihtiyacı için yoksa yerli sana
yii yıkmak için demiyorum. Yerli sanayii 5 - 6 
tip ağ yapıyor. Türkiye'nin ağ ihtiyacı 40 tiptir. 
O halde geri kalan 30 kusur tip 'ağı ne yapa
lım. Sanayimiz diyor ki, ibenim getirdiğim ma-
kinalarla, muayyen balık ağları yapabiliyorum, 
büyük balık ağlarını yapamıyorum. Yapamıyorsa 
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Hükümet ne yapacak? Balıkçıların ihtiyacını 
gümrük kapısından Türkiye'ye sokmak zorun
dadır. Hükümet ne yapıyor? Garip bir anlayış
la gümrük duvarını çıkartıyor ve yüzde 10 güm
rük zammını da yüzde 50 ye çıkarıyor. Yine 
bir garabet arz edeyim. Zannederim, Sayın Ko
misyon Başkanı yaptıkları izahatta sonra, Sa
yın Sanayi Müsteşarına sormuşlar, demişler ki, 
«Peki Türkiye'nin... (Gürültüler) 

Efendim müsaade buyurun, komisyonu ten
vir ediyorum, dikkatinizi lütfen başka yere çe
virmeyiniz. 

Kırk tip ağa ihtiyacımız var. .Firma beş, altı 
tanesini yapıyor. Geri kalan ağ ihtiyacımızı na
sıl temin edeceğiz diyor. Komisyonda Sanayi 
Bakanlığı müsteşarı, zannediyorum, yanlış an-
I amadımsa ve duyduğuma göre, şöyle diyor: 
«Efendim, gümrük tarifeleri müsait, ithal ede
riz.» efendim, nasıl ithal edersiniz? Fiyat kaç
tan? Bunları ben soruyorum burada. Yüzde 
50 zam yapılmış, nasıl ithal edersiniz. Edersin 
tabiî yüzde 50 ile edeceksin. Yani dün 42 lira
ya getirdiğimiz ağı, yahut yerli sanayinin 25 li
ra zamla 65 - 70 liraya sattığı ağı sen DO - !)5 
liraya ithal edeceksin. Eğer balıkçılık sanayi
imizi boğmak istiyorsak bu maddeyi olduğu 
gibi muhafaza edelim. Yarın Hükümet % 50 zam
la bu ağı 90 - 100 liradan ithal etsin. Netice ola
rak bağlıyorum. Dâva bu. Balıkçılığımızı iboğ-
mıyalım. Bu sanayii himaye etmek için raka-
bete imkân verelim. 40 tip ağa ihtiyacımız var, 
yabancı firmalar 40 tip yapıyor; bizde ise 4 - 5 
tip yapılıyor, ileri kalan 30 - 35 tip açıkta ka
lıyor. Bunlar indî mütalâam değil, raporlardan 
arz edeceğim. Bu 30 - 35 tip balık ağını Ticaret 
Bakanlığı ithal edecek. Ne ile ithal edecek? Bu 
kanun yürürlüğe girerse, % 50 zam oldu. Yüz
de 10 dan, yüzde 50 ye çıktı. Kilosuna 95 lira 
falan fiyat bindi. Ondan ithal edecek. Olmaz böy
le şey. Xe ile ithal etmesi lâzım. Yüzde 10 güm
rük zammı olmalıdır ki, hem bugünkü fabrika
nın fiyatına denk hale gelsin hem de balıkçılı
ğımız inkişaf etsin. Bugün 90 bin liraya malo-
lan ağı yarın sen getireceksin 300 bin liraya. 
Balıkçılığımızı boğmak istiyorsak bunu rahat 
yapalım. Türkiye'ye bu ihaneti yapmıyahm. Ben
ce budur. 

Şimdi rapor size gerçeği verecektir. Rapo
run neticesini okuyorum. 
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«Yukarda belirtilen hususlar (karşısında 

heyetinizi teşkil eden 'Sanayi Bakanlığı temsil
cisi, Odalar Birliği temsilcisi, Ticaret Ba
kanlığı İhracatı Geliştirme Merkezi ve Hidro Bi
yoloji Enstitüsü Heyetinin görüşleri iki yönde1 

tebellür etmiştir. Heyet 5 kişi, 3 kişisi ayrı ufak 
bir farkla, ayrı mütalâa beyan ediyor. 2 kişisi 
ayrı mütalâa beyan ediyor. Şimdi evvelâ 3 kişi
nin beyanını arz ediyorum. Sanayi Bakanlığı ve 
Ticaret Odaları Birliği mümessilinin görüşü • Ha
len kurulmuş ve kurulmakta olan sentetik .iplik
ten balık ağı tesisleri 'ham madde ithalinden 
alınan Gümrük Vergisi ve İstihsal Vergisi sebe
biyle; ithal mallarına nazaran takriben r/f 15 
pahalı maliyette olmaktadır. Bu sebeple balık
çılığımızın inkişafına, balık istihsali maliyetimi
ze1 ve dolayısiyle ihraç fiyatlarımıza müessir 
olan bu vergi adaletsizliğinin giderilmesi mem
leket ekonomisi bakımından lüzumludur. Binaen
aleyh 0,9 kuruş bile kilo başına zam etmediğinin 
bir yanlış hesabolduğu raporda belirtiliyor. Halen 
yakın ve gelecekde yerli ve yapılması mümkün 
görülmiyen 210/12 denge1 ve 90 milimetre göz 
açıklığından büyük sentetik balık ağlarının it
haline zaruret vardır. Piyasada tesbit edilen 
ithal malı stokları fabrikanın elindeki mevcut 
stoklar 12 nci kota devresinde mevcut talebi 
karsılıyacak mahiyette görülüyorsa ela bu dev
rede standart tiplerde sentetik balık ağı ithali
ne müsaade edilmememsi uygun olacaktır. Ancak 
piyasaela gerek ithal malı seMitetik balık ağları
nın ve gerekse yerli malı imal edilen balık ağla
rımın fiyatları anormal yükselmeler tcvlidede-
cek olursa, ithale» tevessül olunmalıdır.» Bina
enaleyh, rapor ela yüzde' 50 den yüzde .10 a 
düşürülmesini âmirdir. Anormal fiyat yüksek
liği olursa, eliyor. 

2. Şimdi diğer üe; kişinin mütalâalar]: Ti
caret Bakanlığı, ihracatı geliştirme etüt -mer
kezi ve Hidro Biyoloji Enstitüsü temsilcileri
nin göryşü: 

«Yerli sanayiin kalkındırılması, memleket 
ekonomisi için önemli faktörlerden biri olduğu 
malûmdur. Ancak yukarda açıklandığı ve(;1ıile 
3 malalamadan ve bir fiksatörden ibaret ve 
tam kapasite ile çalıştığı takdirde yılda 42 ton 
ağ imal edebilecek bir fabrikanın faliyetini ida
me ettirebilmesi için sentetik iplerden mamul ağ
ların ithalinin durdurulması yerinde1 mütalâa 
edilmemektedir. Zira adı gee;en fabrikanın ya-
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pılau incelemelerden. imalâtın başladığı Hazi
ran 1963 tarihinden bugüne kadar ancak G ton 
civarında ağ ördüğü ve bunun 1,5 tonunu sattı
ğı görülmüştür. Göz açıklığı ve iplik kaimi ık-
1 firma göre, bugün memlekette 40 a yakın ağ 
çeşidine ihtiyaç, vardır ki bunların 3 makimi ile 
karşılanmasının imkânsız olduğu aşikârdır. 
Bu vaziyet karşısında ithalât da durdurulduğu 
takdirde adı gecen fabrikaların fiyatlarımı 
artırmıyaeağı hususunda her hangi bir garanti 
mevcut değildir. Bu mütalâamıza zamimeten 
üzerinde durulması gereken en önemli husus 
sudur: Sentetik iplikten mamul ağların kotala
rın Ticaret Bakanlığı emrine alınmış olması ri
vayeti üzerine, piyasada ağ fiyatlarında görülür 
derecede bir yükseliş şimdiden başlamıştır. Eğer 
ithalâtın büsbütün durdurulduğu anlaşılırsa, 
bu l'iyatların daha da artacağından şüphe et
memek icabeder. Ağ fiyatlarının yükselmesi 
balık istihsalinin maliyetini de yükselteceği bir 
hakikattir. Yükselen maliyetin bugün üzerinde 
önemle durulan ihracatımıza inikas edeceği ve 
bu suretle ihracatımızın imkânsız hale geleceği 
aşikârdir. Kurulmuş olan ağ fabrikasının mem
leket*4 temin edeceği âzami 30 - 10 bin dolar dö
viz tasarrufuna mukabil yılda 42 ton imal etti
ği takdirde balık ihracatından elde edeceği dö
viz miktarı mukayese edilmiyecek derecede bü
yük olduğu göz önünde tutulursa, balık istih
sal maliyetine tesiri olacak her hangi bir tedbir 
ahum ası tarafımızdan uygun görülmektedir.» 

Sözümü hulâsa ediyorum. Rapor, gönül is-
terdiki vaktinde komisyona arz edilsin saklan
masın. hasır altı edilmesin, komisyon daha da 
tenevvür etmiş olsun. Şimdi ben arz ediyorum, 
raporda diyor ki, kırka yakın ağ çeşidine ihti
yaç vardır. Fabrika ise beş tip balık ağı yapı
yor. Binaenaleyh, gerek istihsal maliyetini 
yükseltmemek, gerek ihracatımızı felce uğrat
mamak üzere ağ ithal olsun, diyor. Şimdi de
necek ki, ikinci bir fabrika kurulacak. Ra
porda ondan da bahsediliyor, makinalar güm
rüğe gelmiştir. Henüz daha bina inşaatına gir
mem iştir, kurulacak ikinci sanayi bundan çok 
daha moderndir. înşaallah kurulsun, ihtiya
cımız karşılansın. Ancak kurulup da ihtiyacımız 
karsılanmcaya kadar gümrük kapıları açık tu
tulsun, ama yüzde 50 acık tutulursa piyasa iki 
misli yükselecek, yüzde 10 a insin. Ticaret 
Bakanlığı ihtiyaç karşısında ithal yapsın. Tak

ririme iltifat gösterilmesini gerek sanayii hima
ye1 bakımından canavarlaşıp evvelâ balıkçılık 
piyasasını boğmaması, gerekse senayiimizi hima
ye bakımından gerek balıkçılığımızı hima
ye bakımından rica ediyorum. Piyasanın ihti
yacı olan ağ ithal edilsin. Ve fiyat nonmal ol
sun. Arz ettiğim gibi, komisyon başkanı ile 
hususi konuşmamda balık ağı fiyatı yükselehiez. 
yüzde 20 İcar haddi vardır, dediler. Ben tekrar 
arz ediyorum, G . 12 . 1963 tarihinde 80 liraya 
sattığı aynı ağı 13 . 3 . 1964 tarihinde 119 li
ra 70 kuruşa satmıştır. Hükümet istiyorsa ih
bar ediyorum. Bu rapor Ticaret Bakanlığına 
verilmiştir. Teklifime itibar gösterilmesini mem
leket iktisadiyatı bakımından gerek yeni doğan 
sanayiin himayesi, gerek balıkçılığın himayesi 
bakımından memleketin menfaatine uygun ol
duğunu mütalâa ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen? Cevap verecek misiniz Sayın Byidoğan, bu
yurun. 

GUGÎOİ KOMİSYON BAŞKANİ AKİF 
UYİDOGAN (Zonguldak) — Aziz ve nmhtei'em 
arkadaşlarım, pek muhterem arkadaşım Amiral 
Tevfik înci'nin naçiz şahsım hakkındaki iltifat
larına arzı teşekkür eylerim. Bahsettikleri ba
lık ağı ve iplikleri ile, ağ sanayii etrafında Ko
misyonda cereyan eden müzakereler hakkında 
verdikleri tafsilât sırasında Komisyon Başkanının 
göz yumması gibi, ihmali gibi balıkçılığımızı boğ
maya müntehi olacak, tarife hükümlerinin yer 
almasına göz yummak gibi ithamlarına müsaade
nizle arzı cevabetmek isterim. 

Muhterem arkadaşınım şahsan müracaatı üze
rine, diğer taraftan İstanbul Balıkçılar Derneği
nin telgrafla «Bizi de dinleyiniz.» diye mü raca-
latları üzerine keyfiyeti komisyona intikal ettir
dim. Komisyon, esasen Hükümet temsilcilerinin,, 
Maliye, Gümrük - Tekel, Sanayi, Ticaret Bakan
lıkları temsilcileriyle Odalar Birliğinin ilgili kol
larının temsilcilerini bu müzakerede hazır bulun
durmuştur. Ve mütehassısları tamamen dinlemiş
tir. Buna ilâveten «Bizi de dinleyiniz.» diye mü
racaat eden İstanbul Balıkçılar Derneği temsilci
lerini de sureti mahsusada dinlemek üzere Ko
misyon, o günkü birleşiminin o günkü oturumu--
na ara vererek hususi surette enine boyuna ve de
rinliğine İstanbul Balıkçılar Derneğinin mümes-. 
sillerini de dinlemiştir. Ve onları verdiği izahat 
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sayın arkadayım Amiral Tevfik Inci'nin ayrıca 
mütemmim izahat yermesine ihtiyaç bırakmamış 
olacaktır ki; hulasaten bunların dilekleri yerine 
gelsin yolunda müzakereyi izlemekten ibaret kai
misin'. Tarife cetvelleri ellerinde meveudolan 
muhterem arkadaşlarım, 89 ncu sayfayı açsınlar. 
51.01 pozisyonunda «Dokumaya elverişli sente
tik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende 
olarak satılacak hale getirilmiş olanlar) : 

a) Sentetik balık ağı iplikleri (Kalınlığı en 
az 70 denye, kat adedi en az iki, torsiyon pusta 
en az 10, cer mukavemeti...) Şöyle demekledir. 
Bunun gümrük resmi c/c 5 iken Millet Meclisin
de yüzde .15 e çıkarılmıştır. îşbu balık ağı ipli
ğini yapmak üzere Bursa'da halen bir fabrika ku
rulmaktadır. 

Balık ağına gelince: 96 neı sayfada 59.05; 
«a) Sentetik ve suni iplikten sicimden ve ipten 
balık ağları, şekil verilmiş veya hazırlanmış.» 
İşte bu yüzde 10 iken c/r 50 ye çıkarılmaktadır. 
Bu balık ağlarını yapmakta olan bir fabrikamız 
mevcuttur. İkinci bir fabrikamız da kurulmuş, 
tamamlanmış muamelesi derdesttir. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Amiral Tevfik İn
ci arkadaşımın izahlarından alınacak pratik ne
tice şudur: Maddenin heyeti umumiyesi üzerine 
memleketin balıkçılık istihsali, hayatı üzerine ve 
balık sanayii üzerine toptan görüşlerini izah et
tikleri için izahlarının büyük kısmına hak veri
rim. Kotaya giren, girmiyen maddeler vardır, 
bunlar Hükümet tasarruflarından zaman gelir, 
dövizimizin yeter veya yetmez, dışarıdan ağ itha
line muvaffak oluruz veya olamayız. Böyle dar
lık zamanlarında fiyatlar yükselir, onda dahi Hü
kümetin bu fiyatları kontrol etmek ve Sanayi Ba
kanlığı karariyle kâr haddi tesbit edilerek, fiyat 
tesbit etmek salâhiyeti esasen mevcuttur. Diğer 
taraftan, burada bahsedilen âzami tarifedir, ya
ni içerideki sanayii himaye edebilmek içindir. Yi
ne önümüzde bulunan kanun tasarısının ikinci 
maddesinde, Gümrük Resmi indirmeye, bunu âza
mi hadler dâhilinde ihtiyaca göre indirip, veya 
yükseltmeye İcra Vekillerine salâhiyet verilmiş
tir. Hükümet icabında daha düşük tarifeyi tat
bik etmeye yetkilidir. Bu suretle tamahkâr olan 
içerideki imaleiler fazla ileri girerse, bunlarla re
kabet etmek üzere, daha düşük tarifeyle ağ itha
li her zaman için mümkündür. 

İpliklerine gelince; bunun da naziri memleket
te imal edilecek olmakla beraber, valnız vüzde 5 

ten yüzde .15 e kadar dâhil imalin himayesi için 
bir pay derpiş edilmiştir. Bunu da Büyük Mil
let Meclisi çıkarmıştır ve aynı esası Senato Ko
misyonu da kabul etmiştir. Bunlar daha ziyade 
mevcut ağları tamire yarıyan ipliklerdir. 

Şimdi gelelim maliyet bahsine: Yeni tarife 
tatbik edildiği takdirde dahi bu tarifeye göre it
hal edilmiş ağla ne kadar balık istihsal edilir ve 
istihsal edilen balığın maliyetine bu ağın fiyatı 
yüzde kaç tesir eder? Diye sorduk. Bahsettikleri 
raporda imzası bulunan Nihad Mumcu, Odalar 
Birliğinin mümessili olarak, komisyonumuzda ha
zır, bize cevap yerdi; %0,9 dedi. Yüzde bir bile 
değil mi, dedim. Yüzde birden eksik, dedi. 

Mâruzâtım bu kadar. Durumu hülâsa edeyim; 
buyurdukları mahzurların çoğu daha ziyade ko
ta ile ilgili olan şeylerdir, bu da bahsimizin ha
ricindedir. Kota ile ilgili olan noktalarda iç pi
yasada darlık başgösterip de ağın pahalıya çık
ması ve müstahsilin bundan zarar görmesi hak
kındaki iddiaları doğru olabilir. Fakat biz o 
nokta üzerinde değiliz şimdi. Arzım bundan iba
rettir. Hükümetin yetkisi de her zaman için 
müstahsili da, imalâtçıyı da müstehliki de tatmin 
etmeye elverişlidir. O bakımdan tarifeye, ilti
fatınızı, hüsnü nazarınızı temenni ederim arka
daşlar. Hürmetlerimle. 

TEVFİK İNCİ (Zonguldak) - - Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız? 
TEVFİK İNCİ (Zonguldak) — Hayır efen

dim cevap vereceğim. 

BAŞKAN —Buyurun. 
TEVFİK İNOl (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; ben Sayın Komis
yon Başkanına ne tariz ettim ve ne de kendileri
ni itham ettim. Eğer heyecanla memleketin ana 
dâvası olan bu mevzudaki sözlerimde bir ima var
sa, komisyondan özür dilerim. Benim arz etmek is
tediğim husus şudur: Dedim ki; komisyonun 
önüne hakikatler serilmemiştir, saklanmıştır, ra
por hasır altı edilmiştir.. Nitekim kendileri bu
rada beyan buyurdular, dediler ki, «İkinci fab
rika. Bursa'da kuruluyor. Efendim demek ki, Ko
misyon lâyıkiyle tenvir edilememiş demekte ben 
haklıyım. Komisyon tenvir edilseydi, zaten ne 
buradaki karşılıklı konuşmaya, ne de benim bu
raya çıkmama lüzum vardı. Komisyon başta işi 
halledecekti. Komisvon tenvir edilememiş divo-
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i'iım. Sayın Komisyon Başkanından özür dilerim, 
tenvir etmeme müsaade etsinler. 

Kurulan fabrikanın bir tanesi raporda Çeşit
li Mensucat Mümtaz Ö'zbilen ve Oğulları Kolek
tif Şirketi firmasının tesis ettiği fabrikadır. Tüm
de 8 saat ve senede1 üeyüz »ün hesabiyle yıllık 
kapasitesi 42 tondur. 1963 Haziranında başlıyan 
imalât sene sonuna kadar 2 800 kiloyu bulmuş
tur. Bugüne kadar bütün imalat -7 tona baliğ 
olmuştur. 

Kurulduğunu beyan ettikleri ikinci firmanın 
durumunu izah edeyim : Kurulmakta olan diğer 
firmanın, Balık Ağı Sanayii Anonim Şirketi, il
gililerin beyanına göre makinalarının gümrüğe 
gelmiş olduğu, bina inşaatının ise henüz başla
mamış olduğu anlaşılmıştır. Ne vakit başlanacak 
bina, inşasına? İki sene, üç sene sonra. Sonrasını 
Allah bilir. 

Bir noktaya daha cevap vereceğim; «Komisyon 
başka ihtiyaeolursa balık ağı ithal edeceğiz» de
diler. Hangi esasa ^öro Hükümet ithal edecek? 
(/r 50 pahalandıktan sonra kilosunu 100 liraya 
mı ithal edecekler? Piyasaya zam yapılmış, ba
lıkçılığımızı sömürecek bir canavar mı yarataca
ğız? Efendim; ben diyorum ki; bunu % 10 da 
bırakalım, Hükümet yine ihtiyaç hissettiği anda 
eski fiyat üzerinden ithal etsin. Şimdi bunu 
c/c 50 ye çıkartmak ne oluyor? Gümrük Tarife 
Cetvellerine göre balık ağı kilosu 100 liraya çıkı
yor. Niçin bunu yapıyorsunuz? Bunu 100 liraya 
çıkartıp kurulan bir müesseseye emsal veriliyor. 
Bunu benim mantığım ile bir türlü anlamıyo
rum. c/r 10 a indirilsin ve Hükümet yine istedi
ği anda ithal etsin. Bunu ben anlamıyorum. Ya 
b'-nim mantığım işlemiyor, ya da kafam almıyor. 
Hükümet bu maddi1 ile ağ sanayiini himaye et
miyor, ağ sanayiini boğacak, Kalkınma Plânımı
zın bel bağladığı balıkçılığımızı da boğacak. Dâ
va budur. Bunun °/f 10 a indirilmesini teklif 
ediyorum, istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANİ FERİT) MELEN — Sa

yın amiralim hakikaten sebepsiz olarak endişeye 
düşmektedirler. 

Muhterem senatörler, bu Gümrük Tarifesinin, 
gümrüklerin iki fonksiyonu vardır. Birisi, malî 
fonksiyon dediği m izdir, vergi alır; öteki de hi
mayedir. Her memleket kendi memleketinde bu
lunan mamul âtı, himaye eder. Aksi halde açık 
kapı siyaseti takibeden memleket bugün kalma

mış. Vaktiyle bir - iki memleket liberal sistemi ta-
kibederdi. İngiltere'de olduğu gibi. Ama bunlar 
şimdi en büyük himaye resimleri alan memleket
ler arasına girmişlerdir. Bu madde bilhassa sa
nayii genç olan bir memleket, sanayii bir sanayi 
kurmak istiyorsa, burada himaye» payını koyma
ya mecburdur. Burada nedir mevzu? Burada 
mevzu ikidir : 

1. Biz memlekette sanayii meveudolmıyan ve 
ithaline mecbur olduğumuz maddelerin resmini 
düşük koyduk. Ama sanayii mevcut veyahutla 
sanayii kurulmaya müsait. Maddelerin resimle
rini yüksek tutuyoruz ki, o sanayi kurulabilsin. 
Bursa'daki fabrika başlamış istihsale, fakat baş
lamamış olan için de koyuyoruz, şu sanayi mem
leketimizde yaşıyabilir. Binaenaleyh, bu türlü 
sanayiin kurulabilmesi için, şimdiden yüksek nis-
bette resim koyuyoruz. Burada da öyle olmuştur. 
Balık ipliği sanayii memlekette fiilen kurulmuş
tur ve mevcut kapasitenle bütün ihtiyacı karşılı-
yacak miktardadır. Böyle olunca bu himayeye 
muhtaçtır. Bir resimle .bunu himaye edeceksiniz 
ki, yaşıyabilsin. Aksi takdirde bu fabrikalar ka
panır, yaşıyamaz. Dışardan balık ağı getirilir, 
iplik getirilir. Bunların bize göre hangisi iyidir? 
Bununla şunu temin ederiz : Balık ipliğini, ağ 
ipliğini dışardan getirir memlekette imal eder
sek hesaba göre, bir milyonun üstünde bize döviz 
tasarrufu temin ediyor. Yani işçiliği memlekette 
kalıyor. Ama Sayın Amiralim şimdi balıkçılar 
bundan mutazarrır olacaktır, diyorlar. Başında. 
arz ettim. Bu resim âzami resimdir. 2 nci mad
dede de Hükümete yetki verilmiştir. Eğer hima
yeye ihtiyaç görüyorsa Hükümet, bu âzami resmi 
</< 10 a değil, <% I e ve hattâ r/r 0 a kadar in
direbilir. Nitekim, yeni fabrikalar kuruluncaya 
kadar, yani mevcudun hakikaten Sayın Amirali
min ejder olarak, yahut ejderha olarak tasvir 
ettiği şekilde istismar etmemek için elbette ki, 
Hükümet bunu yapacak ve yapmaya mecburdur. 
Yapmaz ise o zaman amiralimin hakikaten endi
şeleri yerinde olur ve söylemekte de haklıdırlar. 
Ama ikinci madde bu imkânı vermiş, vermekte
dir, yapacaktır. Şimdi bunu yükseltmez isek ne 
olur? Yükseltmez isek şu olur : 2 - 3 fabrika ku
rulduktan sonra, bunu o vakit bir kanun tadili 
ile getirip yükseltmeye mecburuz. Yani yeni bir 
kanun getirmeye mecburuz, bu sanayii Hüküme
tin himaye» etmesi için. Aksi halde bu sanayi ya
şamaz, ayakta duramaz. O vakit ge»tireeeğimiz 
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şeyi şimdi toplu olarak getiriyoruz. Ama indir
me yetkimiz vardır, çıkar çıkmaz bu indirmeyi 
(İe yapacağız ve fiilen yüzde on civarında resim 
alacağız, ta ki beriki sanayi ihtiyacı karşılıyaoak 
hadde gelsin. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı ha
kikaten geniş tetkikler sonunda hazırlanmıştır. 
Arkadaşlarımız da. Sayın Komisyon Başkam da 
izah ettiler. Ticaret odaları mühendisleri ve tek-
nisiyenler burada çalışmışlardır ve birçok kimse
ler dinlenmiştir, İm bahsettikleri rapor zannedi
yorum, teknik komisyonlara verilmiştir, ama tek
nik komisyona verilen raporlar, teknik raporlar 
belki bir kamyon tutmaktadır. Onlardan icabet -
tikçe, komisyonlar arzu ettikçe çıkartıp vermiş
tir. Bir kamyon tetkik raporu var, malzeme var
dır. Bu tasarı o malzemelere istinaden hazırlan
mıştır. O bir kamyon malzemeyi Meclis huzuru
na getiremezdik. İhtiva*; da olmadı. Ama emret
tikleri takdirde her vesikayı çıkarıp, her madde
nin müstenidatını kendilerine arz etmeye hazı
rız. Kaldrki, bu raporu hazırlıyanlar komisyon
da. dinlenmiştir. Bunların mütalâaları alınmış
tır. Ve arz ettiğim gibi daima ikinci madde göz 
önünde bulundurularak kabul edilmiştir. İkinci 
madde de Hükümete indirme yetkisi veren mad
dedir. 

Sayın senatörler, biz Müşterek Pazara giriyo
ruz. Müşterek Pazara girdikten sonra, üye ol
duktan sonra hazırlık devresini takiben her yıl 
bir indirme yapacağız. Muayyen bir zamanda 
mevsim seviyesini indireceğiz. Sanayiimizi hima
ye için nereden indirmek doğrudur? Yüzde on
dan aşağıya mı indirmek bizim için faydalı olur, 
yoksa yüzde 50 den mi indirmek faydalı olur. Biz 
bunu hesabederek âzami resim seviyesini buna 
göre tesbit ettik ki, Müşterek Pazara sanayiimizi 
sarsmadan intikal edebilelim. Bundan dolayıdır 
Sayın amiralimiz müsterih olsunlar, yani endi
şelerini haklı çıkarmaya imkân vermeyiz. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN -— Bir sual soracaklar efendini. Mü
saade ederseniz. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Müşterek Pa
zara iştirak halinde resimlerden yapılacak indir
mede bizim... Yahut şöyle arz edeyim : Bu indir
me belli bir standart esasına mı taallûk eder, 
yoksa yine bizim tasavvur ettiğimiz nisbetler 
içinde indirme mânasına mıdır!. 

14 . 5 . 1984 O : 3 
MALİYE VEKİLİ FERİ I) MELEN — Ta

rifeden indirilecektir, tarife muayyen nisbetle.r-
de her yıl anlaşılacak nisbetlerde indirilecektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen?.. Yok. Önerge var okutuyorum : 

Başkanlığa . 
Görüşülmekte olan 5383 sayılı Gümrük Kanu

nuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 96 ncı 
sayfasında 59.05 tarife numarasının (a) bendin
deki sentetik ve suni iplikten mamul balık ağla
rına ait Gümrük Vergisinin % 50 den % 10 a. 
indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Tevfik İnci 

BAŞKAN — Okunan bu önergenin nazarı 
itibara alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Ko
misyon kabul ediyor mu?.. Hükümet kabul edi
yor mu?... 

Komisyon kabul etmiyor, Hükümet kabul et
miyor. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz edece
ğim efendim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bakanlar Kurulu, uzun va
deli Kalkınma Plânının hedeflerini göz önünde 
bulundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
malî ve koruyucu etkisini memleket ekonomisine 
en uygun nitelikte tutmak maksadiyle, Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi ve Gümrük ve Tekel ba
kanlıkları ile Devlet Plânlama. Teşkilâtı ve Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğinin mütalâasını aldıktan sonra, 
kararnamelerle Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde 
gösterilen vergi nisbet ve hadlerinde ve tarife
deki notlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya ve 
bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usulleri 
ve şartları tesbite yetkilidir. 

Bu suretle yapılabilecek değişikliklerden 
mevcut had ve nisbetleri artırıcı mahiyetteki 
ilâveler kıymet esasına göre vergilendirilenlerde, 
ilgili malın Gümrük Vergisine esas olan değeri
nin, ölçü esasına göre vergilendirilenlerde mev
cut spesifik haddin €/f 50 sinden daha fazla ola
maz. 
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BALKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. Oyları

nı kullanmıyan arkadaşlarımız var mı?.. Yok. Oy
lama muamelesi bitmiştir. 

MKBMKT ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, bu madde Hükümet teklifinde fıkra 
fıkra tanzim edilmiş ve «C» fıkrasında «Bakan
lar Kurulunun bu madde gereğince alacağı ka
rarlar Resmî Gazeteyle yayınlanmak suretiyle 
hemen yürürlüğe konur ve bu tarihten itibaren 
3 ay içinde onanmak üzere yasama organlarına 
sunulur» şeklinde bir fıkra vardı. Bu fıkra kaldı
rılmıştır. Kanaatimizce bu fıkranın konması Ana
yasamıza uygun olacaktır. Kaldırılmasını Ana
yasamıza uygun bulmamaktayız. Çünkü, Anaya
samız yasama organının yetkilerini, icra organı
nın yetkilerini ayırmıştır. Gümrük tarifelerinde 
yapılacak olan nisbet yükseltmeleri bir nevi ver
gi koyma mahiyetinde olduğu için, bu yetki, teş
riî organa ait bir yetki olması dolayısiyle bu nis-
betler üzerinde yapılacak tadilât yetkisinin Hü
kümete verilmesinde bu «O» fıkrasının bu mad
deye ithali gerekmektedir. Aksi halde teşriî or
gan bir yetkisini icra organına devretmiş olması 
demektir ki, İm da Anayasamıza aykırıdır. Bina
enaleyh, Hükümetin muhtelif zamanlarda ve 
muhtelif şartlar karşısında gümrük tarifelerinde 
muhtelif sebeplerle değişiklikler yapmak zarure
tini kabul ediyoruz. 

Bâzı sanayiin korunması, bâzı maddelerin it
halinin kolaylaştırılması bakımından gümrük ta
rifeleri üzerinde o anda, acilen yapılması lâzım-
gelen değişiklikler karşısında Hükümetin davra
nışlarına bir elastikiyet tanınması doğrudur, ama 
bunu yaptıktan sonra şimdiye kadar başka ka
nunlarla da temin edilmiş olan bu hükmün mad
deden çıkarılmamaisı lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Simdi bir takrir sundum, bu takririn kabu
lünü istirham ediyorum. .Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Tak
riri okutuyorum : 

Başkanlığa 
2 nci maddenin Hükümet teklifindeki (C) 

fıkrasının müzakere edilmekte olan 2 nci mad
deye ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

VASFI GERGER (Urfa) 
hat vermez mi acaba? 

Hükümet iza-

14 . 5 . 1984 O : 3 
BAŞKAN — Buyurun; Sayın Sözcü. 
GEÇİCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

ONAR (Konya) — Efendim, Hükümet teklifin
de Hükümete verilen yetki sınırsız bulunmakta 
idi. Bilâhara Millet Meclisinde bu yetki % f>0 
oranında sınırlanmış bulunduğu için Hükümetçe 
kullanılacak yetkinin bilâhara Yüksek Meclisin 
tasvibine arz edilmesine artık lüzum kalmamak
tadır. Esasen Anayasa Mahkemesinin bu husus
ta vermiş olduğu kararlar da bu maddenin Ana
yasaya aykırı olmadığını sarahatle tesbit etmiş 
bulunmaktadır. Kısaca şu maddeyi bu mevzuda-
ki Anayasa kararını okumak isterim : 

«Yasama organı kanun yaparken bütün ihti
malleri göz önünde bulundurarak teferruata ait 
hükümler de tesbit etmek yetkisini haiz ise de, 
zamanın gereklerine göre, sık sık değişik tedbir
ler alınmasına veya alman tedbirlerin kaldırılmı
şına ve yerine göre tekrar yerine konulmasına 
lüzum görülen hallerde yasama organının yapısı 
bakımından ağır işlemesi ve günlük olayları izli-
yerek zamanında tedbirler alınmasının müşkülâtı 
karsısında kanun koyucunun esaslı hükümleri 
tesbit ettikten sonra, ki hurda esas hükümler tes
bit edilmiştir, % 50 oranında tahdidedilmistir. 
Hükümete verilen yetki ihtisas ve idare tekniği
ne taallûk eden hususların düzenlenmesi için 
H ülküm ete yetki verilmesi yar-Taıma yetkisini (kul
lanmaktan başka bir şey değildir.» Şu hale göre 
bu durumun yasama yetkisinin yürütme organı
na bırakıldığı anlamına almak doğru olamaz. Bu 
hususta Anayasa Mahkemesinin ınütaaddit ka
rarları vardır. Hükümet teklifinde yetki sınırsız 
idi, bu yetki sınırlandırılmış, esaslı şekilde tatı-
didedilmiş bulunduğu için ayrıca Meclisin tas
vibine sunulmasına bu bakımdan lüzum ve ma
hal kalmamış ve Millet Meclisinde bu madde bu 
şekilde çıkarılmış bulunmaktadır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, biz meselenin teferruatında değiliz. 
% 50 verilmiş, '•% 100 verilmiş, '% 80 verilmiş, 
meselenin hu tarafın da değiliz. Meselenin pren
sibine parmak 'basıyoruz. Biz diyoruz ki, bu 
yetki, teşriî organın yetkisidir. Teşriî organ 
yetkisini devredemez diyor. Muhterem arkada
şım, sözcü arkadaşım buradan Anayasa Ko
misyonunun bu mevzudaki kararını okuyor... 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET i 

ONAR (Konya) — Anayasa Mahkemesinin ka
rarım okudum. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Evet. 
Yüksek Senatomuzun Anayasa Komisyonunda 
bu mevzuda vermiş olduğu karar vardır ve Ana
yasaya aykırı olduğunu tesbit etmektedir. 

Şimdi, bundan evvel aynı kanunda, Hükü
metin tarifeler üzerinde yapmış olduğu değişik
liği üç ay içerisinde Meclise getirip kanunlaş
tırması hükmü mevcut Mi ve bu hükme isti
naden bu mevzuun kanunlaşması gerekiyordu. 
Kanun teklifi geçen sene getirilmiş olmasına 
rağmen hâlâ çıkmış değildir. Ve Anayasa Ko
misyonunda bu kanunun Anayasaya aykırı ol
duğu noktasında bir karar çıkmıştır. Vs buna 
göre de reddedilmiştir. 

Şimdi, Mecliste müzakeresi sırasında Mec
lisin Anayasa Komisyonuna gitmiş. Meclisin 
Anayasa Komisyonu demiş ki, «Anayasaya ay
kırı değil dii'.» 

Senatonun Anayasa Komisyonu demiştir ki, 
«Anayasaya aykırıdır» Şu halde her iki Ana
yasa Komisyonu arasında bir ihtilâf vardır. 
Biz de bu ihtilâfa istinaden diyoruz ki, bu hü
küm Anayasaya aykırıdır. Binaenaleyh her 
ne kadar yetkiyi Meclis % 50 ye kadar indir-
mişse de meselenin prensibi bakımından Hükü
metin 2 nci maddesiyle getirmiş olduğu (C) 
fıkrasının bu metinde 2 nci maddeye eklenme
sinin zaruri olduğu kanaatini izhar ediyoruz 
V3 bu kanaatimizde de İsrar ediyoruz. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çetin. Buyurun. 
ALÂEDDÎN ÇETİN (Çorum) — Muhterem 

senatörler, bugünkü Hükümetin getirdiği ka
nunlarda, gayet yumuşak ifadelere bürünmekle 
beraber umumiyetle çok geniş salâhiyetler 
talebettiğini görüyoruz. Bundan evvelki İkti-, 
«adi Devlet Teşekkülerinin reorganizasyonu 
mevzuunda ve Yüksek Murakabe Heyetinin 
Başbakanlığa değil, Büyük Millet Meclisine 
bağlı olması mevzuunda, yine Hükümet diren
miş hem icrayı, hem kontrolü kendi elinde 
tutmak istemiştir. Bu defa bakıyoruz, getirdiği 
teklifte geniş salâhiyet istiyor. tarifeleri lü
zumuna göro değiştirebileyim diyor. Biz de 
memleket sanayiinin durumunu düşünerek 
her iki Meclis de bu noktayı kabul ediyor. [ 

14 . 5 . 1964 0 : 3 
Fakat gariptir, Hükümet bu defa kontrolü 
kendisi teklif ettiği halde, nedense bu nokta i 
nazarda samimî ise bunu müdafaa »etmekten 
çekiniyor, (leçimi Kolmiisyomın teklifi üzerine 
salâhiyetini tabdidetmeye razı oluyor. Fakat 
•art'iik Meclise bir nevi Ihesap »vennıiek durumun-
dıa.n da. kuııtulinıajı tercih etmiş görünüyor. 

Muhterem S'ena!töıJIer, bir memılıekette m<c-
deni hayat ilerledikçe, sanayi gelldlştikçe, ik
tisadiyat komplike bir hal aldıkça Devlet <ÜVA-
kinalsı da takdir' buyurursunuz ki, 'genişle-!'. 
Bulgun Amıeırıika'nın devi eşmiş olan. iktisadi 
bünyeaini, .(hudutsuz derecede geli işlemiş olan 
Devdot- faaliyetlerini ancak ve ancak Meclis
lerinin hudutsuz kontrolü sayesinde bir nizam 

içinde yürütülebilmektedirler. Dünyanın her ye
rinde 'ikiti'sad'iı hayat genişledikçe, iktisadi 
hayat komplike hal aldıkça suiistimallerin de 
olacağı bedihidir, tabiîdir. Bunu her zaman 
görüyoruz, okuyoruz. Bugün Amerikan Sena
to ;unun her bakımdan Amerikan Devlet faa
liyetlerini kontrol eden geniş salâhiyetleri ol
masaydı, belki Amerika'da dailıa büyük is'kan-
dallara ve dolay isiyle dalha birçok iktisadi ve 
idari yolsuzluklara şaıhidolacaktik. Şu tarife 
önümüze gelen masum salâhiyetler ister gibi 
görünen Gümrük Kanununun itimat buyuru
nuz, eğer partizanca ve yahut da başka bir 
zümreyi veya şahsı korumak em eliyle hareket 
edilmesi halinde çok tehlikeli bir silâh vermiş 
olduğumuza emin olunuz. Diyeceksiniz ki, söz
lü sorusu var, gensorusu var, Meclis bu yol
dan murakabe etsin. Bu yolla ımurakabenin güç
lükleri de ortadadır. Ya Yüksek Senatonuza 
Amerikan Senatosuna olduğu gibi Devlet faa
liyetlerini her an kontorl edecek geniş yetki ve 
p.ilâhiyetler tanıyalım, o zaman Hükümete ge
niş salâhiyet, Vermekten çekin/meyiz tabiî ola
rak, yahut da bugünkü halinde hiç olmazsa 
Hükümete verdiğiniz kanun koyma gibi geniş 
salâhiyetleri bir nevi hesabını vermek şeklinde 
birkaç ay ısonra huzurunuza getirmek mecburi
yetini koyalım. Bir tarife yapmıştır. Yarın 
pek çok dedi - kodular olabilir. Demin burada 
münalkaşasmı yaptığımız balıkçılık mevzuu gi
bi. Hâlâ o mevzu, emin olunuz, memleket 
çapında bir münakaşa .mevzuudur ve olacaktır 
da. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. İn
şallah Hükümet yetkilerini iyi kullanır da ba
lıkçılarımızın .ağlarını dahilî sanayii koruyaca-
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ğıni diye lüzumundan fazla bir seviyeye çıkar
maya mâni olur. îca'bında kotalarda müsaade 
gösterir, nisbeti düşürtür; buna bir şey demem. 
'Fakat bunu göstere mezse, yerli sanayi de butlu 
eevaplandıramazsa veya suiistimal ederse, bir 
taraftan bir ağ sanayii kim rai tını derken öbür 
taraftan balıkçıhk sanayiimizi tamamen sakat
lamış duruma düşeriz. 

Netice! imjârıı zatini! şudur kıi; )büküıin>et:ler̂ o 
ica'bed'iyor'sa, ,'reniş salâhiyet verelim, falkat 
her Hükümeti peşin olardık iyi haırlckeJt edecek 
diye kabul etsek daihi, dünyanın hiçbir yerin
de hiçbir Hükümetin kontroldan azade tutul -
ması lâzıimlgeldiği, meıleık haislcıfıli insanliaH'dan 
ibaret olduğu idıdia edilemez. Ve her yerde 
kontrol edüm'e-si şarttıır. Ye kontrol edilmesi 
de bir Hükümet için bir nakise değil, hattâ 
ibu kontrolü istemıek bir şeınefıtir. Nitekim, 
kendi 'teklifinde Hükümetin bunu istemiş ol
ması beni ekliden memnun cttıi. Nefsine güve
nen 'bir idare bunu ister. Fa/kat s om, nadan ne
dense böyle bir teklif şu veya: bu sebeple orta
dan kalkınca bundan da memnun görünüşü, 
emin olunuz, iyi bir iütılba bırakmıyor. Onun 
için ben mulhterem Hükümetten de bu iera.a-
tını üç ayda l)iv yüksek huzurunuza g'eıtıirenek 
tasvibiniz'e sunmayı terciUı etmesini ümidede-
ri.m. Ye 'bendeniz Me'hmeıt Ünaltdı arkadaşımı
zın 'takririnin kaibu'lünü istiHbaım ederim, Aksi 
'halde talımdn ediyorum ki; çok. sürmlyecek 
'böyle bir nnaiddcyi dalha. şiddetli bir kontrol 
imkânını bizzat yüksek huzurunuza getirtmiek 
ve Yüksek Heyetinizde kaflıul edilmek- zarure
ti doğaeağım zannediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan 
MALÎYE BAKANİ FERtl) MELEN — Sa

yın Senatörler, Gümrük tarifelerinde indirim 
yapmak vcyalıut bâzı resimleri tarifenin tesbit 
ettiği seviyeye çıkarmak hususunda Hükümetin 
yetkili olması mücbir bir zarurettir. Aksi halde 
tedbirlerin alınmasına imkân kalmamakta ve 
tedbirler iktisadi bakımdan bâz an çok vahîm 
neticeler tevlidetmektedir. Nitekim bugün oldu
ğu gibi, bugün Hükümetin bir tedbir alma yet
kisi olmadığı için, bu gümrük tarifesi burada 
kanun'laşıncaya kadar ve yürürlüğe girinceye 
kadar birçok ithalâtçı geniş nisbette elde ettiği 
döviz imkânı ile ithalât yapmakta ve ileride bu 
kanun çıktığı takdirde artan farktan istifade et-
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meyi düşünmektedir. Halbuki, bu sahada alına
cak tedbirler bâz an 24 saat zarfında tatbiki iea-
beden tedbir olur, ve ancak o suretledir ki, bek
lenen iktisadî neticeyi verir. Bu hüküm bu se
beple getirilmiştir. Ve buna iktisat ilim dilinde 
asına kilit tabir ederler. 

Dünyanın her mem'leketinde vardır. Nedense 
bizim bundan evvelki tarifede indirme yetkisi 
kabul edilmiş, fakat zam yetkisi kabul edilmemiş
tir. Bu yüzden de bir çok vahim neticeler doğ
muştun* ve doğmaktadır. 

Bu maddenin Anayasa ile bağdaşıp bağdaş-
mıyaeağı meselesi zannediyorum ki, mahlûldur. 
(,'ünkü Anayasa Mahkemesi buna benzer Türk 

parasını 'koruma kanununa istinaden Hükümet 
•karanamelerle prim almakta ve ceza vaz'et-
mektedir v.s. Bunlar Anayasa Mahkemesine git
miştir ve Anayasa Mahkemesi, arz ettiğim mu
cip sebeplerle yani «Hükümetin iktisadi tedbir 
hususunda yetkili olması lâzımdır. Ancak bu su
retle Anayasanın emrettiği vazifeleri yerine ge
tirebilir. 

Binaenaleyh, bu yetkinin verilmesi Anayasa
ya aykırı değildir» şeklinde bir karar vermiş. 
Bu tamamen müşabih bir hâdisedir. Bu sebeple 
buna dayanan Meclis Anayasa Komisyonu da 
Anayasa Mahkemesinin bu kararına ve bu ka
rarma esas teşkil eden esbabı müeibeye dayana
rak bu teklifi bu hükümlerin Anayasaya aykırı 
olmadığına karar vermiştir. Zaten sayın arka
daşlarımız da zannediyorum, bu noktada ısrar 
etmiyorlar, daha çok Hükümetin murakabe edil
mesi bakımından alınacak karar buraya gelsin 
diyorlar. Hükümet kendi teklifinde ifade edildi
ği gibi, hakikaten murakabeden kaçmamış, böy
le bir hüküm koymuştur. VaJnız Hükümet tekli
fi arkadaşların da izah ettiği gibi, geniş idi. Ya
ni resimleri hudutsuz şekilde artırabiliyordtı. 
Meclis Komisyonu bunu talıdit etti. Tarifede 
mevcut miktarın ancak CA 50 sine kadar artırır 
dedi. Bu olunca artık Hükümetin yetkisi hudut
suzdur, binaenaleyh, fahiş hatalara veyahut en
dişe edilen bir hususa düşmesi ihtimali kalma
mıştır. Bu sebepten sebepsiz olarak her hâdise 
için, çünkü çok karar alınacaktır. Belki bir yıl 
içinde 80, 100, 200 karar alınabilecektir. O kadar 
tasarı getirilecektir. Büyük Meclisi de sebepsiz 
olarak böyle bir külfet altına sokmıyaiım esba
bı mucibesi ile Meclis Komisyonu ve Millet Mec
lisi bu ciheti kaldırdı. Takdir Yüksek Senato-
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nundur. Hükümet olarak biz bundan içtinap et
meyiz. Nitekim getirdiğimiz hükümde yer almış
tır, ama hakikaten hudut1]andığı için artık endi
şe ortadan kalkmıştır. Bu sebeple gelmesinde 
büyük bir fayda da mevcut değildir, tasdik için. 
Kaldıki Hükümet bunu yaparken sadece bir 
Hükümet kararıyla yapmamaktadır, sayılıyor. 
Plânlamadan Ticaret Odaları Birliğinden, bir 
çok yerlerden mütalâa alıyor. Ve onların kararı
nı alıyor. Yani alenileştiriyor meseleyi ve on
ların kararını, mütalâasını aldıktan sonra bir 
neticeye varıyor. Bu sebeple, yani bir suiisti
mal olması, kayırılma olması, partizanlık vesa
ire olması ihtimalini de bu suretle ortadan kal
dırıyor. Kaldı ki böyle bir şey olsa dahi Hükü
met daima Meclisin murakabesine tabidir. Mec
lis başka usullerle, İçtüzük ve Anayasadaki 
usullerle Hükümieti bundan dolayı murakabe 
edebilir. Ye Hükümet hakkında her tedbiri ala
bilir. Biz bu sebeple Hükümet 'maddesini tekrar 
huzurunuzda çıkıp müdafaa etmek ihtiyacını 
duymadık. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sual soruluyor, Sayın Bakan. 
ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Sayın Ba

kan, üç ay içinde bir kaç değişiklik yaptı Hükü
met. Bunun için ayrı ayrı tasarılara lüvum var 
mı? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Mec
lisin huzuruna getirilmesi de mümkündür. Üç ay 
zarfında plânı toplayıp getirmesi de veya ayrı 
ayrı getirmesi de mümkündür tatbikatta. Her-
birinin mucip sebepleri ayrı olabilir. Yapar yap
maz Hükümet getirmek ister, Hükümet -böyle 
bir hüküm kor. Zaten azami müddet olan üç ayı 
beklemeden de Hükümet, getirmek ister. O se
beple Büyük Meclis huzuruna böyle yüzlerce ta
sarı gelebilir, muhtemeldir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka, söz is-
tiyen yok. Önergeyi tekrar okutuyorum : 

(Mehmet Ünaklı'nm önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Efendim mevzuubahsolan, Sa

yın Ünaldı, bizim usulümüzde maddenin bu fık
rasını aynen yazmanız lâzımdır. (O) bendi Ba
kanlar Kurulunun bu madde gereğince alacağı 
kararlar Resmî Gazete ile yayınlanmak suretiy
le hemen yürürlüğe konur ve bu tarihten itiba
ren 3 a 3̂  içinde onanmak üzere yasama organla
rına sunulur» şeklinde bir ilâve istenmektedir. 
Takriri oylarınıza arz edeceğim. Takririn nazarı 
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itibara alınmasını kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kaimi edilmemiştir efendim. 

Maddeyi tekrar okutuyorum efendim. Oyla
rınıza arz edeceğim. 

(2 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE :>. — a) 2 nci maddede yazılı Ba
kanlık ve teşekkülleree birlikte yapılacak ince
leme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve it
hali uzun vadeli plân hedeflerine uygun görü
lecek eşyanın Gümrük vergileri ile ithalde alı
nan İstihsal Vergisini ve belediyeler ait vergi
lerle Rıhtım Resmini Bakanlar Kurulu, bunla
rın, gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren 
en cok beş yılllık bir devre içinde ve yıllık eşit 
taksitlerle tahsiline kararname ile müsaade et
meye yetkilidir. 

b) Yukardaki fıkra hükmünü, Türkiye'de 
imal ve istihsal olunan yatırım maddelerinin 
maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da 
aynı maksatla uygulamaya, bunun için de bu 
türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teş
his ve tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yılda 
ve beş müsavi taksitte ödenmesini sağlamak 
üzere gerekli tedbirleri kararname ile almaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

e) Bu mıaddede bahis konusu yetkiler ka
mu sektörü ve özel sektör için eşit şekilde kul
lanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Oylarınıza ar zediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerinin uygu
lanması ile ilgili usuller ve esaslar 2 nci mad

dede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından 
bu 'kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar Ku
rulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte 
gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Yukarıdaki maddelerde gös
terilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci mad
dede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az 
daire başkanı yardımcısı, genel müdür yar
dımcısı ve genel sekreter yardımcısı kademe-
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sindeki yetkili temsilcilerinden, Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi ile kurulacak ve başkanı bu 
kararda belli edilecek vazifeli bir komisyon ta
rafından yapılır. 

Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok 
o'lnnyan fasılalarla toplanarak gündemindeki 
konuları görüşül' ve karara bağlıyarak Hükü
mete arz eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ftmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sa
yılı Kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe ko
nulan Bakanlar Kurulu Kararları ve bunların 
onanmasına ilişkin kanunlar yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BANKAN— Madde üzerinde söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GKCİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 5 nci 
nmddesinde yazılı komisyonun 4 ncü maddede 
yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müd
detle yapacağı toplantılar için 5 nci maddede ya
zılı tahdidi hüküm uygulanmaz. 

BANKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınmza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MA DDK 7. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun 5 nci maddesi uygulanmaz. 

BANKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDİ] 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BANKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddenin tümü üzerinde söz isltiyen?.. Yok. 
Maddenin tümünü cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
K'i'... Kabul edilmiştir. Kanun açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

Açık oy neticelerini arz ediyorum. 
Efendim, 31. . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm-
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ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının oy
lamasına (106) .sayın üye katılmış (69) kabul, 
(34) ret, (3) çekinser salt çoğunluk sağlanmış

tır. 
Aynı kanunun geçici 2 nci maddesinin oyla

masına (100) sayın üye katılmış, (98) kabul, 
(1) ret, (1) çekinser salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Kanunun tümünün oylamasına (93) sayın 
üye katılmış (70) kabul, (22) ret, (1) çekimser 
tasarının kanuniuğu Senatomuzea kaibul edilmiş
tir, hayırlı olsun. 

MALÎYE BAKANİ FERİ D MELEN — Sa
yın Başkan, kabul edilmiş olan bir takrir var
dır. Vergi usulü hakkında. 

BAŞKAN — Efendim ufak tefek kanunlar 
var. Yarın da tatile gireceğiz, usul kanunu deği
şikliğiyle çıksa dahi bitireceğimize kaani deği
lim. Onun için bu kanunları çıkarsak dahi iyi, 
değil mi? 

MALİYİ] BAKANİ FERİT) MELEN — 
Takrir kabul edil misti efendim. 

BANKAN — Biliyorum ama, demin de bir 
takrir kabul edilmişti. 

MALİYİ] BAKANİ FERÎD MELEN — Ge 
lir Vergisi ile ilgili olduğu için arz ediyorum 
efendim. 

BANKAN — Müsaade buyurun efendim. Bir 
önerge var okutuyorum : 

S. —• Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtında çalışmakta olup hususiyet arz eden 
yer ve hizmetlerde görevlendirilen Sağlık per
soneline dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler re Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/531, 2/89; C. Senatosu 
1/104) (S. Sayısı: 151) (1) 

BANKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölümün

de 2 nci sırada bulunan N. Sayı: 451 Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtımda çalışanlar
la ilgili kanun tasarısının gündemde bulunan 
diğer kanun tasarısı, teklifi ve sorulara takdimen 
ivedilik ve öncelikle görüşülmesi hususunun He-

(1) 156 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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yeti ümumıyeye arzını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bolu Milletvekili 
Dr, Kemal Demir 

BALKAN — Sayın Maliye Bakanı, bu ka
nun gayet kısa. Yani 5 - 10 dakikada bitiririz 
müsaade ederseniz. 

(Jüııdemdeki 451 sıra sayılı kanun tasarısının 
müzakeresi hakkında öncelik ve ivedilik teklifi 
vardır. Önceliği oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaıbul edilmiştir 
efendim. 

Rapor 9 . 5 . 1064 tarihinde dağıtılmıştır. 
48 saatlik müddot geçmiştir. Raporun okunması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Raporun okun
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Buyurun Sayın Türker. 

HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — Sa
yın Balkan, sayın senatörler, bu kanunun lehin-
dayini. Çıkmasına taraftarım. Ancak Hükümet 
adına yapılan teklif de bir noksanlık var idi. Son
ra bu noksanlık Yüksek Senatonun Bütçe ve Plân 
Komisyonunda bir nöbzo telâfi edilmiş. 

Sayın arkadaşlarım, çok iyi takdir edersiniz 
ki, bugün memlekette teknik elemana ve bu ara
da tııb adamına çok ihtiyaç vardır. Bu kanunun 
esbabı mucibesinde de deniyor ki, lâzım olduğu 
kadar tıb mensubu bulamıyoruz. Onun için de 
terfihlerini sağlıyarak .memleketin sağlık yönün
den işlerini iyiye götürmek azmindeyiz, kararın
dayız. Buna canü gönülden taraftarım. Fakat 
memleketimizde teknik eleman olarak mühendis 
çeşitli şubeleriyle terfih ettirilmektedir scbcbola-
rak da, memleket hizmetlerinde bulunacak tek
nik elemana ihtiyacımız çok. Bulamıyoruz ve bu
nun için de yevmiye veriyoruz deniyor. Kabul 
ediyoruz. İdarecilere tazminat veriliyor, adliye
cilere tazminat veriliyor. Şimdiye kadar tazmi
nat alamıyan ve fakat hakikaten teknik sahada 
fazla hizmet gören iki meslek mensubu vardır. 
Bunlardan birisi tıp mensupları doktorlar, ikin
cisi de veteriner hekimler. 

Çok muhterem arkadaşlarım, insan sağlığı
nın korunmasında veteriner hekimliğinin rolünü 
elbette ki, Hükümetin bu kanunu terviceden, 
Sağlık Bakanlığı ve mensupları en az benim ka
dar hattâ benden daha iyi bilirle]'. Bugün bir-
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çok z>oolozlar yani hayvanlardan insanlara geçen 
hastalıklar vardır ki bunlar vaktiyle mücadele
si yapılıp, önlenmezse ne kadar gayret edilirse1 

edilsin, bunu doktorlar önliyemezler. Meselâ 
•bank. Eğer hayvanlar üzerinde tedavisi yajM-ip1 

önlenmezse insanlarda burum tedavisi çok zov-
dur. Kuduz, hayvanlar üzerinde "tedavisi yapıl
mazsa insanlar üzerinde tedavisi imkânsızdır. 
Şarbon, hele ruam denen bir hastalık vardır ki, 
tedavisi imkânı yoktur. Onun için evvelâ hay
vanlarda mihrak olarak, elde edilen bit hastalık 
buna musap olan hayvanların imhası stn'etîyh» 
ortadan kaldırılıyor ve insanlara geçmesine nin
ni olunuyor. 

Ekonomik bakımdan da, 'memleket gelirine1 

veterinerlerin sağladıkları yardımı tekrarlamayı' 
lüzumlu görmüyorum. Çünkü her vesile ile-
huzurunuza getirmiş bulunmaktayız. O halde 
kaderini, teknik elemanlardan ayrı. adlî ve idari 
elemanlardan ayrı, Sağlık Bakanlığı mensupla
rına bağlamış olan, Tarım Bakanlığı ve diğer 
bakanlıklardaki veteriner hekimlerin haklarını 
kim düşünecektir niçin bunların hakları veril
miyor diye Hükümetten bir sual sorsak, acaba 
ne diyeceklerdir? Ben düşünüyorum ki, sizler
den rica ederek, bu 'meslek mensuplarını da, 
kanunun şümulü içine almayı teklif etsem el
bette ki hoş karşılanmıyaea'k. Çünkü bir uv. 
evvel bu kanunun çıkmasında fayda mülâhaza 
ediyorum. Ancak şunu tekrar ifade ediyorum 
ki, eğer hakikaten bu memleket evlâtlarına yap
tıkları hizmet nisbetinde Hükümet el uzatacak-
sa, bugün Türkiye'de plânlama dahi 3 000 vete
rinere lüzum gösterdiği halde, aktif çalışan 
veteriner sayısı bir türlü bini dahi bulmamak
tadır, fakülte talebe bulamamaktadır. Memle
ket bu yüzden milyonlarca zarar görmektedir. 
O halde doktor bulamıyoruz tazminat verelim, 
teknik eleman bulamıyoruz, 140 - 150 lira yev
miye verelim. Veteriner 'bulamıyor musunuz, 
arkadaşlar? Onun için bir temenni mahiyetinde 
olan bu konuşmamla Yüce Senatodan istirham 
ederim, Hükümet olarak veteriner hekimler hak
kında da, meslekin kaderine, bu meslekin ter
fihine bir çare bulunmasını istirham ve temenni 
ediyorum. Yoksa söz 'almaktan maksadını, bu 
kanunu engellemek değil veyahutta 'bir önerge 
ite oylamaları çatıştırmak değil, bu kanuna ta
raftarım ve çıkmasını arzu ediyorum. Bean 
şart ki, daha çok feragatle çalışan bu meslek 
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mensuplar ının da Hükümet olarak düşünülme
si temennisini t e k r a r arz ediyorum. Hürmet le
rimle. (Alkışlar .) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın LYtuğ. 
CELÂL ERTÜĞ (Elâzığ) — Sayın. Başkan, 

muhterem senatörler, bu kanun sağlık hizmetle
rimizin yürütülmesinde büyük yardım ve ko
laylık sağiıyacağı için, hepinizin lütfen bunu 
desteklemenizi, »'erek mensubu bulunduğum 
sosyal komisyondan geçerken edinmiş olduğum 
kanaa te is t inaden ve gerekse bir hekim olarak 
arz ederim. 

Ayrıca Sayın Hasan Ali Türker ' i de teselli 
edecek bir unsuru da haizdir. Bu ikamın Sağlık 
Bakanl ığ ında çalışan veteriner Imkteriologların 
da, aynı şekilde bu ' tazminattan faydalanmala
rını temin etmektedir . Art ık fazlaca maruza t t a 
bulunmaya lüzum görmeden Yüksek Heyetini
zin 'bu k a n u n u bir an evvel çıkarmasını diler, 
hürmetler imi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İznıen. 
MEHMET İZMEN (<üresun) — Efendim. 

bu 'kanunun bir an evvel çıkması hakikaten 
mucibi memnuniyet . Ötedenberi şikâyet mev
zuu olan sağlık elemanlarının hizmete bağlan
ması mevzuunda 'atılmış, bir adımdır. Bunu şük
ranla, kaydetmekle beraber. Sayın Türker ar
kadaşımızın da işaret et t iği gibi veter iner he
kimler de aşağı - yukar ı müşabih hizmet görme
leri i t ibariyle böyle bir ücretle üeretlendirilıııe-
leri yerimle olurdu. Bu kanunla Sağlık Vekâ
let inden vazife alacak veterinerlerin ayın şekil
de tazminata tabi tutulmasına ait bir hüküm 
var. Onun için bunun dışında asli vazifelerini 
görecek veter inerler bu tazminata müstehak 
olmayacaklardır. Bu ve buna benzer ücret müda
haleleri ücret nizamını Devlet teşkilât ını , ve
kâlet ler 'arasında ha t tâ aynı vekâlet arasında 
altüst etmiştir. Bir kısım insanlar şu veya bu 
ücret i almışlar aynı vekâlet içinde bir kısım 
insanlar daha az ücretle hizmet görmeye tabi 
tu tu lmuşlard ı r . Bu ta, üniversitelere, ıııenşelere 
kadar , bu nıesleke iktisabedenler üzerinde bir 
menfi tesir icra etmiştir. Bu hükmün 'bir an ev
vel kanunlaşmasını umumi temayüle uyarak te
menni etmekle beraber burada işaret edilen hu
susların ve topyekûu bu gibi meselelerin halle
dilmesinde de Hükümet in gayretl i tedbiri sürat

le Pa r l âmentoya getirmesini temenni ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Artus. 
ÂMİL A R T l ' S (Oumhurbaşkanınca S. (T.) 

•— Muhterem arkadaşlar, büyük bir ihtiyaca ce
vap veren, bu kanuna şahsan müspet oy verece
ğim. Ancak bu vesile ile bir temenniyi de izhar 
etmek istiyorum. Ve Hükümetin dikkatini çek
mek isliyorum. Önümüzdeki kanun tasarısı Ve
ter iner hekimlik konusunda Sağlık Bakanlığına 
bağlı olan veteriner hekimlere ödenek verilmesini 
derpiş etmiştir. Aynı meslek mensubu olan, fa
kat Tarım Bakanlığına bağlı bulunan veteriner
lerin ödenek, alamamak gibi bir durum ile karşı 
karşıya geldiklerini görüyoruz. Bu itibarla ay
nı meslekin mensubu olan insanlar arasında bir 
ikilik yaratmamak ve iki tür lü muameleye tâbi 
tutmamak için Hükümetin Tarım Bakanlığına 
bağlı olan veteriner hekimler hakkında da. bu is
t ikamette bir tasarıyı kısa bir zamanda getirme
sini temenni ediyorum. 

Kanun tekniği bakımından bu tasarının içine 
Tarım Bakanlığına bağlı veteriner hekimler için 
bir teklif yapmayı uygun görmüyorum. Böyle 
bir teklifin, kanun tekniği bakımından yerinde 
olmıyaeağı kanaatindeyim. Fakat bu mahzurun, 
bu açık kalan noktanın bizzat Hükümet tarafın
dan tamamlanması ve doldurulması kanaatini 
izhar ederek hepinizi hürmetle selâmlarım. Sayı-
gılarınıla. (Alkışlar). 

BAŞKAN' — Sayın Kalpaklıoğlu. 
H Ü S E Y İ N K A L P A K L l O ( H , r (Kayseri) — 

Lfendinı, bu tasarının 1 nci maddesini bendeniz 
biraz gayri vazıh gördüm. Bir kere vekâletin teş
kilâtından bahsediyor. Teşkilât deyince... 

BAŞKAN --- Sayın Kalpaklıoğlu, maddelere 
geçmedik. Tümü hakkında, konuşuyoruz. Mad
delere geçildiği vakit konuşsanız daha iyi olur. 

HÜSUYİN K A L P A K L l O Ğ L r (Devamla) — 
Zaten kanun iki maddeden ibarettir . Peki efen
dim, maddelere geçildiği zaman konuşayım. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz ist iyen'? 
Yok... Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmiştir. İvedilik teklifini kabul edenler... Lt-
miyenler... Kabul edilmiştir. Maddeyi okutuyo
rum. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında 
çalışmakta olup hususiyet arz eden yer ve hiz
metlerde görevlendirilen sağlık personeline öde

nek verilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilâtında ve Hıfzıssıhha enstitülerinde 
çalışan tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, kim
yager, kimya, mühendisi, kimya lisansiye ve ve
teriner hekimlerden, coğrafî, iktisadi ve içtimai 
sebeplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Ku
rulunca kabul olunan yer veya hizmetlerde sü
rekli görevde bulunanlara, her ay maaşlarından 
ayrı olarak 1 000 liraya kadar, Bakanlar Ku
rulunca belirtilecek esaslar dairesinde ödenek ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, bu
yurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAK LIOOJLF (Kayseri) — 
Muhterem, arkadaşlarım, birinci maddeyi bende
niz vazıh bulmadığımı arz etmiştim. Başkan 
maddelere geçildikten sonra konuşmamın dalı a 
doğru olacağını bildirmesi üzerine, kürsüyü terk 
etmiştim. Arz ediyorum. 

Efendim burada bir kere hususi vaziyet, di
yor. Bu hususi vaziyetin takdiri Bakanlar Ku
ruluna bırakılıyor. 

tkincisi, 1 000 liraya kadar ücret verilir, di
yor. Ve âzamisini tâyin etmekle bırakıyor .As
garisi 'hakkında bir fikir vermiyor. Yani, kaç lira 
ile başhyacaktır? Ve tabip için kaçtan başlıya
cak, diş tabibi için kaçtan başlıyacak, kimyager, 
veteriner için bunların her birinden kaçar lira 
asgariden başlıyacak. Kaçar lira âzamiye kadar 
yükselecekler, demiyorum. Çünkü bin lira had 
hepsi için kabul edilmiş görülüyor. Üçüncüsü ; 
mahal ve görevin ta(kdiri îcra Vekilleri Heye
tine (bırakılıyor. Arkadaşlar, şunu arz edeyim 
ki, bu, büyük bir dedikodunun kapısını açı
yor. Filân yerdekiF çalışanlara dâhil, filânlara 
dâhil değil. Kim fazla vekâletin kapısında. 
ağlarsa, kim fazla inleme, aşındırırsa bu - bilmi
yorum ama - bundan faydalanacak, sesini du-
yûramıyanlar faydalanmıyaeak gibi geliyor. 
Ve »bir keyfîlik hemen kanunun birinci mad
desini okuduğumuzda kendisini gösteriyor. Bir 
kıstas, bir kriteryüm konmuyor, şart denmi
yor. Mahrumiyet mıntakası denmiyor, yolu 
yok, şu imkânlarından mahrum denmiyor. Gün
de su kadar saatten fazla çalışmak mecburi-
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yetinde olan şu müesseseler denmiyor, denmi
yor. denmiyor ve benim anlayışıma göre belki. 
bilmiyorum 1 nci maddenin mânası bu kadar 
uzun değil. Yalnız yulkarda sayılan «Tabip, diş 
tabibi, eczacı, biyolog, kimyager, kimya mü
hendisi, kimya lisansiyesi ve veteriner hekim
lerin..» dışında, madde şöyle bitiyor. «Bakan
lar Kurulunca kabul olunan yer veya hizmet
lerde, «ürekli görevde bulunanlar» tâbirinin 
içine hemşireleri, ebeleri, sağlık memurlarını 
da girer görüyorum. Bilmiyorum, Bakan ve
ya, komisyon izahatta bulunacaklar nıı ve ha
kikaten bu 1 nci maddenin bu kadar geniş 
mânaya alınması mümkün mü? Ben maddeyi 
öyle görüyorum. Tahdidi surette saymış görmü
yorum. 

Ben Sayın Vekilden de istirham ediyorum, 
bu cihetin arz ettiğim ve açık kapı olarak gör
müş olduğum bu cihetin inzalimi yapıp da 
bizi tenvir etmelerini istirham ediyorum. Haki
katen kriteryumdan mahrum olan ve Bakan
lar Kurulunun kabul ettiği esaslar dâhilinde 
hizmetlerde ve yerlerde açlışına-k tâbirini çok 
geniş ve umumi mânada görüyorum ve bu bin 
lirayı da o derece mübrem görmüyorum. Çün
kü asgari haddini muhterem arkadaşlar, tes-
bit ve tâyin etmeden, ayda bin liraya kadar ek 
ödenek veya ücret verileceğini ifade etmiş. 
kamın insansı bırakmış. Yüzden, ikiyüzden, 
beşyüzden şu kadara kadar demiyor. Demek 
ki, bu çok umumi bir tâbir oluyor. 

Hürmetlerimrle, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Çetin. 
ALÂEDDİN ÇKTİN (Çorum) — Muhte

rem senatörler, önümüze gelen tasarı sadece 
Sağlık Bakanlığını ilgilendiriyor. Fakat muh
telif meslek gruplarını içine alması bakımın
dan cidden büyük bir adaletsizlik yaratıyor. 
Aslında Sağlık Bakanlığı bilhassa lâboratuvar-
Jarda «alışacak doktor bulmakta müşkülât 
çekiliyor. Dolayısiyle böyle bir imkân vermesini 
tabiî u-örürüz. K;;;kat .momhik'ötiıı, bil ha sa be
şerî tabiplerle kardeş meslek olan veteriner 
tabiplere de geniş ihtiyaç olduğu malûm. Bu
gün memleketin birçok yerlerine, birçok mües
seselere zootekni müesseselerine bâzı lâboratu-
viirlara hakikaten veteriner temininde güçlük 
çekiliyor, (iüç bir tahsil içinde yetişen, köylü 
ile en çok temas t\\vn dolayısiyle halk eğiti-
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ımnde de cidden gönüllü olarak büyük bir rol 
oynıyacak bir veteriner kütlesi vardır. Gönül 
isterdi ki, madem Maliye- Bakanlığında burada 
cömert davranmış ve bu ödeneği karşılamayı 
göze almış. Burada bu bakanlığı değil, meslek
leri ele alalım. Yalnız tabip, Sağlık Bakanlığını 
da ilgilendirmiyor. Veterinerin ise, pek az sa
yıda ancak 5 - 10 kişilik bir miktarı Sağlık Ba
kanlığında çalışıyor. Yüksek Senatonun bu ci
heti göz önüne alarak büyük bir lûtufta bulu
nursa, Hükümetin de imkânı varsa, bunu bir 
bakanlığa değil, mesleklere teşmil edelim. 

Memleketin her bakımdan gerek hıfzıssılılıa 
bakımından, gerek millî korunma, millî tas-
diye bakımından pek lüzumlu olan beşerî tabip
lerle veteriner hekimler mevzuunu toplan ele 
alarak memleketin en ücra, köşelerine hekim 
göndermek imkânın'., yine boş kalan birçok 
1 âb o ratu v a rla rı mı za ı n ü teh a ssı s bul n ı a k im k â-
ııını temin edelim. Bu sebeple bu maddenin 
yeniden komisyonda görüşülmesinin, .mümkün 
.iso bu mealde tadilinin, faydalı olacağı ka
rı a atiyle huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın. Gcrgvr. 
VASFI GERGEU (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, mâruzâtım bir- iki nokta üzerinde 
kısaca olacaktır. Evvelâ böyle bir yerinde ka
nunu yüksek huzurunuza getirmekle Sayın 
Bakana bu kürsüden bu meslek mensupları na
mına teşekkür etmeyi vazife bil'nim. Yalnız 
birinci maddede Sayın Kalpaklıoğhı arkadaşı
mızın da işaret eltiği gibi, benim de tereddüdü
mü mucibolan bir - iki ciheti arz etmek ve bunu 
zapta geçtikten sonra Sayın Bakanın da iza
hatı ile ilerdeki tatbikatı kolaylaştırmak bakı
mından kürsüyü işgal ettim. 

Bir defa şimdiye kadar yapdığımız gibi, 
diğer müessese mensuplarına verilen ödenekler
de daima bir kıstas nazara alınmıştır. 

Bu kıstasta; 1. Sıfat ve salâhiyet, 2. Hiz
met mefhumu. 3. Bölgelere göre tasnif. 
4. Malî hesap bakımından koordone meselesi. 
Şimdi bu birinci maddenin mutlak hükmü ile 
bunları tatbikatta telif etmek zor olacaktır. 
Acaba neden bu teklifde, bu tasarıda mahrumi
yet bölgelerine göre bir tasnif, vazife gören ar
kadaşların vazife ve hizmet mefhumuna, göre 
sıfat ve salâhiyetlerine ait bir tasnif yapılma
mış. Simdi bunun âzami haddi bin lira olarak 
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gösterildiğine göre, kanunun verdiği bu salâ
hiyete seyyanen bütün meslek mensuplarına bin 
lira vermek imkanını da sağlıyabilir, 50 lira 
vermeyi de sağlıyabilir. Bunun tatbiktta eğer 
bir müşkülâlı olımyacak veya Sayın Bakanın 
Bakanlık teşkilâtına göre, bu kanunun tatbika
tı yüzünden bir hazırlığı varsa, bunları izah 
buyurarak zapta geçmek suretiyle halledilmesi 
yerinde olur. 

Veteriner m eslek ind elci arkadaşların duru
mu hakikaten ele alınacak bir mevzudur. Fakat 
bu kanunla bir ilgisini göremiyorum. Nitekim 
ele alan arkadaşlar da temenni mahiyetinde 
bunu Hükümetin nazarı dikkatine arz etmişler
dir. Bu sebeple de tasarının komisyona geri 
gitmesi, iade edilmesinde de her hangi bir sebep 
yoktur. Şayet Sayın Bakanın vereceği bu izah 
bizi tatmin etmezse ona göre konuşma hakkımız 
da gayet tabiî mahfuzdur. Hürmetlerimle. 

SAĞLIK VK SOSYAL YARDIM BAKA
NI KEMAL DHMÎR (Bolu Milletvekili) — 
Sayın senatörler; kanun üzerinde görüşen arka
daşlarımız, tazminatın veriliş şekli ve verilen 
elemanları tam mânasiyle kapsamadığını ifade 
ettiler. Bu konudaki düşüncelerimi özetlemek 
istiyorum, değerli vaktinizi fazla almamak için. 

Kanunun evvelemirde bizim getirdiğimiz 
anlamda anlaşılamadığı kanaatindeyim. Bu ka
nun bir tazminat kanunu değildir. Bu kanun
la Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı kendi men
suplarına, kendi personeline tazminat verme
yi ve onların malî vaziyetlerini biraz daha ge
liştirmeyi ön plânda mütalâa etmiş değildir. Se
bepler arasında muhakkakki bu da vardır. Fa
kat bu kanunun asıl getirmek istediği bundan 
başka bir şeydir. Sağlık Bakanlığı olarak koru
yucu hizmetlerde çalıştırılmak üzere 2 14-1 he
kim ve diğer personele ihtiyaç vardır. Hekim, 
eczacı, çok az sayıda veteriner, diş tabibi ve 
kanunda belirtilen saydığımız kimyager, biyo
log gibi. Bunların sayısı 2 141 dir. Bunun 
karşılığında 398 münhal vardır. Hükümet ta
biiliklerinde 107 münhal vardır. Belediye 
tabibliklerinde 134 münhal vardır. Sağlık mer
kezlerinde 85, sağlık müdürlüklerinde 8, sıtma 
başkanlığında 20 ve devam ediyor. Bu şundan 
doğmaktadır: Sağlık hizmetlerinin görülüşün-
de, aynı hizmet unvanını taşıyan vazifeli arka
daşlarımızın bir kısmı daha cazip yerlerde va-
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zife görmektedirler; ama bir kısmına teklif edi
len ve hizmet verilen yer hekim için veya di
ğer personel için çalışma bakımından randıman- ; 
3ı olmadığı için cazip olmamakta ve meslektaşla- ı 
larımız tarafından bu yerlere gitme teklifleri- i 
miz reddedilmektedir. Bu kanımla sağlamak is- | 
tediğimiz şudur: Sağlık hizmetlerini yürüte
bilmek bakımından eleman gönderemediğimiz 
yerlere eleman gönderebilmek. Yoksa, hekim- i 
lere, eczacılara, diş tabiplerine seyyanen sıray
la tazminat vermek değildir. Böyle olduğu için
dir ki, kanunun bilhassa birinci maddesinde I 
mahrumiyet yer ve hizmetlerinde diye tasrih 
edilmiştir. j 

Bizde, bilhassa Sağlık Bakanlığının bünye
sinde vazife gören meslektaşlar ve diğer vazife
liler için hizmet yeri kadar, hizmetin görüldüğü 
bölge kadar hizmetin şekli de önemlidir. Meselâ 
Doğuda bâzı illerimizin bir kısım ilçeleri mahru
miyet bölgeleridir. Ankara'da Merkez Hükümet 
Tabipliği mahrumiyet hizmetidir. Keza İstan
bul'da merkezde Hükümet Tabipliği mahrumiyet 
hizmetidir. Ankara'da hıfzıssıhha okulunda va
zife mahrumiyet hizmetidir. Değerli senatörle
re bir misal arz etmek isterim. Mecburi hizmetli 
personeli tevzi ederken Ankara'daki bâzı vazife
leri de hizmetleri de mecburi hizmetlilerin kur'a-
ları arasına koyarız. Meselâ Hıfzıssıhha Okulun
da bâzı hizmetler vardır İki, hiç. tali olmadığı 
için tamamen teknik iş olduğundan günün bütün 
saatlerini orada vazifeli olarak geçirmek mecbu
riyetinde olduğundan dışarıda, muayenehanesin
de veya diğer iş yerinde bir kazanç sağlamak im
kânına sahibolmadığından, kimse talibolmadı-
ğmdan mecburi hizmetlilerin kur'alarına Anka
ra'da bâzı hizmet yerlerini koyarız. Benim karşı
ma Sağlık Bakanı olarak, benim karşıma beni 
Anadolu'nun neresine gönderirseniz gönderiniz, 
hiç olmazsa bir ecza dolabı açarım bir muayene
hane açarım, evimin kirasını karşılarım diye mü
racaat eden, Ankara'da vazife gören tabiplerimiz 
vardır. Bu itibarla bu kanunla sağlamak istedi
ğimiz hizmeti göremediğimiz yerlerde hizmetli 
bulundurmak içindir. Yoksa hekim, diş tabibi, 
eczacı veya veterinere tazminat vermek için de
ğildir. Bunu bilhassa belirtmek isterim. Bizim 
bakanlığın bünyesinde veteriner sayısı çok azdır, 
çok mahduttur. Ve umumiyetle bunlar merkez
dedir. Ankara'da ve istanbul'da iki, üç tane 
vardır. Anadolu'da vazife gören veterinerlerin 
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hayat şartları onlara nazaran biraz daha iyidir. 
Ankara'nın hayat şartları içinde maaşla başbaşa 
kalmaktadırlar, bu yüzden Ankara'dan gitmek 
istemektedirler. Şimdi biz bu kanunla hizmet 
göremediğimiz bölgelerde hizmeti görebilmek için 
0 bölgelere, ve o hizmetlere karşılık olarak tazmi
nat göstermek, koymak suretiyle hizmetli gönder
mek arzusundayız. O gaye ile bu kanunu sevk et
tik. Neden kademeli yaptık? Çünkü mahrumiyet 
yerinin ve hizmetin de kademesi vardı da onun 
için kademeli yaptık, öyle mahrumiyet yerleri 
vardır ki, oraya bin lira tazminat verilecektir, 
öyle mahrumiyet bölgeleri vardır ki, oraya daha 
az tazminat verilecektir. 

Sağlık Bakanlığı olarak çalışmalarımızda bu 
tazminatın sınıflandırılması bakımından 600 - 800 
ve 1 000 lirayı düşünmüş durumdayız. 600 - 800 -
1 000 lira arasında üç kademe değerlendirmek 
suretiyle mahrumiyet yer ve hizmetlerine göre 
Yüce Senatonun iltifatına mazhar olunsa kanun, 
bu tazminatı kullanmak düşünce ve kararındayız. 

Bakanlar Kurulundan geçmesinin mahzurlu 
tarafları yoktur. Bakanlar Kurulundan geçmesi 
kadar, mahzurları önliyecek bir başka yol da yok
tur. Bakanlar Kuruluna, Sağlık Bakanlığının 
hazırlıyacağı mahrumiyet yerleri, Bakanlar Ku
ruluna gelecek ve oradan müzakere edildikten 
sonra geçecektir. Yoksa mahrumiyet yerlerini 
ve hizmetlerini Bakanlar Kurulu tesbit edecek 
değildir. Muhterem Senatör arkadaşımızın bu hu
sustaki endişeleri olmamalıdır. Çünkü Bakanlığı
mıza vazifeliler müracaat edecek de vasıta bula
cak veya değerli arkadaşımızın ifade ettiği gi
bi göz nuru dökerek, benim bölgeme tazminat ve
riniz demek suretiyle tazminat alabilecek değil
dir. Bakanlık hangi yere ve hangi hizmete tazmi
nat verilmesi icabettiğini bir liste halinde tesbit 
edip, Bakanlar Kuruluna getirip geçirecektir. Bu 
tazminat, o hizmetlerde vazife görenlere verile
cektir. Şahıslara verilmiyecektir. Her hangi 
bir hizmette vazife gören o hizmetin başında bu
lunduğu müddetçe o tazminatı alacaktır. Bu hiz
metten ayrılıp mahrumiyet bölgesi dışındaki bir 
yere gittiği zaman tazminat da onunla beraber 
yeni gittiği yere yürüyüp gitmiyeeektir. Tazmi
nat, tamamen hizmete ve yere münhasır olarak 
kalacaktır. Bu itibarla böyle bir mahzur yoktur. 
Endişe etmek için bir sebep olmadığı kanaatinde
yim, 
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Sağlık memurları veya hemşirelere keşke ma

lî imkânlar müsaade etseydi de, yurdun birçok 
bölgelerinde halk sağlığında feragatle hizmet gö
ren sağlık memurları, hemşirelere ve diğer yar
dımcı personele de tazminat vermeyi mümkün kı
lacak bir kanun tasarısı ile Sağlık Bakanı olarak 
Yüce Senatonun huzuruna çıkma imkânım bula-
bilsoydim. Ama malî imkânsızlıklar bu kanun tek
lifinde yalnız kanun maddesinde sarili olarak 
sayıldığı gibi, tabi]), diştabibi, eczacı ve veteri
nerlere münhasır olmak üzere bir tazminat 
ortaya koymuş durumdadır, ve kanunun mad
desi sarihtir, son kısmında da. «ve veteriner he
kimlerden» deyip, (virgül) koyuyor ve ondan 
sonra da bin liraya kadar tazminat alır, deni
yor, sarih olarak. Yukarda ismen sayıldığı mes
lek mensuplarının dışındakilere tazminat hak
kı tannıımamıştır. Maalesef bu kanunla Mecli
sin, Parlâmentonun huzuruna ancak noksan bir 
tazminat kanunu ile çıkmış durumdayım, te
menni ederim ki, in ikanla mm iz beni veya 
Bakanlığımı Yüce Senatonun huzuruna-, bütün 
sağlık personeline, en azından mahrumiyet, böl
gelerinde vazife görenlere de verilmek üzere 
bir hizmet tazminatı ile çıkmak imkânına sahip 
olur. 

Kanunun iltifatınıza mazhar olmasını dile
rim, 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, buyurun. 
CAVlT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, bu kanun hakkında 
konuşacak değildim. Ama çok sayın Bakanın 
107 hükümet tabipliğinin münhal olduğu hak
kında verdiği malûmat beni kısaca mâruzâtta 
bulunmak üzere huzurunuza gelmeye icbar etti. 
inanın ki, bu haberi öğrendiğim an büyük ölçü
de ıstırap çektim, hattâ korktum. Neden diye 
soracaksınız? Bendeniz bu memleketin hizme
tinde olmanın şuurunu şeref sayarak nahiye mü
dürlü klerin'de ve kaza kaymakamlıklarında uzun 
zaman vazife görmüş bir arkadaşınızım. 'Der
sim'in Mamiki kazasında kaymakamlık yaptığım 
günlerde çocuklarımın sıtmaya tutulduğu anı ha
tırladım. inanın ki onlara bir enjeksiyon yapa
cak bir elden .mahrum olmanın azap ve ıstırabı
nı bugün dahi taşıyorum. Birer baba olarak siz
lerin de bu mahrumiyet bölgesinde bu toprağın 
ve bu bayrağın huzuruna emek (katanların bu 
türlü ıstıraplara mâruz kalmamaları hususunda 
aynı alâka ve muhabbeti esirgemiyeceğinizden 

eminim. Bilhassa bunun ıstırabını uzun yıllar 
ateş bir gömlek olarak sırtında taşımış arkada
şınız olarak haktan ve hakikatten getirdiğim bu 
hâdiseleri de göz önüne alıp bu kanuna müspet 
rey vermenizi arz ve istirhamı ediyorum. Hür
metle r i m le. (A1 k iş 1 a r) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ HÜSNÜ 

DİKEOIilGİL (Kayseri) — Muhterem arkadaş
lar, bu kanun komisyonumuzda bütün arkadaş
larımızla enine boyuna görüşüldü. Birinci mad
deyi arkadaşlarımız ten'kid ederken hakikaten 
bâzan içine nüfuz etmiyorlar. Şu şöyle olur mu 
diye fikir serdediyorlar. Bence bu kanun tü
müyle her şeyi içine almış vaziyettedir, sayın 
Bakanın da dediği gibi. Bunu Sağlık Vekâleti 
veteriner hekimler için çıkarıyor. Bunu Ziraat 
Bakanlığının düşünmesi lâzımdır. Onun için biz 
komisyonda görüştük, Ziraat Vekâletine bırak
tık. Arzu ederi/l ki onlar da böyle bir kanun ge
tirsin. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; kanunun mad
desinde coğrafi, iktisadi, içtimai sebepler.., O 
halde coğrafi, iktisadi, içtimai sebeplere göre, 
bu tazminat Bakanlar Kurulunca verilecek. 

Biz, Bakana, hattâ arzu ederdik ki komisyon
da görüşüldü, doğrudan doğruya Bakana salâhi
yet verilsin, bir Bakandır. Dol ay isiyle Bakan
lar Kurulu iktisadi, içtimai bölgelere ayırıyor, 
iktisadi, içtimai bölgeler deyince, Türkiye'nin 
tümü ele alınır, ve tümü mütalâa edilir. Nere
si mahrumiyet bölgesi ise buna göre ödenek'Ter 
dağıtılır. Ödenekler hangi makamda olursa ol
sun vazife görüldüğü zaıman alınır, başka zaman 
olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu kaydedeyim ki, 
bilhassa doktorluk, tabiplik mesleki en yorucu 
sahadır. Biz doktorlarımız Amerika'ya gidiyor, 
diyoruz. Bence bu azdır. Fakat Türkiye'nin 
malî takati nisbetinde komisyon bunu verebilir. 
Arzu ederim ki, ilerde daha çok versin. Genç, 
tabiplerimiz başka memleketlere gidinceye kadar. 
Tü itkiye'mizin her köşesine gitsin vazife görsün
ler. Şunu kabul edelim ki, 35 lira asli maaşla 
giden genç tabipler, ev kirası, mahrumiyet bu 
olmuyor. Onun için bu madde gayet yerindedir. 
Zaten sayın arkadaşlarımızın da takdirine maz-
'har olmuştur. Komisyon bu hususu hakikaten eni
ne boyuna görüşmüştür. Komisyon ancak bu 
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maddenin aynen kabulünü istirham eder. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum, efendim. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Madde hakkında başka söz isti

yen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı Ödene
ğe hak kazanabilmek için, mezkûr maddede sözü 
geçen mahal ve görevlerde fiilen çalışmak şarttır. 

3Î53 sayılı Kanuna dayanılarak 27.4.1939 ta
rihli ve 2/1087 sayılı Kararname ile yürürlüğe 
konulmuş 'bulunan tüzüğün 24 ncü maddesi ge
reğince verilen izinlerle, Memurin Kanununun 
78 ve 79 nen maddeleri hükümlerine göre veri
len izinleri kullananlar veya yurt içinde geçici 
görevle başka tarafa gönderilenler ile görevleri 
icabı ayrılanlar dışında, her ne suret ve sebeple 
olursa olsun görevleri başında bulunmıyanlara 
görevlerinden ayrı bulundukları sürece ödenek
leri verilmez. 

Hastalık sebebiyle işi başına gelımiyenlerin, 
bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda topla
mı 60 günü geçmemek üzere ödenekleri verilir. 
Bu kanuna göre ödenek verilmesi ek görev maaş, 
ücret veya tazminatlariyle vekâlet maaş veya 
ücretlerinin ödenmesine engel teşkil etmez. 

Ancak uhdesinde birden fazla görev bulu
nanlar yalnız asli görevlerinden dolayı ödeneğe 
müstahak olurlar. Ek görev veya vekâlet görev
lerinden dolayı ödenek alamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı öde
nekler aybaşlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edi
lenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihlerini 
takibeden aybaşından verilmeye ve bu görevden 
ayrılanların aysonuna 'kadar olan istihkakları 
geri alınmaz. 

İkinci madde hükümlerine göre ödenekleri
nin kesilmesi gerekenlerin ödeneklerinin kesil
mesinde ve görevlerine dönmelri üzerine tekrar 
ödenmeye başlamasında yukardaki hükümler uy
gulanır. 

Ödeneğin verilmesinde 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü saklıdır, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen!.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza suııuporum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun bitmiş ve kabul edilmiştir. Hayırlı ol
sun. 

Bir maddelik (bir kanunumuz daha var, çıka
racağımız. 

•i. — Devlet I) emir yolları işletmesi memur 
ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 3173 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 4620 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi ile eklenen (F) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabuul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma, İmar 
ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/564, C. Senatosu 2/125) (S. 
Sayısı : 459) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Umum 

Müdürlüğünün memur ve müstahdemlerinin üc
retlerine dair kanunun bâzı maddelerini değiş
tiren 4620 sayılı Kanuna ek teklifinin günde
me alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hususunda delâletlerini saygı ile arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Manisa 

Ferit Alpiskender 

BAŞKAN — Efendim, gündemde yoktur; 
gündeme alınması teklif edilmektedir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 459 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmesi isteniyor, 

diğer işlerden önce görüşülmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen- [ 
ler... Kabul edilmiştir. ' 

Hükümet ve komisyon yerlerini alsın. j 
I 

fiaporu okutuyorum. j 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

14 . 5 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 10 . 4 . 1964 tarihli 88 nci 

Birleşimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen «Kayseri Milletvekili Hüsamettin 
(rümüşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demir
yolları İşletmesi Umum Müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin ücretlerine dair Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren 4620 numaralı Ka
nuna ek kanun teklifi» komisyonumuzun 
14 . 5 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakan
lıklar temsilcilerinin huzurlarında tetkik ve 
müzakere edildi : . 

Teklifin gerekçesinde serd edilen hususlar 
ve temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler 
komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli 
ile aynen kabul edilmiştir. 

G-enel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi
likle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü ve Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. içel 

S. Kurutluoğlu O. T. Okyayuz 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde ko-
ıiuşmak istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, ivedilik teklifini kabul 
edenler... Etmiy eni er... Kabul edilmiıtir. Mad
delere geçiyoruz. 
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Devlet Demiryolları İşletmesi Memur ve hisli
lerinin ücretlerine dair olan 3173 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine 4620 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi ile eklenen (F) fıkrasının değiştirilme

sine dair Kanun 

MADDE 1. -~ Devlet Demiryolları İşletme
si Memur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 
3173 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 4620 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesiyle eklenen (P) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Teri'ie hak kazanmış bulundukları halde 
kadroda açık yer olmamak veya bulundukları 
vazifede 'kalmalarına idarece lüzum görülmek 
veyahut bulundukları hizmetlerin yukarı dere
cesi (bulunmamak sebepleriyle terfi edemiyen-
lerle 3173 sayılı Kanunun 5390 sayılı Kanunla 
değişik 7 nci maddesindeki tahsil kaydı dolayı-
siyle üst dereceye geçiri! emiy enlere, bir üst de
rece aylığı ve bu derecede de bir terfi müddeti 
geçirerek aynı sebeplerle üst dereceye geçemiyen 
veya terfi edemiyenlere ikinci bir üst derece ay
lığı ve bu derecede de yine bir terfi müddeti 
geçirerek aynı sebeplerle üst dereceye geçemi
yen veya terfi edemiyenlere üçüncü bir üst de
rece aylığı verilir. 

Üçüncü derece memuriyetlerde bulunup bu 
suretle iki üst derece aylığı almış olanlardan 
bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak ka
zananlara 100 lira tazminat verilir. 

İkinci derece memuriyetlerde bulunup da 
bu suretle bir üst derece aylığı almış olanlardan 
bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak ka
zananlara 100 lira ve yine bir terfi müddeti 
daha geçirerek terfie hak kazananlara ikinci de
fa 100 lira aylık tazminat verilir. 

Birinci derece memuriyetlerde bu derecede 
terfi müddetini dolduran ve terfie hak kaza
nanlara yüz lira, bunlardan ikinci Ibir terfi müd
detini doldurarak terfie hak kazananlara ikinci 
bir yüz lira, üçüncü bir terfi müddetini dol
durarak terfie hak kazananlara üçüncü bir yüz 
lira aylık tazminat verilir. 

Bu fıkra hükmüne göre yapılacak terfiler
de memurun bulunduğu derece aylığını bir ter
fi müddetince müktesep hak olarak almış bu
lunması esastır. 

— 718 — 



C. Senatosu B ; 73 
BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen? Bu

yurun Sayın Karakurt, 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, bu madde bu şekilde kabul edildiği 
takdirde tahsil kaydı barem kanununda garip 
bir hal alacaktır. Yani bu suretle yüksek tah
sil yapmış olan memurlarla, yüksek tahsil yap
mamış memurlar aynı halklara sahibolaeaklar-
dır. Kanun der ki; 5390 sayılı Kanunla değişik 
7 nci maddesinde tahsil kaydı dolayısiyle üst 
dereceye geçirilemiyenlere üst dereceye geçiril
me hakkı verilir. Bunun bu şekilde kabulü doğ
ru bir hareket değildir; arkadaşlar, eğer biz, 
Devlet memurlarına yüksek tahsil yapmış Dev
let memurları ile yüksek tahsil yapmamış Dev
let memurlarını her hangi bir sebeple aynı hak
ları kendisine vermeye kalkarsak, tahsil eden
lerle etmiyenler arasında Ibir fark kalmaz. Ko
lay bir iş değildir. Ömrünün en harlı, en güzel 
devresini mektep sıralarında, üniversite sıra
larında geçiren gençler liseyi yahut orta mek
tebi bitirmiş olanlarla beraber aynı haklara 
sahibolurlarsa, Devlet hizmetinde çalışan me
murlarda ilme karşı bir hürmet hissi kalmaz. 
Bu 'bakımdan ben kanundaki (bu kaydın çıka
rılarak kabul edilmesini ve buna Senatonun 
iltifat buyurmasını rica ederim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar var mı?.. Oylama muamelesi bitmiştir. Bu
yurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERÎT ALPİS-
KENDER (Manisa) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlar, sayın senatörler Esat Mahmut 
Karakurt arkadaşımız bir tahsil meselesi dola
yısiyle madde üzerinde tereddütlerini izhar bu
yurdular. Hallbuki aynı prensipler Devlet me
mur ve aylıklarının ücret ve aylıklarının teadü
lü hakkındaki kanunda da caridir. Ve banka
larda da caridir. Esasen tahsil meselesi memu
riyete alınırken düşünülen bir prensiptir. Tah
sil meselesi, bugün kâtip sınıfına alınanlar or
taokul mezunu olmaları şartına bağlı olduğu 
gibi, lise .mezunu ve yüksek, öğretini •mezunları
nın için de ayrı ayrı baremlerinde dereceler tes-
bit edilmiştir. Binaenaleyh, tahsil meselesini 
aylıkların tevhit ve teadülünü teinin eden bir 
kanunda değil, bilhassa barem kanununda vâzıı 
kanun öngörmüş, ve bunları düşünmüştür. Yok
sa Sayın Esat Mahmut Karakurt ile prensipte 
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beraberiz. Şüphesiz ki, yüksek tahsil görenlerle 
görmiyenler arasında bir fark gözetilebilir. Ama 
yalnız bütün dünya hukunda kabul edilmiş bir 
sistem vardır ki o da müktesep hakların mah-
fuziyeti prensibi. Şimdi, bu memurlar gelmiş
ler, memur olmuşlar, muayyen dereceye kadar 
yükselmişler. Fakat iki üst dereceye kadar ter
fi etmişlerdir. Bunun ötesine bir türlü gidemi
yor. Devlet Demiryolları memurlarının baremi 
isimlendirilmiş ve dondurulmuştur. Diğer ba
rem kanunlarından ayrı olduğu için bunun terfi 
etmesine, haklarını kazanmasına haçbir açık ka
pı kalmıyor. Binaenaleyh, Devlet memurları
nın maaş ve ücretlerinin tevhit ve teadülüne 
dair olan Kanunda kabul buyurulan prensipleri 
burada da kabul ettiğimiz takdirde vefakâr ve 
hakikaten çok cefakeş olan Devlet Demiryol
ları memurlarının senelerden beri terfi yüzü 
görmiyen birçok memurları almteri ile, emekle
riyle, gayretleriyle ve müktesabatları ile hak 
ettikleri terfi derecelerini ihraz edecekler ve 
bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru bir ilerle
me olacak daha ziyade boşalmalar da alt kade
melerde olacak. Zaten bu (kanunun derpiş ettiği 
husus bilhassa 9 ncu derece ile 14 neti derece 
arasındaki memurlar arasında donmuş kalmış
t ı r ki, bunlarını da asli maaşları eski tâbir ile 
15 lira ile 40 lira arasındadır. Bunlar zaten 
yüksek tahsile tabi olan memurlar değillerdi]'. 
Onun için müktesep hakların tanınmasına ait 
olan hukuk prensibini de ihlâl etmemek ve ge
rek bankalarda ve gerekse Devlet daire ve mü
esseselerinde hepsinde kabul buyurmuş olduğu
nuz bir prensibi burada da ittihaz ve kabul bu
yurduğunuz takdirde bir adaletsizlik önlenmiş 
olacaktır. 

Sayın Senatör Karakurt arkadaşımızın yük
sek tahsil meselesinde gösterdikleri hassasiyeti 
takdirle karşılarım. Esasen bakanlık ve bakan
lığa ,bağlı müesseselere memur ve müstahdem 
alırken ilik tahsilden başlıyarak tahsil kademe
lerine dikkat etmekte ve hassasiyet göstermek
teyiz. Biz bu farkı barem kanunu içinde ele 
almaktayız. Bu hususta hiçbir endişeleri olma
sın. Ve Yüce Senatonun bu kanunu kabul bu
yurduğu talkdirde, tek olarak kenarda kalmış 
ve bir takım haklardan mahrum edilmiş Dev
let Demiryolları memurlarının da yüzü gülmüş 
olacaktır. Bu hususu yüksek ıttılaınıza bilhassa 
arz ederim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Gerger buyurun. 
VASFI GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığına mensup per
sonelin bilhassa demiryolu camiasmda'ki perso
nelin vefakâr, ve cefakeş bir Devlet hizmetin
de 'iş gördükleri muhakkaktır. Ve .bunların 
daha evvel de bu İntibak Kanunu yüzünden uğ
radıkları mağduriyetleri vardır. Ve vaktiyle 
yine Büyük Millet Meclisinin Dilekçe Komis
yonunda bu kadrodan mütevellit bâzı hakları 
nazarı dikkate alınarak karar 'altına alınmış ve 
o vakit de infaz edilmişti. 

Şimdi, hu kanun yeni bir düzen getiriyor. 
Düzen şu: Memurların maaşlarının Tevhit ve 
Tedaülüne dair olan sistemin tatbik mahiyetini 
arz ediyor. Buna nazari olarak katılmamak 
'mümkün değildir Yalnız bendenizin tereddü
düm vardır. Bu kanunda ismi geçen persone^ 
lin hali hazırda kendi maaşlarından başka her 
ne nam ile olursa olsun her hangi bir ek bir 
meblâğ alıp almadıkları ve alanlar varsa yine 
bu 'kanunda ismi geçen personellerin hangi de
recelerinde vâki olduğu. 

İkinci tereddüdüm: Kanunda tesbit edilen 
ana hükümlerin 'bugün Devlet memurları hak
kındaki kanuna muvazi olup, tam muvazi olup 
olmadığı ki, Sayın Maliye Bakanı ve mümessil
leri de hur ada. Bunun da 'anlaşılması lâzım. 

Diğer bir nokta ise şu: Sayın arkadaşlarım, 
asıl Devlet Demiryolları İşletmesi her ,sene 
200 - 300 milyon lira açık verir ve bu açık da 
umumi muvazeneden, umumi 'bütçe ile kapatılır. 
Şimdi Demiryollarının her sene tevali edegel-
mekte olan bu milyonlarca açık karşısında bu
nun malî karşılığı ne olacaktır? Bu yeni geti
rilen hükümle bu açı'k miktarı neye baliğ ola-
catktır? Ve Ulaştırma Bakanlığı bunu ne ile 
karşılıyacaktır? Kanun yapmak kolay, evet 
hir madde yapılır, terfi yapılır. Müktesep hak
ları verilir, ödenek verilir şu veya bu verilir. 
Ama, geniş bir zümreyi alâkadar eden bu kanun
la bu malî ciheti nasıl düşünmüşlerdir? Her 
sene yüzmilyonlarca lira zarar eden bu mües
sese bu 'açığını nereden ve nasıl kapatacaktır? 
Eğer kâr yapıyor ve kendi bünyesinden kendi 
mensuplarını hu suretle terfie mülktedir gö
rüyorsa, Bakanı biz de destekleme yolunda ken
disine müzahir oluruz. 

Bu arz ettiğim dört noktanın izahını rica 
'ediyorum: Hülâsa edeyim: Belki not almamış-

tir. Halen bu kanunda, ismi geçen personeller 
kendi almakta oldukları maaş ve ücret dışmd.ı 
her ne nam ile olursa olsun bir meblâğda alıyor
lar mı? Alıyorsa kimler alıyor, hangi sınıf ve 
derecedeki olanlar alıyor? 

İkincisi: Devlet Memurlarının Maaşatmm 
Tevhit ve Teadülüne dair olan ve halen mer'i bu
lunan maaş statüsüne göre, tam mutabakat Ma
liye ile aralarında hâsıl olmuş mudur olmamış 
mıdır? Bir de bunun maddi tarafını, malî cep
hesini nasıl mütalaa, etmişlerdir? 

Senede 200 - 300 milyon lira zarar eden Dev
let Demiryolları personele verilecek bu parayı 
nereden temin edecek. Bir şey arz edeyim; ge
çeri gün sayın arkadaşlarımdan birisi konuştu. 
Daha ilkramiy el erini almamışlar. Ve bunu ala
mamalarının sebebi gayet basit: Parası olmadı
ğındandır. Parası olursa, parayı geciktirmede 
ben hiçbir mâna göremiyorum. Aca'ba o ikra
miyeler meselesi bugün tamamen yerine geti
rilmiş, istihkak sahipleri 'bu ikramiyelerini al
mışlar mıdır? Bu cihetlerin de açıklanması fay
dalı olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Sayın Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli ) — Muh

terem Başkanım, muhterem arkadaşlar, 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi bundan 5 - 6 ay 
evvel değiştirilmek suretiyle kadrosuzluk dola-
yısiyle terfi edemiyen birçok memurlara bu 
imkânlar sağlanmıştır. Fakat her nedense unu
tulmuş ve bu kanunun o maddesi değiştirilir
ken Münakalât Vekâletine mensubolan arka
daşlar dışarda bırakılmıştır.. Yine hatırlarsınız 
vermiş olduğum bir sözlü soru münasebetiyle 
yıllardan heri 6 aydan, 10 seneden beri birçok 
memurların, memur sayısı olarak da 9 900 kü
surun yıllardan beri hakkı olduğu halde hu 
hakkın verilmemesi yüzünden mağdur edildik
leri meydanda idi. Bundan birkaç dakika ev
vel Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mensup
ları için bir mahrumiyet zammı olarak dahi 
bin lira kabul edilirken yarinde ve isabetli, 
uzun yıllardır aynı kadrolarda -bakliyen ve 
memuriyete girerken nihayet Hükümetle ilgili 
makamla bir akit dmzalıyan bir kimsenin hak
kını vermemek kadar hir haksızlık olamaz. Aynı 
kadroda 10, 15 seneden beri belkllyen bir kim
seye hakkının kadro temin edilemediğinden do
layı verilememesi, ancak böyle 'bir teklifin ge-
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tirilmesi suretiyle kısmen ve muvakkat bir za
man için,, bakanlıklarda hem ferahlık yaratmak 
hem de hem senatörleri ve hem de Parlâmento 
üyelerini hem bakanlıkları şu veya bu şe
kilde taciz etmemek ve hattâ birçok vekâlet
lerde âdeta basmakalıp bir duruma gelmiştir. 
«Kadro mevcut değildir, kadro temin edildi
ğinde not alınmıştır; bu isteğiniz yerine geti
rilecektir» bu ışekilde gönderilmiş olan cevap
larda ortadan 'kalkar. Onun için getirilmiş 

olan bu kanun muhterem arkadaşlarım, 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi değiştirilir
ken ona eklenmesi lâzımgelirken unutulmuş 
ve unutulmuş olan bir kanunun bugün telâ
fisi ve mevcut olan Ibir aksaklığın giderilmesi 
için getirilmiştir ki, ve şunu da ifade etmek 
lâzımdır ki, o kanun çıkarken birçok kimse
ler ondan istifade ettikleri halde bu arkadaş
lar aradan geçen uzun müddet zarfında da 
mahrum edilmesi ayrı bir mahrumiyetle baş-
başa bırakılmıştı. 

Tahsil meselesine gelince; yerinde ve isa
betli bir şey. Fakat şunu arz etmek isterim ki, 
muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Muhte
rem Bakanın da temas ettiği üzere mevcudolan 
bu memurların çoğu 35 - 40, 30 lira asli maaş 
üzerindedir. Korkmasın. Bunlar 150 lira değil, 
100 liraya kadar bile çıkmıya ömürleri kâfi 
gelmez. Onun için bu kanuna arkadaşlarımızın 
müspet oy kullanmalarını istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Buyurun, 
ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-

KENDER (Manisa) — Sayın Vasfi Gerger ar
kadaşımızın bâzı sorularına.. (Cevap vermesin 
sesleri.) 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Benim şahsan 
rey kullanabilmem için sorulan suallerin cevap
larını almam lâzım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPÎS-

KENDER (Devamla) — Efendim, Muhterem 
Vasfi Gerger arkadaşımız bu terfiden faydala
nacak olanların bir ek görevleri var mıdır. Yani 
munzam bir aylık, veya ücret alıyorlar mı, diye 
sual buyurdular. Bunların ek görevleri yoktur. 
Yalnız katar memurları katar tazminatı alır
lar, 35 kuruş kadar, saatte bir şey tutar. Sonra 
makinistler, bilirsiniz, lokomotifin kızgın ateşi 
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karşısında çalışırlar, buna mukaibil ancak 
saatte 40 kuruş alabilirler. Bu iki sınıfın dı
şında maaşından başka her hangi bir ek görev, 
ücret veya aylık alan bir tek memur yoktur. 
Bu bakımdan arkadaşım müsterih olsunlar. 

Sonra, İninim miktarı, portesi nedir, dediler. 
Bu 2 milyonu aşmaktadır. Ve birkaç bin me
murdur, şimdiye kadar terfi edememiş olan
lar. 

Sonra yine mühim bir noktaya temas etti
ler. O da Parlömanter olmanın hakkıdır. Onu 
da arz edeyim. Dediler ki, Devleıt Demiryolla
rının açıkları vardır. Bu senelerden beri de
vam ede geliyor. Arkadaşımız ne düşünüyor, bu 
açıkları nasıl kapatacaklar1? Bütçe müzakerele
rinde de arz ettiğim gibi, bu hakikaten dik
katle üzerine eğilinmesi gereken bir mevzudur. 
Esasen bunu iki yönden ele almış bulunuyo
ruz. Birisi Reorganizasyon Kanunu muvacehe
sinde Devlet Demiryollarına muhtacolduğu ik
tisadı ve hukukî hüviyeti vermek, ikincisi de 
Alman demiryollarını ıslah etmiş olan Profesör 
Tronen'den iki, üç gün evvel almış olduğum 
bir raporda ki, muavini göndermiş ibulunuyo 
altı tane mütehassısı Türkiye Devlet Demiryol
ları emrine gönderecekler ve bunların tahsisa
tını, masraflarını da OECD verecektir, yani de
miryolları tarafından ödenmiyecektir. Bu Dev
let Demiryollarının açıklarının nasıl ne şekilde 
kapatılması lâzımgeldiğini bize raporlariyle bil
direcekler. Bu raporlar tabiî ilgili makamlar
dan geçtikten sonra çok muhtemel ki, kısa bir 
zamanda yüksek huzurunuza gelecek. Devlet De
miryollarının açıklarını kapatmak veya asga
riye indirmek yegâne emelimizdir. İkramiye me
selesine gelince : 

İkramiyeler; işletme açığı vermiyen işletme
ler, ikramiyelerini tamamen vermişlerdir ve ha-
sılaıtlariyle işletme açığı verenler ise, peyder
pey Ödemektedirler. Yalnız memurların aylık ve 
ücretlerini ödemiş bulunmaktayız. Bu bakım
dan arkadaşımızın bir endişesi olmasın. 

Bu izahlarımla, bu mâruzâtımla zannediyo
rum ki, muhterem arkadaşımız da gönül hoşlu-
ğiyle oylarını kullanacaklardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde başka söz isti-

yen yok. önerge de yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum Kabul edenler... 
Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum Kabul edenler... 
Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkın
daki kanunun oylanmasına 103 sayın üye katıl
mış 70 kabul, 27 ret, 6 çekinser. Kanun kabul 
edilmiştir, hayırlı olsun. 

5. — Lübnan'a silâh satışından doğan ala
cağımızla Fransız Hükümetinin emrimize verdiği 
bâzı meblâğın Lübnan'da ve Fransa'da Türk 
misyonları için arsa, bina isatınahnmastna ve
ya yaptırılmasına ayrılması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul oluna metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/609, C. 
Senatosu 1/409) (8. Sayısı : 460) (1) 

BAŞKAN — Efendim bir önerge daha var
dır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinde kabul olunup Yüksek Sena

tolarının ilgili komisyonlarından geçmiş bulu
nan «Lübnan'a silâh satışından alacağımızla, 
Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı 
meblâğların, Lübnan'da ve Fransa'da Türk mis
yonları için arsa, bina satmalmmasına veya yap
tırılmasına ayrılması hakkındaki kanun» ta
sarısının, gerekçesinde izah olunan sebeplerle 
bir an evvel katiyet kesbetmesi iktiza eylemek
tedir. 

Mezkûr tasarının Yüksek Senatolarında gö
rüşülmesi sırasında, her hangi bir sebeple ha
zır bulunamadığım takdirde, Bakanlığımı, İdari 

(1) 460 8. sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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İşler Dairesi Genel Müdürü Hikmet Bensan'm 
temsil eyliyeceğini saygı ile arz ederim. 

Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı V. 
Elâzığ Milletvekili 

Dr. Kemal Satır 

Bx\ŞKAN — Gündemde yoktur. Gündeme 
alınması teklif edilmektedir. Gündeme alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Gündeme 
alınması kabul edilmiştir, öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Raporu okutuyorum. 

Bütee ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 28 Nisan 1964 

taıihli Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek açık oy ila kabul edilen, Lübnan'a 
silâh satışından doğan alacağımızla Fransız 
Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meblâğların 
Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyonları için 
arsa, bina, satmalınmasma veya yaptırılmasına 
ayrılması hakkında kanun tasarısı Millet Mec
lisi Başkanlığının 30 Nisan 1964 tarihli ve 
7608 - 42939 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonu
muzun 14 mayıs 1964 tarihli Birleşiminde Hü
kümet adına Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ha
zır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

1. Kanun tasarısının gerekçesi, mahiyeti 
hakkında Hükümet temsilcisinin vermiş olduğu 
malûmat üzerine Komisyonumuzca da benimsen
miş ancak, bundan böyle bu yoldaki tasarruf
lardan hükümetlerin tevakki etmesi de temenni 
olunmuştur. 

2. Kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

3. Tasarının mahiyeti itibariyle bir an ev
vel kanunlaşması gerektiğinden, Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin teklifi oy bir
liği ile kabul olunmuştur. 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan. Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya 

S. Kurutluoğlu M. Dinekli 
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îçel 
C. T. Okyayuz 

Van 
F. Işık 
Ftony;', 

A. Onar 

L 
Siirt 
Aykut 

Tabiî Üye 
S. G-ürsoytrak 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Ordu 
Ş. Koksal 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. İvedilikle görüşülmesi teklifini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçiyoruz efendim. 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla 
Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bazı 
meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk 
Misyonlan için arsa, bina, satınalnımasına veya 

yaptırılmasına ayrılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1955 te Lübnan'a satılan si
lâhların bedeli meselesini, iki Hükümet ara
sında uzlaşma yolu ile halle ve böylece sağ
lanacak meblâğ ile Beyrut Büyükelçiliğimiz 
için bina, arsa satınalmaya veya yaptırmaya 
Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. 

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

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul'da Fransız Hüküme
ti emrine tarafımızdan evvelce meccanen tahsis 
olunan Elçilik binasına mukabil mezkûr Hükü
met tarafından Türk Hükümetine, kira veya 
kapitilize edilen 'kira namiyle hibe olarak ve
rilen ve halen, cari rayiç üzerinden 3 351 452,58 
Türk lirasına baliğ olan paranın tamamı ile 
bundan böyle tahakkuk edecek olan faizlerini; 
Fransa'daki Türk Misyonları için arsa, bina, 
satmalmak veya yaptırmak üzere, bütçeye 
gelir ve Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili bö
lümüne ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Bütçesi senesinde kullanılmadığı takdirde bu 

paranın tamamını veya kullanılmıyan bakiye
lerini mütaakıp bütçe yıllarında, Muhasebei 
Umumiyeye Kanununun 55 nci maddesine tevfi
kan, aynı maksatla kullanmaya Maliye ve Dış
işleri Bakanları yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinle söz istiyen?.. 
Yok. Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Kanun açık oyunuza sunula
caktır. 

Gündemde bulunan Usul Kanununun umumi 
müzakeresine geçeceğiz. 

6'. — 4.1. 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki ftanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/625, C. Senatosu 1/400) (S Sayısı : 453) 
[Dağıtma tarihi : 9 .5 . 1964} (1) 

BAŞKAN — 453 Sıra sayılı kanun tasarı
sının müzakeresinde öncelik ve ivedilik kararı 
alınmıştı. Bu sebeple mazbatasının okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mazbatanın 
okunmaması kabul 'edilmiştir. Kanunun ıtümü 
üzerinde söz istiyenler... Yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 453 S. sayılı ibasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı jVergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE L —- 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 -sa
yılı Vergi Usull Kanununun 5 nei maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amaciyle 
Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Ver
gisi, (mahsuptan evvelki vergisi), sermaye şir
ketlerinin Kurumlar Vergisi beyannameleri 
üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar 
Vergileri ile mükelleflerin adları ve unvanları, 
bağlı oldukları vergi dairelerince beyanname
lerin verildiği yıl içinde dairenin münasip 
yerlerine asılacak cetvellerde açıklanmakla be
raber ayrıca kitap halinde veya Resmî Gazele 
ile yayınlanır. Mükellefin bağlı bulunduğu te
şekkül varsa, bu Hân orada da yapılır. 

Beyanname vermlyenlerle zarar göste
renlerin bu durumları ceıtveillerde belirtilir. 

Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükellef 
lerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edi
lemez. Aksine hareket edenler hakkında T, Ce
za Kanununun 480, 481 ve 482 nci maddeler
deki cezalar üç -misli olarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Süz sı

ramı Sayın Ünal di'ya verdim. 
BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) - - Muhterem 

arkadaşlar, Vergi Usul Kanununda, vergi zi
yamı önlemek bakımından bir tedbir olarak ge
tirilen ilân keyfiyeti kanaatimce ameli bit* fayda 
temin etmiyecektir. Şöyle ki: 

Bu ilân keyfiyeti mükelleflerin birbirini 
kontrol bakımından ve aynı işi yapan insanların 
birbirinden farklı vergi verdiği takdirde birbiri
ni kontrol etmek ve icabında ihbar etmek gibi 
faydaları düşünülerek bu hüküm getirilmiştir. 

Biz diyoruz ki, bu hüküm umulan neticeyi ge-
tirmiyecektir. Neden getirmiyecektir? Bir kere 
aynı işi yapan insanların aynı vergiyi vermeleri 
neticesi bu hükümden çıkarılamaz. Neden çıka
rılamaz? İki tacir aynı işi yaparlar, işlerinin ye
ri ve vüsati .aynıdır, fakat bu işlerinin netice
sinden elde ettikleri kâr aynı olmıyabilir. Ve te
min ettikleri bu farklı gelir dolayısiyle aynı mik
tarda vergi vermiyebilirler. Neden? Tüccar ka-
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/anemi daha ziyade alım esnasında temin eder. 
Satıştan değil. Bir tüccar malın menşeini iyi 1a-
kipetmiştir, vasıflarım iyi bilir, ona göre ala
cağı yeri tâyin eder ve ucuza alır. Bir tacir ki, 
bunu tâyin edemez, alacağı malı daha pahalıya 
alır. Binaenaleyh, iş bacını aynı genişlikle olsa 
dahi netice itibariyle yapacakları kâr farklı ola
caktır ve verecekleri vergi farklı olacaktır. Şim
di, fazla vergi vermiş olan diyecek ki, bu adam
la benim işim aynı genişliktedir, aynı malı sa
tarız, sermayemiz de aynıdır, birbirimizden 
farklı değildir. 
Binaenaleyh, bu şu kadar vergi verdiği halde 

ben ne kadar vergi veriyorum şeklinde, bu çok 
veren kimsenin Maliyeye bir ihbar yapması gibi 
bu hükümde bir teşvik sezilmektedir. 

Alt tarafında maddenin, mükellefin haysiye
tine dokunacak şekilde yapılan ihbarlar için de 
ceza vaz'edilmiştir, Bu cezalar hafif denmiyeeek 
derecede geniş tutulmuş! ur. Binaenaleyh, bu
nun neticesi ne olacak? Bunun neticesi şu ola
cak, arkadaşlar. 

İhbarlar bu ağır cezalar karşısında imzasız 
yapılacak. Ama bize diyecekler ki, şimdi, ceva
ben imzasız ihbarları tetkik, tahkik etmek ihtiya
ridir. İstersek ederiz istemezsek etmeyiz. Güzel, 
öyledir ama, yapılacak yüzlerce, binlerce ih
bar içerisinde insan okuduğu zaman, belki akla 
uygun gelebilir ama, aslında o ihbar yersiz ve 
asılsız olabilir. Akla uygun geldi diye bu ih
barın tahkiki cihetine gidilecek ve neticede 
hiçbir şey çıkmadığı zaman mükellef hakkı ol
madığı veyahut sebebi bulunmadığı bir muame
lenin karşısında kalacaktır. Bu şartlar içinde 
mükellefi, sıkıcı bir hüküm olması dolayısiyle 
ve netice itibariyle ameli bir fayda temin el
im iveceğin e göre, bu ıhökmün getirilmesini biz 
yersiz ve icapsız bulmaktayız. (Soldan «sebe
bi ne» sesleri) Sebebi bu. 

Sonra arkadaşlarını, ticari muameleler giz
lidir. Gizliliği helâl d ar edecek unsur olarak 
kullanılabilir bunlar. Bu bakımdan biz demi
yoruz ki, vergi verenin vaziyeti iye değilmiş, kö
tü değilmiş bunu görünce bankalar şöyle yapar 
mis, böyle yaparmış da demiyoruz ama, netice 
itibariyle ticaretin gizliliğine hiç olmazsa açık 
bir kapı teşkil edeceği noktasından da bu hük
mün icabsrz olduğunu beyan ediyoruz. Bu hük
mün kaldırılması için takrir de sunacağız. Ka-
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bulünü muhterem arkadaşlarımdan rica cdiyo- I 
ram. Hürmetlerimle. 
• BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlıı. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Bey
efendi, daha evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN —- Size evvelâ söz verdim, fakat 
söz sıranızı arkadaşınıza verdiniz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLII (Kayseri) — 
Efendim, bu 1 nci maddenin münakaşası Hükü
met tarafından bu kanun tasarısının Parlâmen
toya getirileceği gazetelerde ve matbuatta yer 
almakta olduğundan bu yana aylardan beri mü
nakaşa edilmekte ve umumiyetle matbuat da, 
bu işi anlayan vergiciler de bunun aleniyeti
nin fayda değil zarar getirebileceğini, bu mües
sesenin kurulmasının doğru olmıyacağmı beyan 
etmiş bulunmalarına rağmen Hükümet yine 
bunda fayda mülâhaza etmiş olacak ki, tasarı
yı aynı şekilde Parlâmentoya sunmuş bulun
maktadır. 

Benden evvel arkadaşım Ünaldı'nm bahset- I 
miş olduğu hususlara iştirak etmemek mümkün 
değildir. Hakikaten aynı işi yapan hattâ aynı 
mevkide aynı ticareti yapan iki müessesenin 
muhtelif sebepler ile birisi kâr ederken, diğeri 
zarar eder, birisi az kâr eder, diğeri çok kâr 
eder. Dış görünüşüne bakıp da birinin kârım 
normal görüp, diğerinin zararını anormal kar
şılamak suretiyle bundan bir şüphe ve tereddüt 
duymak bize göre doğru bir hareket olamaz. 
Basit bir misal vereyim: Birisi, mutlak sermaye 
kendisinindir, kendi sermayesiyle çalışır, bol 
sermayeye sahibolduğu için malı yerinden alır, 
ucuz alır, bekletebilir, bu imkânı vardır; 
öbürüsü ise malı daha küçük parçalar halinde 
alabilir, sermayesi ona ancak kâfidir. Hattâ 
malı faizle alır, faizle bu müesseseyi işletmeye 
çalışır. Birisinin bir malı bekletme imkânı 
vardır, diğerinin yoktur. Daha birçok şeyler. 
Birisi işi daha iyi anlar, öbürü daha az anlar. 
Birisinin daha geniş muhiti vardır, daha geniş 
kütleye hitabeder; öbürünün daha dardır. Tez
gâhtarının dahi değişik olması bu müessesenin 
iyi çalışıp, çalışmamasında, az veya çok kâr et
mesinde büyük faktördür, arkadaşlarını. 

Meseleyi bu zaviyeden alınca, şu müesseese-
nin kurulmasından umulan faydanın temin edi
leceğine ben şahsan, vicdanen kaani değilim. 
Hattâ kıymetli arkadaşlarım, size şunu ifade 
edeyim ki, bir müessese bütün hüsnüniyetine | 
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rağmen, çalışıp sene sonunda bilançosunu çıka
rırken bu müessese zarar etmiştir. Fakat kâr 
göstermek mecburiyetinde de kalmıştır. Belki 
Sayın Maliye Bakanımız bunu muhal bulacak
lardır. Ve onun dünden beri ifadesine göre 
çok kere, bir de misal verdiler. Bir müessese
nin 3 sene arka arkaya 200 lira, 500 lira 1 000 
lira kâr ile kapattığını ifade ediyor. Bu mü
essese nasıl yaşıyor, dediler. Ben bunun aksini söy-
liyeceğim. Bir müessese zarar ettiği halde kâr gös
termiyor mu? Oözteriyorlar. Niçin bu böyle olu
yor, kâr gösteriyor, arz edeyim, arkadaşlar. Onun 
piyasada ticari bir itibarı vardır. Arkadaşlar, 
bu müessese zarar gösteremez. Bu müessesenin 
alacaklısı vardır, borçlusu vardır. Bu mües
sesenin bir şahsiyeti mâneviyesi vardır, bunun 
rencide olması halinde, piyasada onun müşkül 
vaziyette kalacağı birden bire alacaklarının ve 
borçlarının bir anda başına toplanacağı İm hali 
düşünün. Bir müessese sahibinin bir milyon 
lira alacağı olur ve fakat yüz bin lira adamı bir 
anda iflâsa götürebilir. Bunu Sayın Maliye 
Vekili bilmez değil, Maliye Vekili olmadan bu 
işlerin içerisinde yoğurulmuş bir insandır. Ama 
bu tasarıyı bu şekilde nasıl getirdi bilmiyorum 
Elbette bunu izah buyuracaklar. Sayın Maliye 
Vekili bunları o kadar iyi bilir ki, bunların tem
yiz komisyonlarında yıllar yılı müdafaasını yap
mıştır ve bunların nasıl müşkül şartlar altında 
çalıştıklarını bilir, pek çoğuna yakıncn va
kıftır, şahittir. Ama ne yazık ki bu tasarı kar
şımıza buna rağmen bu açıklığı getirmeyi dü
şünmüş ve bunda fayda mülâhaza etmiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bununla öyle zanne
diyorum ki, Hükümet, birbirine benziyen mües
seselerin, biri diğerinin işini gören müessesele
rin az çok haricen dahi olsa iç. vaziyetini ve 
çalışıp çalışmadığını, kazanıp kazanmadığını bi
len müessese ve kimselerin birini diğerine kontrol 
imkânını vermek suretiyle vergi kaçakçılığını 
önlemeye matuf bir düşünce. Ama tatbikat bu 
kadar kolay olacak mıdır? Biri diğerinin iç hu
susiyetini bu derece bilebilir mi? Acaba bu re
kabetin içine bıı şekilde ters bir şekilde sok
makla, biri diğerini kontrol etmek gibi dedi -
kodusuım yaptırıp da rakiplerin biri diğerini 
yenmesi için gayrialhlâki yollara tevessül edile
cek kadar bir ihbar müessesesini doğrulmasını, 
meydana getirilmesini Hükümet olarak tasvibet-
mıek imkânı yoktur. Ve tabii biz Hükümete de-
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miyoruz ki, siz böyle gayriahlâki bir tarafa 
gidecek bir müesseseyi bilerek, buraya istiyerek 
getiriyorsunuz, demiyoruz. Elbette ki Hükümet 
böyle bir düşüncenin içerisinde olamaz. Bu ol
maz, ama, ister olsun, ister olmasın, eğer bu 
müessesenin konulması ile, bu yola gidilmesi 
bir zaruret olur ise, ona bizi alıp götürür ise, 
biz, .müsaade buyurunuz da, ona âmil ve sebep 
olmıyalım. Bütün dedikodu ol arı ortayı kaplar 
şekle sokkmıyalım, haksız ihbarların karşısında 
birçok müesseselerin bütün evraklarının dedi -
kodu ımevzuu olarak maliye müfettişlerinin ve 
hesap uzmanlarının önünde serildiğini bir dü
şünelim. Günlerce, aylarca bu dedi - kodunun 
çalkaridığmı ve bir sürü hesaptan kitaptan son
ra bir hiçle karşılaştığımızı düşünelim ve bun
dan dolayı Maliyenin göstereceği emeği, sarf 
edeceği parayı bir hesaba katalım; bu kolay şey 
değil, kolay tasvibedilir bir hal değildir. 

Soruyorum Sayın Maliye Vekilimize; neden 
tevakki eder Maliye. Geçen sene geldiler, bize 
dediler şu kadar kadro verin, verdik, seve seve 
verdik, hiçbirimiz mâni olmadık muhalefet de, 
iktidar da parmak kaldırdık. Ne istiyor Maliye 
Vekili? İşlerimi görmem için şu kadar kadro 
verin. Al size o kadar kadro deniyor. Daha ne 
ister Maliye Vekili? Kanun ise işte ikamın, o 
kadar şeyleri var ki arkadaşlarım, hepiniz bi
liyorsunuz. Sayın Maliye Bakanımız hepimizden 
de belki daha çok biliyor, bu kanunları oku
muş, tatbik etmiş kimsedir. Bugün bir yalan be
yanın bir vergi kaçakçılığının ne demek oldu
ğunu hepimizden daha iyi bilir. Ve bunun tat
bikatını yapmıştır. Gitmiş vergi komisyonların
da Devlet dairelerinde bunların haklarını çırpı
na çırpma yıllarca müdafaa etmiş bir kimsedir. 
O halde bu kadar kanuni müeyyideler mükelle
fin karşısında iken neden Hükümet izharı acze-
der de bunları tatbik etmekten kaçınır? İlla va
tandaşın birini diğerine tutturmak suretiyle 
onun sırtından geçinmeye kalkar. Yok böyle 
şey. Niçin, neden geliyorsun 'karşıma Maliye 
müfettişlerin mi yok, hesap uzaımanlarııı mı yok, 
yetkililerin mi yok? Her şeyi var, tamam, öbür 
taraftan bunların yetkisi mi yok, salâhiyeti mi 
yok? Oda. var. Fazlası ile var arkadaşlar. Bu
gün bir vergi kaçakçısının, affedersiniz, tâbir 
caizse anası ağlar, yakalandı mı 3 misli 5 misli 
cezaya çarptırılır. O da kâfi gelmez, beş seneye 
kadar ağır hapis. Hemen sok içeri gitsin. Bu 
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Ikadar ağır müeyyideler Sayın Maliye Bakanımı
zın elinde. Ve dediler ki, Şu kadar hesap uz
manı, bu kadar bilmem ne? .Kadro istediler. 
1 000 - 1 200 liralık kadrolar hepsi kendilerine 
verildi. Az geliyorsa biraz daha istesinler. Ama 
vatandaşı biri diğerini ihbar edecek sekilide şu 
müesseseyi istirham ediyorum, getirmesinler. Ni
çin bundan imdat umuyorlalr? Arz ettiğim gibi 
Hükümet, bu kadar imkân içinde iken, hangi 
zaruret kendilerini bu yola götürmekte? Yok; 
sen bana yardım et diyor vatandaşa. Ben âcizim, 
yapamıyorum.. Ben bunun mânasını böyle anlıl-
yorum. Başka mânası var mı bilmiyorum. Sa
yın komisyon da karşınızda. O da her halde be
ni dinliyor, komisyon başkanı olarak kendisin
den de istirham ediyorum. Diyorum ki; bu ka
dar ağır müeyyideler, bu kadar imkânlar içe
risinde neden siz vazifenizi yapmıyorsunuz da, 
dışardaki vatandaştan vazifenize yardım mı umu
yorsunuz? Devlet ve Hükümet anlayışımız bu 
mudur? Bu mu olmalıdır? Benim anlıyamadı-
ğım husus hakikaten bu cihet oluyor. Vatanda
şı birini diğerinin aleyhine gidecek yollardan 
Hükümet olarak, Parlâmento olarak, Devlet 
olarak tevakki etmemiz lâzınrgelir. Ama biz bu 
yola gitmiyoruz. Binaenaleyh daha uzunboylu 
bu işlerin detaylarına girmek istemiyorum. Ha
kikaten şu müessesenin kurulması Türkiye'ye be
nim endişem o ki, faydadan ziyade büyük zarar 
getirecektir. Eğer Hükümet haldi bir asbabı 
mucibe ile bu müeyyideler para tahsili, vergi 
tahsili mevzuunda az geliyor, gayrikâfi diyorsa, 
haklı esbabı mucibe ile gelsin, hafif müeyyide
lerin ağırlaştırılması mümkün. Ve hepinize hi-
tabediyorum muhterem arkadaşlarım, bugün bir 
Gelir Vergisi mükellefinin her hangi bir kazan
cının tahkikat mevzuu, kontrol mevzuu dışında 
kalması mümkün müdür? Hâşâ, katiyen bir tek 
kalemıi, bir tek kuruşu dahi Hükümetin ve Mali
ye Vekâletinin kontrolü dışında değildir. Şikâ
yet mevzuu olmadan dahi bunlara el atarlar. 
Nasıl el atarlar? Hepinizin bildiğimiz gibi. Ge
lir Vergisi mükellefleri beyanname verirler ve 
vermeye de mecburdurlar. Bu beyannamede ne
reden, hangi kalemlerden ne alınmış, ne olmuş 
bunların hepsi yazılıdır, yazılmak mecburiyetin
dedir. Bu beyannameyi alan müfettiş, maliye
ci, hesap uzmanı, yetkili şahıs bütün bu kalem
ler üzerinde teker teker durarak ve bunların 
istinatgahı ne ise, bunları birer birer getirt-
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m.ek suretiyle ki, nereden ne sorarsa, hangi 
müesseselerden ne sorarsa hiçbiri gizli değildir. 
Mahkeme kayıtları, bankanın bilmem neleri hu
susi ve resmî müesseselerin her birinde bunların 
en küçük detaylarına, teferruatına kadar sor
mak yetkisi mutlaktır. Ve sorduğunda onların 
müesseselerin de cevap vermesi mutlaktır, bir 
zarurettir. Bunları oturur, birer birer baştan 
alıp sona kadar bir vergi mükellefinin ne kazan
dığını, ne kazanmadığını nereden alıp nereye 
götürdüğünü en hurda teferruatına kadar öğ
renmek mümkün. Bugünkü kanunlarımız bu im
kânı kendilerine verir. Bütününü verir. Ama 
bunlara rağmen Hükümet geliyor diyor ki; bun
lar bana kâfi gelmiyor yetişmiyor. Ben onun 
için vergi kaçakçılarının elinden illallah dedim, 
hepsi vergi kaçırıyor, çoğu vergi kaçırıyor. Bun
ları ben önliyeceğim ve mutlak kazançlarını ka
nunun tâyin ettiği miktarda bir kısmını mutla
ka vergi olarak alacağım. Bunda ben yalnı
zım, imkânsızım, siz bilirsiniz vatandaşlar, siz
den imdat umuyorum. Siz birbirinizi kontrol 
edin, ve öylece ben bu işin içinden çıkayım. Ak
si takdirde çıkamıyacağım, diyor. Bunun açık 
mânası budur arkadaşlarım. O halde 'soruyorum; 
bizim Hükümet anlayışımız, Devlet anlayışımız 
böyle mi olmalıdır? Vatandaşa karşı tutumu
muz böyle mi olmalıdır? Ben bunu zararlı gö
rüyorum. Ve bu sebeple bu müessesenin mem
leketimizde kurulmasının yarın için faydalı olma
yacağına şahsan kaaniim. Onun için istirham 
ediyorum, bu meselede Hükümet o kadar acele 
etmesin, biç olmazsa şu tasarıyı geri alsınlar, 
düşünsünler, taşınsınlar. Şu arz etmiş olduğum 
bir hakikattir. Kendileri benim söyliyebilecekle-
rimden çok daha fazlasını biliyorlar. Arz ettiğim 
gibi tatbikatın içinde yaşamış bir kimsedir. 
Binaenaleyh, bunları bu dedi kodu! ara imkân 
verlmiyecek şekilde, vergi kaçakçılığının önlen
mesi başka yollarla, başka imkânlarla aransın 
bulunsun. Biz o zaman kendileriyle yine bera
ber oluruz. Sayın Maliye Vekili Hükümeti tom-
silen burada oturuyorlar. Zannetmesin ki, Kal-
paklıoğlu vergi kaçakçılarını müdafaa ediyor. 
Yok öyle bir şey. Hakikaten biz de bundan ıstı
rap duyarız. Biri vergi verirken, diğerinin ver
giyi kaçırması kimsenin tasıvibedeceği bir hare
ket değildir. Ama değil, ama tutup da vatan
daşı bu derece ızrar etmenin, bir diğerini ih
bar müessesesi ile gammazlamanın, birini diğeri 
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aleyhine çalıştırmanın bir Hükümet anlayışı ile 
kabili telif olmıyacağına kaaniim. Bu bakım
dan tekrar istirham ediyorum, sayın komisyon
dan. Bu tasarıyı geri alsınlar, kendileri de 
düşünmüşlerdir, ümidederim. Daha da birçok 
bunu önlemek için mühim noktalar ve faktör
ler bulabilir ve ondan sonra bunun tekrar ye
niden müzakeresi daha iyi olur kanaatindeyim. 
Beni dinlediğiniz için hepinize hürmetlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Sayın üikeçligil buyurun. Bu 
kanun tasarısının birinci maddesine oy kullan
ın] yan var mı? Oylama muamelesi bitmiştir. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Bu 
kanunun bu maddesinde elbette fikirler çarpı
şıyor. Her fikir de muhteremdir. Birinci mad
dede gelirin ilânı meselesinde ileri sürülen fikir
ler şunlardır: Kazancın verginin ilânı ile kon
trolü sağlanacaktır. Yani vatandaş, tüccar bir
birini kontrol edecektir. Tüccar, birbirinin 
verdiğinden haberdar bulunacaktır. Bu ilân 
keyfiyeti başka yerlerde de vardır, isveç'te, 
Norveç'te, Filândiya'da var, Portekiz'de de var
dır. Yalnız İsviçre'nin yedi kantonunda yoktur, 
Diğer her tarafında vardır. Esasen dürüst tüc
car da ilândan çekinmez. Esbabı mucibe olarak 
bunlar ileri sürülüyor ve diğer taraftan tüccar 
vergi kaçırıyor. Biz bunu ilân edersek bu vergi
nin kaçmasına mâni oluruz. Meselâ bu. İlânı 
istiyen tez bu fikri ileri sürüyor. Şimdi bu fikir
lerin karşısında bunun mahzurları ne? Biz bunun 
mahzurlarını ortaya koyma .mecburiyetindeyiz. 
Vatandaş birbirinin kazancını kontrol edecek. 
Etti. Bu bize neyi getirecek?. Fayda mı geti
recek, ziyan mı getirecek? Tüccar da birbirini 
kontrol edecek. Esasen tüccar birbirinin ne ol
duğunu biliyor ve büirler ve bilmekten çekin
mezler. Yalnız bunların arasına biz bunu sok
makla senlik benlik iddiasını sokarız. Ve durul
masını istediğimiz cemiyetin biraz da durulma
sına mâni oluruz. Ve dolayısiyle iş nizamını 
sarsmayı sağlarız. Mutlak surette bu memleket
te vergi verilmelidir. Fakat vergi vermenin 
şartları bunlar değildir. Vergi vermenin şart
ları itimat müessesesini kurmak keyfiyetidir. 
Ve vatandaşın bir terbiye keyfiyetidir. Ve 
bunlar olmadığı müddetçe hiçbir şey olmaz. 
Vergisini alan memleketler vatandaşlarına ver
ginin niçin verildiğini, verilmesinin esbabı ıııu-
eibosini ve dolayısiyle iyi bir insan kütlesini 
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yetiştirim esi -dolayısiyle seve seve vergiyi ver
diriyorlar. Esas mesele bundadır. 

Biz Hükümet olarak, toplum olarak vatan
daşlarımızın gelişip de Devletin masraflarına 
severek hissedar olmalarını, ortak olmalarını 
sağlryabiliyor muyuz? Bunu doğurabiliyir mu
yuz? Ve bunu doğuracak kudret takat bizde 
var mı? İşte bu zor meseledir. Her babayiğitin 
kârı değildir bu. Bence bunu yapacak hükümet
ler lâzımdır. Bunu doğuracak insanlar lâzım
dır. Bu zor bir iş, yok birbirinin kontrol etsin, 
diyoruz. Sonra tüccarların fikri de güzel. Ba
lkar, sonra tounlar kazanıyor, kazanmıyor mese
lesi. 

Arkadaşlar realiteleri bilmek lâzımdır. Ben 
bir kolektif şirket bilirim gayet mühim, un 
fabrikası ve çeltik fabrikası vardır. Bunların 
bilançolarını gördüm, çıkmış. Banka yalan söy
lemez. 193 000 lira bankaya faiz vremiş, öden
miş. 43 000 lira da İşçi Sigortalarına para ve
rilmiş ve bu müessese 40 bin lira ziyan etmiş
tir. Açık, bunu ilân ettin görüyormusunuz ada
mın iki fabrikası var, hiç de vergi vermemiş, 
işin iç yüzü bu. % 17 faiz 'alan banka var. Me
sele sana ne kazanç getiriyor. Evet, göreceğiz 
ilân edeceksiniz. (Gürültüler) Ben fikirlere 
hürmet ediyorum. Karşı tez bunu savunuyor, 
ben bunu savunuyorum. Fikirler haklı olabilir. 
O filkir de muhteremdir, o fikir de muhterem
dir. (Doğru, doğru sesleri) Fikirler çarpışır. 
Sonra ben bunu okumadan gelmiş de değilim, 
Bâzıları gelmiştir. Baş'kalarınm kitaplarında 
tetkik ettim, okudum. Oradan faydalandım. 
(Gürültüler) Ve dolay isiyle komisyonda arka-
daşlarımız da dinledi. Arkadaşlarım, şimdi 
bankalar bunlara tüccarın hakiki değerine gö
re kredi verir. Bizzat banka müdürleri de şikâ
yetçi. Her 'bankanın vilâyetlerde şubesi vardır. 
Bankalar kâr etmelk için çalışan müesseselerdir. 
Ve tüccarı da adım adım takibederler. Kime pa
ra. vereceğini bilir. Bunlar veririm, vermem for
mülünü ortadan kaldırmışlardır. Tüccarlara 
para verir, çünkü kazanacaktır. Onun için bu 
ilânın, banka bilmem şu tüccara sağlamına ve
rir, öbürüne vermez meselesi hu işte mevzu-
bahsolamaz. Ama ondan sonra bir de deniyor 
ki, hariç memleketlerde var, ben zaten Türki
ye'de şimdiye kadar falanda var, filânda 
var. Biz ondan çektik. Bizim içtimai bünye
miz başka, o başka. Tam birinci Meşrutiyet 

zamanı mebusunun birisi çıkıyor diyor ki ; 
adepte edilmiş kanunlar bizi nereye götürüyor? 
Bu memleket bünyesine uygun değil, tüzükleri 
de alırız. Bu böylemi olur? Adliye Vekilin
den sordum; maalesef doğru, o zaman doğru 
söylenmiş ama fakat biz bunu yapamıyoruz 
diyor. İçtimai bünyemize göre kanunlar yap
mak elbette lâzımdır, yerindedir. Demdeki o 
zamandan 'bu zamana kadarki içtimai 'bünyemi
ze göre bir kanun yapmak değil, falan yapmış 
filân yapmış; İtalya yapmış. Ben bunu düşü
nemedim. Ben bugünkü Türkiye'nin içtimai 
vaziyetini düşünüyorum. İsviçre'de diyelim ki, 
yedi kantonda yapmıyor. Demekki 7 kantonun 
bünyesi buna müsait değil, bırakmış ve bugün 
Türkiye'de o vasatları ölçmemiz lâzımdır. O 
vasatta inidir, değil midir? Ve bugün Türkiye'
de maalesef birlik, beraberlik olarak ve biri-
birini seven, dayanışan bu memleketin çocuk
larında içtimai düzen bozulmuştur ve mücade
leler başlamıştır. Biz bunun yanma ikinci bir 
mücadeleyi ekliyoruz, bilerek veya bilmiyereik. 
Bana bizzat sevgili dostlarım, O. İT. Partili ar
kadaşlarımın vaktiyle saflarında mebusluk yap
mış bir hemşehrim dedi ki : Ben bıraktım, ken
dime niye düşman yapayım. Vergiyi doğru ola
rak veriyorum dedi. Niye 'kazanacağım, az 
kazanırım biter. Şimdi bu meseleler serbest sek
törü köstekliyeccktir, jurnali doğuracaktır ve 
dolayısiyle memleketin içinde bir sınıf müca
delesi alıp yürüyecektir ve Türkiye'de oturdu
ğumuz yerde bu mesele durulmıyacaktır. Hal
buki bizim maksadımız Türkiye'yi hakika
ten biribirini sevenler ve iyi bir vasat için
de çalışan orta mahalle getirme keyfiyetidir. 
Eğer bu Türkiye'de ben zannediyorum İki, bu 
memleketin hakiki evlâdı vergisini verir-. Ver-
miyenler varsa, onların da yakasına Hükümet 
iyi yapışmalıdır. Kontrollarımız var. Biraz da 
kendi 'kendimizi yoklıyalım. Eğer Ikontrollar 
bu 'memlekette iyi kontrol yaparlarsa mesele 
kalmaz. Yarın meselesine bakmasın vicdanına 
danışan, Devletin kanunları tatbik edilsin, bu
na lüzum (kalmaz. Olmaz... Bunlar önlenebilir. 

Ellerinde imkânları vardır, böyle mesuliyet
lere sahiptir, servet masuniyetleri vardır, ser
vet masuniyetine el dokunduruyorlar demektir. 
Onun için bence hakikaten bu madde, inşallah 
siz haklı çıkarsınız, fikirler çarpışıyor diyorum, 
arzu ederim, ama bu madde hususi sektörü dur-
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duracak, jurnallere yol • açacaktır. Hattâ Sul
tan Haınit devrindeki jurnalciler gibi, Hükü
met bunlarla uğrayacak. Maalesef Türkiye'miz
de birbirini şikâyet temek dedikodu alabildiği
ne yürümüştür. Ve fabrikatörün çalıştırdığı 
adam; ben seni şikâyet ederim ha... Diye asıl
sız yere, karşısına dikilecek. Ve o müesseselerin 
içinde senlik, benlik iddiası doğacaktır. Ve bü
tün bu vasatlarla Türkiye'nin hangi istikamet
lere kayacağını ben bilmiyorum, ama diyorum-
ki fikirler çarpışıyor. Ben hukukçu değilim. 
Hukukçu arkadaşlarım, vaktiyle şu güzel hukuk
çunun beyanını dinlesinler. «İkinci Meşrutiye
tin ilânından bir evvelki yıl içinde idi. Huıku-
katı derslerinden ibirinde merhum İbrahim 
Hakkı Bey sonradan Sadrazam Hakkı Paşa; 
şimdi hatırladığım bir münasebetle, vergilerin 
kuvvetli veya zayıf taraflarını münakaşaya 
giderken, idareyi muhbirden yardım bekleme
ye sevk eden vergiler üzerinde durarak «Ver
gi için Hükümet muhbir dinleme durumuna düş
memeye bakmalıdır.» dedi. Ve arkasından ilâ
ve etmiştir. «Devletçe halkın birbirini gammazla-
mıya teşviki ahlâk bakımından da çirkin şey
dir.» o zamanın hukuk hocası. Allah selâmet 
versin. Hükümetin vazifesi, ahlâkı da himaye ve 
takviye etmektir. Hükümetin vazifesi, muhbir
lere de mâni olmaktır. Hükümetin vazifesi be
nim hükümetim dedirterek, halkı bütün 'kalbin
den yakalı yarak vergiyi verdirme keyfiyeti
dir. Ben şahsan samimî söylüyorum. Adalet Par
tisi de iktidarda olsaydı ve böyle bir kanun ge
tirilseydi, kafamı da kesseler karşısına çıkar
dım. Günkü bana Türkiye'nin içtimai düzeni lâ
zımdır. Benim inandığım dâvayı müdafaa lâ
zımdır. 0öreceksiniz ki, sağ kaldığım müddet
çe inandığım bir şeyi katiyen, iktidara da gel
sek, söylüyeceğim. Nitekim içerisinde de müca
dele etmekteyim. Ama bu, şu memleketin 
çocukları yeni yeni servet sahibi olmıya baş
lıyorsa olsun, teşvik edelim elbirliğiyle, vergini 
kaçırma diyelim. Mektep sıralarından itibaren 
vergi vatandaşın vazifesidir, diyelim. Ben orta
okulda at sırtında gidiyordum, çünkü o zaman 
hayvanımız yoktu, hayvanına bindiğim kiracı 
dedi ki, bana niye vergi veriyorum» ben talebe
yim. Dedimki ona, kardeşim sen askere gittin 
mi? Gittim. Yedin, içtin, esliha kullandın. Şu 
okulları görüyor musun? İşte senin verdiğin pa
ralarla Hükümet bu işleri yapıyor, onun için 
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Hükümete vergi verirsin. Hay hay dedi, ben bun
dan sonra seve seve vergi veririm dedi. Böyle 
arkadaşlar, ben ortaokulun ikinci sınıfında 
idim. 

Maalesef, Sayın Maliye Vekili darılmasın, 
ben talebelerime, ideal verdim. Karşılarına da 
dikildim. Neden? Biz çekişmelerle Hükümeti 
sevdiremiyoruz. Hükümet de halkı sevmiyor. 
Münevverle halk 'arasında zıddiyet var. Tale
bem bana dedi ki: «Ben bu Hükümete vergi 
vermiycceğim.» Nasıl olur vergi verilmez mi 
diye sordum, «sevmiyorum» dedi. Arkadaşlar, 
bunlarla sevgisizliği, itimatsızlığı doğuracağız. 
Ben üzüldüm vermen lâzım dedim. Devlet ada
mının vasfı sadece kuru nazariyeler içinde ka
nunlar getirmek değil, içtimai realitelere uygun 
kanunlar getirmek lâzımdır. İçtimai realitelere 
göre, Türkiye'nin bünyesin'e uygun kanunları 
koymak ve dolayısiyle sevgi ve sempatiyi mem
lekette doğurmak ve busuretle halktan Hazi
neye vergi aktarmaktır. Bunu yapamadığımız 
müddetçe o verir ama, içerisinde kalır, dolayı
siyle de ondan sonra hayır gelmez. Ben istirham 
ediyorum arkadaşlar, biz muannit değiliz. Ni
tekim yarın biv kanun gelecelk, onun da iyi ta
raflarını söyliyeceğiz. Ama b'en elimi vicdanı
ma koyarak söylüyorum. Zengin de değilim ama 
servetin de karşısında değilim. Bu memleketin 
bütün çocuklarının hepsi zengin olsun arzu 
ederim ve vergisini versin. Ama bunu ilân et
mekle 'bu 'memleketin çocuklarını biribirine dü
şürmek de bizim vazifemiz değildir. Zengin 
olmayınca, fakir olnnaz. Tıuik çocukları, yeni 
yeni zengin oluyor. Biz onların arasında fark
lar açılmak suretiyle biribirine düşürmekle va
zifelendiriyoruz, kendimizi ve maalesef göre
ceksiniz ki, Türkiye'de'seneye sağ olursak, mem
lekette jurnalcilik ve biribirini yeme, dolayısiy
le hususi teşebbüs yok olacaktır ve bunları 
kolayca ilân edelim, filân edelim, arkadaşını 
da çıkar fikrini söyler, ama 'kim haklı kim hak
sız hepsi meydana çıkar. Ve bu memleketin 
çocuklarını, iş erbabını içine gömersiniz. 

Maalesef Allah daha, daha çok, gani gani 
versin, onlara da vermeyi: teşvik edelim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, toparlıyorum, 
(ten'evvür ettik sesleri) Sizden ben de tenevvür 
ettim, karşılıklı bir şeydir. Elbette İki herke
sin biribirinden öğrenmiye ihtiyacı vardır. Kim 
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her şeyi biliyorum derse işte o cahildir, benlim 
inandığım Peygamberin hadisi şerifidir. 

Ben de hiçbir şey bilirim diyemem. Sende 
diyemezsin. Ve bildim dediğimiz gün cehaleti
mizi ve aczimizi meydana koymuş oluruz. Onun 
için arkadaşlarımızı da dinliyeceğiz hürmetle. 
fikirlerine hürmet edeceğiz. Fakat kazandığı 
takdirde ona da hürmet edeceğiz. Demokratik 
nizam budur. Böyle kurulur. Fikirlere taas
sup, ona karşı kızma, ona karşı kızgınlık mü
nevver insanlığın da vazifesi değil. Onun için 
biz kızacak değiliz. Arkadaşlarımız fikirlerini 
dinleyip bir şeyler öğrenmek de vazifemizdir. 
Çünkü sahaları ayrıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Şaym Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem arkaadşlanm: benden 
evvel konuşan arkadaşlarımın fikirlerine hür
met ederim. Fakat kendilerinin düşünüş ve gö
rüşlerinin ayrı bir istikâmetinde konuşma yapa
cağım için beni mazur görsünler. Hükümetin 
getirmiş olduğu vergi kanunları içerisinde 
bir bir imceleııirSe. reform adı verilen ver
gilerin hepsinin içerisinde en iyi bir mad
de aranmak lâzımgelirse o maddede bu maddedir, 
arkadaşlarım. (Bravo sesleri) Muhterem arka
daşlarım hattâ ve hattâ ben burada Hükümete 
sitemde bulunacağım. Şurada kitap halinde 
yayınlanır, deniyor. Gönül arzu ederdi ki, ver
gi kaçakçıları da kimler vergi kaçırmış iseler, 
tesbit edildiği zaman o kaçıranlar da ayrı bir 
kitap halinde yayınlansın ve gazetelerle de 
ilân edilsin. (Radyoda da yayınlansın. Milyon
ları kaçırıp zengin olanları-biliyoruz.) 

Muhterem arkadaşlar, kaldığım vilâyetler
de senede yapmış olduğu ciro mu diyorlar, af 
buyurun ticaretle meşgul olmuyorum da, cirosu 
bir milyonu bulan bir insan 150 - 200 lira ile 
kazanç beyannamesini maliyeye verdiklerini de 
gördük arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

Bu kürsüye çıkıp da falan köyün okulu yok
tur, çeşmesi yoktur, suyu yoktur diye şey isti-
yenier.. O verginin kaçırılmaması, zayi edilme
mesi için de onun yollarını getirenlere bu ziya 
yollarını kapatmak istiyenlerin de bulmuş ol
dukları şey, kendi inançları nisbetinde herkesin 
ileri sürmüş oldukları fikirlere de hürmet et
meleri lâzımgelir. Esas itibariyle küçük esnafa 
bugün bir götürü vergi vurulmuştur, ve bilhas-
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sa gidin, gezin bir kazada sen ne kadar vergi 
verdin, 300 lira. Bütün kaza küçük esnafı, hep
si birbirinin ne kadar vergi verdiğini biliyor da, 
niçin büyük esnaf vermiş olduğu verginin, ne 
kadar vergi verdiğini bilmesin? Bunda ne mah
zur var? Benim kendi 8 kazamda, 8 kazanın 
küçük esnafını gezdim. Bilâkaydü şart arka
daşlarım sordum. Herkes birbirinin ne kadar 
vergi verdiğini biliyor. Burada arkadaşlarım 
bu verginin çok olduğunu mümkünse hattâ zan
nederim bu hususta yine Hüsnü Dikeçligil arka
daşım olacaktı, bir gün gündem dışı bir konuş
ma yaptı bu küçük esnaf vergileri hakkında ve 
burada da bunun çok olduğunu beyan etmişti. 
Zaten bugünkü tatbikat küçük esnafa tatbik 
edilmesinde ne mahzur var arkadaşlarım? Hiç
bir mahzur yoktur. Yerinde ve isabetli bir mad
dedir arkadaşlarım. Bundan kim gocunur ar
kadaşlar? Kim vergi kaçırıyorsa, kim ki ver
gi kaçırmakla zengin olmak istiyorsa, kim ki 
kazancını saklıyorsa, o gocunur. Eğer yapıl
mış olan bir ihbar varsa, varit değilse, temiz 
olarak meydana çıktığı zaman onun şeref duy
ması lâzım. Sonra yapılan her ihbar teftişle mi 
yapılacaktır? Sırası geliyor. Diyoruz ki, biz 
Batılıyız. Batıya doğru kaydık. Şimdi ben 
Sayın Maliye Bakanımızdan soruyorum. Batı
da bu usulü tatbik eden memleketler, şartla 
tatbik eden memleketler. Eğer Iran tatbik et
miyorsa, eğer Suriye tatbik etmiyorsa, eğer 
Irak tatbik etmiyorsa, fakat bunun dışında İs
viçre tatbik ediyorsa, Fransa tatbik ediyorsa, 
Almanya tatbik ediyorsa arkadaşlarım demek 
ki biz henüz bunların yanındayız. Onların ya
nındayız. Ve hiçbir zaman da Batılı olduğu
muzu söylememek lâzımdır. (Bravo sesleri, al
kışlar) İşimize geldiği zaman böyle konuşaca
ğız, işimize gelmediği zaman şöyle konuşacağız. 
Olmaz arkadaşlarım, bu da bendenizin fikri. 
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ben bir teklif
te bulunacağım. Belki bu teklifim, düşünüyo
rum, kanunun biran evvel çıkmasını geciktire
cek fakat bunu bir kanun teklifi olarak getire
ceğim. Bir yıl içerisinde şu ve bu suretle vergi 
kaçıranların da ilân edilmesi ve ayrı olarak bir 
kitap halinde yayınlanması en isabetli, en ye
rinde bir hareket olur, kanaatindeyim. Bu mad
deye arkadaşlarımızın müspet oy kullanmasını 
istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz bu maddeyi 
Saym Adalet Partili arkadaşlarımızın gördü
ğünden biraz başka türlü mütalâa ediyorum. 
Onlar yalnız bu maddenin ihbar esasına da
yandığını iddia ettiler, şimdiye kadar ve aynı 
iş kolları üzerinde çalışan vatandaşlarımızın 
bu vergi ilânlarına bakarak birbirlerini ih
bar edeceklerini sandılar ve bunun telâşı için
deler. Bendeniz başka yönden, maddeyi, psi
kolojik yönden mütalâa ediyorum. Bu madde 
ihbarı harekete geçirmekten ziyade insan ta
biatında meknuz bir za'fı yine bir başka zaıfla 
ortadan kaldırmak gayesini günden ve inşa ti 
psikolojisine dayanan bir madde. Bendenizin 
mütalâam budur. 

Meşhurdur hikâye, bizim imamı Âzamin 
imamlarından biri, Zekâıttan ışöyle kaçarnnş : 
Malûm ya zekât vermek için malın bir 
sene yedinde kalması lâzım. Sene sonuna gelir
ken malı hatununa devredermiş. Hatunu da 
tam ısenei kâmile devredilirken imama devre
dermiş. Gitmişler îmamı Azama elemişler ki, 
«Senin imam böyle yapıyor» Gülmüş «Köftehor 
fıkıhı iyi bilir demiş.» 

Şimdi bu vergi ilmi de iyi bilinir. Akıl ve
ren de vardır. Her zaman bundan kaçmak ve 
verilmesi lâzımgelenlerden daha az vermek 
mümkündür. Ve insan tabiatı da maalesef böy
ledir. Gecen gün Maliye Bakanı Beyefendinin 
buyurdukları gibi mal canın yongasıdır., ko
lay kolay insan koparamıyor ve mümkün mer
tebe yonganın az kopmasını istiyor. Koskoca 
imam bu hile - i şeriyeye tevessül ettikten sonra 
bizlerin haydi haydi tevessül edeceğini bek
lemek hiç kimseye bir hakaret veya fazilet
sizlik isnadetnvek demek mânasına gelmez. Ni
hayet insan tabiatında meknuz bir za'fı göz 
önünde bulundurmak mânasına gelir. însanm 
diğer bir za'fı da şudur : «Elâlem ne der» Bun
dan biz çok korkarız. Bunu da başımdan gö
çen ufak bir vaka ile anlatayım. Bir gün ben
denizin bir müvekkili yazıhaneye oflaya puf
laya geldi. "Ne oldu dedim, sende bir hal var : 
«Ben bu akşam hatuna bir kötek attım» dedi. 
Sebep, «bizim kızı nişanlıyoruz. evlendirece
ğiz. Fakat elâlem ne der diye neni bir sürü 
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masrafa sokuyor» dedi. Hakikaten hepimiz 
bir iş yaparken bir harekette bulunurken dai
ma hiç. olmazsa yakınlarımızın bize ne diyece
ğini düşünürüz. Şimdi müsaade buyurun. İşte 
bu madde psikolojik bakımdan birinci za'fı 
elelâm ne der hikayesiyle ortadan kaldırmayı 
güden bir maddedir. 

Şimdi bendeniz bir muteber tüccarım, far-
zediniz, Erenköy'de yahut Ada'da bir yazlı
ğım, Şişli'de bir apartmanım vardır. Çocukla
rım mürebibiyelerin elindedir. Altımda bir Şev-
role marka 1964 modeli araba. Her akşam 
gidip konsumasyon yapmakta da hiç kusur et
miyorum. Ve benim bütün muhitim bunu bili
yor. Şimdi vergi babına gelince; hilei şeriyede 
insan tabiatı, kaçakçı demiyeceğim, istifade ede
rek mümkün mertebe vereceğim hisseyi indir-. 
meye çalışıyorum. Bu ilân edildiği zaman benim 
muhitimi, yaşayışımı biliyor. Esat Beye bakın 
bu kadar şey si var. Bu seneyi 50 bin lira ka
zanç ile kapatmış. Halbuki bunun iki aylık ka
zancı bu. Korkacağım bundan, çekineceğim, ve 
elâlem ne der bana, muhitim benim hakkımda 
ne hüküm verir, diye düşünerek kendi kendi
mi kontrol altına alacağım ve hakikaten müm
kün mertebe uygun vergimi beyan etmeye ça
lışacağım. Maddenin mesnedi ruhisi, mânevisi 
budur. Yoksa, bu efendim, ihbar müessesesini 
harekete getiriyor demek, hem bu milletin ahlâ
kından şüphe etmek hem de efendim, şu kanun
ları kabul eden Devleti yani Hükümeti ve par
lâmentolarını bu kadar çirkin bir müesseseyi 
kendi nef'ine istismar etmek istemekle suçlamak 
gibi ağır bir şeydir, ihbarlar olacaktır. Ama 
bunun da müeyyideleri vardır. Mesnetsiz ih
barlar önlenmiştir. Onun için madde yerinde
dir. Ve birçok medeniyet seviyelerine çıkmak 
istediğimiz memleketlerde ki, insan haysiyetine 
bizim memleketimizden daha çok itibar edilen 
yerlerde bu tabik edilmektedir. Biz de tatbik 
etmekle mükellefiz. Devlet vatandaşın verebi
leceğini almalıdır. Bunu aklımıza koymalıyız. 
Vatandaşın haysiyetini düşününken Devletin 
haysiyetiyle birlikte düşünmelidir. Ancak bu 
suretledir ki, Türkiye Cumhuriyeti herkes ver
gisini hakkiyle verdiği zaman derki Türkiye 
Cumhuriyeti şuna buna el açmaktan kurtulur 
ve Devletin haysiyeti yerine gelir. Devletin hay
siyeti demekte bizim haysiyetimiz demektir. 
Haysiyeti olmıyan bir devlet idaresinde benim 
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şahsan ne kadar haysiyetim olursa olsun hû; 
bir mânâsı 'kıymeti yoktur, arkadaşlarım. Bi
naenaleyh maddeyi desteklemenizi rica ederim, 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Izınen. 
MEHMET İZMEN (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlarım,, mühim bir konu üzerinde gö
rüşülmekte bulunulduğu için vaktin geç olması
na rağmen söz almış bulunuyorum. Bu madde 
ile getirilmek istenen şey, memleketimizde bu
gün herkesin kabul ettiği vergi ziyamı önle
mek için bir tedbirdir. Hakikaten Türkiye'de 
vergi ziyaı mevcuttur. Bunu maliyenin elinde 
bulunan zaman zaman vesilelerle ittılâınıza 
gelen rakamlar göstermektedir. Vergi ziyaı ne
lerde mevcuttur? Geçen gün de arz ettiğim gibi 
daha ziyade alınan, satılan malların tamamının 
deftere geçmemesinden ifa edilen hizmetlerin 
vergi kayıtlarına tamamen intikal etmemesin-
dendir. Bu madde ile ne yapmak istiyoruz? Mü
kelleflerin beyan ettikleri vergileri ilân edece
ğiz. Bunun hedefi nedir? ilân edilen vergile
ri herkes görecek, vergi önünde müsavat yani 
herkesin iktidarı nisbetinde Devlet masrafları
na iştirak etmesi kaidesinin tatbikatını bir ne
vi mükellef zümreleri kontrol edecektir. Her
kese seyyan bir mükellefiyettir. Acaba benim 
bildiğim iktidarı ölçüsünde komşum, arkadaşım, 
meslektaşım ibu -mükellefiyeti yerine getiriyor 
mu, getirmiyor mu? Gördü ki, getirmiyor ne 
olacak? Eğer profesyonel, ahlaken o seviyeyi 
kabul etmiş bir vergi zıyacısı varsa, bir iki de
dikodudan .sonra bu işe alışacaktır. Zaten bugün 
Maliye Teşkilâtı bir cetvelini yapsa neşrettiği 
istatistiklerin münferit doneleri bunu göster
mektedir. Yani mükellefi maliye idaresiyle bit
likte bir de konu komşusu bilecek idi ne ola
cak? Bu duruma alıştıktan «onra yine bu ha i 
devam edecektir. Türkiye'de kanaatini.ee vergi 
zıyaı daha ziyade yaptıkları işin, tuttukları 
kaydın karşılığı olmıyan mükelleflerdedir. îlki 
türlü mükellef vardır. Emtaa üzerine ticaret 
yapar. Birisinin defterine giren öbürünün 
defterinde çıkan olarak gösterilir. Bu şekilde 
gayelerine ulaşırlar. Öyle grup birlikler var
dır ki, kayıtların karşılığı ıtieari değildir. Tâ
bir caizse, deftere tabi olmıyan sivil eşhastadır. 
Türkiye'de vergi zıyaı daha ziyade bunlardadır. 
Bir zümreyi şunu bunu saymak istemiyorum, 
kiçbir zümreyi de, muayyen bir şahsı da itham 

14 . 5 . 1964 O : 3 
etmek istemiyorum. Fakat, vakıa budur, 'bili
nen keyfiyet budur. Binaenaleyh, Gelir Vergi
si İd, asıl vergi zıyaı vergi kaçakçılığından şi
kâyet ettiğimiz Gelir Vergisi zümresinde bu hu
sus mevcuttur. Bizden çok evvel Gelir Vergi
si nizamına giren memleketler uzunca müddet, 
bu üzerinde durduğumuz müeyyideyi getirme
mişlerdir. Hatırımda kaldığına göre, Gelir Ver
gisini tatbik eden Fransa'da bu tatbikat çok 
yeni başlamıştır. Daha ziyade mahdut küçük 
yerlerde Vergi dairelerinin kapısına, hattâ bir 
zaman vergi dairesine her mükellefin müracaaı 
•hakkı vardır. Veyahut liilân (mükellefin nekadar 
vergi verdiğini öğrenmek istiyorum der. Har
cını al. Tatbikat bu şekilde başlamıştır. Küçük 
yerlerde vergi ilânı da başlamıştır. Fakat, Fran
sızlar 1917 senesinde Gelir Vergisini kabul et
mişlerdir. Bu tatbikat birkaç sene evvelim1 

aittir. 
Bendeniz, bu müessesenin varlığına kaaniim. 

Çünkü bu memlekette herkesin vergi vermesini 
temin etmek arzumuzdur, gayemizdir. Çünkü 
herkesin vergi vermesi dürüst mükelleflerin de 
arzu ettiği Ibir şeydir. Çünkü, Devlet vardır, 
asgari bir hizmet görülecektir. Kalkınma dev
resi içine girdik. I5u plân finanse edilecektir. 
Binaenaleyh, Devletin varidata ihtiyacı var. 
Herkes kudreti nisbetinde vergisini vermediği 
takdirde ne olacak? Devlet bundan feragat 
edemiyeceğine göre, vergi yükü artacaktır. Bi
naenaleyh, dürüst mükellefin 'kendi yükünü da 
bizatihi artıran ası için onun da takibctınesi lâ-
zmıgelen bir husustur, herkesin vergi vermesi. 
Binaenaleyh, bunda kimsenin mütereddidi bir 
takını insanları bir tarafa bırakırsak, vergi ve-
rilmem'esini kabul etmek zordur. Bu müeyyi
deyi bendeniz, maliye istese de kontrolü müşkül 
olan zümreden başlamasını arzu ederim. Ya
ni hesaplarının bir tarafı açık olan zümreden 
başlanmasını, bu suretle müessesenin memle
ketimize girmesini ve bütün mükelleflere bir 
nevi alarm işareti; 'bu müessese vergiciliğimize 
girmiştir, gözünüzü dört açın, herkes mükelle
fiyetini yerine getirsin gibi bir işaret vermek 
suretiyle başlanmasını arzu ederim. I3öyle ol
mamıştır. Bu ne olacaktır arkadaşlar? Arz 
ettiğim gibi Maliye 'memuru muttali olacaktır, 
konu komşu muttali olacaktır. Haber Verecek
tir. Haber versin, ne olacak? Demekki vergile
rin bu beyanların tatbik edilmesi lâzım gelecek-
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tir. Bizim memleketimizde 1905 sayılı Kanun 
yardır. Muhbirlere ikramiye veren bir kanun 
vardır. Bu kanuna göre bir sürü ihbarlar olacak
tır. Bunların tetkikatı şöyledir, böyledir. Yani 
Maliye bugün şikâyet ediyor, haiklıdır. Eleman 
kâfi değildir, adeden, vasıf itibariyle (kâfi de
ğildir. Beyannameleri tetkik edemiyoruz. Bu 
şekilde az beyanda bulunanların meydana yık
ması halinde bu beyanlar yine tatbik edilmiye-
cekste bir kaç gün bu dedikoduya alışacağız. 
Ondan sonra yine devam edecek, niyeti böyle 
o'lam başka türlü ıslâh etmek imkânı yoktur. 
Bu, Esat Çağa arkadaşımızın dediği giıbi, ibi nevi 
konu komşunun baskısı altına almaktır. Ama 
bu baskıya aldırış etmiyeni ne yapayım? Ben
deniz çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. 
Verıgi ziyamı önlemek birtakım başka tedbir
ler akmak lâzımdır. Bu tedbirlerden bir tanesi 
masrafı mükellefe bir nevi vergi olarak verdir
mek suretiyle mükellefin hesabını mesul insan
lara tamamen kotrol ettirmek lâzımdır. O da 
serbest hesap uzmanları dediğimiz mesul mu
hasiplik müessesenin bir an evvel kurulması lâ
zımdır. 

Mükellef bilirse ki benim hesabım bir gün 
kontrol edilecektir. Bu müeyyideler karşısın
da kaçakçılık yapmak kolay değildir arkadaş
lar. Yoksa ben ilân edeceğim, komşu şunu de
miş, bunu demiş, bunlara alışılaeaktır. Üstelik 
mükellefin binbir türlü işinin hususiyetlerini 
kavramıyan, meseleye nüfuz etmiyen bir sürü 
ihbarlar olacaktır. Yığılacaktır. Maliye do 
şaşırıp kalacaktır. Hangisini tetkik edeyim, han
gisine bakayım. Bu bir. Yani yeminli hesap 
uzmanları müessesesi ihdas edilmelidir. Mükel
leflerin hesapları bir taraftan Devlet tarafından, 
bir taraftan masrafı kendisine aidolmak üzere, 
mesul teşekkül mensupları tarafından kotrol 
edilmelidir. Bu şarttır. Ayrıca fatura nizamı 
bu memlekette kurulmalıdır. Herkes verdiğini 
aldığını yazmalıdır. Vesikaya geçmelidir. 

Üçüncüsü: Bilhassa yine-örnek almak istedi
ğimiz memleketler bunu yapmaktadırlar. En
vanter kontrolü yapılmaktadır. Sene içinde 
gideceksin 'envanter kontrollün yapacaksın, Se
ne sonu gelir; bu meşrudur, Fransa'da bir Ekol 
dö kontr - biyen diye bir piyes yazılmıştır. Tür
kiye'de de Gelir Vergisi Mektebi diye oynamış
tır. Sene sonu gelir, adam hesap uzmanını ça-

3 14 . 5 . 1964 O : 3 
ğırır, bu sene ben 35 bin lira vergi vermek is
tiyorum. Bana ona göre bir beyanname yaz. 
Doldurur gider. Ve bütün dünyanın her tarafın
da bu mevcuttur ama, bunlara karşı arz ettiğim 
müessir fiilî tedbirler şarttır. Yoksa servet be
yanını kabul ettik arkadaşlar, vergi ziyamı 
önlemek için servet beyanı ne demek? ik i 
devre arasında servet tezayüdünü kontrol. Men
şeini soruyoruz! Nereden aldın? Aldığın yeri 
ispat edemezsen vergini ver. Servet beyanını 
koyduk. Masraf beyanını, telefon parasını, eğ
lence parasına kadar koyduk, ilânı da koyduk. 
Başka bir müeyyide kaldığını zannetmiyorum. 
Gelecek senelerde vergi zıyaı devam edecekse ne 
bileceğiz? Yani başka bir şeyimiz yok. Mükel
lefi, bir çağırıp, oturtup sigaya çekmemiz gibi 
daha başka bir tedbir benim aklıma gelmiyor. 
Bütün bu tedbirleri arz ettiğim tedbirlerle işle
temediğimiz takdirde o zaman bir nevi mükel
leflere karşı teslim olalım, ilstiyen ne verirse ver
sin, Allah razı olsun gibi bir durum karşısın
da kalmamak için arz ettiğim tedbirlerin alın
ması lâzımdır. Bendeniz ayrıca bu mevzu üze
rinde lehte, aleyhte konuşmak kolay değildir. 
Bâzı ölçülere göre lehte konuşmak, antipatik, 
aleyhte konuşmak sempatiktir, fakat vergi 
Devletin hak ve hükümranlığı ile ilgili, Devletin 
bekası ile ilgili, sosyal nizamı ile ilgili, finans
man kaynağı olması itibariyle her tarafından 
konuşulmasında bendeniz fayda görüyorum. 
Bendeniz şunu söylemek istiyorum ki, mükellef
ler bütün bu müeyyideler karşısında düşüne
cektir. Efendim geçen sene şunu verdik bunu 
verdik. Bu sene şu müeyyideler çıktı. Biraz 
daha vergi vereyim dedi. Ama öbür taraftan 
da Usul Kanununun öyle hükümleri vardır ki, 
vergi cezası bir kere üç kat asliyle birlikte dört 
kat vergi cezası, hileli vergi suçu v. s. bunları 
gözünün önüne getirecek. Bir müşkülât karşı 
smda kalacaktır. Yani istese dahi, birtakım, 
yani ehveni şer'in hangisini tercih edeyim diye 
birtakım irkilmeler karşısında kalacak, bir sıkın
tı içine düşecektir. Bu maksatla bendenizin 
bir teklifim var. Bâzı arkadaşlarım bu teklif 
bir nevi vergi affıdır, şeklinde mütalâa yürütü
yorlar. Bu mütalâa muhterem olabilir. Fakat 
benim görüşüme göre bir takrir veriyorum, bu 
takrirle ifade ettiğim gibi tâbiri caizse, mükel
leflerle bir nevi mütareke ilânı şeklinde bu kor
kuyu atıp ve herkesin arzu ettiği şekilde, Mec-
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lisi, Parlâmentosu mükellefi, idarecisi memle
ketin bütün vergi kaynaklarının âdil esaslara 
göre istismarını temin maksadiyle böyle bir dü
şüncem vardır. Arz eder hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, iki arkadaş daha ko
nuşmak istiyor. Bir önerge vardır. Saat 7 yi 
de geçmiştir. Açık oy sonucunu arz ediyorum. 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımız
la Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı 

meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk mis
yonları için arsa, bina, satmahnmasma veya 
yaptırılmasına ayrılması hakkındaki Kanunun 
oylanmasına 101 sayın üye katılmış 100 kabul, 
bir çekinser, tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı 
olsun. 

Yarın 15 Mayıs 1964 Cuma günü saat 14 de 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

5. — DÜZELTÎŞ 

1. — Millet Meclisinin 30. 4 . 1964 tarihli 96 ncı Birleşimi tutanağı sonuna ekli 698 S. Sayıb 
basmayazıdaki yanlışlara aidolup C. Senatosunun 14. 5 . 1964 tarihli 73 ncü Birleşimi sonuna bağlı 
(C. Senatosu S. Sayısı : 458) basmayazıya 5 nci .sayfasından itibaren eklenen (Yanlış - Doğru cet
veli) ne aşağıdaki kısım eklenecektir : 

Sayfa Satır Yanlış1 Doğru 

24 
29 
39 
41 
44 sondan 
50 
56 
94 
94 
99 

100 
106 
106 sondan 
107 
107 sondan 
108 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 

29 
13 
40 

1 
4 
7 

40 
14 
19 
13 
28 
5 

10 
22 
6 

18 
29 
32 
33 
34 
35 
36 
39 

eşya. 
otu 
Iküspesıi 
(98.05); 
A. S. T M 
a) civar. 
mahlut 
Düz, tül 
mensucat 
hurdaları 
olmasın) 
camları 
tuğlalar, 
1. VI nci 
değildir 
90,91 
% 0.50 
% 0.10 
% 0.30 
% 0.3O 
% 0.30 
<% 0.40 
% 0.10 

eşya, 
otu, 
küspesi. 
(98.50). 
A. S. T. M. 
civa. 
mahlut 
Düz tül 
mensucat, 
hurdaları. 
olmasın). 
camları. 
tuğlalar, karolar, 
1. VI ncı 
değildir: 
m) 90,91 
% 0,50 
% 0,10 
•% 0,30 
% 0,30 
>% 0,30 . 
% 0,40 
% 0,10 
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Sayfa 

113 
113 
113 
113 
113 
116 
118 
118 
118 sondan 
118 sondan 
121 
121 
126 
130 sondan 
130 sondan 
140 sondan 
142 
144 sondan 
146 sondan 
157 

G. Senatosu B : 73 
Satır 

40 
41 
43 
44 
45 
35 
13 
16 
14 

5 
4 
8 

15 
7 
9 
7 

22 
11 
3 

16 

14.5 , 
Yanlış 

% 0.20 
% 0.10 
% 0.6 
% 0.04 
% 0,07 
borcular v.s. 
edilen 
şeritler, 
0,15 
flanslar v.s.) 
bulunmasın, 
v.s.) 
v.s.) 
makinalar 
bulunmasın) 
bulunmaktadır. 
sepetler 
5 Hem 
manyetik 
1ar v.s. dâhil 

,1964 O :3 
D« 

% 0,20 
% 0,10 
% 0,6 
% 0,04 
% 0,07 
borular, v.s. 
edilen ve 
şeritler 
0.15 
flanslar, v.s.) 
bulunmasın: 
v.s.). 
v.s.). 
makinalar. 
bulunmasın). 
bulunmaktadır 
sepetler. 
5. Hem 
(manyetik 
1ar, v.s. dâhil). 

2. — 14. 5 . 1964 tarihli 73 ncü Birleşim tutanağı sonuna bağlı 458 S. Sayılı basmayazınm 5 nci 
sayfasından baslıyan (Yanlış - Doğru cetveli) nde aşağıdaki değişildik yapılacaktır: 

5 nci sayfada : 

Sayfa Satır 

22 16 
6 nci sayfada : 

33 19,20 
7 nci sayfada : 

45 8 
45 8 
47 sondan 1 

8 nci sayfada : 
72 30 
73 sondan 18 
73 sondan 18 
78 21 
82 26 
86 10 
88 27 
89 1 
90 14 

Sütun 

Yanlış 

Doğru 

Yanlış 
Doğru 
Yanlış 

Yanlış 
Yanlış 
Doğru 
Yanlış 
Doğru 
Yanlış 
Yanlış 
Doğru 
Yanlış 

Yanlış 

mmaulleri, 

Olyeyrrhizine 

sakız 
sakız 
peroksitler 

tplik 
(pokeri dâhil) 
(pekeri dâhil) 
ablamere 
kullanış 
sop, 
ipekçöceği 
kondansusyonu 
Güney, Abrika 

Doğru 

mamulleri 

Glyeyrrhiziııe 

sakızlar 
sakızlar 
peroksitler: 

iplik 
(Pe'keri dâhil) 
(Pokeri dâhil) 
ablomere 
kullanışlı 
Sap 
ipekgoceği 
kondansasyonu 
Güney - Afrika 
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9 ncu sayfada : 
Sayfa 

97 sondan 
107 
107 sondan 
110 sondan 
111 
114 
115 
117 
117 sondan 
117 sondan 

Satır 

9 
22 
11 
8 
7 

18 
— • 

26 
5 
5 

10 neu sayfada : 
122 
124 sondan 
127 sondan 
143 

2 
15 
6 

21 
11 noi sayfada : 

154 sondan 
157 sondan 

Sütun 

Yanlış 
Yanlış 
Yanlış 
Yanlış 
Doğru 

Yanlış 

tıbbi cerkaki 
marfur 
edilmek 
mmaul 
NOTLAR 

('Bu saitır tamamen çıkacak, 
Doğru 
Doğru 
Yanlış 
Doğru 

Doğru 
Doğru 
Doğru 
Doğru 

Doğru 
Yanlış 

70.04 
Dökme demir 
«küpso 
«küpso *':-

mamullerdir. -•* 
kobalt 
kapraklar 
cihazlar; 

Sun'i 
sabiyle.) 

Doğru 

tıbbi cerrahi 
nıarfuz 
edilmez 
mamul 
NOTLAR. 

73.04 
dökme demir, demir 
«cKüpro 
«Küpro 

mamullerdir, 
Kobalt 
, kapaklar, 
eı!h azları; 

Suni 
şartiy i cO 
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1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 31 . 12 

rilmesi ve bu bu kanuna bâzı 
fıkralarının değişti-

hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 10 ncu maddesi
ne verilen oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHÎSAR 

Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 

Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Saikıp önal 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
İptal edilen oylar 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
185 
106 
69 
34 

3 
0 

74 
5 

[Kabul edenler] 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NÎĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

[Reddedenler] 
BÎTLÎS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlü 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
fin.er Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Lnver Kök 
Necati özdeniz 
Ragıp Uner 
Âdil Ünlü 

IZMIR 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
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KOCAELİ 

Rıfat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 

Refik Ulusoy 

TABIÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
(I.) # 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancı oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Mucit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri Öztaş 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

O. Senatosu B : 73 
MARAŞ I 

Nedim Evliya 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu | 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

14 . 5 . 1984 O : 3 
SİİRT I 

Lâtif Aykut | 

SÎVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öc.ten 
Ziya Önder 

TOKAT 
Osman TTaeıbaloğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat xlçıkahn 
(I.) 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

[Çekincerler] 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

IDAĞ 
an 

[Çekincerler] 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGU: 
1 S rık Remzi 

[Oya kattlmıyanlar] 
1 BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
S i m Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlay< 
gü 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 
(t) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
tiısan II a mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

1 ERZİNCAN 
Fehmi Bayso^ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
| Gavsi Uçagök 

[Açık 
Eskişehir 

Çorum 
Hakkâri 

m-

v.) 

w 
X\ 
1 
.1 

GİRESUN 1 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
13erg Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü | 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu | 

jelikler] 
istanbul 1 
Samsun i 

Yekûn 5 



31 . 12 . 1961 tarihli ve 
rilmesi ve bu kanuna 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğ'lu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
SaJbit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

G. Senatosu B : 73 14 . 5 . 1964 O : 3 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değişti-

bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının geçici 2 nci 
maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
185 
100 

98 
1 
1 
o 

£ 8 0 
^ 5 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

İptal edilen oylar 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
ITalit iSarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat- Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halk Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Berq Turan 

IZMlR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Sedat Çumrab 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan AtaJkan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
(t.) 

Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (t.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Alca (Başkan) 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Reddeden/ 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

[Çekinser] 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

[Oya katılmıyanlar] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğhı 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Baçk. V.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevtket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanıman 

İZMİR 
Enis Kansu 

Cahit Okurer 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suat Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

[Açık üyelikler] 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (1.) 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

İstanbul 
Saımsun 

Yekûn 
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31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayşlş Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının tümünün oylama

sına verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suplhi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu | 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 70 
Reddedenler : 22 
Çekinserler ; 1 

İptal edilen oylar : 0 
Oya katılmıyanlar : 87 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
İbrahim Saffet Omay 1 
Mansur Ulusoy 

BİNGÖL 1 
Sabrı Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 1 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Nüvit Yetkin 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Kemal Oral : 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
1 Turhan Kapanlı 

[Reddedenler] 
1 BURSA 

Cahit Ortaç 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
ELÂZIĞ 

1 Celâl Ertuğ 

1 GÜMÜŞANE 

Halit ^Zarbun 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 

1 Berç Turan 

SİNOP 
Suphi Batur 

SIVAS 
Ziya Önder 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Ata'kan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
öraer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

— 741 — 



C. Senatosu B : 73 14 . 5 . 1964 O : 3 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
Lûtfi To-koğln 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
(i.) 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (1.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mohmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

MANİSA 

Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

[Çekinser] 
SİVAS 

Hulusi Söyleımczoğh: 
[Oya katılmvy anlar] 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANKEtt 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayu? 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerhn Saraçoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

[Açık üyelikler] 
Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 

istanbul 
Samsun 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaıoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (î.) 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 

Yekûn 
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5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkındaki 

Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
SaJbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Salkıp önal 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
İptal edilen oylar 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
103 
*70 

27 
6 

77 
5 

[Kabul 
BALIKESİR 

Hasan Ali Türker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Ot an 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarakaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

edenler] 
İÇEL 

Talip özdolay 
İZMİR 

İzzet Birand 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklı oğlu 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KOCAELİ 

Ltıtfi Tokoglu 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal O rai 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 

[Reddedenler] 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem İMenemencioğlu 

Mehmet Emin Durul Berç Turan 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN. 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
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KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 

KOCAELÎ 
Rifat özdeş 

BOLU 
Sirrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

TABİÎ ÜYELER 
Fmamılla'h Celebi 
(t) 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAB 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 
(t) 

AMASYA 
Macrfc Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet 11 kıı c an 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (1. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

MANİSA 

Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 

İzzet Gener 
[ÇekinserlerJ 

ERZURUM 

Nihat Pasinii 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Hulusi Söylem ezoğlu 

[Oya kattlmtyanlar] 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayan-
acil 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

[Açık wt 

Çorum 1 
Eskişehir 'i 
Hakkâri 1 

... 

Sabahattin Tanınan 
İZMİR 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Balıattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (l>.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağıın 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

yelikler] 
İstanbul 1 
Samdım i 

Yekûn 5 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Derairdağ 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zühni Betil 
Osman Hacıbaloğhı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 
C. BAŞKANINCA S 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkalın 
(t) 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
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Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meblâğların 
Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyonları için arsa, bina, satmalınmasına veya yaptırılmasına 

ayrılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1G1 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 0 
Çekimserler : 1 

îptal edilen oylar : o 
Oya katılmıy anlar : 7Q 

Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Osmaîi Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet O m ay 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

^al'ri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arikan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarakaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

Ethem Menemencioğlu 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlm 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

izzet Gener 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 
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[Çekinser] 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbım 

TABÎÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
(t) 
Kadri Kaplan 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğld 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hnncıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
(t. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Oya katılmıyanlar] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk.V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bangnoğlu 

ELÂZIĞ 
Cdlâl Ertuğ 
Rasim (liray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi San alan 

ÎÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

Sabahattin Tanman 
IZMtR 

tzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
A. Baha f t in Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Sfiersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
A b d ü 1 k e H m S n r a ç o £ 111 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

İstanbul 
Samsun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cema [ettin lîulak 
Kethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (I.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Snhir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sen gel 
Ragıp Üner 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

YETMlŞÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

14 . 5 . 1964 Perşembe 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNECELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun 'bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kamuna Ibâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kalbul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi' 1/632, C. Senatosu 1/405) (S. Sayısı : 454) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1964] (Bitiş tarihi : 
20 . 7 • 1964) 

X 2.— 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kaınununun bâzı madde ve fıkralarının 
eğ'igtirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
(Meclisince kaıbul olunan ırnatni ve Cumhuriyet 
Senatosu öeçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/625, C. Senatosu 1/400) (S. Sayısı : 453 : 
[Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1964] (Bitiş tarihi : 
3 . 7 . 1 9 6 4 ) 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ 

ŞÜLEOEIK İŞLER 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 

Macit Zeren ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Gru-
pu Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince hazırlanan Anayasa 
ve Adalet Komisyonu mütalâası (C. Senatosu 
5/5) [Dağıtma tarihi : 15 . 4 . 1964] 

2. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas 
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, -Diyarbakır 
Mi'llcitvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili İlhaıni Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Ilaflalık .Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Ka

rarın Genel Kurulda görüşjülmasdne dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/66) (S. Sayısı : 442) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1964] (Millî Savunma Ba-
ikanlığı ile ilgili) 

X 3. — 19'64 yıh Bütçe Kjanununa ıbağlı cet
vellerde değişiklik yapılmaisı hakkımda kanun ta
sarısı ve Karma 'Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/692, C. Senatosu 1/414) (ıS. Sa 
yısı : 456) [Dağıitma tarihi : 11 . 5 . 1964] 

X 4. — 1964 yılı Bütçe Kanununa Ibağlı 
(A/l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılıması hakkında kanun teklifi ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/709, C. Se-
natosp 2/128)' (IS. Sayısı : 457) [Dağıitma ta
rihi : 11 . 5 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACx\K İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Oider vergisi Kanununun ıbâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
ıhülküımler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul elunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/628, C. Senatosu 1/406) (S. Sa
yısı : 455) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1964] (Bi
tiş tarihi : 13 . 7 . 1964) 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtında çalışmakta olup hususiyet arz eden 
yer ve hizmetlerde görevi enidir ilen Sağlık per
soneline dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan anetni ve ıCuımıhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/531, 2/89; C. Senatosu 
1/404) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1964] (Bitiş tarihi : 25 . 6 . 1964) 

3. — Karasuları kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kalbul olunan m'etni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dişişleri, Turizm ve Tanıtma ve İçişle
ri komisyonları raporları (M. Meclisi 1/206, 
€ . Senatosu 1/401) (S. Sayısı : 452) [Dağıtma 
tarihi : 11 . 5 . 1964] (Bitiş tarihi : 23 . 7 . lî>64> 





Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalışmakta olup hu
susiyet arz eden yer ve hizmetlerde görevlendirilen sağlık personeline 
ödenek verilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/531, 2 /89; C. Senatous 1/404) 

<Not : M. Meclisi S. Sayısı : 489) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 4 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6542 - 38516 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 4 . 1964 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtında çalışmakta olup personeline 
ödenek verilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 2.9. 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
13 . 4 . 1964 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kahul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 489) 

Sosyol İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 18 . 4 . 1964 

Esas No. : 1/404 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalışmakta olup hususiyet arz eden yer ve 
hizmetlerde görevlendirilen sağlık personeline ödenek verilmesine dair kanun tasarısı Komisyo
numuzun 17 . 4 . 1964 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin vermiş oldukları bilgiler Komisyonu
muzca da uygun görüldü. 

Ancak; bahis konusu tasarıda verilmesi kabul edilen ödeneğin asgari haddinin 600 lira olarak 
tesbitini teklif eden bir üyenin talebine cevaben ortalama haddin 800, asgarisinin de 600 lira ola
rak hesaplandığını ve bu yıl tahsisatın buna göre ayrıldığını belirten Bakanlık temsilcisinin bu 
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beyanları memnunlukla karşılanmış bu esasın ve ayrıca bu ödeneğin günde sekiz saatlik mesai 
görenlere verilmesi hususunun da kanun gerekçesinde tebarüz ettirilmesi temennisiyle tasarı, Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Sosyal işler Komisyonu 
Başkanı 
Elazığ 

C. Ertuğ 

Zonguldak 
T. R. Baltan 

Sözcü 
Konya 

M. Kılıç 

İsparta 
S. Seren 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ö. Er gün 

Ankara 
B. Etker 

Rize 
İV". Danışoğlu 

Gaziantep 
N. Özgül 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân 

Komisyonu 
Esas No. : 1/404 
Karar No. : 36 

Bütçe ve Hân Komisyonu raporu 

7.5. 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 . 4 . 1964 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalışan tabip, diştabibi ve eczacılardan 
coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan 
mahallerde sürekli görev ile bulunanlarla Hıfzısıhha Enstitülerinde çalışmakta olan kimya mühen
disleri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine dair kanun tasarısı» Ko
misyonumuzun 7 . 5 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin huzurlarında tet
kik ve müzakere edildi: 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin vermiş olduğu bilgiler Komisyonumuzca 
da uyyun görüldü: Ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin Komisyonumuzca da ay
nen ve oybirliğiyle kabul ^edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik \e ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 
Başkan 

Cumhurbaşkanlığınca S. 
S. Kurutluoğlu 

Bu Kanunda Kâtip 
Konya 

M. Dinekli 

Ü. 
Sözcü 

Sakarya 
K. Yurdakul 

Konya 
A. Onar 

(Söz 
Van 

hakkım mahfuz 
F. Işık 

Denizli 
C. Akyar 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Niğde 
K. Bayhan 

C. Senatosu (S . Sayısı : 451 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı teşkilâtında çalışmakta olup 
hususiyet arz eden yer ve hiz
metlerde görevlendirilen sağlık 
personeline ödenek verilmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı teşkilâ
tında ve Hıfzıssıhha enstitüle
rinde çalışan tabip, diş tabibi, 
eczacı, biyolog, kimyager, kim
ya mühendisi, kimya lisansiye 
ve veteriner hekimlerden, coğ
rafî, iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu 
Bakanlar Kurulunca kabul olu
nan yer veya hizmetlerde sü
rekli gförevde bulunanlara, her 
ay maaşlarından ayrı olarak 
1 000 liraya kadar, Bakanlar 
Kurulunca belirtilecek esaslar 
dairesinde ödenek verilir. 

MADDE 2. — Birinci .madde
de yazılı ödeneğe hak kazana
bilmek için, mezkûr maddede 
sözü geçen mahal ve görevler
de fiilen çalışmak şarttır. 

3153 sayılı Kanuna dayanıla
rak 27.4.1939 tarihli ve 2/1087 
sayılı Kararname ile yürürlüğe 
konulmuş bulunan tüzüğün 
24 ncü maddesi gereğince ve
rilen izinlerle, Memurin Kanu
nunun 78 ve 79 ncu maddeleri 
hükümlerine göre verilen izin
leri kullananlar veya yurt için
de geçici görevle başka tarafa 
gönderilenler ile görevleri icabı 
ayrılanlar dışında, her ne suret 
ve sebeple olursa olsun görev
leri başında bulunmıyanlara 
görevlerinden ayrı (bulundukla
rı sürece ödenekleri verilmez. 

Hastalık sebebiyle işi başına 
gelmiyenlerin, bu yüzden ay
rıldıkları günlerin bir yılda 

Sosyal îşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı teşkilâtında çalışmakta olup 
hususiyet arz eden yer ve hiz
metlerde görevlendirilen sağlık 
personeline ödenek verilmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı teşkilâtında çalışmakta olup 
hususiyet arz eden yer ve hiz
metlerde görevlendirilen sağlık 
personeline ödenek verilmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S . Sayısı : 451 ) 



M. Meclisi 

toplamı 60 günü geçmemek üze
re ödenekleri verilir. Bu ka
nuna göre ödenek verilmesi 
ek görev maaş, ücret veya 
tazminatlariyle vekâlet maaş 
veya ücretlerinin ödenmesine 
engel teşkil etmez. 

Ancak uhdesinde birden faz
la görev bulunanlar yalnız asli 
görevlerinden dolayı ödeneğe 
müstahak olurlar. Ek görev 
veya vekâlet görevlerinden do
layı ödenek alamazlar. 

MADDE 3. — Birinci mad
dede yazılı ödenekler aybaşın
da ve aylıklarla birlikte ödenir. 

Bu ödeneğe hak veren bir 
göreve tâyin edilenlerin öde
nekleri göreve başlayış tarihle
rini takibeden aybaşından ve
rilmeye başlanır ve bu görev
den ayrılanların aysonuna ka
dar olan istihkakları geri alın
maz. 

İkinci madde hükümlerine 
göre ödeneklerinin kesilmesi 
gerekenlerin ödeneklerinin ke
silmesinde ve görevlerine dön
meleri üzerine tekrar ödenme
ye başlamasında yukardaki hü
kümler uygulanır. 

Ödeneğin verilmesinde 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü saklıdır. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları 
yürütür. 

Sos. İşler Ko. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edil 
mistir. 

Senatosu ( S. Sayısı : 451 ) 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 



Dönem : 1 / 1 O 
Toplantı 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı ; 4 3 0 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/625; 

C. Senatosu 1/400) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 617) 

Millet Meclisi 
Genci Sekreterliği 10 . i . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7932/44268 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 4 . 1 9 6 4 tarihli 87 nci Birleşiminde öncelik ve İvedilikle görüşülerek açık 
oy jle kabul edilen, 4 . 1 . 1961 tarihli ye 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam Y. 

Ferruh Bozbeyli 

Not : Bu tasarı 20 , 1 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 2, 7, 8, 9 . 4 1964 tarihli 81, 85, 86 ve 87 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir, (Millet Meclisi S. Sayısı : 617) 

Geçici Komisyon raporu 

C. Senatom 
Geçici Komisyon 8.5. 1964 
Esas No : 1/400 

Karar No : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyunılan 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısı, 

İlgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 
Tasarı gerekçesinde tafsüen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri ta-
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mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

A. Eyidoğan 

Adana 
Muhalifim 
M. Unaldı 

Tunceli 
M. A. Demir 

Sözcü 
Konya 

A, Onar 

Sinop 
S. Batur 

Çorum 
A. Çetin 

Yozgat 
8. Artukmaç 

Tabiî Üye 
V. Ersü 

Denizli 
C. Akyar 

Gaziantep 
N. özgül 

Tabiî Üye 
0. Koksal 

Kayseri 
Muhalifim. Söz hakkım 

mahfuzdur. 
//. Dikeçligü 

tzmir 
Ö. L. Bozcah 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 453 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

4.1. 1961 tarihli ve £13 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ' eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 013 sa
yılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Ancak, yergi güvenliğini sağlamak anıaciyle 
Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Ver
gisi, (mahsuptan evvelki vergisi), sermaye şir
ketlerinin Kurumlar Vergisi beyannameleri üze
rinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri 
ile .mükelleflerin adları ve unvanları, bağlı ol
dukları vergi dairelerince beyannamelerin ve
rildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine 
asılacak cetvellerde açıklanmakla beraber ay
rıca -kitap halinde veya Resmî Gazete ile yayın
lanır. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül 
varsa, bu ilân orada da (yapılır. 

Beyanname vermiyenlerle zarar gösterenle
rin bu durumları cetvellerde belirtilir. 

Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükellef -
lerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edi
lemez. Aksine hareket edenler hakkında T. Ce
za Kanununun 480, 481 ve 482 nci maddelerde
ki cezalar üç misli olarak hükmolunur. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 30 ncu mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Vergi beyannamelerini kanuni sürenin so
nundan itibaren 15 gün geçtikten sonra vermiş 
olanlara bu beyannamelerinde gösterdikleri ge
lir üzerinden gerekli tarhiyat yapılır ve Tak
dir Komisyonunca mükellefin beyanından fazla 
bir matrah takdir olunduğu ahvalde bu fark 
nazara alınmak suretiyle re'sen vergi tarh olu
nur. 

YukardaM bendlerin fhükümlerine göre re'sen 
vergi tarhını gerektirir bir sebep yanında ik-
malen vergi tarhını da lüzumlu kılan bir du
rum mevcut ise re'sen takdir sonucu beklen
meksizin gerekli ikmal tarhiyatı yapılır. Re'sen 
takdir sırasında ikmal tarhiyatına mesnet olan 
matrah farkı nazara alınmışsa vergi tarhı sıra
sında evvelce tarh edilmiş olan vergi indirilir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 42 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

4.1. 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 

hakkındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senaıtosıı S. Sayısı : 453 ) 
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:••• Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Ortalama kâr hadleri; Maliye Bakanlığınca 
emtia ve i§ nevilerine göre hazırlanacak cetvel
ler üzerine, tüccarlar için il merkezindeki Tica
ret Odalarınca, esnaf ve sanatkârlar için 
kanunla kurulan esnaf dernekleri • birliğince, 
birlikleri yoksa esnaf ve sanatkâr teşekkülerin-
ce; odaların, birlik ve teşekküllerin bulunma
dığı yerlerde il merkezlerindeki belediyelerce 
seçilecek dört kişi ile o il ^defterdarının ve îna-
zereti halinde tevkil edeceği bir maliye memu
runun başkanlığında kurulan özel bir komis
yon tarafından ilçeler itibariyle gayrisâfi ka
zanca göre ayrı ayrı tâyin olunur. Şu kadar ki, 
merkez ilçesi dışındaki mükelleflere ait ortala
ma kâr hadlerinin tesbitinde, il merkezinden 
seçilmiş olan üyelerden ikisinin yerine o ilçe
lerde (aynı mahiyetteki teşekküller tarafından 
seçilmiş olan iki üye toplantılara katılır. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 43 ncü madde
si aşağıdaki (şekilde değiştirilmiştir : 

Ortalama kâr hadlerinin kesinleşmesi ve ilânı 
Madde 43. — 42 nci madde gereğince düzen

lenen ortalama kâr hadlerine /ait cetveller, dü
zenlenmelerini takibeden ay içinde Maliye Ba
kanlığına gönderilir. 

Maliye Bakanlığına gelmiş olan bu cetveller, 
Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonunca 
incelenerek hatalı ve noksan bulunanlar ile böl
geleri itibariyle uygunluk göstermiyenler gerek
çeli olarak ilgili özel komisyonlara geri gönde
rilir. 

Özel komisoynlara geri gelen cetveller, ye
niden incelenerek gerekli düzeltmeler yapıldık
tan, düzeltme sebebi görülmiyenler hakkında ise 
gerekçeleri belirtildikten sonra Merkez Komis
yonuna gönderilir. 

Merkez Komisyonu cetveller üzerinde son in
celemesini yaparak ortalama kâr hadlerinin ke
sin miktarlarını tâyin eder. 

Kesinleşmiş ortalama kâr hadlerine ait cet
veller Maliye Bakanlığınca mahallerine tebliğ 
olunur. 

Vergi daireleri, Bakanlıktan gelen bu cetvel
leri, bir ay süre ile, dairelerinin uygun: bir yeri
ne asmak suretiyle ilân ederler. Bu cetveller 
ayrıca Resmî Gazete ile ilân olunur. 

C. Senatosu 

Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(S. Sayısı : 453 ) 



Millet Meclisinin katml ettiği metin 

Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu, 
Maliye Bakanlığı Müsteşaranm başkanlığında 
Gelirler Genel Müdürü veya bunların tevkil ede
ceği kimseler 5:1e Türkiye Ticaret Odaları, Sana
yi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin üç 
temsillcisinden kurulur. 

89 ncu maddedeki nisap hükmü, Ortalama 
Kâr Hadleri Merkez Komisyonu hakkında da 
uygulanır. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 92 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

ücretler 

Madde 92. — Bu kısımda yazılı komisyonlar
la ortalama kâr hadlerini tesbit eden özel ko
misyonların (Zirai Kazançlar Merkez Komisyo
nu ile Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komis
yonu hariç) Başkan Ye üyeleri ile Gelir Vergisi 
Kanununun 111 nci maddesinde yazılı komisyo
nun geçilmiş üyesine bu komisyonlardaki gö
revleri dolayısiyle mahallî defterdarlığın teklifi 
üzerine Maliye Bakanlığınca tâyin olunacak 
miktarda ücret verilir. 

Şu kadar ki, bu komisyonların seçim yoliyle 
gelmiyen üyelerine verilecek ücret miktarı, her 
toplantı günü için seçilmiş üyelere verilen mik
tarı aşmamak kaydiyle aylık tutan 200 lirayı 
geçemez. 

Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu ile Orta
lama kâr Hadleri Merkez Komisyonu Başkan ve 
üyelerine, bu komisyonlardaki çalışmaları dola
yısiyle verilecek ücreti Maliye Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle tâyin 
olunur. j 

MADDE 6. — Aynı kanunun 279 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Menkul Kıymetler 
Madde 279. — Türk ve yabancı esham ve 

tahvilâtı alış bedeli ile değerlenir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 280 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. -— Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 6 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senaıtosu ( S. Sayısı : 453 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Yabancı, paralar 

Madde 280. — Yabancı paralar borsa rayici 
ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe 
muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış 
bedeli esas alınır. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 294 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Esham, tahvilât ve yabancı paralar 

Madde 294. — Ticari sermayeye dâhil ol
sun olmasın bütün esham ve tahvilât borsa rayi
ci ile borsada kayıtlı olmıyan esham ve tahvilât, 
emsal bedelleri ile değerlenir. Borsa rayicinin 
takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu ra
yiç yerine emsal bedeli esas olur. 

Ticari sermayeye dâhil olsun olmasın ya
bancı paraların ve yabancı paralar üzerinden 
tanzim edilmiş alacak ve borç senetlerinin de
ğerlenmesinde ikinci bölümün hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 352 nci mad
desinin (II nci derece usulsüzlükler) bölümüne 
aşağıdaki 5 numaralı bend eklenmiştir: 

Yıllık beyannamede hiç gider bildiriminde 
bulunulmaması veya gider unsurlarından bir 
kısmının bildirilmemesi. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 354 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

b) Veraset ve İntihal Yergisinde 

Madde 354. — Veraset ve İntikal Vergisi 
beyannamelerini kanuni süresinin bitmesini ta-
kibeden günden başlıyarak 15 gün içinde ve
renlere, 25 liradan az 250 liradan çok olma
mak şartiyle verginin % 2 si; daha sonra veren
lere, 100 liradan az 2 000 liradan çok olma
mak şartiyle % 5 i tutarında usulsüzlük ceza
sı kesilir. 

MADDE 11. — Aynı kanuna 19 . 2 . 1963 
tarihli ve 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiy
le eklenen ek 1 nci maddesinin sonuna aşağı
daki 6 numaralı bend eklenmiştir : 

6. Gelir Vergisi Kanununda yer alan orta
lama kâr haddi ve gider esası hükümlerine gö
re vergi tarh olunmuşsa. 

Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 11 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 45; 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 12. — Aynı kanuna 19 . 2 . 1963 
tarihli ve 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiy
le eklenen ek 3 ncü maddesinin sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü mahaller
de ortalama kâr haddi ve gider esaslariyle il
gili uzlaşma taleplerinin incelenmesi için ayrı 
uzlaşma komisyonları teşkil ve bu komisyon
ların kimlerden terekkübedeceğini tâyin ede
bilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun 3 ncü 
maddesi ile Vergi Usul Kanununun 42 nci mad
desinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe 
göre seçim yoliyle özel komisyona yeniden ka
tılacak üyeler, ilk uygulama yılında, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, def
terdarın yazılı isteği üzerine bir ay içinde se
çilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Vergi Usuü Kanunu
nun bu kanunun 4 ncü maddesiyle değiştirilen 
279 ncu maddesindeki değerleme hükmü, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisa-
bolunan esham ve tahvilât hakkında uygula
nır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
sahibolunan esham ve tahvilâtın son bilançoda 
kayıtlı değerleri üzerinden değerlenmelerine 
devam olunur. 

Yürürlük 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1964 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 12 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

• - * . - > 

Yürütme 

MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 453 ) 





Dönem : 1 
Tojtatı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve C. Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1 664; 

C. Senatosu 1/413) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 698) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 5 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8339 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 5 . 5 . 1964 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek acık 
oy ile kabul edilen, 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 29 . 2 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 28, 30 . 1 . 1964 ve 5 . 5 . 196i tarihli 95, 96 ve 97 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 698) 

G-eçici Komisyon raporu 
('umhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 12 . 5 . 1964 
Esas No. 1/413 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, 

Komisyonumuzun mütaaddit toplantılarında, ilgili Bakanlık ve müesseselerin temsilcilerinin de 
•iştirakleriyle her yönden tetikik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesin dte belirtilen hususlar ve banımla ilgili olarak temsilcilerin vermiş olduk
ları tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildi. 

Kanun tasarısı ve tasarıya -bağlı Tarife Cetvelinin gerçekte bir iktisadi tedbir olarak ele 
alınmış olduğu görülmüş, ancak tanınla irtibatlı olarak Devlet gelirleri bakımından da 240 mil
yon lira civarında bir hâsıla artışı olacağı anLışılmıştır. Komisyonumuz yaptığı incelemeler 
ile Gümrük Tarife Cetvelinin esas itibariyle yükseltilmesi keyfiyetini iktisadi ihtiyaçlar ve <bil-
hassa Türkiye'nin başarmakla zorunlu bulunduğu sanayileşme konusu bakımlarından haklı, ye
rinde ve faydalı bulmaktadır. Gerce'kten Türlnye'dıe Gümrük Vergisi, gerek hususi kanunlarla 
kabul edilen geniş ve çeşitli muaflıklar ve istisnalar, gerekse âkıdı bulundıığumu'z Gümrük Ta-
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— 2 — 
rifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması içindeki çok taraflı tâviz bağlantıları gibi iki mühim âmilin et
kisi altında hami ve malî fonksiyonunu esasen tam olarak icra edememektedir. Bunun yanında Ta
rifenin muhtar hadlerine taallûk eden ithalât üzerindeki ensidansı da % 13 gibi düşük bir seviyede 
bulunmaktadır. 

Bu durum heyeti ıımumiyesiyle Gümrük Tarifemizin ve bu Tarife ile ilgili politikamızın Ibir re
vizyondan geçmesini tabiî ve zaruri kılmaktadır. Mevcut Tarifede ham, yarı mamul ve mamul mad
deler arasında görülen tutarsızlıkların da ıslahında zaruret olduğunda şüphe bulunmamaktadır. Bu
rada Kalkınma Plânımızın 1964 programında, Gümrük Tarifemizin ıslahı lüzumu konusunda belir
tilen «Tarifede tutarsızlıklar ve düşüklükler» bulunduğu işaretine de yer vermekte fayda görmek
teyiz. 

Türkiye'nin Avrupa İktisadi Birliğine iltihakına dair olan Anlaşmanın yürürlüğünden evvel 
Tarifemizde umumi bir yükselme zarureti aşikârdır. Ancak bu suretledir ki, 5 + 12 yıllık intibak dev
resinde dahilî sanayiin ağır tazyiklere mâruz kalmaması önlenebilecektir. 

Bilhassa özel yerli ve yabancı sermayelerin yatırımlarının daha cazip hale getirilmesi için gösteri
len gayretler arasında Tarife Cetvelindeki had ve nisbetlere yeni seviyeler verilmesi de ayrıca za
ruri görülmektedir. 

Komisyonumuz, yukarıda hulasaten belirtilen mucip sebeplerin ışığı altında kanun tasarısı ile eki
ni teşkil eden Tarife Cetvelini gerek iktisadi ve gerekse malî açılardan incelemiş ve Tarifenin tasarı
da öngörülen şekli alması halinde sanayiimizin ihtiyacı olan ciddî himayeye, bu cepheden mazhar 
olabileceğini kabul etmiştir. Tasarı ile öngörülen gelir hâsılasının fiyatlar ve maliyetler üzerindeki 
tesiri konusunda yapılan incelemelerde para politikasında gerekli tedbirler alındığı takdirde bunun 
umumi fiyat seviyesi üzerindeki tesirlerinin çok cüzi kalacağı ve buna mukabil istenilen sahaların 
ve konuların korunmasından ileri gelebilecek fiyat şişmelerinin ise bu istenilen sahalarda dahilî is
tihsal ve istihdam hacmini artırmak suretiyle memleket ekonomisi lehine tecelli edeceği neticesine va
rılmıştır. 

Yapılan incelemeler sonunda tasarı ve bağlı Tarife Cetveli Millet Meclisinde yapılan değişiklikler
le aynen kabul olunmuştur. Komisyonumuz bu münasebetle tasarının 2 ve 3 ncü maddeleri ile, ko
nulan had ve ,nisbetlerde Hükümetçe yapılabilecek hudutlu değiştirme ve taksitlendirme usullerinin 
dikkatle ve ekonomimizin ihtiyaçları bakımından en iyi şekilde kullanılmasına bu husustaki, tahkikat
ta gerekli bilgilerin dikkatle ve bütün genişliği ile toplanmasına, icabeden etütlerin noksansız olarak 
yapılmasına itina olunmasının ehemmiyetine bilhassa işaret etmek ister. 

Yine bu münasebetle Tarifemizin tâvizlerle bağlı olan .had ve nispetlerinin ve tadili mümkün ve 
lüzumlu bulunan kanunlarla kabul edilmiş müessese ve madde muaflıklarının behemehal gözden ge
çirilmesi lüzumuna da dikkat çekilmesi zaruri görülmüştür. 

Tasarının Gümrük Tarifelerine taallûk etmesi ve bunun da ekonomik hayat ve faaliyetler üze
rindeki tesirinin malûm bulunması hasebiyle öncelik ve ivedilik ile görüşitlımesi dileği ile Genel Ku
rulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip Tabiî Üye 
Zonguldak Konya İzmir V. Ersü 
A. Eyidoğan A. Onar II. Onat 

Tabiî Üye Denizli Kayseri Tunceli 
O. Koksal C. Akyar Söz hakkım mahfuz M. A. Demir 

II. IHkeçligil 

Çorum Sinop Gaziantep 
Söz hakkım saklı S. Batur İV. özgül 

A. Çetin 

C. Senatosu (S. Sayısı : 458 ) 



3 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
na, 30 . 11 . 1960 tarihli ve 146 sayılı Kanunla 
eklenen ve 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Ka
nunla doğrudan doğruya veya bu kanuna da
yanılarak değiştirilen Gümrük Giriş Tarife Cet
veli ilişik cetvelde gösterildiği şekilde değişti
rilmiştir. 

MADDE 2. — Bakanlar Kurulu, uzun va
deli Kalkınma Plânının hedeflerini göz önünde 
bulundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
malî ve koruyucu etkisini memleket ekonomi
sine en uygun nitelikte tutmak maksadiyle, Ma
liye, Ticaret, Tarım, Sanayi ve Gümrük ve Te
kel bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ve Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâasını aldık
tan sonra, kararnamelerle Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinde gösterilen vergi nisbet ve hadlerin
de ve tarifedeki notlarda gerekli değiştirmeleri 
yapmaya ve bu değişikliklerin uygulanmasına 
ilişkin usulleri ve şartları tesbite yetkilidir. 

Bu suretle yapılabilecek değişikliklerden 
mevcut had ve nisbetleri artırıcı mahiyetteki 
ilâveler kıymet esasına göre vergilendirilenler
de, ilgili malın Gümrük Vergisine esas olan de
ğerinin ölçü esasına göre vergilendirilenlerde 
mevcut spesifik haddin % 50 sinden daha fazla 
olamaz. 

MADDE 3. — a) 2 nci maddede yazılı Ba
kanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak ince
leme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve it
hali uzun vadeli plân hedeflerine uygun görü
lecek eşyanın Gümrük vergileri ile ithalde alı
nan istihsal Vergisini ve belediyelere ait vergi
lerle Rıhtım Resmini Bakanlar Kurulu, bunla
rın gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren 
en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit 
taksitlerle tahsiline kararname ile müsaade et
meye yetkilidir. 

b) Yukardaki fıkra hükmünü, Türkiye'de 
imal ve istihsal olunan yatırım maddelerinin 
maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da 
aynı maksatla uygulamaya, bunun için de bu 
türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teş-

Gecici Komisyonunun kabul ettiği metin 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Semaıtosu ( S. Sayısı : 458 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

his ve tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yılda 
ve beş müsavi taksitte ödenmesini sağlamak 
üzere gerekli tedbirleri kararname ile almaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

c) Bu maddede bahis konusu yetkiler ka
mu sektörü ve özel sektör için eşit şekilde kul
lanılır. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerinin uygu
lanması ile ilgili usuller ve esaslar 2 nci mad
dede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar Ku
rulunca yürürlüğe konulaıcak bir yönetmelikte 
gösterilir. 

MADDE 5. — Yukarıdaki maddelerde gös
terilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci mad
dede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az 
daire başkanı yardımcısı, genel müdür yar
dımcısı ve genel sekreter yardımcısı kademe
sindeki yetkili temsilcilerinden, Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi ile kurulacak ve başkanı bu 
kararda belli edilecek vazifeli bir komisyon ta
rafından yapılır. 

Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok 
olmıyan fasılalarla toplanarak gündemindeki 
konuları görüşür ve karara bağlıyarak Hükü
mete arz eder. 

MADDE 6. — 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sa
yılı Kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe ko
nulan Bakanlar Kurulu Kararları ve bunların 
onanmasına ilişkin kanunlar yürürlükten kal
dırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 5 nci 
maddesinde yazılı komisyonun 4 ncü maddede 
yazılı işleri ifa etmek maksadiyîe kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müd
detle yapacağı toplantılar için 5 nci maddede 
yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı Güm
rük Kanununun 5 nci maddesi uygulanmaz. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 4 neti madde aynen kabul edil-
miştiı*. 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 6 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇlCt MADDE 1. — Millet Meclisi Ge-
nel Kurulunca kabul edilen geçici 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet MecMsi Genel Kurulun
ca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. —. Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edil-
mistir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 458 ) 
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Sayfa 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 

16 
16 
16 
17 
19 
20 
20 
21 
21 
2.1 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
27 

Satır 

Gerekçe 
Gerekçe 
Gerekçe 
Gerekçe 
Gerekçe 

2 nci sütun 
2 nci sütun 
2 nci sütun 
1 nci sütun 

Sondan 

Sondan 
Sondan 
Sondan 
Sondan 

1 
4 
7 

10 
12 

3 
17 

1 
35 
11 
26 
17 
14 
11 
1 
4 
7 

.13 
7 

15 
16 
22 
23 
25 
27 

4 
27 
5 

19 
20 
27 
5 

10 
8 
6 
4 
3 
4 
7 

11 
13 
33 
37 
35 

YANLIŞ - DOĞRU CETVELİ 

Yanlış 

mütaakip 
nomanlatürüne 
piyasasında 
ilân 
or-
nomanklatürüna 
Birinci ve Beş 
ensidan 
haddini 
Maliye Ti-
vergilendirilenlerden 
U t i p 
müstahsalları 
çimentolar 
41.19 
eşya bağırsaktan 
muhafaza 
eşya 
eşya, yapma 
eşya, 
mmaulleri, cam 
eşya, taklit 
eşyası, madenî 
eşya, taklit 
72.01 — 
eşya, bunların 
çeşitli 
tatbikatında 
ve - çe-
gelen - ma-
istisna mezkûr 
NOT : 
hayvanlar 
(Taze soğutulmuş, 
(Taze soğutulmuş, 
taze soğutulmuş, 
tüsülenmiş). 
değildir.. 
«çoqu illağes» 
cansız), Soğutulmuş 
(c « Coquilliges» 
(Şekerli olsun olmasın), 
müstahsallar. 
olanları balina 

Doğru 

müteakip 
Nom anklâtürüne 
yapısında 
ilâh 
Or-
Nomanklâtürüne 
Birinci Beş 
ensidans 
hattını 
Maliye, Ti-
vergilendirilenlerde 
sekreter 
müstahsalları. 
çimentolar, 
40.16 . 
eşya; bağırsaktan 
mahfaza 
eşya. 
eşya; yapma 
eşya; 
mamulleri; cam 
eşya; taklit 
eşyası; madenî 
eşya; taklit 
72.01 
eşya; bunların 
çeşitli eşya 
tatbikinde 
ve çe-
gelen ma-
istisna, mezkûr 
NOT. 
hayvanlar. 
(Taze, soğutulmuş, 
(Taze, soğutulmuş, 
taze, soğutulmuş, 
tütsülenmiş). 
değildir : 
«eoquillages» 
cansız, soğutulmuş 
(«Coquillages» 
(Şekerli olsun olmasın). 
müstahsallar 
olanları; balina 

O. Senatosu (S. Sayısı : 458 ) 



Sayfa 

27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
32 
32 
33 
33 
33 

33 
33 
33 
33 
33 
34 
34 
34 

35 
35 
#5 
35 
35 
36 
36 
36 
(36 
m 
37 
37 
37 

Satır 

Sondan 

Sondan 

Sondan 
Sondan 
Sondan 

Sondan 

'-Sondan. 
Sondan 
Sondan 

Sondan 

Sondan 
•Sbndan 

37 
3 
2 
6 

22 
29 
34 

o 
O 

20 
5 
4 
1 

1)3 
27 
36 

•o 
r.l 

6 
22 
$8 
10 
16' 
5 

11 
19, 20 

31i 
32 
5 
2 
•1 

sfâ 
32 
T 

2 
3 
5 

16 
28 
1 
6 

10 
4 
1 
4 

10 
14 

_ 6 — 
Yanlış 

kısımları 
üzerinde 
kedimiski 
edilmiş) ; 
değildir. (Fasıl 7). 
çelikler dâhil) ; 
ze kurutulmuş, 
boyanmış emdirilmiş 
tebalmr 
incir - Taze 
kurutumuş). 
(Taze), 
(Mate) 
«Oa.psicıım 
(Mate). 
kişniş kimyon, 
ayıklanimiş perdalhlaıımış 
(19.02) 'Bununla 
unları, 
addedilir. (12.03) 
ıbîberiye se-
FASIL 3 
değildir. 
e) Taıbiî kâfuru (29.13) ve 
GlyeyrAizine '(29.41) ; 
(romelâka zamkı 
Sairel'er. 
m üst ansallar. 
imalindek ullanılabdlecek 
girmez. (BÖLÜM XI) . 
mumlar. 
pirine 
yağları eritilmiş vıeya sızdırıl
mış), 
dahil) 
oleo - Stearin 
yağı; 
alkolleri 
bakiyeler 
(Ooquillages 
değildir; 
(Fasıl 30), 
Yağı alınmış lolsım olmasın. 
müstahzarları, 
değildir. 
(Fasıl 30), 
maniaları perhiz 

Doğru 

kısımları. 
üzerlerinde 
kedi miski 
edilmiş) : 
değildir (Fasıl 7). 
çelikler dâhil) : 
ze, kurutulmuş, 
boyanmış, emdirilmiş 
tebahhur 
incir (Taze 
kurutulmuş). 
(Taze). 
(Matt) 
«Capcicıım 
(Mate). 
kişniş, kiimykm, 
ayıklanmış, perdaihlanımış 
(19.02). Bununla 
unları. 
addedilir (12.03). 
biberiye, se-
FASIL 13 
değildir : 
e) Talbiî kâfura (29.18) ve 
Olycyrrhizine (29.41); 
G'omelâka, zamlkı 
Sairleri. 
müstahsallar 
imalinde kııllanılaibilecek 
girmez (BÖLÜM XI) . 
mumlar 
pirina 
yağlan (erititaıiş veya sızdı
rılmış) . 
daihil). 
lolöo-stearin 
yağı. 
alkolleri. 
(bakiyeler. 
'(«'Coqııillages»; 

değildir: 
' (Fasıl 30). 

(Yağı alınmi'ş 'olsun »olmasın). 
müsıtalhzarları. 
değildir: 
(Fasıl 30). 
mamaları, peıOıiz 

C. Senatosu (S. Sayısı : 458 ) 



Sayfa 

38 
38 
38 
38 
39 
40 
40 
40 
40 
40 
41 
41 
41 
42 
42 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
45 
45 
45 
46 
46 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
48 
48 
49 
49 
49 
'50 
50 
50 
50 
50 
50 
52 
53 
53 
53 

Satır 

Sondan 

•Sondan 

[Sondan 
iSondan 

Sondan 

Sondan 

1 
10 
26 
32! 
17 
17 
19 
20 
27 
m 
m 
16 
16 
10. 
28 
34 
m 
İS . 
'24 
20 

6 
3 
8 

21 
W 

7 
• 14 

16 
28 
36 

5 
1 
1: 

20 
10 
17 
6 

19 
22 
27 
38 
34 
T 

3H 
31 
36 
37 

— 7~ 
Yanlış 

domjetes 
krist alize), «= 
yavrul-muş 
hardal 
LiınDona'talar. İçine 
NOTLAR: 
yıkanmış müstahsalm 
geçirilmiş elenmiş 
değildir. 
Süblüme 
(-Boyanmuş lolsun tolnıasın-) 
siyanit silimanit 
dians 
olsun 'olmasın). 
asitfblorik 
cevherleri cüruf 
delildir. 
maddeler; 
değildir.); 
olanlar 
olanlar 
olsun olmasın) 
sakız cutba>cks, 
30,03, 
m üstah sallar, 
metalodik 
elemanlar : 
kükürt koll-oidal 
'bileşikleri : 
Sülfonitrik 
müştakları: 
peroksitler 
mahsûlü 
pertuzları: 
çinko. 
ködmiyuım 
aman. 
kafbolt 
Muhtelif: 
•maddelerin 
radia-
•v. s.) 
'hava 
sterleri, 
Müştakları : 
mitrozolu 
müştakları : 

Doğru 

domates 
kristalize). 
kavrulmuş 
hardal. 
Limonatalar, içine 
NOTLAR. 
yıkanmış (müstaihsalm 
geçirilmiş, elenmiş 
değildir: 
SiMime 
(Boyanmuş olsun olmasın) 
Siyanitt, siliimanit 
dinas 
olsun olmasın) : 
asit 'borik 
cevherleri, cüruf 
değildir: 
maddeler 
değildir) ; 
olanlar. 
olanlar. 
olsun olmasın). 
sakız, cut - 'backs, 
30.03, 
ımüstaihsallar; 
metalioidik 
elemanlar 
kükürt ; bolloidal 
ibileşikleri 
sülfonitrik 
müştakları 
peroksitler 
ımalhlülü. 
pertuzları 
çinko. 
kadmiyum 
anlon-
kobalt 
Muihtelif 
madenlerin 
radio-
v. s.), 
haıva, 
esterleri, 
müştakları 
nitrozolu 
müştakları 

0. Senattosu ( S. Sayısı : 458 ) 
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Yanlış 

bileşikler : 
bileşikler : 
müştakları : 
Oleik asit : 
müştakları : 
Azot gonksiyonlu bileşikler; 
bileşikler : 
e) 
elde edilmiş) : 
Peynir mayası : 
müştakları : 
bileşikler : 
hariç) : 
\> 
vasıtaları 
mamuller : 
İlam kauçuk : 
Kauçuk : 
eşya : 
tplik 
sığır, cinsi 
(pekeri dâhil) 
alanlar hariç); 
41.07 ve 41.08) pozisyonlarında 
NOTLAR : 
ve aksam; 
tertip 
NOTLAR : 
ağaçlar, kütük, odun veya çalı çır
pı halinde"; 
ablamere edilmiş 
kullanılmış yerlerine 
hailnde bulunan 
Matbua gazeteler 
sop, 
(18 000 deneye) 
motiflerin 
deneye 
motof iller; 
anlamından 
ipek çöceği 
Misine 
kondonsasyonu 
edilenlerde 
b) Sairleri 
Güney, Abrika 
veya taranmış) 
satılarak hale 

Doğru 

bileşikler 
bileşikler 
müştakları 
Oleik asit. 
müştakları 
Azot fonksiyonlu bileşikler 
bileşikler 
d) ^ 
elde edilmiş) 
Peynir mayası. 
müştakları 
bileşikler 
hariç); 

vasatları 
mamulleri; 
Ham kauçuk 
kauçuk 
eşya 
ipler 
sığır cinsi 
(pekari dâhil) 
alanlar hariç): 
41.07 ve 41.08 pozisyonlarında 
NOTLAR. 
ve aksamı; 
terkip 
NOTLAR. 
ağaçlar (kütük, odun veya çal 
çırpı halinde); 
aglomere edilmiş 
kullanış yerlerine 
'halinde bulunan 
Matbu gazeteler 
şap, 
(18 000 denye) 
monofillerin 
denye 
monofiller; 
anlamında 
ipek böceği 
Misina 
koııdansıısyonu 
edilenler de 
b) Sairleri. 
Güney Afrika 
veya taranmış). 
satılacak hale 

O. Sçnaıtosu ( S. Sayısı : 458 ) 



Sayfa 

92 
93 
93 
95 
95 
95 
97 
99 
99 

100 
100 
101 
102 
104 
104 
104 
104 
107 
107 
107 
108 
108 

109 
109 
110 
110 
110 
111 
111 
112 
112 
113 
113 
114 
114 
114 
115 
115 
115 

116 
117 
117 
117 
117 
118 

Satır 

Sondan 
Sondan 
Sondan 

Sondan 
Sondan 

Sondan 
Sondan 
Sondan 

Sondan 

Sondan 
Sondan 
Sondan 
Sondan 
Sondan 

Sondan 

Sondan 
Sondan 
Sondan 

Sondan 

Sondan 

12 
7 

17 
2 

11 
4 
9 
8 

19 
15 
18 
12 
7 
7 

15 
11 
7 
9 

22 
11 
9 

28 

9 
2 
8 

17 
32 

7 
11 
16 
13 
17 
9 

13 
18 
27 

1 
25 

17 
25 
26 
26 

5 
12 
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Yanlış 

Sentetik olanlar 
mensucat 
işlemler 
fırkası 
rondelâlar. 
(örme olsun olmasın). 
tıbbi cerkahi kusanlar 
benzer 
getirler, 
başlıkları; 
d ) ' 
(Fasıl 97) : 
izalâtörleri 
diskler rondelâlar 
eşya : 
kadrolar ve inşaatta 
seramik eşya. : 
sairleri 
marfur 
tatbik edilmek. 
(Fasıl 72 veya 99) 
dâhil madenler girer. 
tasnif edilir. 
Müteşekkil 
benzerleri; 
mmaul eşya 
diğer eşya: 
kaplama madenler: 
NOTLAR: 
madenler 
tabidir; 
demir ve çelik. 
0,50 ve daha 
fosfos, 
mü stil 
kalındığı 
ilâ 1 200 
(73.10) ; 
Elektiroliz 

iskeleleri, 
ve yay yaprakları 
Dökme demir, veya çelik 
soba e ocakları 
«küpro alyajlar» 
edilen sonradan 

Doğru 

Sentetik olanlar. 
mensucat. 
işlemeler 
fıkrası 
rondelâlar, 
(örme olsun olmasın) : 
tıbbieerrahi kuşaklar 
bezler 
getrler, 
başlıklar; 
2. 
(Fasıl 97). 
izolatörleri 
diskler, rondelâlar 
eşya 
Karolar ve inşaatta 
seramik eşya 
sairleri. 
mahfuz 
tatbik edilmez; 
(Fasıl 72 veya 99); 
dâhil diğer madenler girer; 
tasnif edilir; 
müteşekkil 
benzerleri 
mamul eşya. 
diğer eşya 
kaplama madenler 
NOTLAR 
Madenlerden 
tabidir. 
demir ve çelik 
% 0,50 ve daha 
fosfor, 
mustatil 
kalınlığı 
ilâ 1.200 
(73.10) : 
Elektroliz 
70.04 pozisyonunun nisbetı ko
nacak % 5 tir. 
iskeletleri, 
ve yay yaprakları. 
Dökme demir veya çelik 
soba ve ocakları 
«küpro - alyajlar» 
edilen ve sonradan 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 458 ) 



Sayfa 

118 
118 
118 
120 
121 
122 
124 
124 
125 
126 

127 
127 
128 
128 
130 
130 
131 
132 
132 

133 
133 
133 
134 
134 
135 
136 
136 
137 
137 
138 
140 
142 
143 
143 
143 
144 
144 
145 
145 
146 
146 
146 
147 

Satır 

Sondan 
Sondan 
Sondan 

Sondan 
Sondan 

Sondan 
Sondan 

Sondan 

Sondan 

Sondan 
Sondan 
Sondan 

Sondan 

.Sondan 

16 
14 
11 
1 
7 
2 
9 

15 
14 

6 
5 

11 
10 
13 
30 
8 
7 

21 

14 
15 
3 

10 
18 
22 

3 
3 
5 

16 
10 
7 
4 

21 
23 
2 

14 
3 

14 
4 

13 
25 
4 

17 

— ±u — 
Yanlış 

küproalyajlar. 
Bakır saclar, 
veya, baskılı 
betallürjisinin 
(Rekorlar, 
mermilerdir. 
delinmiş uçları 
, kobalt matları, 
82.13 pozisyonundadır.) 

kapaklar. Fıçı 
kapsüler, 
NOTLAR : 
aletler, ve 
asıl işin 
jenaratörler 
şeritli v. s.). 
türlü âlet 
taşıyıcılar, teleferikler, v. s 

Doğru 

Küpro - alyajlar. 
Bakır saçlar, 
veya baskılı 
metallürj isinin 
(Rakorlar, 
mamullerdir. 
delinmiş, uçları 
. kobalt matları 
82.13 pozisyonundadır. 
82.15 pozisyonuna 50 nisbeti ko
nacak 
kapaklar, fıçı 
kapsüller, 
NOTLAR 
aletler ve 
asıl işine 
jeneratörler 
şeritli, v. s.). 
türlü tartı âlet 

.) taşıyıcılar, teleferikler, v. s.) 
(84.23 pozisyonuna girenler ha- 84.23 pozisyonuna girenler ha
riç). 
(Kurulmuş olsun, olmasın). 
ve parçalar, 
(iğneler, 
pot kaplamak 
(Dikiç 
yatı yakıtları 
süratli 
valonlan 
(10 hariç) 
aküımlâtörleri. 
prekonslı 
pozisyonu 
pozisyonunda 
cihazlar; 
usuller 
70,11 
denizaltılar 
radyosyonları 
koruyucu v. s.). 
metreler v. s.) ; 
ekranlar,, masalar, 
Mayi ve 
taksimetreler 
(benzeri, eşya 

riç). 
(Kurulmuş olsun olmasın). 
ve parçalar. 
(İğler, 
Pat kaplamak 
(Dikiş 
katı yakıtları 
sürati 
volanlar 
(10 (hariç) 
akü mül â-tö rl eri. 
frekanslı 
pozisyonuna 
pozisyonlarında 
cihazlar, 
usulle 
70.11, 
denizaltıları 
radyasyonları 
koruyucu, v. s.) 
metreler, v.s.) ; 
ekranlar, masalar, 
Mayi veya 
takimetreler 
ibenzeri eşya 

C. Senatosu (S. Sayısı : 458 ) 
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Sayfa 

147 
148 
148 
149 
149 
150 
150 
150 
154 
154 
154 
155 
155 
156 
156 
157 
157 
157 
157 
157 

Satır 

(Sondan 

iSondan 

Sondan 
Sondan 

;Sondan 
Sondan 
'Sondan 

'Sondan 
Sondan 
Baltan 
Baş'tan 

10 
17 
33 
6 

10 
16 
18 
5 

17 
11 
6 

20 
0 

12 
9 

16 
13 

7 
7 
9 

Yanlış 

cihazları 
ampilifikatörler, 
arşeler 
kastanyet, (v. s.) 
testeleri, v. s.); 
93.02 <ve 
toplar v. s. 
83.07 <v. s.), 
g) 
miodeller 
Suna Noel 
(90.16) : 
Üç koruyucular, 
dekorlar, 
evstmplarm 
1ar v. s. dâ'hil). 
C. H. C. 
sariliyle.) 
miütenasi'bıol- -
(Üzeri eller 

Makinalı 

agraflar, v. s.) 

Doğru 

cihazları. 
amplifikatörler, 
arşeler, 
kastanyet, 'v. s.). 
'testereleri, T. S.) ; 'makinalı 
(93.02 ve 
toplar, 'V. s. 
83.07, v. s.) ; 
q) 
mJodeller. 
Sun'i Noel 
(90.16) ; 
Uç koruyucular, a/graflar, v. s.) 
dekorları, 
estampların 
1ar, v. s. dâ'hil). 
R. H. C 
şartiıyle). 
mütenasip ıol-
(Üzeri elle 

Millet Meclisi Genei Kurulunca kabul edilen tasanya bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveli ay
nen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayası : 458 ) 





Dönem : 1 /Cft 
Toıtoto : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 D ö 

Devlet Demiryolları İşletmesi memur ve hizmetlilerinin ücretlerine 
dair olan 3173 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 4620 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi ile eklenen ( F ) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve C, Senato
su Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyon

ları raporları (M. Meclisi 2 /564 ; C. Senatosu 2 /125) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 542) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 4 . 1964 

Kanunlar 31üdürlüğü 
Sayı : 6255-36881 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 4 . 1964 tarihli 88 nci BMeşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Devlet Demiryolları işletmesi memur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 3173 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine 4620 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile eklenen (F) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Başkanvekili 
Ferruh Bozbeyli 

Not : Bu teklif 19 . 7 . 1963 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 6, 10 . 4 . 1964 tarihli 84 ve 88 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 542) 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskan Komisyonu raporu 

"Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 8.5. 1964 
tmar ve İskân Komisyonu 

Esas No. : 2/125 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza hiavale edilmiş bulunan «Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ve 24 
arkadaşının, Devlet Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücret
lerine dair Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek kanun teklifi, ilgili 
Hükümet temsicilerinin de iştirakiyle tetkik ve müziakere edildi, 



3656 sayılı Kamına labi daireler mensuplarım; 242 saydı Kamuda tanınan 3 üst derece aylıiv 
alabilme imkânının Devlet .Demiryolları mensuplarına, da tanımmasını derpiş eden. bu kanun tekli
finin mevcut eşitsizimi gidereceği ve daire mensuplarının daha rasyonel çalışacağı mülâhazasiyle 
Millet Meclisince kabul edilen metin aynen 'kabul edilmiştir. 

Havıaleşi gereğince Cumhuriyet Senatosu 15ü ee ve Plân. Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yükse'k Başkanlığa arz olunur. 

Bu Kanunda Başkan Jîu Kanunda sözeli 
Cumhurbaşkanınca 8. Ü. Tabiî Üye. îstatı'bul Ankara 

II. A takan II. Tunchanal />. Turan #. Kocabeyoğlu 

Tabiî Üye Eskişehir izmir İzmir 
S. Ulav (i. Mnmnk K. Kansu II. Onat 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(Uımhuriyet HemUtnu 
Bütçe v'<: i I ân Komisyonu İl . 5 . 1904 

Esas No: 2/!;?o 
Karar No: 37 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . S . ItMil- tarihli HS ııci Pürleşiminde öııe(dik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen <:Kayseri Mille.! vekili Hüsamettin Cümüşpabı ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
İşletmesi Umum Müdürlüğü memur ve müsiahde aleriniu ücretlerine dair Kanunun bâzı maddele
rini değiştiren 4020 numaralı Kanuna ek kanun -eklil'i» komisyonumuzun 14 . 5 . 1964 tarihli 
toplantısında ilgili Bakanlıklar temsilcilm'inin huzurlarında tetkik ve müzakere edildi : 

Teklifin gerekçesinde ser:! edilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler ko
misyonumuzca da yelinde görülmüş ve Millet Me lisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen 
kabul edilmişti!'. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilik]» arz edilmek üzen» Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Söze Ti ve Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. İçel Van Kayseri 

S. Kurutluoğln C. T. Ok yay uz F. Işık II. Dikeçligil 

Konya Konya, Ordu Siirt 
3f. Binekti I. Onar ,Ş'. Koksal L. Aykut 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 404) ) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Devlet Demiryolları İşletmesi 
Memur ve hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan 3173 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine 4620 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 

ile eklenen (F) fıkrasının 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Devlet Demir
yolları İşletmesi Memur ve hiz
metlilerinin ücretlerine dair 
olan 3173 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine 4620 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesiyle eklenen 
(F) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Terfie hak kazanmış bulun
dukları halde kadroda açık yer 
olmamak veya bulundukları 
vazifede kalmalarına idarece 
lüzum görülmek veyahut bu
lundukları hizmetlerin yukarı 
derecesi bulunmamak sebeple
riyle terfi edemiyenlerle 3173 
sayılı Kanunun 5390 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesin
deki tahsil kaydı dolayısiyle 
üst dereceye geçirilemiyenlere, 
bir üst derece aylığı ve bu de
recede de bir terfi müddeti ge
çirerek aynı sebeplerle üst de
receye geçemiyen veya terfi 
edemiyenlere ikinci bir üst de
rece aylığı ve bu derecede de 
yine bir trefi müddeti geçire
rek aynı sebeplerle üst derece
ye geçemiyen veya terfi ede
miyenlere üçüncü bir üst dere
ce aylığı verilir. 

Üçüncü derece memuriyet
lerde bulunup bu suretle iki 
üst derece aylığı almış olan
lardan bir terfi müddeti daha 
geçirerek terfie hak kazanan
lara 100 lira tazminat verilir. 

İkinci derece memuriyetler
de bulunup da bu suretle bir 

- 3 -
Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Devlet Demiryolları İşletmesi 
Memur ve hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan 3173 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine 4620 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 

ile eklenen (F) fıkrasının 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet Demiryolları İşletmesi 
Memur ve hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan 3173 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine 4620 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 

ile eklenen (F) fıkrasının 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 459 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

üst derece aylığı almış olanlar
dan bir terfi müddeti daha ge
çirerek terfie hak kazananlara 
100 lira ve yine bir terfi müd
deti daha geçirerek terfie hak 
kazananlara ikinci defa 100 li
ra aylık tazminat verilir. 

Birinci derece memuriyet
lerde bu derecede bir terfi 
müddetini dolduran ve terfie 
hak kazananlara yüz lira, bun
lardan ikinci bir terfi müdde
tini doldurarak terfie hak ka
zananlara ikinci bir yüz lira, 
üçüncü bir terfi müddetini dol
durarak terfie hak kazananla
ra üçüncü bir yüz lira aylık taz
minat verilir. 

Bu fıkra hükmüne göre ya
pılacak terfilerde memurun bu
lunduğu derece aylığını bir 
terfi müddetince müktesep hak 
olarak almış bulunması esas
tır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye ve Ulaştırma Bakanları 
yürütür. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - îskân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mület Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mület Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla Fransız Hükümetinin 
emrimize verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa 'da Türk Mis
yonları için arsa, bina, satmaimmasma veya yaptırılmasına ayrılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met 
ni ve C. Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Dışişleri Turizm ve 
Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M, Meclisi 

1/609; C. Senatosu 1/409) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 650) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği t 30 . 4 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7608-42939 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 4 . 1964 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla Fransız Hükümetinin em
rimize verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyonları için arsa, bina, satına-
lınmasına veya yaptırılmasına ayrılması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi 'Başkanı 

Not : Bu tasarı 19 . 12 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Ge
nel Kurulun 28 . 4 . 1964 tarihli 94 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil* 
mistir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 650) 

Malî ve iktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 12 . 5 . 1964 

Esas No. : 1/409 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyum lan «Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla Fransız 
Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyonları için 
arsa, bina satmalmmasma veya yaptırılmasına ayrılması hakkında kanun tasarısı» Komisyonu
muzun 12 . 5 . 1964 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 
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Tasan gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair Bakanlık temsilcilerinin verdikleri 

bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Malî ve iktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
H. Â. Türker 

izmir 
M. Onat 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Manisa 
R. Ulusoy 

Cumhurbaşkanınca S. 
E. Kök 

Ü. 

Kâtip 
Giresun 

M. îzmen 

Mardin 
K. Oral 

Ankara 
R. Etker 

Bursa 
B. Güzey 

Sinop 
8. Batur 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No: 1/409 
Karar No: 4.5 

13 . 5 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meb
lâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyonları için arsa, bina satmalının asm a veya yaptırılma
sına ayrılması hakkında kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmekle, ilgili Bakanlık temsilci
sinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Hazırlanan tasarının tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde gerekçede tai'silen be
lirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kumlunun 28.4.1964 
tarihli 94 ncü Birleşiminde tasvip gören metin aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyuralınak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Bu Raporda Sözcü Tabiî Üye Afyon K. 
/ / . Oğuz Bekata ve Kâtip 8. O'Kan C. T. Karasapan 

Tabiî Üye 
A. Yıldız •"-• ' 5 • :< ; 

Kocaeli 
R. Özdeş 

Konya 
M. Obüs 

Urıa 
E. M. Karakurt 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatom 
Bütçe ve Plân Komisyonu 14 . 5 . 1964 

Esas No. : 1/409 
Karar No. 39 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 28 Nisan 1964 tarihli Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek açık oy ile kabul edilen, Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla Fransız Hüküme
tinin emrimize verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyonları için arsa, bina, 
satmalınmasına veya yaptırılmasına ayrılması hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığı
nın 30 Nisan 1964 tarihli ve 7608 - 42939 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle Komisyonumuzun 14 Mayıs 1964 tarihli Birleşiminde Hükümet adına Dışişleri Ba
kanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

1. Kanun tasarısının gerekçesi, mahiyeti ha kında Hükümet temsilcisinin vermiş olduğu malû
mat üzerine Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, bundan böyle bu yoldaki tasarruflardan 
hükümetlerin tevekki etmesi de temenni olunmuştur. 

2. Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni Komisyonumuzca da aynen ka!bul 
edilmiştir. 

3. Tasarının mahiyeti itibariyle bir an evvel kanunlaşması gerektiğinden, Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesinin teklifi oy birliği ile kabul olunmuştur. 

Yüksek 'Başkanlığa saygıyle arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya îçel 'Tabiî Üye 

S. Kurutluoğlu M. Dinekli C. Okyayuz $. Gür soy tr ak 

Van Kayseri Konya Ordu 
F. Işık H. DikeçUgil A. Onar Ş. Koksal 

Siirt 
L. Aykut 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Lübnan'a silâh şahsından doğan alacağımızla 
Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meb
lâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyon
ları için arsa, bina, satınalınmasına veya yaptı

rılmasına ayrılması hakkında kanun tasarısı 

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

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

MADDE 2. — istanbul'da Fransız Hüküme
ti emrine tarafımızdan evvelce meccanen tahsis 
olunan Elçilik binasına mukabil mezkûr Hükü
met tarafından Türk Hükümetine, kira veya ka-
pitalize edilen kira namiyle hibe olarak verilen 
ve halen, cari rayiç üzerinden 3 351 452,58 Türk 
lirasına baliğ olan paranın tamamı ile bundan 
böyle tahakkuk edecek olan faizlerini, Fransa'-
daki Türk Misyonları için arsa, bina, satınalmak 
veya yaptırmak üzere, bütçeye gelir ve Dışişleri 
Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bütçesi senesinde kullanılmadığı takdirde bu 
paranın tamamını veya kullanılmıyan bakiye
lerini mütaakıp bütçe yıllarında, Muhasebei 
Umumiye Kanununun 55 nci maddesine tevfi
kan, aynı maksatla kullanmaya Maliye ve Dışiş
leri Bakanları yetkilidir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Ve Dışişle
ri Bakanları yürütür. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla 
Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meb
lâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyon
ları için arsa, bina, satınalınmasına veya yaptı

rılmasına ayrılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla 
Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meb
lâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyon
ları için arsa, bina, satınalınmasına veya yaptı

rılmasına ayrılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi imetninm 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağımızla 
Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bâzı meb
lâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk Misyon
ları için arsa, bina, satınalınmasına veya yaptı

rılmasına ayrılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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