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MILLET M 
T U T A N A K D E R G I S I 

135 nci Birleşim 

7 . 7 . 1967 Cuma 

îçkıdökiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları 
1. — Sayın üyelerden 'bâzılarına izin ve

rilmesine dair Baışkanlik tezkeresi (3/690) 

2. — Maliye Komisyonu Başkanlığının; 
İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, Bekçi 
parasının kaldırılmasına dair kanun tek
lifinin, aynı konudaki tasarıyı görüşmek 
üzere kurulmuş olan Geçici Komisyona ha
valesi hakkında tezkeresi (3/691, 2/479) 

3. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bağlı 
bâzı 'köylerde vukubulan dolu âfetine ve 
bu âfetten zarar ıgörenlere yardım yapıl
masına dair demeci 

4. — Mardin Milletvekili İbrahim Ay-
soy'un, Mardin, • Diyarbakır ve Urfa ille
rinde ıgörülen süne böceğinin tarımsal 
ürünlere yaptığı hasara dair demeci 

5. — Görüşülen işler 
1. — tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun-
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Sayfa 
da değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı 
'kanunların kaldırılmasına dair 19.7.1963 
tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri, Adalet ve Anayasa komisyonların
dan 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/383) (S. Sayısı : 349) 500:504 

2. — Köy Kanununda değişiklik yapıl
masına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri, Adalet ve Anayasa komisyonların
dan 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/384) (S. Sayısı : 350) 504:512 

3. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan 
ve 2 arkadaşının, Bâzı suç ve cezaların 
affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin ilk fık^ 
rası ve (A) bendinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283)512:513 

4. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve 
askerî malzemenin Pakistan Devletine hiibe 
edilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plân komisyonları raporları 
(1/72) (S. Sayısı : 266) 513,515,540:543 
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Sayfa 
5. — Tasarruf bonoları ihracı hakkım

da kanun tasarısı ile Aydm Milletvekili 
Reşat özarda'nm, 223 sayılı Yatırımlair 
finansman fonu teşkili ve tasarruf bono
ları ihracı hakkındaki Kanunun 15 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun1 

teklifi, Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rin ilâvesi ha/kkmda kanun teklifi ve Kay-

Arsa Ofisi Kanunu tasarısını görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyonun, birçok çağ
rılara rağmen toplanamaması sebebiyle, üyele
rinin komisyondan çekilmiş ve komisyonun 
kendiliğinden ortadan kalkmış sayılması ve 

Konut kanunu tasarısını görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyon Başkanlığının, Arsa 
Ofisi kanunu tasarısının da bu komisyona ha
valesine dair tezkeresi kabul olundu. 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz, 
yayla ve m er'a anlaşmazlıkları yüzünden çı
kan olaylara ve bu konuda gerekli tedbirlerin 
alınmasına dair gündem dışı demeçte bulundu. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
ve 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarıları ile 

Millet Meclisi idare Âmirleri İzzet Oktay, 
Muslin Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli ve 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tekliflerinin öncelikle görüşülmesi yapı
larak maddeleri kabul olundu, tümleri açık 
oya sunuldu ve bu tasarı ve tekliflerin kanun
laştığı bildirildi. 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunla, 
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Sayfa 
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 
arkadaşının, Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkın
daki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi
ne dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi ha'kkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. 
Sayısı : 293) 515:539 

ldarei Umumiyei Vilâyat Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunla
rın kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 
306 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarılarının öncelikle, bütün işlere 
takdimen ve basılıp dağıtılmasından itibaren 
48 sata geçmemesine rağmen hemen görüşül
meleri kabul olundu. 

Her üç tasarının tümü üzerindeki görüşme
lerin birlikte yapılması onaylanarak tümleri 
üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve madde
lere geçilmesi ve ivedilikle görürşülmeleri ka
bul olundu. 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın maddeleri de kabul olundu. 

7 . 7 . 1967 Cuma günü saat 15.00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 20,05 te »on veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
Nurettin Ok Ali Rtza Çetiner 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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SORULAR 

Sözlü Sorular 
1. — Gaziantep Milletvekili Ali I'hsan Gö

ğüs'ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıl
maması sebebine dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/576) 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, işçilerin iş mahallini terk ederken arama
ya tabi tutulup tutulmadığına dair sözlü so
ru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/577) i 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in j 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite- | 
likteki yazılara dair sözlü soru önergesi, Ada- I 
let Bakanlığına gönderilmiştir. (6/578) 

Yazılı Sorular 

1. — Is'tanlbul Milletvekili Orhan Erkanlı'-
nm, İstanbul - Ankara yolunun trafiğe kapa
tılmasına sebdbolan deneme »tuşlarının başka 
ıb'ir bölgede yapılın alsına dair yazılı' soru öner
gesi, Millî Savunma, İçişleri ve Sanayi Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/421) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kunuau'nuıı, 
Akşehir köylerinin içme ısuyu ' ihtiyacına ve 
gezici sanat kurs]arı açılmasına d?, ir yazılı so
ru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/422) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Akşehir ilçesine bağlı bucak ve köylerin 
okul ihtiyacına dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/423) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nuıı, 
Konya'nın Ermenek ilçesi Tepe'başı bucak 
müdürünün tutum ve davranışına dair yazılı. 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/424) 

2. — GELEN 

Tasarılar 
1. — Ankara Kanalizasyon şebekesinin An

kara Belediyesine devri ve ilgililerin yükümlü
lüklerinin belirtilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/400) (İçişleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
ve Plân komisyonlarına) 

2. — 5548 sayılı Posta Kanununun 62 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa-

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Bozkır ilçesi Hükümet tabibinin tâ
yinine dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/425) 

6. — Muş Milltvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş - Tatvan - Bitlis yolu üzerinde yapılan 
soygun olayına dair yazılı soru önergesi, İçiş-

j leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/426) 

7. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
| ğüş'ün, üzüm müstahsilinin Potas ihtiyacının 
J temini konusunda ne gibi tedbirler alındığına 

dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/427) 

8. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Türkiye ve Suriye Hükümetlerince kar
şılıklı olarak elkonulan arazilere dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/428) 

9. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydm'm Karacasu ilçesine bağlı Esençay 
köylülerine verilen kredilere dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/429) 

10. — Burdur Milletvekili P'ethi Çelikbaş'm, 
yabancı memleketlerde okuyan öğrencilerin 
katıldıkları derneklere ve haklarında ne işlem 
yapıldığına dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/430) 

11. — Aydm Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, 1953 yılından sonra anavatana sığman 
göçmenlerin durumuna dair yazılı soru öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/431) 

KÂĞITLAR 

rısı (1/401) .(içişleri, Adalet ve .Ulaştırma ko
misyonlarına) 

Raporlar 

3. — Serbest Malî Müşavirlik kanunu ta
sarısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325) 
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4. — Genel Nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/69) (S. Sayısı : 330) 

5. —• Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, .İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/70') (S. Sayısı : 331) 

6. —• Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekilli Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı 
ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu teklifleri 
ile Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324) 

BlRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN —Millet Meclisinin 135 nci Birle- simini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar; yok
lama muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir; 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mevcut
tur. Müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

• 1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/690) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin ve
rilmesine dair Başkanlık Divanı kararını oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekille

rinin hizalarında gösterilen müddet ve sebep
lerle vâki izin talepleri Başkanlık Divanınca 
uygun müta]âa edilmiştir. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

Antalya Mileltvekili Hüseyin Avni Akın, 
21 gün, hastalığına binaen, 29 . 6 . 1967 tari
hinden itibaren; 

Urfa Milletvekili Mahmut Çetin, 21 gün 
hastalığına binaen, 26 . 6 . 1967 tarihinden iti
baren. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 20 
gün, hastalığına binaen, 29 . 6 . 1967 tarihin
den itibaren. 

Balıkesir Milletvekili Fennî Islimyeli, 15 
gün, hastalığına binaen, 10 . 7 . 1967 tarihinden 
itibaren. 

Antalya Milletvekili Osman Yüksek, 15 gün 
hastalığına binaen, 21 . 6 . 1967 tarihinden iti
baren. 

Tokat Milletvekili Fethi Alacalı, 15 gün 
hastalığına binaen, 4 : 7 . 1967 tarihinden iti
baren. 

Muş Milletvekili Kâmil özsarıyıldız, 15 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 7 . 1967 tarihinden iti
baren. 
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Manisa Milletvekili Neriman ..Ağaağlu, 15 
gün, mazeretne binaen, 5 . 7 . 1967 tarihinden 
itibaren. 

Malatya Milletvekili Lûtfi Evliyaoğlu, 15 
gün, mezaretine binaen, 3 . 7 . 1967 tarihinden 
itibaren. 

Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu, 15 
gün, mazeretine binaen, .28'. 6 . 1967 tarihin
den itibaren. 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü, 15 \ 
gün, hastalığına binaen, 26 . 6 . 1967 tarihin- ] 
den itibaren. \ 

îzmir Milletvekili Enver Turgut, 15 gün, i 
mazeretine binaen, 11 . 7 . 1967 tarihinden iti-, 
baren. ' 

BAŞKAN — Teker teker s okutup Yüksek 
•Meclisin oylarma.-sunacağım. 

«Antalya Milletvekili Hüseyin Avni Akın, , 
21 gün, hastalığına binaen, .29 . 6 . 1967 tari
hinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Urfa Milletvekili Mahmut Çetin, 21 gün, 
hastalığına binaen, 26 . 6 . 1967 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 20 
gün, hastalığına binaen, 29 . 6 . 1967 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli 15 
gün, hastalığına binaen, 10 . 7 . 1967 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Antalya Milletvekili 'Osman Yüksel, 15 
gün, hastalığına binaen, .21 . 6 . 1967 tarihinden 
itibaTCn.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Tokat Milletvekili Fethi Alacalı, 15 gün, 
hastalığına binaen, 4 . 7 . 1967 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Muş Milletvekili Kâmil özsarıyıldız, 15 

gün, mazeretine rbinaen, 3 . - 7 . 1967 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Manisa 'Milletvekili Neriman Ağaoğlu, 15 
gün, mazeretine binaen, 5 . 7 . 1967 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Malatya Milletvekili Lütfi Evliyaoğlu, 15 
gün, mazeretine binaen, 3 . 7 . 1967 tarihin
den, itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu, 15 
gün, mazeretine binaen, 28 . 7 . 1967 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü, 15 
gün, hastalığına binaen, 26 . 6 . 1967 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«izmir Milletvekili Enver Turgut, 15 gün, 
mazeretine binaen, 11 . 7 . 1967 tarihinden iti
baren.» 

..BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Maliye Komisyonu Başkanlığının: İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bekçi 'para
sının 'kaldırılmasına dair kanun teklifinin, ov-
m konudaki "tasarıyı görüşmek- üzere kurulmuş 
olan Geçici ^Komisyona havalesi Jıakkvndaki tez
keresi. (3/691, 2/479) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, bekçi parasının kaldınlmasma dair kanun 
teklifinin daha önce kurulmuş bulunan geçici ko
misyona 'gönderilmesine dair Maliye Komisyonu 
Başkanının yazısını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bekçi pa-

rasmmkaldırıim«8ina dair »kanun-teklifinin, 772 
sayılı- Çasşı ve'ananalle'beıkçüe^i'Kanununda de
ğişiklik lyaptlmasma dair,kanım tasarısı ile ilgili 
bulunduğundan, Genel Kuruiufli.5 . 7 . 1967 ta
rihli 133 noü (Birleşiminde kurulması kabul edi-
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len Greçiei Komisyona tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Çankırı 

Tabir Akman 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Teklif, mezkûr Geçici Komisyonca görüşülecek
tir. 

Oündeme geçmeden evvel ilki arkadaşa gün
dem dışı söz verebileceğim. 

3. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bağlı bâzı köyler
de vukubulan dolu âfetine <ve bu âfetten zarar 
görenlere yardım yapılmasına dair demeci. 

(BAŞKAN — Sayın Mehmut Bozdoğan, Ada
na'ya bağlı Kadirli ilçesinde dolu hasarına uğrı-' 
yan 8 köy hakkında beş dakika içinde kısa beyan
da bulunmak istiyorsunuz, buyurunuz. 

(MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Adana iline bağlı Kadirli kazasının Azaplı, 
Reşadiye, Hardallık, Kızılömerli, Alibeyli, Yu
suf izzettin, Harkaçlı, Karakütük, küçükçmıar, 
Ciaygec.it, Naşidiye, Kiremitli, Aşağıçıyanlı ve 
Yeniköy'ün büyük bir dolu âfetine uğradığı bi
linmektedir. Bu köylerden Aliibeyli, Yeniköy, 
Kızılömerli, Reşadiye gibi bâzıları da hem buğ
day mevsiminde, hem de yeni yakın bir zaman
da tekrar dolu hasarına uğramışlardır. Oradan 
aldığımız haberlere göre, bu köylerin pamukları, 
Ibostanları, buğdayları mahvolmuştur. Hükümeti
mizin, bu köylere acele olarak yardımda bulun
ması, yiyecek buğdaylarını temin etmesi, banka 
'borçlarının ertelenmesi için gerekli faaliyette bu
lunulması ve bu köylere yeniden banka kredisi 
açılması için Hükümetin harekete geçmesini rica 
ediyorum. Aksi halde Hükümetin geç hareketin
den istifade eden tefeciler bu köylere ellerini uza
tacaklar ve köylünün zaten ağır olan yarasını 

bir kat daha ağırlaştıracaklardır. Hükümetin ha
rekete geçmesini ve bu konuda bilgi vermesini 
rica ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

4. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'un, 
Mardin, Diyarbakır ve TJrfa berinde görülen 
sime böceğinin tarımsal ürünlere yaptığı hasara 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Avsov, süne 
ha;şeratınm Mardin, Diyarbakır ve TJrfa illerinde 
zirai mahsullerde yaptığı tahribat dolayısiyle 
»ündem dışı söz istemektedir. 

Lütfen beş dakika içerisinde, buyurunuz. 
İBRAHİM AYıSOY (Mardin) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, huzurunuzda üzücü 
hir olayı arz etmek için bulunuyorum. 

Mardin halkının yüzde 90 inin ziraatle işti
gal ettiği ve geçimlerinin münhasıran ziraate bağ
lı olduğu malûmunuzdur. Üzülerek arz etmek is
terim ki, bu sene tahıl ürünlerine musallat olan 
süne haşeresi ekinleri birçok yerde tamamen mah
vetmiştir ve milyonlarca zarara sebebolmuştur. 
Bu tahribat, iki kesimde kendini göstermiştir. Ova 
kesiminde bir kısım çiftçi mahsulünü erken bi-
çehildiği için tehlikeden kurtulabilmiş, bir kısmı 
hafif, geri kalan çiftçi kütlesi zarardan kurtula
mamışlardır. Dağ kesimindeki köylerin ekinleri 
ise yüzde yüz mahvolmuştur. Bu tehlike Diyar
bakır ve Urfa ovalarında kendini göstermiştir. 
Bugün edindiğim malûmata göre, Diyarbakır'ın 
Bismil ovasındaki ekinler de tamamen mahvol
muştur. Bu üzücü gerçek karşısında Hükümet
ten, aşağıda arz edeceğim tedbirlerin acilen alın
masını rica ediyorum. 

1. Zarar görenlerin Ziraat Bankasına olan 
borçlarının derhal ertelenmesi, 

2. Tohumluk buğdayın yeteri kadar tahsisi, 
3. Bu tehlikenin gelecek sene ekinlerine za

rar getirmemesi için gerekli mücadele tedbirleri
nin şimdiden alınması, gerektiğini saygı ile arz 
ederim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. —' tdarei Umumiyei Vilâyet Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunla
rın kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 
306 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa 

komisyonlarından 6 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/383) (S. Sayısı: 349) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dünkü 
Birleşimde tümü üzerinde görüşmeleri bitmiş ve 
Belediye seçimlerinin ertelenmesi hakkındaki Ka-
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nunum kalbul edilmiş şeklinden sonra, bugün di
ğer madde olarak telâkki ettiğimiz bu kanun ta
sarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Dünkü birleşimde bu üç tasarının tümü üze
rindeki müzakereler bitmiş bulunduğu cihetle 
şimdi maddelerini okutuyorum. 

îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişik
likler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1. — 19 . 7 . 1'963 tarihli ve 306 sa
yılı Kamunun ek 3 ncü ve ek 15 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek madde 3. — 11 genel meclisi üyeleri seçi
mi 4 yılda bir yapılır. 

Her seçim döneminin son toplantı yılının 
Mart ayının 30 ncu günü seçimin başlangıç tari
hidir; Haziran ayının ilk Pazar .gününe raslıyan 
ıgün oy verilir. 

11 genel meclisinin dönem sonundan önce her 
hangi bir sebeple boşalması veya meclis üye sa
yısının yedeklerin de getirilmesinden sonra mec
lis üye tam sayısının yarısına düşmesi hallerin
de il genel meclisi başkanı durum/u derhal ilçe 
seçim kurulu başkanlıklarına bildirmeye mecbur
dur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkan-
lığıınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 

İlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü ta-
kilbeden ilk Pazar günü oy verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Birinci maddeyi bağlı ek maddesiyle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 15. — 11 genel meclis üyelerinin 
seçimi Cumhuriyet Senatosu üyeleri, belediye 
meclisi üyeleri ve belediye başkanları, mahalle 
muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri ve köy muh
tarları ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimleri ile 
aynı günde yapıldığı takdirde oy verme işleri 
aynı sandık kurulları tarafından yürütülür. 

>Şu kadar ki; sandık alanında bu seçimler için 
ayrı ayrı kapalı oy verme yerleri, ayrı renkte 
oy sandıkları, sandık seçmen listelerinin ayrı 
nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulundurulur. 

Her seçmen aşağıdaki sıraya göre oyunu kul
lanır. 

Ancak, bir seçime ait oyumu kullanana veya 
her hangi bir seçime katılmıyacağını beyan edene 
diğer seçime ait oy zarfı verilir. 

önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri, sonra 11 
genel meclis üyeleri, daha sonra belediye mec
lisi üyeleri ve belediye başkanları, en sonra da 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri ile köy muh
tar ve ihtiyar meclisleri seçimlerine ait oylar ve
rilir. 

(Sandıklar da bu sıraya göre açılarak sayım 
ve dökümler yapılır. 

Bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer Ban
dıklar açılmaz. 

BAŞKAN — Ek madde 15 üzerinde söz isti
yen?.. Buyurun Sayın Neftçi. 

NERMÎN NEFTÇİ (Muş) — Muhterem ar
kadaşlarım, ek 15 nci maddede zait birtakım hü
kümler vardır. Malûmunuz olduğu veçhile, 
'imumi prensipleri ihtiva eden ve işlemleri gös
teren 298 sayılı Kanunda esasen oy yerilmesi şek
li gösterilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu her se
cini döneminde kendisi bizatihi genelgeler ya
par yönetmelikler yapar ve ona göre oy verme 
'şl emi erini tanzim eder. Buraya sadece bir 
cümlenin ilâvesi ile, oy verme işlemleri Yüksek 
^eçim Kurulu tarafından tesbit edilir şeklinde 
Mr cümle ile geçiştirilirse zannediyorum ki, da
ha iyi olacaktır. Uzun uzun bunları burada 
^azmaya mahal yoktur, kanaatindeyim. 

İkincisi; ek 15 nci maddeyi Komisyon Hükü
metten gelen şekli ile kabul etmemiş, değiştir
miştir. Bir yerinde, her seçime ait zarfların te
ker teker verileceğini ve seçmenin bir seçime ait 
ovunu kullandıktan sonra diğer zarfı alacağını 
ifade etmekle beraber, bir yerinde her hangi bir 
seçimde oy kullanmıyacağım beyan ettiği takdir
de diğer zarf verilir diyor. Bu da, oyun gizli
liği prensibine aykırıdır kanaatindeyim. Seçmen, 
oy vermiyecek olursa zaten boş zarf atar, bina
enaleyh, bunu burada tekrarlamaîkta mâna yok
tu. Eğer, Komisyon birinci şıkkı, söylediğimiz 
şıkkı kabul etmezse yani Yüksek Seçim Kurulu
na bırakma şıkkını kabul etmezse o takdirde 
Hükümetten gelen teklifin benimsenmesini arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Ek 15 nci madde üzerinde baş
ka söz istiyen?.. Yok. 

Bu madde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergelerini okutuyorum. 
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Yüksek 'Başkanlığa 
306 sayılı Kanunu tadil eden tasarının ek 

madde 15 e ait tadilin Hükümet teklifi şeklinde 
kajbulüııü arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermtin Neftçi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının ek madde 15 te 3 ncü fıkranın 2 

nci cümle başındaki (ancak) kelimesinin çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Orhan Eren 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Muş Milletvekili Nerm'in Neftçimin öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARTIK SÜK.AN 

(Konya) — Komisyonun görüşüne iştirak edi
yoruz. '• 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kalbul edenler... Etoniyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

(Geçici Komisyonun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önerge, Komisyon tarafından 
verilmiş bulunmaktadır. Bu sebeple katılmayı da 
tazammum etmektedir. Değişiklik önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Komisyon tarafından ve
rilmiş bulunduğu cihetle filhal kabulü de tazam-
mun etmektedir. Bu sebeple, ek 15 nci madde
yi değişik şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi gerek ek üçüncü maddeyi vo 
gerekse ek 15 nei maddesiyle birlikte oyunuz? 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nci 
madde tamamı itibariyle kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 19 . 7 . 1963 tarifli ve 306 sa
yılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 3. — 17 Kasım 19Ş3 tarihin dr 
başlıyan seçim dönemi içinde seçilen il gene1 

meclisi üyelerinin görev süreleri 1968 yıl mır 
10 Haziran gününe; 

1968 yılının Haziran ayı seçimlerini mütaakıp 
il genel meclislerince seçilecek daimî encümen 
üyelerinin görev süreleri 1969 yılının Aralık ayı 
toplantısına; 

kadar devam eder. 
• Madde 3. —19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sa

yılı Kanuna aşağıdaki geçici 5 nci madde eklen
miştir : 

Geçici madde 5. — 2 Haziran 1968 tarihin
de yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seçimi ile mahallî seçimler için yeniden seçmen 
kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 mahallî se
çimleri için hazırlanmış bulunan kütükler aşağı
da belirtilen easlar dairesinde bu seçimler için 
kullanılır. 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye ka
dar yeniden askıya çıkarılır. 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin 
kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin san
dık kurullarına teslimine kadar olan işlemlerde 
298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık mev
cudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o seçim böl
gesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş san
dık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem yapılır
ken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan seç
menlerin o sandığa ait seçmen listesine eklenme
sine dikkat edilir. Gerekirse yeniden yazılan seç
menler için ayrı sandık bölgeleri kurulur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere 298 sayılı 
Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince seç
men kartı verilir. 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygu
lanmasında muhtarlar da görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma
sında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 
1 nci fıkrası uygulanmakla beraber Yüksek Se
çim Kurulu tarafından, Türkiye radyoları vası-
tasiyle haber yayınları saatlerinde ve başka uy
gun saatlerde geı ekli bildiriler yayınlanmak su
retiyle halkın ilgisi uyandırılır. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili 
her türlü bildirilerinden Türkiye radyolarmca 
ücret alınmaz. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yenler... Buyurun Sayın Neftçi. 
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NERMlN NEFTÇİ (MUŞ) — Muhterem ar
kadaşlarım, dün kabul ettiğimiz kanunda bu 
maddenin paraleli olan bir madde ile ilgili çok 
münakaşalar yapıldı. Ben dünkü sözlerimi tek
rar edecek değilim. Fakat, şu anda aklıma ge
len bir hususu Yüce Meclisin bilgisine sunmak 
istiyorum. 

Malûmunuz olduğu veçhile, 298 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi, seçim kurullarının muh
tarları da görevlendirebileceğini ihtiyari olarak 
zikretmiştir. Halbuki, burada muhtarlar da gö
revlendirilir şeklinde âmir bir hüküm vardır. 
Vakıa dünkü müzakerelerde Komisyon Sözcüsü 
bu «dal» kelimesinin belki mânasına gelebilece
ğini söyledi, ama bizim anlayışımız o merkezde 
değildir. «Muhtarlar da görevlendirilir» demek
le burada daha kuvvetli bir mâna verilmekte
dir. Malûmunuz olduğu veçhile bu seçimlerde 
muhtar ve ihtiyar heyetleri de seçilecektir. Ya
ni mahallî seçimlerde bir de muhtar ve ihtiyar ; 
heyetleri seçimi de vardır. Şöyle bir hukukî yan- ; 
lışlığa düşüyoruz Parlâmento olarak, kendisi : 
aday olabilecek olan kimsenin kütük tanzimiyle [ 
mecburi olarak görevlendirilmesi gibi hukukun i 
umumi prensiplerine aykırı bir duruma düşüyo
ruz. Bugün aklıma geldi, Parlâmentonun bu 
yanlışlığı düzeltmesi lâzımdır. Bir milletvekili • 
adayının kendisi için düzenlenen kütükte gö- j 
revli olması nasıl mümkün olamıyacaksa, muh- j 
tar için de aynı durum varittir. Vakıa dün be- ] 
lediyelerle ilgili kanunu kabul ettik, fakat So- ] 
natoda düzeltilmesi mümkündür. Bugün geri • 
kalan iki kanunda bu yanlışlığa düşmiyelim. J 

Saygılarımla. < 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Bu ! 
hususta 3 ncü maddede yer alan geçici 5 nci j 
maddenin değişikliğe tabi tutulmasını öngören j 
iki önerge var, onları okutuyorum. 1 

Yüksek Başkanlığa j 
3 ncü maddede yer alan geçici 5 nci madde- i 

nin 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklen- ; 
meşini arz ve teklif ederim. i 

i 

«Bu kütüklerin onanlı örnekleri, daha önce j 
verilmemişse, kütüklerin askıya çıkarılmasın- j 
dan bir ay önce, seçime giren bütün siyasi par
tilere verilir.!» ••, 

Ankara i 
Ahmet Üstün \ 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin 5 nci madde, 

5 nci maddesinin 6 nci madde olarak düzeltil
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Orhan Eren 

BAŞKAN — Tekrar okutup oyunuza suna
cağım. 

(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Filhal de kabul ediyorsunuz?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu geçici 5 nci maddeyi deği
şik bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi geçici 5 nci madde ile birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddenin müzakeresin
den evvel tasarıya 4 ncü madde olarak ilâvesi 
düşünülen bir madde hakkında verilmiş bulu
nan önerge gelmiştir. Onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin 4 ncü madde olarak 

metne eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 4. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sa

yılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 nci madde eklen
miştir : 

Geçici madde 6. — il genel meclisi üyeliğine 
adaylığını koyabilmek i'çin, yürürlükteki ka
nunlar gereğince, işbu kanun yürürlüğe girme
den önce, bulundukları kamu görev ve hizmet
lerinden istifa etmiş olanlar, yazılı müracaatla
rında tekrar eskiden bulundukları kamu hizme
tine alınır ve istifalarından kamu hizmetine 
tekrar alınmalarına kadar geçen zaman kıdem
lerine eklenir.» 

Geçici Komisyon Başkanı 
Orhan Eren 
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BAŞKAN — Tasarının 4 ncü maddesi yeri
ne kaim olmak üzere ve geçici 6 ncı madde ola
rak bir madde ilâvesini öngören bu önergeyi 
Yüksek Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önerge komisyon tarafından verilmiş bulun
duğu cihetle filhal kabulü tazammun eder. Bu 
itibarla Yüksek Meclis tarafından kabul edilmiş 
bulunan bu önergeyi 4 ncü madde olarak Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 4 ncü madde bu şekilde düzenlenmiştir. 
Bu şekliyle yürürlük maddeleri de bu sıra dâhi
linde numaral'andırılacaktır. Binaenaleyh tasa
rıda 4 ncü madde olarak yazılı maddeyi 5 nci 
madde olarak okutuyorum. Biraz önce okutmuş 
olduğumuz önergeninde icabı yerine gelmiş ola
caktır. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok.. 5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. 6 ncı maddey' 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte oyu
nu izhar yönünde söz istiyen?.. Yok. Tasarının 
tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu şekli ile Se
natoya gidecektir. 

2. — Köy Kanununda değişiklik yapılması
na dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanu
nun bâzı madAelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/384) (8. Sayısı: 350) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde müzakereye 
başlıyoruz. Daha önce tümü üzerindeki müzake» 

ı re hitama ermiş bulunmaktadır. Bu sebeple 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

Madde 1. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sa

yılı Kanunun ek 3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Ek madde 3. — Köy muhtar ve ihtiyar mec
lisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır. 

Her seçim döneminin son yılının Mart ayı
nın 30 ncu günü, seçimin başlangıç tarihidir. 
Aynı yıl Haziran aymm ilk Pazar gününe ras-
lıyan gün oy verilir. 

Seçim döneminin sona ermesinden önce ihti
yar meclisi üye sayısının - yedeklerin de getiril
mesinden sonra - meclis üye tamsayısının, tabiî 
üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, köy 
muhtarı durumu bir hafta içinde ilgili seçim 
kurulu başkanlığına ve bilgi için de mahallin 
en büyük mülkiye âmirine bildirmeye mecbur
dur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu baş
kanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 
îlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibe-
den ilk Pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hangi bir sebeple bo
lalması halinde, ihtiyar meclisi 1 nci üyesi keza 
bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili 
seçim kuruluna ve bilgi için de mahallin en bü
yük mülkiye âmirine bildirmeye mecburdur. 

Boşalan muhtarlıklar için yılda bir defa 
Haziran ayının ilk Pazar günü seçim yapılır. 
Soçim yapılıncaya kadar muhtarlık görevi 1 nci 
üye tarafından yürütülür. 

îht iyar Meclisi seçiminin yapılması gerekti
ği hallerde, köy muhtarlığı da boşalmış ise, Ha
ziran ayı beklenmeksizin her iki seçim beraber 
yapılır. 

Ara seçimleri sonunda iş başına gelen muh
tar ve ihtiyar meclisi üyeleri geri kalan süreyi 
tamamlarlar. 

Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçile
bilirler. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan 1 nci madde 
üzerinde söz istiyen?.. Yok. 1 nci maddeyi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 18 . 7 1963 tarihli ve 286 
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 2. — 17 Kasım 1963 tarihinde 
başlıyan seçim dönemi içinde seçilen muhtar ve 
ihtiyar meclisi üyelerinin görev süresi 10 Hazi
ran 1966 tarihine kadar devam eder. 
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Boşalan muhtarlıklar için yapılacak ara se
çimi, 1967 yılma mahsus olmak üzere Eylül ayı
nın 3 ncü Pazar günü yapılır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 3. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sa
yılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 ncü madde ek
lenmiştir : 

Geçici madde 4. — 2 Haziran 1968 tarihin
de yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seçimi ile mahallî seçimler için yeniden seçmen 
kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 mahallî se
çimleri için hazırlanmış bulunan kütükler aşa
ğıda belirtilen esaslar dairesinde bu seçimler 
için kullanılır. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye ka
dar yeniden askıya çıkarılır. 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütükle
rin kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin 
sandık kurullarına teslimine kadar olan işlem
lerde 298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri' uy
gulanır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık mev
cudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o seçim 
bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş 
sandık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem ya
pılırken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan 
seçmenlerin o sandığa ait seçmen listesine ek
lenmesine dikkat edilir. Gerekirse yeniden ya
zılan seçmenler için ayrı sandık bölgeleri kuru
lur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı 
Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince seç
men kartı verilir. 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygu
lanmasında muhtarlar da görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma
sında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 
birinci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından, Türkiye radyoları 
vasıtasiyle, haber yayınları saatlerinde ve baş
ka uygun saatlerde gerekli bildiriler yayınlan
mak suretiyle halkın ilgisi uyandırılır. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili 
her türlü bildirilerinden Türkiye radyolarmca 
ücret alınmaz. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz i'sti-
yen?.. Buyurun Sayın Neftçi. 

NERMÎN NEFTÇİ (Muş) — Muhterem ar
kadaşlar, 286 sayılı Köy muhtar ve ihtiyar he
yetleri seçimiyle ilgili Kanunda biraz önce söy
lemiş olduğum kütük yazımında muhtarlar da 
görevlendirilir durumu çok daha bariz olarak 
meydana çıkmaktadır. Bu kanuna göre, muhtar 
ve ihtiyar heyetleri seçimi, köy muhtar ve ihti
yar heyetleri seçimi yapılacaktır. Ve tasavvur 
buyurun, muhtar kendi seçimiyle ilgili bir se
çimdeki kütüğü veyahut ek kütüğü diyelim, ek 
kütük ilâvelerini kendisi yazabilecektir. Bu 
çok yanlış bir şeydir. Komisyondan ve Yüce 
Meclisten rica ediyorum hiç olmazsa bu kanun
da «muhtarlar da görevlendirilir» cümlesi çıka
rılsın. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başka 
söz istiyenl. Yok. 3. ncü madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
İstifa eden memurların durumuyla ilgili ko

misyon teklifine ilâve olarak aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

«4541 sayılı Şehir ve kaasbalarda mahalle 
muhtarı ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair Ka
nunun değişik 8 nci maddesinin son fıkrası ge
reğince istifa edenler hakkında da uygulanır.;» 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddede yer alan geçici 4 ncü madde

de 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

«Bu kütüklerin onanlı örnekleri, daha önce 
verilmemişse, kütüklerin askıya çıkarılmasından 
bir ay önce, seçime giren bütün siyasi partilere 
verilir.» 

Ankara 
Ahmet Üstün 

BAŞKAN — Tekrar okutup oyunuza suna
cağım. 

(Muş Milletvekili Nermin Neftçi 'nin önergesi 
tekrar okundu.) 

— 505 — 



M. Meclisi B : 135^ 7 . 7 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Efendim, Komisyon şu se
beple iştirak etmiyor : Muhtarlar esasen aday 
değildir. Köy muhtarlarının seçiminde adaylık 
ınevzuuibahis değildir. Onun için bir köy mm-
takasında, seçmenler bakımından en iyi malû
mat sahibi olacak insanlar da mevcut muhtar
lardır. Bu sebeple iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Önergenizi izah mı edeceksiniz? 
NERMIN NEFTÇİ (MUŞ) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. / 
NERMIN NEFTÇİ (MUŞ) — Muhterem ar

kadaşlar, vaktiyle seçilmiş olan bir muhtar, ya
ni iktidardaki bir muhtar diyelim aday ola
bilir mi, olamaz mı? Her zaman için olabilir 
(bu seçimlerde. Binaenaleyh, kendi lehine bir 
durum yaratmış olmuyor musunuz bu maddeyle, 
iktidardaki muhtarın lehine? Yani adaylık mü
essesesi muhtarlıkta yoktur diye bir şey yok
tur, istiyen aday olabilir. Muhtarlıkta yine 
adaylık müessesesi vardır. Siyasi partiler aday 
'gösteremezler, ama adaylık müessesesi vardır, : 
İktidardaki muhtar lehine bir durum kabul j 
•etmiş oluyorsunuz, «muhtarlar da görevlendiri- ' 
lir» demekle. Bir köyden aday olmryanı nasıl J 
bileceğiz derseniz, onun da kolayı vardır. Aday ! 
olmıyan kimseler arasından seçim kurulunca bu ; 
işlerle bâzı kimseler görevlendirilir densin, i 
oraya bir cümle ekliyebiliriz. Ama göz göre gö- j 
re bir yanlışlık yapmıyalım. Saygılarımla. j 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi tarafın- i 
dan verilmiş bulunan önergeyi Yüce Heyetini- ! 
zin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi- j 
yenler., önerge reddedilmiştir. j 

Diğer önergeyi okutuyorum. j 
(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün öner- i 

1 

gesi tekrar o'kundu) i 
i 

BAŞKAN — Komisyon? i 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN j 

EREN (Ankara) — iştirak ediyoruz efendim, i 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Öner- i 
geyi ıqyunuza sunuyorum kabul edenler.. Et- l 
miyenler Kabul edilmiştir.. Filbâl katıluytor mu- j 
sunuz ? İ 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filbâl katıldığı
na 'göre maddeyi bu şekli ile oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 4 neü maddeyi oku
madan evvel, 4 neü madde yerine kaim olmak 
üzere bir madde ilâvesi bahis konusudur. Bu
nun için bir öııerıge verilmiştir, bu önengeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Bakanl ığa 
Aşağıdaki maddenin 4 neü madde olarak 

metne eklenmesini arız ve teklif ederim. 
Madde 4. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 

sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 5 nci madde 
eklenmiştir. 

«Geçici Madde 5. — Köy muhtarlığına ve 
ihtiyar heyeti üyeliğine adaylığını koyabilmek 
için, yürürlükteki Kanunlar gereğince, işbu 
Kanun yürürlüğe girmeden önce, bulundukları 
kamu görev ve hizmetlerimden istifa etmiş olan
lar, yazılı müracaatlarında tekrar eskiden bu
lundukları kamu hizmetine alınır ve istifala
rımdan kamu hizmetine tekrar abramalarına ka
dar geçen zaman kıdemlerine eklenir.» 

Geçici Kom isyan Bai.ska.ni 
Orhan Eren 

NERMİN NEFTÇİ (MUŞ) — Bizim de buna 
ilâve edilecek bir önergemiz var, - bu önergeye 
ilâve olacak. 

BAŞKAN — Burada önerge var, çok evvel 
geldi : «Geçici madde 4 deki muhtarlar da görev
lendirilir», cümlesinin maddeden çıkarılmasını... 

NERMIN NEFTÇİ (MUŞ) — Hayır efendim. 
tzaih edeyim müsaade ederseniz, belki Komisyon 
katılır, bir eksik var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NERMIN NEFTÇİ (MUŞ) — Muhterem ar

kadaşlar, Komisyonun istifa eden memurlarla 
ilgili, eski durumlarının iadesi ile ilgili tek
liflerine katılıyoruz, dün Komisyonun teklifi 
ile birleşmiştik. Yalnız bu köy muhtar ve ihti
yar heyetlerinin seçimi ile ilgili olan kanundan 
sonra mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
seçimi müessesesinin Komisyonun önergesine' 
ilâvesi lâzımdır. Şöyle ki, biz biraz önce Riya
sete bir ilâve teklifi vermiştik. Birinci fıkra hü
kümleri 4541 sayılı Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri ve bunların teşkiline 
dair Kanunun değişik 8 nci maddesinin son fıkrası 
hükmü gereğince istifa edenler hakkında da 
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uygulanır. Bu suretle kasaba ve şehirlerde muh
tar veyahut idare heyetine aday olabilmek için 
istifa etmiş olan memurların durumunu da Ko
misyonun önergesine ithal etmiş oluruz; koy 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinkinden ayrı olarak. 
Çünkü muhtar ve ihtiyar heyetlerine dair ek
sik oluyor bu takdirde. Diğer üç kanunla 
tamamlandı. Biz şehir ve kasabalardaki muh
tar ve ihtiyar heyetlerine aday olabilecek kim
selerden istifa eden kimseleri de bu şeye ilâ
ve etmek istiyoruz. Yani mağdur olmamaları 
için. 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Boz, buyurun 
efendim. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; köy muhtar ve ihtiyar 
heyetleri, mahalle muhtarları ve ihtiyar he
yetleri için adaylık mevzuubahis değildir. Bü
tün seçmenler adaydır. Seçimler yapılıp, san
dık açılıp, tasnif yapılıp muhtarın kim ola
cağı belli olmadığına göre herkes adaydır. 
Bunun için bir istifa mecburiyeti yoktur me
murlar için. Hiç katiyen... Çünkü, her seçmen 
adavdır. Bir bakarsınız Ali'nin seçilmesini ist'-
yen Veli'ye rey verir, hiç bilinmiyen bir adama 
Oylar sayılır, Veli 500 rey alır köy muhtarı 
olur, ihtiyar heyetine girer. Böyle bir m'ecburiyet 
olmadığına göre zaten istifaya zorlanamaz kim
se. Mer'i kanunumuz budur. Komisyon raporn 
buna aykırı bulunmaktadır. Binaenaleyh hiç 
lüzum yoktur. Herkes adaydır ve herkes seçile
bilir ve hiç kimse de istifaya zorlanamaz. Hür
metler ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Yen' 
4 ncü madde olarak hazırlanması icabeden mad
deyi tekrar okutuyorum. 

(Geçici Komisyonun 4 ncü madde olarak ver
diği önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi okunan şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Önerge Komisyon tarafından verilmiş bulun
duğu cihetle filhal kabulü tazammun etmekte
dir. Binaenaleyh, madde halinde bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Bu şekliyle madde halinde kabul edil
miştir. 

Sayın Kırca, metne beşinci madde olarak bir 
madde ilâve edilmesini mi istiyorsunuz? 
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COŞKUN KIRCA (istanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi ayrıca dördüncü madde
ye ilâveten metne beşinci bir madde ilâvesini ön
gören bir önerge var, onu okutuyorum. 

Yüksek B'aşkanlığa 
Metne 5 nci madde olarak aşağıdaki madde

nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 5. — Muhtar adayı dan mevcut muh

tarın, seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde gö
revlendirilmesi zorunlu değüdir. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, 298 «ayılı Kanuna göre esasen muh
tarlar seçmen kütüklerinin tanziminde görev
lendirilebilir. Filiyat odur ki, ister istemez, seç
men kütüklerinin tanzimini gözetlemekle gö
revli merciler filhal köy ve mahalle muhtarla
rını bu işle görevlendirmektedirler. Binaen
aleyh, muhtarların bu işle görevlendirilmeleri 
mecburiyetinin vaz'ı, esasen seçmen kütükle
ri yetkili merciin denetimi ve gözetimi altında 
yapılacağı için, ayrıca bunda seçmen kütükle
rinin tanziminin bir seçim işlemi olarak yar
gı oranlarına yani, seçim kurullarının denetimi 
dışına alındığı mânası çıkarılamaz. 

Ancak biraz önce Sayın Neftçi, burada bir 
başka noktadan bir hususa temas ettiler, de
diler ki, eğer bir muhtar kendisi aday ise, o 
•nuhtarı bu işte görevlendirmek mecburiyeti 
amasın. Şimdi iki ihtimalden biri; görevlen
il rilemesin veya görevlendirilsin ihtimalleri
nin ikisini de burada tatbik etmek imkânı yok. 
Sebebi şu ki, bâzı hallerde adaylığın söz konu
su olduğu hallerde, ezcümle mahallî muhtar-
^k] arında - buna mütaallik bir önerge de gele
cektir sonra - aday ortaya çıkabilmektedir. 
Bunun mahzurunu giderebilmek için şunu söy
lemek lâzımdır: Ne görevlendirilmesi mecbu-
"iyetini bu halde koymalı, ne de görevlendiril-
memesi mecburiyetini. Çünkü ortada bir tek 
aday bulunabilir ve bâzı hallerde de seçmen kü
tüklerinin tanziminde yine yetkili merci on
dan istifade etmeyi düşünebilir. Seçim emni
yeti bakımından yetkili merci nasıl uygun gö
müyorsa aday olan mevcut muhtarı görevlen
dirmek bakımından, o tarzda hareket etsin. 
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Her hal ve kârda bu yetkili merciin takdirine 
kalacağı) için seçim emniyeti bakımından da 
her hangi bir mahzur ortadan kalkmış olur. 

BAŞKAN —• Sayın Nazmi özoğul, buyuru
nuz efendim, bu madde üzerinde. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem,arkadaşlarım, nedense muhtar
ların bu listeleri yapmasından dolayı bir al-
lerji gösterilmektedir. Bugün Türkiye'yi yal
nız İstanbul, Ankara, İzmir olarak telâkki eder
sek ve buradaki muhtarlıkların gayet kolay 
muhtarlık mıntakalarma gittikleri düşünülür
se belki arkadaşlarımızın düşüncesi üzerinde 
bir şey ifade etmek doğru değildir. Ama bu
gün seçim meselesinde yolu olmıyan çok uzak 
yerlerde listeler hazırlanacaktır. Bu listeleri ha
zırlamak; acaba okulu olmıyan mmtakada bu 
listeyi 15 gün askıda kim tutacaktır? Yani kö
yü nazarı dikkate alırsak, köyde bir muhtar 
vardır, bekçi vardır, imam vardır, okulu varsa 
öğretmeni vardır. Şimdi, bu listeleri mutlaka 
yazıp orada mevcut tutmak, bütün 42 bin köy
de mevcut bulundurmak mutlaka muhtarlar 
tarafından esasen muhafaza edilmektedir. Ya
zım işine gelince zaten muayyen müddet askı
da bulunacaktır, askıdan sonra her seçmen 
gelip eğer listede ismi yazılı değilse müracaa
tını yapacaktır. Müracaat kapsı kapalı değil
dir. Yapılan tecrübelere göre, bugüne kadar 
yapılan seçimlerdeki tecrübelere göre bu uy
gundur. Binaenaleyh, allerji göstermiyelim. He
le köylerde aday mevzuu yoktur. Halk Partisi, 
Adalet Partisi, Güven Partisi adayı diye, böyle 
bir mevzu yoktur. Vatandaş dilediğini listeye 
yazacaktır ve hangisi en çok rey alırsa köyde 
o muhtar olacaktır. Binaenaleyh, bu muhtarlar 
üzerinde fazla allerji göstermiyelim; esasında 
reyin tasnifine müessir olmadığına göre, tas
nif meselesine müessir olmadığına göre. Bir ar
kadaşımız biraz önce ifade ettiler, milletvekili 
kendi seçiminde bu işle meşgul olursa haksız
lık olur dediler. Ben kaaiim ki, köylerde bu lis
telerin hazırlanması, asılması ve tekrardan bu 
listelerin ilgili yerlere gitmesi normal durum
da olabilmesi için muhtarların bu işle meşgul 
olması ve seçim kurullarınca bunlara vazife 
verilmesi icabetmektedir. Aksi halde, sözcü ar
kadaşımız da ifade ettiler, doğrudur, tatbikat 
doğrudur. Köye gidenler çok iyi bilirler, bu 
listeler asıldıktan sonra seçim kurullarına gi-
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dememekte, kaybolmakta, hattâ listenin asılı 
olarak muhafazası mevzuu vardır. Listeler 15 
gün bir yerde asılı duracaktır. Bunu kim mu
hafaza edecektir 15 gün? 15 gün orada seçim 
kurulunun görevlendirdiği bir memur gidip bu
nu muhafaza mı edecektir? Köyün bekçisi muh
tardan emir almaktadır. Binaenaleyhı vazifeli 
olan muhtar bu seçim listelerinin yazılması, 
muhafazası ve asılması bakımından mutlaka 
lüzumludur. Ancak vilâyetlerde, düşünülürse, 
polisi, jandarması vardır. Merkez düşünülür
se bu mümkündür. Fakat polisi jandarması bu-
lunmıyan bir yerde, idari, il ve ilçe teşkilâtla
rı bulunmıyan köylerde bunun mutlaka muh
tar tarafından yapılması ve muhafaza edilmesi 
şarttır. Bu bakımdan bu maddenin ilâvesine, 
kaaniim ki, tatbikat bakımından lüzum yoktur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Buyurun 
Sayın Neftçi. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Muhterem ar
kadaşlarım, ne hikmetse bizim sözlerimiz hep 
yanlış anlaşılıyor. Bizim muhtarlara karşı her 
hangi bir alerjimiz yoktur. Fakat bir kanunun 
tam olarak tatbik edilmesini istiyoruz. Anaya
samızın bir maddesi her türlü seçim işlemlerini, 
seçim görevlerini bağımsız mahkemelere ver
miştir. 298 numaralı Kanunun 35 nci maddesi
ni okuyorum: 

«Her ilçe için (merkez ilçe dâhil) kroki ve 
binalar cetvelinin hazırlanması ve seçmen kü
tüklerinin düzenlenmesi işi, ilçe seçim kurul
larının teşekkülünü takibeden günden başlıya-
rak en geç 20 gün içinde, ilçe seçim kurulu 
başkanı tarafından sağlanır. 

Bu amaçla», dikkat buyurun arkadaşlar, 
«her ilçede, ilçe seçim kurulu başkanının yöne
timinde kütük işlemlerinin devamı süresince 
bir (kütük bürosu) kurulur. 

İlçe seçim kurulu başkanı, kütük işleri için 
mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyetlerini 
görevlendirebileceği gibi, Devlet, katma büt
çeli idare, özel idare, belediye, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve kamu tüzel kişiliklerindeki 
(yargıçlar, vali ve kaymakamlar, nahiye mü
dürleri, askerî şahıslar ve zabıta âmir ve memur
ları hariç) bütün memurları görevlendirebilir; 
dışarıdan da gerekli gördüğü kimseleri çalış
tırabilir.» 
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Görüyoruz ki, Anayasanın ve 289 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükle
ri ile ilgili Kanunun 35 nci maddesinde tame-
men sorumluluk ilçe seçim kurullarına bırakıl
mıştır. İlçe seçim kurulları isterse muhtarı, is
terse ihtiyar heyetini, bu meyanda tarafsız me
murları ve istediği kimseleri tamamen ilçe ku
rulu başkanının takdirine bağlıdır vazifelen-
direbilir. Şimdi bu sarih maddeler varken ve 
Anayasamızda belirli maddesi varken, niçin bu 
özel kanuna yahut bu özel kanunlara «Muh
tarlarda görevlendirilir» şeklinde ağırlığı daha 
fazla olan hüküm getirmekteyiz? Biz dünden 
beri bu hususu anlatamıyoruz, muhterem arka
daşlarım. özellikle, köy muhtar ve ihtiyar he
yetleriyle ilgili olan bir kanunda hiçolmazsa 
Coşkun Kırca'nm teklifi benimsensin, yine se
çim kurulu başkanının takdirine bırakılsın ve 
bu hüküm buradan çıkarılsın. Bu esasen huku
kun umumi prensiplerine aykırıdır, muhterem 
arkadaşlarım. Teşekkürlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurunuz 
Sayın Boz. 

ÎBRAHlM BOZ (Nevşehir) — Muhterem ar
kadaşlar, muhtarların aday olmasından ve aday 
olması sebebiyle de seçmen kütüklerine bâzı 
seçmen vatandaşları yazmıyacağı düşüncesi ile 
ortaya bir tez atılmıştır. Şimdi, muhtarın aday 
olacağı belli değildir. Mevcut kanunlarımıza gö
re adaylık müessesesi yoktur arkadaşlarım. Şim
di seçim kuruluna soracaklar falanca aday mı
dır? Hayır cevabı verilecektir. Sen aday mısın? 
Değilim. Bu nasıl tevsik edilecektir? Binaen
aleyh bu deminki kıyasa gitmektedir, il genel 
meclislerinde adaylık müessesesi vardır, beledi
ye başkanlarında adaylık müesseessi vardır, 
meclisinde adaylık müessesesi vardır, ama köy 
muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde aday
lık müessesesi yoktur. (C. H. P. sıralarından 
«vardır» sesleri) Hayır katiyen yoktur, kanun 
sarihtir. 

Onun için böyle bir yola sapılması yanlıştır. 
ilçe seçim kurulları zaten muhtarları görevlen
dirmekte, seçmen kütüklerini tanzim ettirmek
tedir. Burada muhtarlara görerv vermekten ka
çınmak bu işi safsataya boğmak demektir. Onun 
için muhtarların mutlak surette görevli olması 
kütüklerin salim bir şekilde çıkarılmasına yar
dımcı olacaktır. 

Hürmetlerimle selâmlarım. 

NERMÎN NEFTÇİ (MUŞ) 
bilir miyim, Sayın Başkanım? 

Bir şey sora-

BAŞKAN — Soramazsınız. Milletvekili mil
letvekiline sual soramaz. 

Başka söz istiyen? Buyurunuz, Sayın So-
yer. 

RUHl SOY ER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, mesele ne bir arkadaşımızın söylediği 
gibi muhtarlara gösterilen bir allerâidir ve ne de 
bâzı arkadaşlarımızın söylediği gibi bir seçim 
müessesesinin varlığı veya yokluğu meselesidir. 
Muhtarların listelerin tanziminde alâkadar kı
lındığı takdirde nıüessiriyetleri muhakkaktır. 
Misali kendimden size verebilirim, istemiyorum, 
lüzumu yoktur. Binaenaleyh, hakikaten o son 
cümle yersizdir. Muhtarların muhakkak bu işle 
tavzih edilmesi manasızdır, müessiriyetlerini ha
zırlamak demektir. Meclisin böyle bir hazırlığa 
girmemesi yerinde olur. Binaenaleyh bunun ta
sarıdan çıkarılmasına ben de taraftarım. Sayın 
Coşkun Kırca'nın vermiş olduğu önerge yerin
dedir, lehinde oy kullanmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Mustafa-
oğlu. 

AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım, muhtarların seçilişler
de vazifelendirilir, hususundaki hükmü münha
sıran seçmen listelerinin tanzimine ait bir key
fiyet değildir. Esasında, 298 sayılı Kanunda seç
men listelerini tanzim edenler muhtarlar değil, 
ilçe seçim kurullarının görevlendirdiği memur
lardır. Muhtarların seçim kütüklerini1 ve seçmen 
listelerini tanzimde bir rolü yoktur. Muhtarlar 
sadece ilçe seçim kurullarınca tanzim edilen lis
telerin mahallinde askıya çıkarılmasında neza-
retçi olmak ve ilçe seçim kurulları ile irtibat 
sağlanması bakımından vazifelidirler. Bu bakım
dan, aday olan veya olmıyan muhtarların seçmen 
listelerinin tanziminde her hangi bir rolü ola
maz. 

Diğer taraftan, adaylık müessesesi mevcudol-
madığma göre, biz aday olan muhtarları bu va
zifenin haricinde tutamayız. Bunun başka türlü 
maihzurları da doğar. O vakit o köyde herkes 
adayım diye vazifeden çekinebileceği gibi aday 
olmak istiyen bir kimsenin de sırf bu vazife do-
layısiyle kendisini bu vazifeden beri kılmak teh
likesiyle de karşılaşılabilir. Bu bakımdan Sayın 
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Kırca'nm getirmiş olduğu bu teklifin aleyfhinde-
yim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Komisyon. 
OEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAHlT 

MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım ; 

Arkadaşlarımız, muhtarların askı işlerinde 
ve kütüklerin nezareti işlerinde vazifelendiril
mesi üzerinde hassasiyet gösterdiler. Bir arka
daşım, köyde muhtar ve ihtiyar heyeti adaylığı 
•olmadığını beyan ettiler. Hakikaten köyleri
mizde adaylık müessesesi yoktur. Köy derneği 
kimi münasip görürse aday olmadan, adaylığı
nı izihar etmeden, beyan etmeden, seçim kuru
luna müracaat etmeden herhangi bir kimseyi 
muhtar seçeibilir. Ancak, mahalleler için bu 
değişmektedir. Mahalle muhtarlıklarında, ih
tiyar heyetlerinde partiler aday göstermez. 
Ancak, adaylık müessesesi mıevzuulbahistir. 
Şöyledir: 4541 sayılı kanunda değişiklik ya
pan 287 sayılı Kanunda ek Madde 2 : «Seçil
ime yeterliğini haiz her vatandaş mahalle muh
tarlığına veya ihtiyar heyeti üyeliğine adaylı
ğını koyabilir.» Adaylığını koyabilir, diyor. 
Arkadaşlar çok hassasiyet gösterdiler. Sayın 
Coşkun Kırca da zihinlerdeki istihfamı ber
taraf edecek malhiyette bir takrir verdiler. 
O bakımdan bu takrire iltifat buyurulursa me
sele halledilmiş olacaktır. Biz seçim mevzuu 
üzerinde herhangi bir istihfamı kafiyen kabul 
etmemekteyiz. Bu bakımdan Sayın Kırca'nm 
takririne iştirak etmekteyiz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, takririmin başı, «muhtarlık» kelimesi 
ile başlıyor. Bunun başını «mahalle muhtarlı
ğı» olarak değiştiriyorum, efendim, 

BAŞKAN — Peki, takririnizi o şekilde oku
tup oya koyacağım. 

ıSayın Celâl Nuri Koç, buyurun., 
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Ym geç

tim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. Başka söz iste

yen yoktur, önergeyi tekrar okutup oylarını
za sunacağım. 

ıSaym Kırca, önergeniz şu şekilde mi olu
yor ? 

«Madde 5 — Mahalle muhtarlığı a/dayı olan 
mevcut muhtarın, seçmen kütüklerinin düzen-
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kümesinde görevlendirilmesi zorunlu değil- j 
dir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın 

düzeltilmiş önergesi ikinci defa okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır, öner-

geyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu şekilde madde tasarıya ilâve edilmiştir. 

Filhal kabul edilmiş olduğuna göre madde 
o" arak da oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. Madde 
.lumaraları buna göre değişmiştir. Madde 6 yi 
okutuyorum. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok... Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir., 

Madde 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünde söz istiyen1? 

ıCOŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ben Mi--
yorum, lehinde. 

BAŞKAN — Bu kanunun mu, yoksa, bun
dan sonra müzakere edilecek olan diğer üç 
kanunun da lehinde mi? 

Bu kanunu bitirdikten sonra üçünün lelhin-
de... 

YAŞAR AKAL (iSamsun) — Ben aleyhin
de konuşacağım. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ben dahai 
evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Münhasıran bunun aleyhin
de, buyurun Sayın Yaşar Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Köy Kanunun
da bâzı değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısının aleyhinde oy kullanacağım. Niçin 
aleyhinde oy ku'ilanacıağımı izah edeceğim. 

Bu kanun gerekçesinde, her sene memleke
timizde yeni seçimler yapıldığını, bunu önliye-
ceğini, her sene seçıim yapılmasının onemleke-
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timize büyük mahzurları olduğunu söylüyor. 
Halbuki, kanunun gerekçesi kendisinin getirdi
ği tatbikat 'ile çelişiktir. Çünkü kanun her sene 
seçjiım yapılmasını önlememelktoddr. 1968 de gene 
seçim var, 1969 da gene seçim var, 1971 i atlı
yor, 1970 de gene sieçim var. Yani §u kanun hem 
•gerekçe vaz'ediyor, hem de o kerckçeyi düzel
tecek her hangi bir sakilde yararlı bir durum 
getirmiyor. Bu kanunun .getirilmesine asıl 
maksat şudur; çünkü başka türlü tefsire im
kân yoktur, o takdirde bu seçimlerin yapılma
sı için bütçeye para konmazdı; her zaman Sa
yın Başvekile, sorulduğunda, «Seçimler zama
nında yapılacak mı?» dendiğinde, «Elbette se
çimler 'zamanında yapılacak.» diye bir ibeyanda 
bulunmazdı; ibu kanun kendi kendimizi zorla
madan açıkça görülmektedir ki, sandıktan çı
kanlar sandıktan (korkmaktadırlar ve bu gerek
çe ile buraya gelmişlerdir. 

•Sayın arkadaşlarım, bu kanun ayrıca seç
men kütükleri bakımından da mahzurludur. 
Çünkü, (hazırlanmış olan seçmen kütüklerine 
yeni yapılacak ilâveler tamamen bu seçmen 
kütüklerini sılhbatsiz ihale ıgetirecektir. Tatbi
katını çok gördük. Duyan mı bilir, yoksa çe
ken mi bilir, sözünü biz çektiğimiz için biliyo
ruz. Bindirilmiş kıtalara vesile verecek ve se
çimi, gerek seçilen, gerek idare edeni gerekse 
tüm seçimi şüphe altında tutacak bir kütükle 
seçime girmek imkânını verdiği için bu kanu
na aleyhte oy vereceğim. 

Ayrıca ibu kanun, temelde ayrı ayrı esasla
ra dayanan seçimleri birleştiriyor. Bir Senato 
seçimi başka esaslara dayanır, başka sebepler
le yapılır. Bir Senato seçiminde halkın oy ver
mesi için esas kabul ettiği bâzı şeyler ayrıdır, 
rbir mahallî seçime tesir eden faktörler ayrı
dır. Mahallî seçimlerde kişiliğin rolü vardır. 
Mahallî seçimlerde bakarsınız Adalet Partisi
ni tutan 'bir muhtar, tamamen gelir C. H. P. 
filin oylariyle bir yere muhtar olabilir. Yani ma
hallî seçimlerin, bu köy muhtarları seçimlerine 
dayandığı 'esas başkadır;. Senato seçimlerinin 
dayandığı .esas başkadır. ıSenato seçimleri umu
mi politikayı ilgilendiren esaslar üzerinde ve
rilen ibir mücadele şeklinde tecelli eder. Mahal
lî seçimler tamamien mahallidir ve şahsi esas
lara dayanır. Bu sebeple bu iki seçimi bir ara
ya 'getirmek: seçmenin oy yermedeki kararlılı

ğını kaybettireceğinden, neye ne şekilde oy ve
receğini tamamen salim olarak düşünme nite
liğini' elinden alacağından bu kanuna kırmızı 
oy vereceğim. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, kanun lehinde, 
buyurunuz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Pek muhte
rem arkadaşlarım; bir Anayasa tadiline gidil
mesi söz konusu olmadığına göre memlekette; 
daha önceki konuşmamda da arz ettiğim esbabı 
mucibe dairesinde bu kanun tasarıları seçimle
rin çok sık cereyan edeceğini bir nizam altına 
hakikaten almaktadır. Yine de (her yıl seçim 
olacağı iddiası, bu kanun tasarıları yürürlüğe 
girdikten sonra varit değildir. 1967 de seçim 
olmıyaca'ktır, 1971 de seçim olmıyaeaktır, eğer 
Senato seçimleriyle müterafik olarak meseleyi 
mütalâa 'edersek. Ve hiç değilse birer yıl ara
larda seçim yapmak mevzuubahsolmıyacaktır 
ve seçmen iradesinin her hangi bir seçimde 
daha serinkanlı bir tarzda ortaya çıkabilmesi 
için gerekli fasıla ıb öylelikle bırakılmış ola
caktır. 

Bunun dışında bu kanun vesilesiyle 1957 
seçimlerinde hakikaten pek üzücü olarak orta
ya çıkmış olan bindirilmiş kıtalar diye anılan 
durumun söz konusu olacağına kaani değilim. 
Bu bindirilmiş kıtalar, seçmen kütüklerine belli 
bir süre geçtikten sonra, oylama günü dâhi 
ilâveler yapılmasına imkân veren mevzuat yü
zünden vukua gelmişti. Böyle bir husus bura
da yoktur. Seçmen kütükleri oylama gününden 
çok daha evvel kesinleşmiş olacaktır. Bina
enaleyh, o arada şu veya bu kimseyi buraya 
getirip kaydetmek bahis mevzuu olamaz. Bun
lar mübalâğalı fikirlerdir. 

Şunu da arz etmek isterim ki, bu 'kanunda; 
seçimlerin bağımsız yargı organlarının göze
tim ve denetimi altında yapılmasını önliyen 
hiçbir hüküm mevcut değildir. Bunları da be
lirttikten sonra, şu hususu da daha evvel Ana
yasa Mahkemesi bakımından açıkça burada 
ifade edildiği, belirtildiği için arz etmek zo
rundayım : 

Muihteriem arkadaşlarım, komisyonlar baş
kan, sözcü ve kâtiplerini seçmek için Mecliste 
nasıl toplantıya çağırılırlar, bunu biliyoruz. Bu 
işi ilk defa Meclis Başkanı belli bir gün tespit 
ederek yapar. Ya yazı ile herkese tebliğ eder, 
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veyahut da bu tebliği bu kürsüden yapar. O 
gün toplanamamış olmak demek, ondan sonra 
her hangi bir zaman toplantıyı evleviyetle ge
rektirir ve Moclüs'ımizdoki teamül o olmuştur ki, 
Meclis Reisine niyabeten görevli kâtipler ve 
'evleviyetle Kanunlar Müdürlüğü devamlı ola
rak fm kısa zamanda komisyon üyelerini bir 
araya getirip bu seçimin yapılması için çalışır
lar, bununla görevlidirler, yükümlüdürler. Bu
rada yapılan şey de bundan ibaret 'olmuştur, 
•bizim görebildiğimiz kadar. Şunu da ilâve et
mek isterim ki, komisyon 2/3 den fazla üyele
rinin bulunmasiylc toplandıktan sonra İçtüzü
ğün 31 nci maddesinde sarahaten, müstacel 
hallerde komisyon balkanı, komisyonu toplan
tıya çağırabilir, gündemi bir gün önce dağıt
madan dendiğine göre, ve bu müstacel halin 
moveud'yotıl, orada seçilmiş olan komisyon re
isi ve orada hazır bulunan komisyonun 2/3 
sönden fazla üyesi tarafından, kanunlar müd
detli olduğuna göre kabul ve tasdik edildiği
ne göre, İçtüzüğün 31 nci maddesinin ikinci 
fıkrası muvacehesinde bu iddia da varit de
ğildir. Bu sebeplerden dolayı grupumuz bu ka
nun tasarılarına müspet oy kullanacaktır efen
dim. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul -edenler... Etaıiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

Bu şekliyle gerek belediye seçimi erinin er
telenmesi, gerek İdare i Umumiye! Vi'lâyat Ka
nununda bâzı değişiklikler yapılması ve ge
rekse Köy Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair kanun •tasarılarının tümü ve maddeleri 
üzerindeki müzakere sona ermiş bulunmakta
dır. Her üç kanun tasarısının tümünü oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etm'yenler... 
Tümü kabul odilnıiş bulunmaktadır. 

3. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan ve 2 
arkadaşının bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3.8. 1966 tarihli ve 780 cayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283) 
(1) 

(1) 283 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki saat
lik süre zarfında görüşülmesi gereken kanun
lardan bir tanesinin görüşülmesi için bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
İki saatlik müddetde görüşülecek olan gün

demin 283. sıra sayısında kayıtlı bulunan ve 
İçel Milletvekili Mazhar Ankan ve 2 arkada
şının «Bazı suç ve cezaların affı hakkındaki Ka
nunun müddeti yönünden biran önce görüşül
mesi gerekmektedir. Bu sebeple öncelrk ve 
ivedilik ve diğer işlere takdimen görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanrokili 
Karu 

Abbas Ali Çetin 

BAŞKAN — Önergeyi oylarm^za sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bahis konusu ka
nun teklifi; İçel Milletvekili Mazhar Ankan ve 
iki arkadaşının bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki 3 . 8 . 1.9*66 tarihli ve 780 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinin ilk fıkrası ve (A) ben
dinde değişiklik yapılması halkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporudur. 

Müsaade ederseniz şimdi raporu ve buna 
ilişkin bulunan gerekçeyi Yüce Heyet huzu
runda okutacağım. 

Lütfen bu hususla ilgili komisyon yerini al
sın... Adalet Komisyonu Balkanı?.. Burada. 

Okutuyorum efendim. Sıra sayısı 283. 
(Adalet Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunmakta

yız. Daha önce önerge mucibince öncelikle gö
rüşülmesi kararlaştırılmıştı. Rapor üzerinde söz 
istiyenler?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... E tali
ydiler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. E tm iyeni er... Kabul edilmiştir. 
Maddeleri okutuyorum. 

^ Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 
tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun toklif i 

Madde 1. — 3 . 8 . 1963 tarihli ve 780 sayılı 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanunun 
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9 ncu maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Aşağıda yazılı bendlerde gösterilen suçlar 
1 nci maddenin (D) bendi ile 2, 4 ve 5 nci mad
de hükümleri saklı kalmak şartiyle bu kanım 
hükümleri dışında bırakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 12G, 127, 
123, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde; 
133 nci maddenin 2 nci bendinde ve 13'3, 137, 
133, 139, 140, 141, 142, 145, 148, 149, 150, 151, 
152, 154, 153, 153 ve 157 nei madolcrindc yazılı' 
suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 nei maddele
rinde gösterilen şekilleri; 1G3 ncü maddenin 
1 nci fıkrası ile 164, 165 ve 166 nci maddelerin
de yazılı suçlar; zimmet, ihtilas, irtikâp ve 
rüşvet suçları; 339, 340 ,341, 403, 404 (2 nci 
bend birinci fıkrası hariç), 405, 403, 407, 403, 
414, 415, 416, 417, 41S, 429, ve 430 ncu madde
nin birinci fıkrası ile 431, 433, 440, 441, 491, 
492, 493, 495, 496, 497, 499, 503, 503, 503 ve 510 
ncu maddelerinde yazılı suçlar. Ancak; 

1. Kaçırmanın, evlenmek maksadlylc yapıl
dığı ve 'kaçırılan kimsenin ırzına gcçilmcdiği ve 
416 nci maddenin son fıkrasının asli hülküm ola
rak tatbik edildiği, 

2. Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Ka
nununa göre zimmet ve ihtilas suçlarından do
layı, hükmen tesbit edilmiş zararın tamamen 
ödendiği, 

3. Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 
493 ncü maddelerinde yazılı suçlardan, 18 ya
şını bitirmemiş bulunan tarafından ijlcndiği, 

Hallerde bu kanunun 1 nei maddesi uygu
lanır. 

4. İrtikâp ve rüşvet suçları ile Türk Ceza 
Kanununun 339, 340, 341, 503 ve 503 nei mad
delerinde yazılı suçlardan dolayı hükmedilmiş 
veya hükmedilecek olan hürriyeti bağlayıcı j 
cezaların üçte ikisi ve para cezalarının tamamı 
affe dilımiştir. 

Ancak hürriyeti bağlayıcı ceza-dan yapıla
cak indirme on aydan az ve üç seneden fazla 
olamaz. 

BAŞKAN — 1 nci madde bu şekilde oku-
tulmuştur. Elimizde bulunan matbu metinde de 
(A) fıkrasında fıkranım sonuna doğru sen sa
tırında 431 den sonra 431 - 436 arasına 433 
koruması gerekecektir. Teknik bir 'hata olmuş, 
matbaa hatası: 431, 433 numara arasına 435. 
Keza 497 den sonra 498 rakamı, yani 497 ile 
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499 araşma 498 maddesi ilâve .edilecektir. Bi
rinci madde bu şekilde müzaıker'cyc tabi tutu
lacaktır. Birinci madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Birinci maddeyi bu tashih edilmiş şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etımi-
ycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 9 . 8 . 1D-63 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz is-
t'yen? Yok. İkinci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — «3 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. 3 neti maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenlcr.. Kabul edil
miştir. Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
3Öz istiyen? Yek. Kanunim tümünü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenlcr... Ka
nun tümü itibariyle kabul edilmiştir. 

4. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve askerî 
malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Milli Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı : 
266) (1) 

BAŞKAN — Sayın Dcvlot Bakanı bir öner
ce göndermişsiniz, gündemin 266 nci S. Sa
yısında kayıtlı, tarihî k-ymcttc:ki bâzı si
lâh ve askerî malzemenin Pakistan Devletine 
hibe edilmesi hakkındaki kanun tasarısının ön
celikle gürüşüimce ni isliyorsunuz. Bu iki saat
lik müddet zarfında görüşülecek kanunlar me-
yanında mıdır ? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOÖ-LU (Zonguldak) — 1 nci görüşülmesi 
yapılacak işlerin altıncı sırasındadır. 

BAŞKAN — Sıra sayısı 236 nci önergeyi 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa" 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler m oyanında bulunan, «Tarihî kıymetteki 
bâzı silâh ve askerî malzemenin Pakistan Dev
letine hibe edilmesi hakkındaki»-263 sıra sayılı 

(1) 266 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
•:mna eklidir, 
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tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. Saygılarıımla. 

'.Devlet 'Bakanı 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiş
tir. Hükümet ve komisyon yerini alsın. 

Raporu okutuyorum. 
(Başbakanlık tezkeresi okundu) 
(Millî .Savunma ve Plân komisyonları rapor

ları okundu) 
BAŞKAN — Munterem arkadaşlarım, bu 

hususta hazırlanmış bulunan raporları okut
muş bulunmaktayım. Raporun öncelikle görü
şülmesini -oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Raporlar üze
rinde söz istiyen? Buyurun Sayın Hüsnü Öz-
fean, C. H. P. Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSNÜ ÖZKAN 
(Hatay) — Sayın Başkan, ımuihterom arka
daşlarım, şu anda yüksek tasviplerinize arz cdi-
ıleeek olan kanunun tarihî bir hususiyeti var
dır. Kurtuluş Savaşına en sıkışık günlerimizde 
bize maddi ve mânevi destek olma çabası gös
termiş dost ve kardeş bir Devlet olan Pakis
tan Devletine Türlk ordusunda zamanında kul
lanılmış silâlh ve askerî malzemeden bir kısmı
nın verilmesi kararı alınacaktır. 

Kurtuluş Savaşımızı örnek almış birçok mil
letler gibi; kardeş Pakistan Milleti de büyük 
kurtarıcısı ve Pakistan'ın kurucusu Mehmet 
Ali Cinnah'ın liderliğinde 1930 yılında İngiliz 
idaresindeki Hindistan'da yeni bir yurt yarat
ma azmi ile kurtuluş mücadelesine ıginmiştir. 

1933 yılında Pakistan Milletinin müşterek 
kararı ile Penoap, Agra ve Keşımir keıİMneleri-
nin baş harflerini alıp sonuna da ülke anlamı
na gelen (İstan) kelimesini ekliyerek bugünkü 
dost ve <kardeş Pakistan Devletinin ismini koy-
imuşlardıri 

,1947 senesinde dominyon haline gelen Pa
kistan 1956 senesinde ibağırasız bir Cumhuriyet 
olmuştur* 

Muhterem arkadaşlar; 
Zaman olmuş 'çağları doldurmuş, asırları 

aşmış; zaman olmuş ülkeler fethetmiş, tahtları 
devirmiş kahraman Türk ordusuna ait tarihî 
mahiyetteki silâh ve malzemenin dost ve kar

ides Pakistan Devletine hibe edilmesini parti
miz memnuniyetle karşılar. 

Muhterem milletvekilleri; 
Pakistan Devletini tabiî güzellikleri ile meş

hur, Pakistan'ın Genelkurmay Başkanlığının 
ve Kuvvet kumandanlıklarının bulunduğu Ra-
walpindi şehrinde kurulan Askerî Müzede 
teşhir edilecek bu malzeme kadirşinas milleti
mizin kardeş Pakistan Milletine bir armağanı 
olacaktır. 

Biz Halk Partisi Grupu. olarak verilmesini 
uygun bulduğumuz bu tarihî malzemenin ya
nında, Türk tarihini yazan Kahraman Ordumu
zun kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği kı
yafet inkılâbını .gösteren er, assubay ve subay 
'kıyafetlerinden de birer takım hazırlattırıla
rak mankenleri ile beralber verilmesinin uygun 
olacağı kanısındayız. 

Yüce Meclisin, grupumuzun bu teklifini 
olumlu karşılıyacağma emin bulunuyoruz. 

Yüce Meclisi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşül
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî malze
menin Pakistan Devletine hibe edilmesi 

hakkında Kanun: 

Madde 1. — Rawalpindi şehrinde kurulmak
ta olan Askerî Müzede teşhir olunmak üzere 
ilişik listede nitelikleri yazılı 33 kalem silâh ve 
askerî malzemenin Pakistan Devletine hibe 
edilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi bu okunan lis
teyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... EtmiyeMer... Kaibul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehinde Sayın Nuri 
Eroğan, buyurun. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Muhterem 
aarkadaaşlarım, bu tasarı ile dost ve -kardeş 
Pakistan'a birtakım hediyeler sunmaktayız. 
Bu hediyeler oraya, dost ve kardeş ülkeye 
Türkün kalbini götüreceklerdir. Bunu devamlı 
bir kardeşlik rabıtası olaraik selâmlarım. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ka
nun tümü itibariyle açık oylamaya tabidir. Bu 
sebeple müsaade ederseniz .açık oylama mua
melesini oy kupasını gezdirmek suretiyle ya
pacağız. Kupayı gezdiriniz. 

5. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Yatırım
lar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonola
rı ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun' değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 

BAŞKAN — Tasarruf bonoları ihracı hak
kındaki tasarı üzerinde müzakereye devam 
ediyoruz. Bu tasarının 18- nci maddesine ka
dar müzakereyi ikmal etmiş bulunmaktayız. 
Şimdi 18 nci madde üzerinde müzakereye de
vam ediyoruz. 18 nci maddeyi evvelâ Yüce He
yetinize okutacağım. 

Komisyon? Yerinde. Hükümet? Burada. 
Madde 18. — 3 ncü maddenin (A) fıkrasına 

istinaden yapılan kesintiler karşılığında istih
kak sahiplerine bono verilmesi yerine, yapı
lan kesintileri şahıslar adına açılacak hesap
larda göstermeye ve bunun esaslarını tesbit 

etmeye ve bu işlemlerle ilgili masrafları yap
maya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz isti-
yen ? Buyurun Sayın Dülıge. 

MİTHAT DÜLGE (Mandısa) — Sayın Mali
ye Bakanından bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun kürsüden sualinizi so
runuz, zapta geçsin. Maliye Bakanı yerine yet
kili zat cevaplandırır tajhmin ediyorum. 

MİTHAT DÜLGE (Manisa) — Muhterem 
Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının 18 nci 
maddesinde tasarruf bonolarının bundan sonra 
verilmemesini sağlamak maksadiyle olduğu 
ifade edilerek küçük memurlardan ve ücretli
lerden kesilmekte olan tasarruf bonolarının 
badema verilmiyeceği ve bunlar yerine kendi
lerine bir alacak hesabı tesis edileceği ve bu 
suretle alacak hesaplarının bir hesabı cari şek
linde yürütüleceği şeklinde bir madde geliyor. 
Bu tamamen yeni bir hükümdür. Yüzbinlerce 
(ücretlilerin ücretlerinden, bilhassa küçük maaş 
ve ücret sahiplerinin maaş ve ücrelerinden ke
silmek suretiyle bir alacak hesa/bı cari tutul
ması, bankalarda bile mevduat hesaplarında 
makina kullanılmak suretiyle başa .çıkamadık
ları bu hesap muamelesinin selâmetli bir muaı» 
mele olacağına inanamıyorum. Binaenaleyh bu 
yeni değişiklik hakkında ne gibi hazırlıklar 
vardır, bunu nasıl temin edeceklerdir? 

Sonra, bu küçük tasarruf sahipleri eldeki 
ufak tefek 100 liralık, 300 liralık, 500 liralık 
tasarruf bonolarını her hangi bir mühim ve 
âcil ihtiyaçları için paraya çevirmek zorunda 
kalırlarsa, ellerinde bir tedavül Vesikası da 
olmadığına göre, Hazinede bir alacak hesabı 
olarak tahakkuk edeceği anlaşılan ve nasıl yü
rütüleceğini de kestiremediğimiz bir hesap yolu 
ilo nasıl temin edilecektir ? Bu hususta izahat 
rica ediyorum, ayrıca, tenevvür ettikten son
ra konuşma hakkımı muhafaza ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dülge'nin sormuş oldu
ğu suale cevap verilecek mi efendim? 

MALİYE BAKANI CİHAT B1LGEHAN 
(Balıkesir) — En sıonunda cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 
Sayın Koksal. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş. 
kan, muhterem arkadaşlarım; 
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Kanunun 18, 19 ve 20 nci maddeleri tasar
ruf bonolarını mübadele mevzuu olmaktan çı
karmak için • tedvin edilmiş maddelerdir. 
18 nci madde idari yönden meseleyi ele almak
tadır. 19 ncu madde hukukî bakımdan mese
leye bir çare aramaktadır. 20 nci madde ise 
iktisadi bakımdan meseleyi halledecek çapta
dır. Bütün bu ürünü birden mütalâa ederek 
meseleye el koyduğumuzda, bilhassa 18 nci 
maddenin üzerinde durulması icabeder. Zaten 
bürokrasiye bozulmuş olan idaremizi bürokra
siden kurtarmak mecburiyetindeyiz. İdare çar
kının ucuz dönmesi lâzımdır. Bu şekliyle biz 
19 ncu maddede ve 20 nci maddedeki hüküm
lerle hukukî ve iktisadi yönden yine tedavül
den kurtaramıyaca^ımızı ka.bul ederek divomz 
ki; nasıl olsa tedavüle devam edecek, şu halde 
tedavül edecek bir kısım bonoları bir yerde 
ma.hfuz tutalım, bir yere alalım, o~ada saklı-
yalım. o şekilde önliycl'm; bu şekliyle biz ta
sarruf bonolarının tedavülü hakkında yapıla
cak işlemi zorlaştırmış oluyoruz. Tasarruf 
bonoları çıkarıyoruz ve bunu zorlaştırıyoruz. 
Yepyeni bir mekanizma getiriyoruz. Devletin 
tasarruf bonoları ile ilgili çarkını işlemez hale 
sokuyoruz. Meseleye bir başka yönden bakmak 
icabeder. 

Muhterem- adcadaışlarrm ; plânı tetkik eder
ken, şövle düşünüldü, dendi ki; «Plfmda kem-
mî ve riyaızi düşünmek mecburiyetindeyiz.» Ta
sarruf bonolarının umumu hakkındaki düşün
celere bakarsak, Hükümet programından iti
baren tasarruf bono^nnın kalkması yönünde 
b'r fikir mevcuttur. Kalkması zaruridir hattâ.. 
Çünkü riyazi düşünürsek, matematik düşünür
sek bu zaruret. Gerek logaritmik formüllerle 
hattâ münhanileri çizdiğimiz zaman ifade 
edebiliriz ki, tasarruf bonolan hükümetler için 
1973 ten sonra verimli bir müessese dahi değil
dir. Tasarruf bonoları milyarlar getirecek-
m:ş gibi gözüküyorsa da 1973 ten sonra esas 
ödemeler ve faiz ödemeleri devresine girilece
ği için 1973 ten sonra elde kailacak para - tam 
donelere sahibolmadığım için tam hesaplıya-
madım - ama 200 - 300 milyon lire.mn üstünde 
değildir. Milyarlık işlem yapılacak, elde 203 -
300 milyon lira kakacak. Politikacı elbette bu
nu dnha iyi gördüğü için Hükümet programına 
dahi tasarruf bonolarının kaldırılması yönün
de madde getirilmiş. Geçen sene bütçe gerekçe-

K 

sinde bu iki şekilde ifadesini bulmuştur : Ya 
denilmiştir, tasarruf bonoları için bir şey bula
cağız, yeni bir sistem bulacağız veyahut kal
dı-a cağız. Vergiye inkılâbctmesi için, vergiye 
inkılâbı hususunda düşünen arkadaşlarım oldu. 
Fakat ekonomik bakımdan 20 nci, madde ye
nilik getiriyor. Bu yenilik de tasarruf bonola
rının ilk ihracında düşünülen şeydir. Esasın
da bu şekilde olmaısı icabeder. Yani bir şeyi 
icadcdcrkcn bir düşünceye sahilboluyoruz. Bu, 
memleketimizde umumi bir hastalık halinde
dir. özür dileyerek ifade etmek mecburiye
tindeyim. O icadedildikten son~a mekaniz
mayı değiştiriyoruz, değiştiriyoruz ve ve sonun
da bambaşka bir şey elimizde kalıyor. Oraya 
dönmek imkânı vardır. 20 nci madde bunu 
saklıyor, 20 nci maddeyi daha güzelleştirerek 
bunu sağlıyabiliriz memurlarımıza veya ücret-
4İerimize. Bu hususta kendilerine İktisadi Dev-
'et Teşekküllerinde, şurada veya burada Dev-
'etm % 51 hisseye sp.hi'bolduğu yerde, ora.nm 
Vsse senedini verebiliriz. Bu bir mahzur de
ğildir. Devlet % 51 hisseye sahiıbolduktan 
Tonva o müessesenin her şeyine hâkimdir. Bun
ların hisse senetlerini vermek suretiyle mülk 
sahibi olan vatandaş yaratmak.. Mülk yalnız 
Tayrimenkulle olmaz, menkul ile de mülk sa-
Yrbi yapılnbllir. Mülk sahihi vatandaş yapma 
Vjhetmc doğru ilerlememiz lâzımdır, bunu te
nin ctmr>k icabeder. Bu bakımdan da bu 18 nci 
TLaddey: bu şekilde gerek komisyondaki arka-
laşiar, gerekse Hükümet bu maddeyi izah et
tikten sonra zannedersem bu maddenin tayyı-
:ıa dair vereceğim önergeye arkadaşlar iştirak 
edeceklerdir. Fakat hakikaten şunu bilmemiz 
icabeder ki, bu 18 nci madde ile bir yeni he
sap .mekanizması kuruluyor. Kaç kişiyi alâ
kadar ediyor? Şu anda 112 milyon tasarruf 
bonosu var deniyor elde. Bu senelerce devam 
edecekse hattâ diyelim ki, yepyeni şekillerde 
getirilecek esaslarla tasarruf bonosu hiç kal-
Tiıyaeak. Milyonlarca tasarruf bonosu ile işin 
•iltından nasıl çıkılacak? Bu da bir problem 
oluyor. Fakat benim bir riyaziyeci olarak ve 
politikacı olarak tesbit edebildiğim husus şu
dur ki, bu tasarruf bonolarını kaldırmak mec
buriyetindeyiz. 1970 - 1973 senelerinden sonra 
kalkmak mecburiyetinde. Kalkacak bir şey 
"cin de şimdi bir mekanizma kurmaya hiç. lü
zum yoktur. Eğer 19 ncu madde hukukî bakım-
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dan halledemiyorsa, icabında 20 nci maddeyi 
de değiştirercik iktisadi bakımdan da bu ta
sarruf bonolarının piyasada tedavülünü önliye-
cck veya değer bedelle alım -satımını sağlıya-
ca'k mekanizmayı kurmamız lâzım. Aksi tak
dirde;, ne yapmak istediğimizi bilemez durum
da olduğumuzu tesbit etmiş oluruz. Bu da 
elbette ne Meclise, ne de Hükümete fayda sağ
la*. 'Bu bakımdan ben de sayın arkadaşımın 
irade ettiği gibi, Hükümeti dinledikten sonra 
maddenin tayyı hususunda bir takrir hazırla
dım, onu sunacağım. Tasarruf bonolarının 
Ir'lnan-s". kaldırılması düşünülüyorsa, ki bu, 
Hükümet programında va^dı, o tayya muhak
kak iştirak edeceklerdir. Yüce Meclise saygılar 
sunar, teşekkür ederim. 

BARKAN — Buyurun Sayın özarda. 
BERAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan. R,ıvın milletvekilleri; konuşmak istemiyor 
di1"-,. p r ı madde. Tasarruf Bonosu Kanununur 
."•Mi-dirH. 'iı v inc in , on isabetli bir maddedb 
B-nun aleyhinde konuşmalar olsaydı, yüksek 
n „ J , v ,„ , r „ 7 n ı j s„al etmiveeektim. Bu madde ib 
ta^aT^f bonoları ticaretine bir son verilmek ip 
t'-ri^oT* y> tasa^r^f bonoları ancak şahinleri ta 
i " n ' " ' kn krlb/mlabi-lrcek ve bedeli onlar tam 
fin d an alınabilecek. Dovrini önlüvor. Tasarrr^ 
bonoları çıktımı günden beri memleke+tc bir s1" 
v"\ tasarruf bonopu bankerleri teşekkül etti 
Bvg"m ortalama bir hesanla valnız istanbul Vb 
ki ravr'rrn'H'm, mûsevi bankerlerin topladıkla
ra tfi"°"w'f kenosu m'ktar olarnk 1 - 1,5 milyar I 
di'*. Yalnız hu 1 -1 .5 milyarlık tasarruf bono I 
p,"r>o, k a l d ı k ödenen nara bir kac yüz milvor I 
liradan ibarettir, bu kadar vurguncu bir pa*"- I 
ba~a.nna yolunu o1 do eden kimseler, kalkıp dr I 
Devletin ör TÖrdü^ü, palanda öngön'ilcn ya-h I 
rımbvı-a 5 k^ruş vatırım vanmaz. 250 bin lirr I 
r>â ,a verir bir milvon liralık tasarruf bonosr I 
ali". 10 R"rofln 000 bin lira faizini alır, bir mil I 
van. da bedelini abr. 250 . 300 bin lirava karp1 I 
lık. 1 milvon G")0 bin lira. Bunda da bir kur ı r I 
VO->T' ödemez. BTnaenalevh memlekette çalışma- I 
d*1.-", h'z~W, görmeden fakir, yoksul, geçim sı- I 
kmtısı içinde bulunan dar gelirli vatandadır I 
t."".ı;^nf bonolarını elinden bedava denecek bi r I 
fı'-tro+io. nbıak ve brnnn üzerinde servetler kv^ I 
ma1' imkfırırM hnzırlıvan maeld^n'n b ı e^V'irT- I 
zarrtırant altına alınması ve vurgunculuğun ön- I 
lenmesi memnuniyet ve iftiharla kargılanacak | 
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bir hadisedir. Nitekim, bundan çok zaman evvel 
Millet Meclisine vermiş olduğum bir kanun 
teklifi ile de bu hususun sağlanmasına şahsan 
çok evvel teşebbüs etmiş bulunuyordum. Bu
gün bunun, bu sahada tahakkuk etmiş olduğu
nu görmekten ancak memleket nanr.na iftihar 
ve memnuniyet duyuyorum. Bu bakımdan da, 
komisyonun buraya getirdiği bu madde çok ye
rinde ve isabetlidir. Bunun aksine bir mütalâa 
ve bu maddeyi ortadan kaldıracak bugüne ka
dar mevcut düzeni... Hangi düzen?.. Bir avuş 
~;cngln"n, bir avuç gayr i mil',]'m in yüz milyonlar 
vurması, bedavadan para kazanması düzeni. Bu 
düzen nerede bulunursa tutup onu orada dü
zeltmek gerekir. Bu düzenin devamına bu Mec
lisin müsaade ctmiycceğinc şüphe yoktur. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Başka 18 nci madde üzerinde 
;üz istiyen ? Buyurun sayın Koksal. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın 
başkan, muhterem arkadaşlarım; bir avuç. zen-
Tİnin diğer halk tabakalarını bilhassa tasarruf 
bonoları alan memur ve işçilerimizi istismar 
edecek şekildeki bir madde olduğu için bu bura
l ı Ikabrı abdır demiş olmasalardı huzurunuzu 
bgal etm.:yc2ektim. Biz bunun yolunun buhın-
nası zaruretine inananlardanız, fctrmar taraf
ı n değiliz. Halbuki istirmar yapılırken veya 
"tismarı önlemek hususunda öyle bir mokan iz-
na kuralım ki işlesin. îşliyen bir mekanizma 
':urm°ık lâzımdır. Mekanizma işlemezse veyahut 
rksaklrklar husule getirirpe, Devlete bu kuraca
ğımız mekanizma çok pahalı olursa bunu da dü-
•* "ıran ok mecburiyetindeyiz. 18 nci maddeyi 20 
ıci madde ile, bu kanunda çok güzel bir formül 
'nılunmuş, 20 nci madde ile birlikte düşünelim 
ledik; bu bakımdan bunu ifade ettik. Yofea. 
-annedersom arkadaşımız bunu okumamışlar, üç 
naddeyi beraber düşündüğümüz zaman, yalnız 
lari tedbirlerle bunun imkânsız olduğunu, hu-

':'tkî tedbir alınmış 19 nen maddede, 20 nci mad-
w l c venveni bir şev getir'bn'ş, kanunun en gü-
";el tarafı bu 20 nci madde, güzel mekanizma 
bulmuştur. İktisadi Devi ot Teşebbüslerine sahi-
' ̂ olunabilecek. Bu denenecek, inşallah tasarruf 
'bonolarının 73 lerden sonra, söylediğim gibi ri
yazi olarak imbatını yapabileceğim bir sev var
dır, bu da tasarmf bonoları 70 lerde, 73 lerden 
sonra verimsiz hale gelmektedir. Bunun hallini 
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de sağlıyacak yepyeni bir mekanizma bulmak 
imkânı 20 nei maddede yatıyor. Denenecek, de
nendikten sonra daha güzelleştirilecok, tasarruf 
bonosunun alımı, satımı istismar vesilesi olmaktan 
çıkacaktır. Biz de bu yanayız, istismarın hiçbir 
zaman taraftarı değiliz. Bunun için söz aldım, 
teşekkür ederim, saygılarımı sunarım Yüce 
Meclise. 

BAŞKAN — Sayın Mesut Erez, buyurunuz. 
MESUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri, huzurunuzda görüşül-
mdkte olan 18 nei maddenin tedvin edilmesinin 
iki sebebi bulunabilir. Bunlardan bir tanesi me
murlara her ay verilmesi icabeden bonoların te
davülünü önlemek için bunların bono tarzında 
değil de kayıtlarda göstermek diğeri de küçük 
bono bedelleri mukabilinde ve küçük bedelli bo
nolar ihracetmek suretiyle senet adedini piyasa
da fazlalaştırmamak. Birinci maksadı temin eden 
bu tasarıda bir diğer madde vardır, 18 nei mad
de ve yahut da Komisyon metninde 19 ncu mad
de oluyor. Bu 19 ncu maddeye göre bonoların 
vâdesi geldiği zaman, bedellerinin ödenmesi için 
ibrazlarında istihkak sahibi olduğunu ibraz eden 
kimsenin isbat etmesi lâzım gelir. Yani bu bo
noları, doğrudan doğruya Hazineden iktisabet-
miş olduğunu isbat etmek mecburiyetindedir. Bu 
maddeyle o konuyor. Eğer isbat edemezse o 
bonoların bedeli ödenmiyecektir. Bu kadar cez
ri ve bu kadar köklü bir hüküm getirildikten 
sonra artık bonoların tedavülünü önlemek için 
bunların muhasebe kayıtlarında göstermek fik
rini müdafaa etmek, bu noktadan müdafaa et
mek müşküldür. 

Kalıyor diğeri, bilhassa memur ve ücretlile
rin istihkaklarından her ay kesilecek bono be
delleri pek bir şey tutmaz. Bunların küçük meb-
1 ağlı senetler ile temsil edilmesi gerekecek ki, 
bu ise senet adedini artıracaktır. Bu bakımdan 
bir müşkülât vardır ve belki bunu önleme gaye
sine bu madde hizmet edebilir. Ancak bundan 
sakınmak isterken bu defa her memur için şahıs 
hesabı açmak gerekecektir ki, benim bildiğim 
kadarı Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları Ku
rumu dahi bugün kemaliyle şahıs hesaplarını 
açabiliyor ve tutabiliyor değildir. Binaenaleyh, 
küçük adette senet çıkarmaktan ve bunun külfe
tinden kaçınalım derken bu defa idareyi daha 
büyük bir müşkülât ve daha büyük bir külfet 

ile karşı karşıya bırakmak gibi bir netice ha
sıl olacaktır bu madde kabul edildiği takdirde. 
Ayrıca üçyüzbin beşyüzbin memur adedini düşü
necek olursak bu kadar adette şahıs hesabı açıla
cak ve bu memurların nakli, veya bunların isti
fası veya bir yerden bir yere gitmelerinde veya 
başka vazifeye atanmalarında bu suretle muha
sipliklerin değişmesinde bir çok yazışmalara da 
sebebiyet vermiş olacaktır ki arz ettiğim sebep
ler dolayısıyla bu maddenin metinden çıkarılması 
doğru olur. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kaya özdemir? 
•KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Başka 18 nei madde 

üzerinde söz isteyen? Yok. 18 nei madde üzerin
de Komisyon adına Sayın Halil İbrahim Cop, 
buyurunuz efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADİNA HALİL İB
RAHİM COP (Bolu) — Muhterem arkadaşlar, 
bilindiği gibi tasarruf bonolarının bundan ön
ceki zamanlarda kanundaki yasak hükmüne 
rağmen piyasada tedavül etmesinin önüne ge
çecek tedbirleri almak maksadı ile bu defa hu-
runuzda müzakeresi yapılmakta olan tasarı ile 
bâzı hükümler getirilmiş bulunmaktadır. İşte 
bu 18 nei maddenin de esas gerekçesi bunlardan 
biridir. 18 nei madde haddizatında da 3 ncü 
maddenin (a) fıkrasında kayıtlı olan tasarruf 
bonosu kesintisine tabi mükelleflerle ilgilidir. 
Bunu tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, 3 ncü 
maddenin (a) fıkrasında Gelir Vergisine tabi 
gerçek ücret ve ücret sayılan ödemeler. Bun
ların adeden miktarı çok fazladır. Fakat bono 
kesintisine tabbi miktarlar çok küçüktür. Bu 
itibarla bu küçük bonoların hem tedavülde, 
piyasada önlenmesini, satışını önlemek için, hem 
de Devleti küçük küpürlü bono çıkarmak külfe
tinden kurtarmak için bu hüküm Hükümetçe ge
tirilmiş, Komisyonumuzca da bu husus benim
senmişti. Aslında 18 nei madde yalnız ücret
ler için hesaplara geçirmeyi icabettirmektedir. 
Bu maksatla da Maliye Bakanlığı içinde hazır
lıklar yapılmış bulunmaktadır. 

Sonra, söz konusu mükellefiyet daha ziyade 
Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortaları ilgilen
dirmekte olup, bu teşekküller de maddenin ge
tirdiği hükmü tatbik edebilecek bünyeye sahip 
bulunmaktadırlar. 
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Ayrıca, bu hüküm yürürlüğe girdiği takdir
de Maliye üç milyon civarında tahmin edilen 
küçük kupürün basılması, tevzi edilmesi gibi bir 
külfetten kurtulacak, buna mukabil bu hesap
ların zamanında uygun bünyeye sahip teşekkül
ler tarafından tutulması imkânı olduğu için yine 
faizleri ödenecek ve vadesi hitamında da sahi
bine bono bedelinin aslı ödenecektir. Komis
yonumuz, Hükümetin bu gerekçeyle getirdiği bu 
metni benimsemiştir. Burada yapılan müzake
relerde bâzı arkadaşlarımız bunun mahzurlarını 
daha önce bu kürsüden zikretmişlerdir. Bu 
mütalâalar muvacehesinde Komisyon olarak Hü
kümetin bu metninin çıkarılmasında ısrarlı de
ğiliz. Takdir Yüce Heyetindir, arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok Olma
dığına göre bu maddeyle ilgili olarak verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 18 nci maddesinin kaldırılmasını 

arz ve teklif ederim. Gerekçesini şifahen arz 
edeceğim. 

Manisa 
Mithat Dülge 

Başkanlığa 
18 nci maddede Maliye Komisyonunun yap

tığı (Tasarruf bonoları bedelleri istihkak sahip
lerine, faizleri de faiz kuponlarını ibraz eden
lere ödenir) şeklinde değişikliğin nazara alın
masını arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 18 nci maddesi Maliye Bakanlığı

na büyük malî külfet tahmil edecektir. Bu iti
barla tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Lütfen önergeler maddenin mü
zakeresinin bitimina kadar gelsin. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Maliye Komisyonunun 18, Bütçe ve Plân Komis
yonunun 19 ncu maddesi olarak düzeltim, yanlış 
okundu. 

BAŞKAN — Peki efendim öyle oya koyarız. 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının 18 nci maddesinin kaldırılmasını 

arz ve teklif ederim. 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Kayseri 

Feyyaz Koksal 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okun

muş bulunan dört önerge de aynı mahiyette
dir ve 18 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını 
öngörmektedir. Bu sebeple dördünün de hak
kında aynı muameleyi yürüteceğim. Şimdi Sa
yın Komisyon, bu verilmiş bulunan, Yüce Mec
lisin huzurunda okunmuş olan her dört önerge 
de tasarıdan 18 nci maddenin çıkarılmasını ön
görmektedir. Katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İB
RAHİM COP (Bolu) — Şifahen arz ettiğim gi
bi takdir Yüce Heyetin. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin takdirine bırakı
yorsunuz. önergeyi oyunuza sunuyorum. Ta
sarıdan 18 nci maddenin çıkarılmasını, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... (A.P. sıralarından 
«Hükümet ne diyor?» sesleri) Meclise bırakıyor 
efendim. Kabul edilmiştir. Önergeler kabul edil
miş, o halde tasarıdan 18 nci maddenin çıka
rılmış şekliyle muamele göreceğiz. Şimdi bu 
vaziyette 19 ncu madde olarak matlbu metinde 
mevcudolan maddeyi 18 nci madde olarak telâk
ki edip ona göre müzakere cereyan edecektir. 
Madde 18 matbu tasanda 19 ncu madde olarak 
yazılı olan madde, biraz önce 18 nci madde
nin tasarı metninden çıkarılması Meclisçe ka
bul edilmiş olması dolayısiyle 18 in yerine kaim 
olacaktır. Yeni 18 nci maddeyi okutuyorum. 

Tasarruf bonoları ile ilgili yasaklar, 
mecburiyetler ve cezalar 

Madde 18. — Tasarruf bonoları bu kanunla 
ve ilgili tüzükte yazılı haller dışında devir ve tem
lik edilemez. Tasarruf bonolarının haczi kabil 
değildir. 

Tasarruf bonoları bedelleri ve faizleri istihkak 
sahiplerine ödenir. 

Gerçek kişiler adına yazılı tasarruf bonola
rının vâdesinde ödenmesinde kimliğin ispatı 
mecburidir. 

— 519 — 



M. Meclisi B : 135 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak devir ve 
temlik edilen tasarruf bonoları hüküm il'adr et
mez. Tasarruf bonolarına müstahak olan gerçek 
kişilerin adını veya tüzel kiş'ler'n unvanını 
yazmadan bonoları verenler hakkında, bu durum
da olan tasarruf bonosu bedellerinin % 10 u 
ırabct'ndc ceza alınır. Muhtasar beyanname vc-
r 'İn esi hal'nde aynı hüküm vergi sorumlusu 
hakkında dn uvgulanır. Kesir makbuzları iç'n 
de aynı hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Medde üzerinde söz istiyen? Bu
yurun Savın Akdoğan. 

ABDÜLBARl A K D O ' ^ N (Ağrı) — Savın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; tasarruf bo
nolarını ilg'lcnd':ren kanun tasaırsı üzc^ndc 
çes'tli fikirler serd cd'lm'ştir. Bu arada kü
çük memurların ellerimdeki tasarruf bocaları
nın parası olan k'ms-dcr tarafırdan ucuza 
alındılı v.s. de bu kürsüde söz konulu cd'lm'ştir. 
Bu medde vcpvrn'. en rn'ıznl b'r şek'lda b'r hu
susu meydana .n-et'mcktcd'r. Zira. tasarruf ho-
Po^^-Mn İri* defa 'sme muharrer olusu ve vâde 
si V tamın da bu isme muharrem olan tasa'^n" 
bm^l-m^nr a"Cnk kend'lcM^e öd'm"1^' h^-f' 
yo'-.'-ni rınhkcm b'r suretin bu kirtilden ifade 
edilen hususları tamamen önlemiştir. 

Jk'n'v lın^us da, •tasnnmf h r n ^ r ^ a bu Vr1' 
^aznıvacık oi°n mcr'U"lr,"a vıVde 10 7-ı"<ı,Vl',Tıd" 
b ' - c\-e l'o—mak suretiyle de, bunu da kökünder 
hail etmekte d ir. 

A^rT"cı, tasarnıf bonolarımı: fnHnri dah' 
İri n n dde İle. alacak oban kimselerin firpı' 
kr»—rl'lo-"^e a/dold^-mnu isr»nt ett'kler' takd^1 

dn faizlerinin ödenmesi edintiyle huzurunuz 
da HHişmekte ^durumuz 19 ucu madde h c 
ta~a.fi i1 r» hukukî bakımdan va^et 'nizamlı vr 
ı-ı^-ıvr-nlu hazı^a^an bu madd<ıı'n, kendeırr' 
loVmle^'m. Bunu arz etmek için huzurunuzu 
işgal ett'm. Teşekkür ederim. 

B*°-K\N — Bumırun Savın "Rr-ez. • 
MBSTTT BTIB^ (Kü^ehva) — Muhterem Bas 

kan. muhterem millctvek'ller:; 10 nen maddenir 
1 nci fık~ası,vıda : «Tasarruf bor oban bu kanun-
da ve ilg'li tü-ükte vazıh haller dışında devir ve 
temi'k cd'lemez. Tasarruf bonolarının haez" 
ke.b'l değ'ld'r» dendikten sonra, gelen kısır1 -
da : «Tasa^nıf bonoları bed^leri ve faizleri is
tihkak sahiplerine ödenir» hükmü vardır. 
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Muhterem arkadaşlarım; takdir buyurursunuz 
k", tasarruf bonolarının bedelleri istihkak dc-
ğoildir. Olsa olsa bir alacaktır. Binaenaleyh, 
marraf, tahakkuk muamelesini icabottirmiyen vo 
bir hizmet karşılığı da olmıvan, sadece borçvermc 
mukabili doğmuş bulunan bir alacağın istihkakı 
olarak tesmiye edilmesi, kanaatimce doğru olma
maktadır. 

Faizlerine gelince; bu fıkra faizleri do, istih
kak sahiplerine ödenir, demekle faiz kupon
larının bankalara ibrazı İmlinde bu kuponlara 
a't bonoların ibraz eden kimse tarafından Ha
zineden doğrudan doğraya iktisabed'ldiğ'n'n 
ispatı meselesini ortaya çıkarmaktadır. Bu 
'se, Ilazaıevo borç verenleri büvük müşkülâtla 
karşılaştırabilir. Her sene faizleri tahs'l eder
ken, yılda iki defa bu bonaları bu kuponları 
bankaya ibraz eden kimse tarafından doğru
dan d ı"aaıva Hazineden iktisabedildiğinin ispat 
od il m esi 1 âzım gel inektedir. 

•İkirci fıkrava gelince «Gerçek k'ş'ler adına 
vazıh tasarruf bonolarının vâdesinde ödenmesin
de k'mliğ'n ispatı mecburidir» deniyor. Bu-
••adaki hükmün de maksadı, bu tasarruf brno-
larnnn salrbi tarafırdan yani doğrudan doğ-, 
•nı-a Hazmeden ikt'saıbctnrş olan kimse tara
fımdan ibrazını temindir. Fakat bu hüküm 
"'•a.vr'kâf'd'r. Bir misal arz edm^m : Her nasıl
ca tasarruf bonosu' üzer'no isrm yazılmamış
tı "\ Bunu ikt'sabeden lrmsc kendi ismini ya
zabilir, hüvivetini de bankanın g:şes'nn ibraz 
"•tti mi, k'mbğini ispat etti, üzer'^de kendi 
'-.mi de yazılı olduğuna rö^e, istihkak sah'bi 
-.iduğunu ispat etti, demek ki bu bono bedelini 
ıbab'lecektir. Halbuki, bu madden'n maksadı, bu 
' ; r r ' i kanunlaştıktan sonra, bundan bövle bo
noların el dağ'ştinuesini, tedavül etmes'ni önle-
-m'rt/r. Şu iki fıkra hem ilgilileri birdik müş-
k'lâtla karşılaştırmakta, hem do bonoların te
davülünü katı şekilde önl iyem em ektedir. Ay-
"zca faiz kuponlarında da ist'hkak sahibi oldu-
'•".mun - ki «İstihkak sahJb'» tâbiri kanaat'mcc 
vanhştır - faiz kuponlarında da doğrudan doğ-
aıva kendi bonosunun kuponu olduğunu ispat 
^'bi bir kidfetle karşı karşıva bırakmanın da 
doğru olmıyacağı fikrirdevim. Bunları berta-
"af etmek iç'n bir önerge takd'm ett'm. Önerge-
l^ki anafikir. bonoların doğrulan doğruca Ha* 
mineden iktisabedilmiş olmalarının tevsiki nok-
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tasında toplanmaktadır. Önergeye iltifat bu- ! 
yururlarsa bu aksaklık, kanaatimce düzeltilmiş 
olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLE?. (Erzurum) — Sayın Baş

kan, say:n milletvekilleri; tasarının 19 nçu 
maddesi kanunun bel kemiğini tenkil etmek
tedir. Tasarruf bonolarının dar ve düşük ge
lirliler vaartanıyla ucuz bir fiatla tedavülünü 
yasaklamaktadır. Bu bakımdan, yerinde ge
tirilmiş bir maddedir. Ancak dar ve düşük ge
lirlilerin çok düşük bir şekilde tasarruf bono
larını ellerinden çıkarmalarına mukabil eko
nomik kıymet vaziyetinde bulunan tasarruf 
bonolarının mutlak m finaliyle tedavülünün 
önüne de geçilmektedir. Öyle zamanlar olmak
tadır ki, dar ve düşük gelirli olmayan tüccar 
kimseler de •ellerinde birikmiş oldukları tasar
ruf bonolarını istimal etmek, kullanmak mec
buriyetinde kalmaktadırlar. Bu takdirde ta
sarruf bonolarım eğer kullanamazlarsa, ka
nun onlara ellerinde mevcudolan bu ekonomik 
kıymeti dar zamanlarında kullanmak fırsatını 
vermezse bu takdirde, büyük bir hfıta ile kar
şı karşıya kalınır. Bir taraftan dar ve düşük 
gelirlilerin tasarruf bonolarını ucuz bir fiyatla 
ellerinden çıkartmanın önüne geçıerken, öbür 
taraftan bir ticaret erbabının kendisine sıkı
şık olduğu zamanda elindeki mevcut tasarruf 
bonosunu ekonomik kıymeti kendi ihtiyacını 
karşılamak bakımından kullanması imkânını 
elinden alacağız ve dolayısıyla memleketimizin 
bünyesinde ekonomimizin bütün imkânlarını 
kendisine tevdi ettiğimiz namuslu bir tüccarın 
iflâsına açıkça göz yummuş olacağız. Tasarı
nın 19 neıı maddesinin 1 ne i fıkrasında: «Ta
sarruf b.:noları bu kanunla ve ilgili tüzükte 
yazılı haller dışında devir ve temlik edilemez.» 
denmektedir. Tüzük ve kanunda demek ki de
vir ve temlik bahis mevzuudur fakat müphem
dir. Acaba bir sıkışık vaziyette bulunan bir 
tüccarın tasarruf bonosunu kullanma imkâ
nını verecekler midir? Meselâ bir tüccar if
lâs ettiği vakit, müeccel olan alacakları ve 
•borçları muaccel vaziyete gelir. Bu takdirde 
alacaklılar gelir, tüccarın iflâs masasına gi
rer ve tüccardan alacağını tahsil etmek ister. 
Tüccar da eğer, tasarruf bonosunu bunun mu
kabilinde kullanamazsa o takdirde büyük bir 
kriz içinde kalır ve dolayısıyla iflâs eder, pe- j 
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riışan bir duruma düşer. Acaba komisyonun 
bu husustaki düşüncesi nedir? Bu kanunla il
gili tüzükte bu gibi hallere bir çare aranmış 
mıdır, konmuş mudur? Bu hususu komisyon
dan istirham ediyorum. Esasen tasarruf bo-
nolarm^n devir ve temliki kanunla önlenemez. 
Birtakım kaçamaklı hukukî muamelelerle yine 
devir ve temlik edilecektir. Kanunun tümü 
üzerinde vâki görüşmelerimde de arz ettiğim 
gibi, iktisadi kanunların önüne birtakım ce
zaî müeyyideler koymak suret'yle geçilemez. 
Onun için, tasarruf bonolarının bir vergi ha
linde tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu ka
nun tatbik edildiği vakit birtakım mahzurlar 
ortaya çıkacaktır. Bu mahzurlardan birisi de 
arz ettiğim giıbi tüccarların durumu olacaktır. 
Say:n Komisyonun bu hususta bizi tenvir et
melerini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka 
sö:ı isteyen? 

Sayın Savacı buyurun. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşhane) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Erez iıabetlo 
parmak basmışlardı bu hususa. Bu, onun an
lattıklarından daha karışık birşey. 

Muhterem arkadaşlarım, burada evvelâ Ma
liye Komisyonu bir değişiklik yapmış, bu hu
susu kupmlarla, kuponların ödcnmes'yle bo
no bedellerinin ödenmelini ayrı bir statüye ta
bi tutmuş ve zanned'yorum ki, M il iye Komis
yonunun bu değiş t irişi bunun işlemelini temi
ne matuf, yani böyle işliyebilir mi; Maliye Ko
misyonu da mütereddit. Ama hiç olmazsa bir 
y d bulmuş, şöyle bir işi e telim bunu demiş. Fa
kat yine Bat.çc ve Plân Komisyonuna gelmiş, 
Bütçe ve Plân Komisyonu yine bunu karışık 
hale getirmiş. 

Şimdi aı'-cadadar; bir b. '.no sauiûi yalır.z fa-
j ; kup mlarmm bedelini alrJbilmek iç."<:ı evvelâ 
':orj)nun kendisine aidi dduğımu iop. dıdocek, 
>nu:ı vesikalarını tjolıyacak ve bu bonodan 
kııilmiş olan kuponların da bu b ıı y;ı aidol-
duğunu, o bononun da bu adama a id olduğunu, 
o bononun sahibi olduğunu, faizleri alacağı za
man i'pr.dedzıek durumur.dadır. Yalnız faizi 
alacağı zaman. Bono bedelleri bilâhara, 

Şimdi arkadaşlarım,- faiz bedellerini alırken 
':x;'ilmiş olan bu kupmkarm her birinin ayrı 
ayrı o müracaat eden şaosa ve onun sahibol-
duğu kuponlara aidokluğunu tosbit etmek, öde- ' 
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yecek mercilerce tevhit etmek o kadar güçtür 
ki, bunum yapılabileceğini bir türlü bendeniz 
kaboıl edememekteyim. Simidi 'bilmiyorum, Ko
misyon bunu naısıl düşi'ınmüş, nasıl ödenecek 1? 
Bu mercilerle iıstiihkak sahipleri arasında hu iş 
.nasıl halledilecek bilemiyorum. 'Bizim, Parlâmen-
'to üyesi ıolarak, parlâmento mulhaiseibesinden vez
nesinden aldığımiız .bonoların kuponlarını teısıbit 
için dahi hayli miuskülâta mâruz kalacağımızı 
(beııdoniız açık olarak ifade etmek isterim. Bu 
itiJbarla hele yüz/binlerin, ikiyüzjbinlerin bu mer
cilerce ödenmesi halinde; bu tetkitatm, bu iki 
saflhalı tetkikatm, yani bononun o şalhısa aidol-
duğunu, o kuponların o bonoya aidolduğunıı 
teslbit ve tevsik etmek son derece güçtür. Tat-
ibik kalbiliyeti olmıyan bu hüküm hiç olmazsa 
iMaliye Komisyonunun değiştirici istikametinde 
ıbir değiştirmeye taıbi tutulsun. Maliye Komis
yonu diyor ki; taı:;arruf bonoları bedelleri iısti'h-
!kak sahiplerine, faizleri de faiz kuponlarını ib
raz edenlere ödenir, iliç olmazsa bunun bir de
dece taltlbik kabiliyeti var. Fakat Plân Komis
yonu; Tasarruf Bonoları bedelleri ve faizleri 
istihkak sahiplerine ödenir, demektedir. Nasıl 
işin içinden çıkacaklar, anhyamamaktayım. 

'Sonra arkadaşlarım, bu maddenin sonunda 
da; «Kesir makbuzları için de aynı hükümler uy
gulanır.» hükmü mevcuttur. Bundan evvelki mad
dede zlkredildiğine göre o metinden çıkarılmış bu
lunmakladır. Bendeniz temenni etmektey'inı Ko
misyon bunu geri alsın; gerek bu arz ettiğim hu
susu, gerek bu değişikliği, çünkü Yüce Meclisin 
kararma iktiran etti, Komisyon da iştirak etti, 
ibu hususun da nazarı itibara alınması bakımından 
geri alırlar, tekrar getirirlerse iyi olur zannediyo
rum. 

Hürm etlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Başol, buyurunuz. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, mulıterem milletvekilleri; mevzuubahsolan 
19 ncıı maddede elimizdeki metinde, «Tasarruf 
'bonoları bu kanunla ilgili tüzükte yazılı haller 
dışında devir ve temlik edilemez» ibaresi var. As
lında bu, «Bu tasarruf bonoları bu kanunda ve 
ilgili tüzükte yazılı haller dışında» olması iktiza 
eder. Eğer bir baskı hatası ise, oylamada bunun 
nazarı dikkate alınmasını istirham edeceğim. 

Maliye Komisyonu dcğiştlrJsinde 18 nci mad
denin birinci fıkrasında bu hata yoktur. 

Tasarruf bonoları hakkında Yüce Meclisin 
huzuruna getirilmiş bulunan bu kanun tasarısın
da büyük bir endişe hâkimiyetini daima kendisi
ni hissettirmiştir. Bu endişe de, bundan evvelki 
kanunla çıkarılmış bulunan ve halen do çıkarıl
makta bulunan tasarruf bonolarının' düşük fiyat
larla piyasada tedavül etmesinin önüne geçileme
miş bulunması keyfiyetidir. Bu endişe iledir ki, 
Hükümetin hazırlamış bulunduğu tasarı, ilgili 
komisyonların hepsinde çeşitli değişikliklere tabi 
tutulmuştur. Değişiklikleıde gerek çıkarılan ta
sarruf bonolarının bizatihi kendilerinin tediyesi, 
gerekse bu tasarruf bonolarına her sene ödenecek 
olan faizlerin tediyesi birtakım şartlara tabi tu
tulmak suretiyle bundan evvel yapılmakta bulu
nan tatbikatın kusurlarının önüne geçilmesi arzu 
edilmiştir. Ancak bundan evvelki olaylara reak
siyon mahiyetinde getirilmiş olan tedbirlerin bir
çoğu da tatbik kabiliyeti olmıyan tedbirlerdir. 
Hole, 18 nci maddede, tasarruf bonolarının faiz
lerinin istihkak sahiplerine ödenir, şekliyle geti
rilmiş olan hüküm hiçbir zaman tatbik kabiliyeti 
görmez. Tasarruf bonolarını almış bir kimsenin 
istihkak sahibi olduğunu ispat edebilmesi için, 
tasarruf bonolarının üzerinde kendi isminin yazı
lı bulunduğunu ispat etmesi lâzım. Ondan sonra 
da kendisinin o isimdeki kişi olduğunu ispat et
mesi lâzım. Kendi ismine muharrer bulunduğunu, 
- yeni tasarruf bonoları nama muharrer - kendi 
ismine muharrer bulunduğunu bono sahibinin is
pat edebilmesi için, bonosunu da birlikte bankaya 
'getirmesi icabeder. Bir kimse bütün bonolarını 
topaıiiyacak ve her bono üzerinde kendi isminin 
bulunduğunu gişedeki memura gösterecek ve di
yecek ki; ben hak sahibiyim, benim bu kuponla
rımı ver. Bu, tatbikatı çok güç bir şeydir ve yal
nız bonolar için konmuştur, bonoların faizleri 
için, bilhassa faizlerin her sene tahsili için. Ama 
bonoların esası on senede bir itfa edileceğine gö
re, böyle bir kaydın aranmasında fayda vardır. 
Bu gerekçeden ve bu düşünceden mülhem olarak 
Hükümet tasarısında bulunmıyan, istihkak sahip
lerine bonoların bizatihi kendisinin tediyesi ya
pılır, bonoların faizleri de faiz kuponlarını ibraz 
edenlere verilir, diye Maliye Komisyonu bir de-
ğiştiıi getirmiştir. Bizim kanaatimizce Maliye 
Komisyonu değiştirisini aynen kabul etmekte fay
da vardır. Aksi halde, tatbikatta çok büyük güç
lüklerle karşılaşılması her zaman için mümkün-
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dür ve kolayca tatbik görmesine de imkân yok
tur. 

Maliye Komisyonu değişt'irisinin oylanması 
hususunda ayrıca bir önerge ara ediyorum. Yü
ce Meclisin uygun oy kul]anmasını istirham ede
rim ve saygılarım] sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özarda. 
(Buyurunuz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydm) — Sayım Başkan, 

sayın milletvekilleri; bu madde, kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra verilecek olan tasarruf 
bonolarına uygulanacak bir maddedir. Bu kanun 
•da tasarruf homıolarının behemahal nama muhar
rer olmasını mecburi kılmıştır. Nâma muharrer 
olmıyan tasarruf bonolarından dolayı bunları 
veren memura ceza tâyin etmiştir. Binaenaleyh, 
Meclisten çıkacak ve Hükümet organları tarafın
dan uygulanacak olan bu kanunun namusluca, 
doğruca uygulanacağımdan hiç şüphemiz yoktur. 
Tasarruf bonosunun üzerinde hâmilinin isini, 
memuriyeti bir defa yazılı olacak. Şimdi burada 
bütün münakaşa; tasarruf bonoları bedelleri sahi
bine verilsin, de, faiz kuponlarının tahsilinde, fa
izlerin tahsilinde, bunun kimliğinin ispatı gibi 
birçok mükellefiyetler, birçok güçlükler var, tat
bikatta zorluklar olur diye fikirler ortaya çıkı
yor. Muhterem, -arkadaşlarım; bu tasarruf bono
ları öyle çarşaf gibi büyük büyük şeyler değil, 
nihayet bir tabaka kâğıt kadar küçük bir şeydir 
ve bunun faiz kuponları da aynı tasarruf bono
sunun bir parçasıdır. Faizini alacak zât, tasarruf 
»bonosu ile beraiber bankaya gider. Her vatanda
şın her gün postanede münasebeti olan, para alan 
vatandaşın kimliğini ispat etmesi her surette ça
lıştığı yerden aldığı hüviyet varakası ve nüfus 
cüzdanı ile her şeyi ile gayet kolaydır. Tasarruf 
bonosu üzerinde ismi yazılı olan zatın oradaki 
kuponu kestirmek suretiyle faizini almasında ne 
gibi bir güçlük vardır? yani bu kanunun tatbika
tını akamete uğratacak ve bunun tatbikatını im
kânsız hale getirecek ne gibi güçlükleri olacağını 
/ben oidden anlıyamadım. Şimdi burada, tasarruf 
(bonolarının bedeli sahiplerine, fakat faizleri de 
onu ibraz edene verilecektir, diye bir hüküm 
koyduğumuz takdirde, bugünkü aynı tasarruf 
bonosu ticaretinin devamına mükemmelen yeni 
bir kapı açılmış olacaktır. Bunun tatbikatı ile 
Hükümetin haysiyeti her gün sokaklarda renci
de ediliyor. Devletin çıkardığı bir tasarruf bono
sunun kıymeti şudur, Her yerde ilânlar % 30 

dan, % 25 den, % 20 den tasarruf bonosu satın 
almıyor der. Devletin itibarı satılıyor sokaklar
da. Bunu gören Hükümet kendi itibarını koru--' 
mak için kanunu getirmiş ve bu kapıyı kapat
mış. Şimdi biz illâ ve illâ zorlıyarak bu kapıyı 
açmak istiyoruz. 

'Tasarruf bonosunu götüren bedelini alsın 
ama-, faiz kuponunu kim ibraz ederse o alsın ne 
•çıkar? Ne çıkar; gene bugünkü gibi tasarruf bo
nosu ticaretime yol açılır. Olan budur. Bunun 
hiçbir güçlüğü yoktur muhterem arkadaşlar. Ma
demki bu kanun yürürlüğe girdikten sonra ta
sarruf bonoları mutlaka nâma muharrer olarak 
verilecektir; tasarruf bonoları cepte dahi taşına
cak küçük bir kâğıt parçasıdır. Bunun faizini 
alacak zat bonosu ile birlikte bankaya gider, ku
ponunu kesip faizini alır. 

Binaenaleyh, bu gayet güzel olarak tedvin 
edilmiş olan madde hükmünü burada değiştir
mek suretiyle yine bir kötü gidişe, çığıra yol açıl
mamasını bilhassa rica ve istirham ederim. .Say
gılarımla. 

BAŞKAN —• Sayın Akdoğan, buyurunuz. 
AiBDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

milletvekilleri; huzurlarınızı ikinci defa işgal et
menim söbefbi, benden evvel konuşan arkadaşları
mın takıldıkları hususlara cevap vermek için
dir. 

Tasarruf bonosunun şeklini şöyle bir gözü
müzün önüne getirirsek, evvelâ kanuşup, kabul 
ettiğimiz maddelerde bir defa kupon kelimesinin 
yazılı olduğu yok. Bu bakımdan hiç kimsenin te
lâş etmesine lüzum yoktur. 

Zaten geçmiş maddelerde^ kabul ettik, sene
de ancak bir defa çıkacak ve bunu Maliye Ba
kanlığı icabeclerse sahiplerine posta vasıtasiyle 
gönderecek. Bu bakımdan külfet keyfiyetini de 
tamamen ortadan kaldırmakta. 

ikinci husus; zâten hepimiz bir fikir ve gö
rüş birliğiyle şu hükme vardık ki, bir defa te
fecilerin elinden kurtaracağız, Hükümetin iti
barını yükselteceğiz. Mesele yok öyleyse. Sonra, 
bunların üzerinde taşınması zordur, filân gibi 
mütalâalar da yersizdir. Sanki arkamıza bir çu
val alıp Maliye Bakanlığının önüne gideceğiz. 
Haydi bakalım bankaların önünde bir sürü kül
fet olacak. Bunun hiçbiri varit değildir. Bu ba
kımdan bundan evvelki konuşmamda da belirt
tiğim gibi, kanun çerçevesi içinde tamamen uy-
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gun bir madde olarak huzurunuzda görüş tümüz 
bu tasarı tamamen uygun ve yerindedir. Bu ba
kımdan, muhterem arkadaşlarımdan bendenizi 
müspet görmelerini rica. eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon Sözcüsü. 
'Buyurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İBRA

HİM COP (Bolu) — Muhterem arkadaşlarım, 
üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyim ki, 
müzakeresi yapılmakta olan madde metni bâzı 
arkadaşlarca biraz yanlış anlaşılmaktadır. Bir 
defa Bütçe Komisyonunun değiştirişinde, kanu
nun tümü üzerin de kuponlu tahvil lâfı kaldırıl
mıştır. Bu itibarla badema, istihkak sahiplerine, 
hak sahip!erine verilecek olan bonolar kuponlu 
olmayıp doğrudan doğruya siciline istinadeden 
bonolardır. Esasen dünyada hiçbir yerde, bun
dan evvel olduğu gibi, kuponlu bono çıkarılma
mıştır. Bize göre, bundan evvelki bonoların te
davül görmesi ve itibari kıymetini bir miktar 
düşürmesinin sebebi de bonoların kuponlu •ol
masıdır. Bu sebeple yeni bir yol bu tasarı hük
müyle düşünülmüş bulunmaktadır. Bundan böy
le kimin elinde ne miktar bono bulunduğu Ma
li ve Bakanlığınca bilinecektir. Gerek bonoların 
faizleri, gerek asıl bedellerinin ödenmesi hak 
sahiplerinin adresine posta ile yapılacak. Bu so
benle madde metninde, bono asıllarının hak 
suhlp1 erine, faizlerinin doğrudan doğruya hâmi
line ödenmesi gibi bir keyfiyet bahis konusu bu
lu nurımrih1 tadır. Bu sebeple bu konuda konuşulan 
hususlara komisyon olarak iştirak edememekte
yiz. 

Sayın Mesut Erez arkadaşımın ifade ettik
ler,! bono bedelleri ve faizleri İstihkak değildir, 
husrs/uıa gdince : Vakıa bedri bir istihkak şek
linde telâkki edilemez ama, faiz bir nevi istih
kaktır. Kaldı ki, bunun asu da, faizi de bütçede 
mevdu ödenekten ödendiğine göre, haliyle bir 
istihkak mahiyetini taşır. Kaldı ki, sayın arka
daşımın bu husustaki mütalâasında pek e"asa da 
müessir ohaeak bir husus bulunmamaktadır. 

Simdi, Sayın Diler'ln erken ödemelerle ilgili 
mütalâalarını cevaplandırmak istiyorum. Komis
yonda bu madde müzakere edilirken hatırladı
ğıma göre, Sayn Alican tarafından erken öde
melerin pek Çok yolsuzluklara ve haksızlıklara 
sebebolduğıuıu ifade edildi ve bir önerge ile er
ken ödeme mevzuu madde metninden çıkarılır. 
Bu sebeple bir çok kimselerin hileli iflâs sebe

biyle birbirlerine haciz ettirmesi suretiyle bu 
şekilde hak kazanıp bu gibi bonoları tahsile 
koymak ve erken ödemeye tâbi tutturma yolla
rını kapamak için komisyonumuz bu haklı talebi 
tasvibederek, erken ödemeleri de madde metnin
den çıkarmış bulunmaktadır. Arz ederim efen
dim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bir sual sora
cağım efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Cop, sual so
racaklar. 

Buyurun, Sayn Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Hileli İflâs 

Ceza Kanununda' müeyyideyle karşılanmıştır. 
Hileli iflâsa başvurmayıp da hakikaten ihtiyaç 
içinde bulunan bir tüccar bahis mevzuu olduğu 
takdirde durum ne olacak? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İBRA-
IIİM COP (Devamla) — Efendim, heyeti umu-
miyesi itibariyle erken ödemelerin mahzurlu ol
duğu komisyonca da kabul edildi. Meselâ şu şe
kilde misaller de verildi. Bir yabancı şirket işini 
tasfiye etmiş, elinde bonosu var; ben Türkiye 
dışına çıkıyorum, benim bonomu ödeyin, gibi 
mütalâalar muvacehesinde vatandaşın elindeki 
bononun müddeti hitamında ödenmesi gibi, bu 
gibi hallerde de erken ödemenin yerinde görül
memesi neticesinde bu husus komisyonca tas-
vibedilmedi ve Sayın AÜcan'm da mütalâalarına 
uyularak, bilûmum erken ödemeler mahzurlu 
mütalâa edilerek, madde metninden çıkarıldı. 

BAŞKAN — Başka-söz istiyen? 
Buyurun Savın Orhon. 
HAMDİ ORIION (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım; mevzuun o kadar üzerinde konu
şuldu ki, hakiki hedefi kayboldu. Şimdi hâdise 
nedir? Devlet tasarruf bonosu çıkarıyor, mecbu
ri yola başvurarak bir tasarruf bonosu çıkarı
yor. Bu tasarruf bonosunun tatbikattaki mah
zurlarını, yani devir mahzurlarım ortadan kal
dırmak için hükümler getirildi. Ne diyor? Bun
ların devri memnudur. Birincisi bu. Bunu bile
lim. 10 sene sonra, nama muharrirliği, sahibinin 
elinde bulunmasını da muhafaza eder. Müddeti 
bitti"! zaman bunu getireceksiniz, Hazineden 
alacaksınız. Nasıl alacaksınız? Bir defa kullanı
lan tâbir yersiz. İstihkak tâbiri kullanılmış. Bu 
bir istihkak değildir. İstihkak, bir hizmet muka
bili verilen bir paradır. İstihkak değildir bir de-
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fa. Nasıl burada yer almış, ona hayret ediyorum. 
Bu nedir? Ben Devletten alacaklıyım, istihkak 
değildir. Devlet mecburi istikraz yapmış, kanun 
yapmış, intizamı âmmeyi önde tutmuş, devre
demezsin demiş, müddeti bittiği zaman bana ge
tireceksin, paranı ödiyeceğim, demiş. Alacaklı
yım; istihkak değil, evvelâ tâbirin düzeltilmesi 
lâzım. Bu bir. Nasıl alacaklısın? Bunu ona, buna 
satacak mısın? Satamazsın, diyor. Ne yaparsın? 
Hazineden, on sene bittiği zaman bana bir kâğıt 
getirerek buna meşruiyetini ispat edeceksin, pa
rayı ödiyeceğim. Bu tamam. Binaenaleyh, istih
kak tâbirinin kalkması lâzımdır. 

İkincisi; faizler meselesidir. Muhterem arka
daşlarım, faizleri için icbar edemezsiniz alacakl' 
olan vatandaşı yani sahipliğini ispat et. faizini 
verelim, diyemezsiniz. Hazinenin burada zararı 
var mı; şimdi bunu tahlil edelim. Yüz milyon li
ralık farz edelim bono çıkardı. Nedir bunun fa
izi? Altı milyon lira tutar. Devlet bunu zaten 
ödiyecek. Faiz kuponu kimin elinde olursa ol
sun,, Devlet bunu ödiyecek. Devletin bir zararı 
yoktur. Şimdi burada diyoruz ki, 50 liralık faiz 
için, 25 liralık faiz için sen Hazineden kâğıt ge 
tir bize. Muhterem arkadaş\ar bunun altından 
ne Hazine çıkabilir, ne mükellef hakkını koru
yabiliriz. Bunu bilelim. O halde bononun bede
linin tamamen ödenmesi ile faizi birbirirder 
ayırmak lâzım. Faizi, vatandaş nereye getirirce 
kuponu verip karşılığını almalı. İkincisi bu. 

Simdi, eskiden de vardı biliyorsunuz, bonola
rın üzerine isim yazılacak. Bu eskiden de vardı 
Mal'ye bunun altından çıkamadı. Sıvada. Mec
lis tahtasında yazıyor. 1DG3 bonolarınızı gdin 
ahn. Bakın bunun altından Moclâı çıkamıyor. 
Şimdi ne yapıyor, burada hüküm koyuyor. Di
yor ki, yetkili memur isim yazmadan verirce 
ondan % 10 ceza alırım. Onu da müeyyide altı
na koymuş. Mesut Bey arkadaşımızı itina ile 
dinledim. Bu mahzurları ortadan kaldıracak bir 
önerge vermiş. Gördüm okudum, dinledim. 
Bu mahzurları ortadan kaldırır. 

Şimdi bir üçüncü mesele de şudur : Metnir 
şöyle olması lâzımdır. «Tasarruf bonoları bedel
leri sahiplerine ödenir.» Sahiplerine, istihkak 
sahiplerine değil, sahiplerine. Alacaklıdır. ]9 
ncu madde bir de tüzük getirmiş ortaya; tüzük
te bunlar tesbît edilir diye. Sordum, soruştur
dum bu tüzük neyi ihtiva ediyor? Bir insanın 

mamelekinde 10 bin liralık bonosu var. Adam 
öldü, vârisi tevarüs etti, iflâs etti, iflâs masası 
el koydu. E, bu kadar sarih olmasına rağmen 
Medeni Kanun hükümleri dışında gelmiş geçmiş, 
madde kabul edilmiş. Şimdi onu tüzükle tanzim 
etmek zaruretini hissetmişler. Bakınız nedir o; 
kabul ettiğimiz 17 nci maddede «ölüm halinde 
mirasçılar, iflâs halinde iflâs masası memuru, 
tasfiye halinde tasfiye memuru veya Türkiye'de
ki iş ve ilgilerinin bitiminde yabancı uyruklu 
kişiler bonolarını vâdeden önce ödenmesini isti-
yebilirler. Müsbit evraka dayanarak yapılması 
gereken bu müraeaatler, Maliye Bakanlığınca 
incelenerek sonuçlandırılır» Yani tüzüğe bile lü
zum yok. Bir insan ölmüştür, mamelekinde bir 
varlık vardır, vârisinindlr. Bunun nasıl ödene
ceğini Maliye Bakanlığı tesbit eder, demişiz, 17 
nci maddede. Bir adam iflâs etmiştir, iflâs ma
kasına kazai merciler el koymuştur, bunu nasıl 
öliyeeeğini Mariye Bakanlığı gösteriyor, o ya
par, diyor. Yabancılar, sefarethane memurları 
şunla:-, bunlar işleri bitmiştir. Giderken elinde 
o - 5 bin liralık bono var, peşinen ödenecek, bu
nu kim ödiyecek? Diyor ki; Maliye Bakanlığın
ca incelenerek sonuçlandırılır. 

Arkadaşlar, bu tüzüklerden biraz uzak du
ralım, tüzük yapmak kolay değildir. Bir sürü 
maddeler yapacağız, Devlet Şûrasına gidecek, 
Devlet Şûrasından gdecek, kararnameey bağla
nacak. Bu hüküm böyle aylarca kalır ve hattâ 
Yüce Mecliste yapılan münakaşalarda bir ay 
zarüında denir, iki ay zarfında tüzük yapacağız, 
denir ve sizler de bunu kabul etmezsiniz, yapa
mazsın dersiniz; altı ay zarfında, bir sene zar
ında yap diye hüküm koyarsınız. Binaenaleyh 
tüzüğe dahi mahal yok iken nedense Hükümet 
teklifi, Maliye Komisyonunun teklifi birbirine 
karıştırılarak ortaya gayrikabili infaz bir 19 ncu 
madde getirilmiş. Bunun altından çıkabilmek 
İçin - tekrar arz ediyorum, istihkak meselesi de
ğil, alacaklıdır - sahibi, bono bedelini müddet 
bittiği zaman Hazineye vesika ibraz etmek sure
tiyle alır. Buna bir diyeceğim yoktur. Ama faiz
lerde alacaklıya bir külfeti yükliyemeyiz. Ka
nun diyor ki, % G faiz verilir. Nereye kuponu ib
raz ederse o faizi alır. Bununla 20 - 15 liralık 
faiz için Hazineden vecika alsın gitsin, bu olmaz 
arkadaşlar. Mesut Bey arkadaşımızın vermiş ol
duğu önerge bunları ortadan kaldırıyor. İştira-
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kinizi ben de Yüksek Meclisten rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde verilmiş bu
lunan önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıdaki eski 19 ncu, yeni 18 nci madde

nin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Uşak 

Orhan 'Dengiz 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarruf bonolariyle ilgili 

kanun tasarısının 18 nci maddesinin yerine Ma
liye Komisyonu değiştirgesinin oylanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Halil Baş ol 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 18 nci madde

sinden (Tasarruf bonoları bedelleri ve faizleri 
istihkak sahiplerine ödenir. Gerçek kişiler adına 
yazılı tasarruf bonolarının vâdesinde ödenmesin
de kimliğin ispatı mecburidir) Tarzındaki kısım 
çıkarılarak onun yerine aşağıdaki metnin konul
masını arz ve teklif ederim. 

(Tasarruf bonosu bedellerinin vâdesinde ib
raz edenlere ödenebilmesi için bonoların doğru
dan doğruya Hazineden veya muhtasar beyan
name veren vergi sorumlusundan iktis ab edilmiş 
olduklarının ispatı mecburidir. Murisin bu su
retle iktisabettiği tasarruf bonolarının mirasçı
lar tarafından iktisabı doğrudan doğruya Hazi
neden iktisap hükmündedir. 

Kütahya 
Mesut Erez 

Sayın Başkanlığa 
18 nci maddenin 3 ncü fıkrasının aşagıcifiKi ı 

şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim : 
«Şu kadar ki, bu şekilde sahibolunacak his

selerin toplam kıymeti bir ortak için 30 000 Tl. 
sini geçemez. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

Başkanlığa 
18 nci maddede Maliye Komisyonunun yaptı

ğı «(Tasarruf bonoları bedelleri istihkak sahip
lerine, faizleri de faiz kuponlarını ibraz edenle
re ödenir) 
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Şeklinde değişikliğin nazara alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

üümüşane 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
arz edeceğim. 

(Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İBRA

HİM COP (Bolu) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

(Tekirdağ Milletvekili Halil BaşoPun öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İBRA

HİM OOP (Bolu) — Şifahen arz ettiğim sebep
lerden dolayı katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

Anlaşılmadı efendim, önergeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

(Kütahya Milletvekili Mesut Erez'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İB

RAHİM ÇOP (Bolu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(İstanbul iMlletvekili Nuri Eroğan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İB

RAHİM COP (Bolu) — Katılmıyoruz. Bu mad
deyle ilgili değil, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'-
nm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İB

RAHİM COP (Bolu) —Arz ettiğim sebeplerle 
katılmıyoruz. 
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BAŞKAN —• Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Anlaşılmadı. 
Kabul edenler... («Yeniden oylayın» sesleri) 
Yeniden oylama devam ediyor. Kabul eden

ler dedim.... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 18 nci maddeyi matbu tasarıda 19 ncu 
madde olarak görülen halihazırdaki 18 nci mad
deyi metinde yazılı olduğu şekilde oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Matbu tasarının, 20 nci, halihazırdaki duru
ma göre 19 ncu maddeyi okutuyorum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İB
RAHİM COP (Bolu) — Demin bir zühul oldu 
efendim, Nuri Eroğan arkadaşımızın önergesi 
şimdi müzakeresi yapılacak madde ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Tasarruf bonolarının değiştirilmesi 

Madde 19. — Tasarruf bonolarını bono sa
hiplerinin muvafakati ile Devletin iştiraki 
bulunan müesseselerdeki, ve Kamu İktisadi 
Müesseselerindeki Devlet hisseleri ile değiştir
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Şu kadar ki, bu şekilde sahibolunacak hisse-
larin toplam kıymeti her ortak için 20 000 
lirayı geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Koksal. 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; tasarıdaki 20 nc;: 

maddenin, şimdi görüşmekte olduğumuz 19 ncu 
maddenin gerekçesine bir göz atılırsa, «böylece 
Devlet eliyle bir sermaye piyasasının kurulma
sına ve gelişmesine yardım edileceği düşünül
mektedir» denilmektedir ki bendeniz bunu da
ha kesin bir ifadeyle görmek isterdim. Bu me
kanizmaya inanmak lâzımdır. Biraz evvel de 
arz ettiğim veçhile, bu madde tasarının en güzel 
maddesidir ve bize yepyeni bir fikir, yepyeni 
bir ruh getirmektedir. Bu kürsüden bütçe gö
rüşmeleri münasebetiyle veya bilhassa son gün
lerde de plân görüşmeleri münasebetiyle daima 
gelir dağılımından, sosyal adaletten bahsedildi. 
Halbuki şu anda bütün milletlerde bahsedilen 
husus, bundan daha ileri gitmekte zilyedde eşit
lik, mülk sahibi olmakta eşitlikten bahsetmekte
dir. Bu madde mülk sahibi olacakların, menkul 
mülk sahibi olacakların adedini artırmak, ço
ğaltmakla yepyeni bir fikir getirmektedir, 

mülkiyet edinmede sosyal adalet fikrini getir
mektedir. Bu maddeyi böylece kabul etmek lâ
zımdır. Esasen partimizin programında, Hükü
met programında şöyle bir husus vardı. Buna 
doğru da bir adım atmış oluyoruz. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri arasında Devlet kontrolü 
altında bulunmasına lüzum kalmıyanlardanı 
bağlıyarak bunları tedricen ve imkân olursa 
bir Holding halinde halkın kontrol ve mülki
yetine geçmesini sağlayacağız denmekte idi. 
Buraya doğru bir adım atmış oluyoruz, bu adı
mı cesaretle atmak zaruridir, çünkü sermaye
ye ihtiyaıcımız vardır. Sermaye piyasasının ku
rulması zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım. Madde de bir çe
kingenlik hissettim. Maddenin ikinci fıkrasın
da «Şu kadar ki, bu şekilde sahibolacak his
selerin toplam kıymeti her ortak için 20 000 li
rayı geçemez» denmektedir. Bir arkadaşım di
ğer madde münasebetiyle bunu 3(0 000 liraya 
çıkarıyor. Halbuki burada tasarruf bonolariyl© 
değiştirme neticesi Kamu iktisadi müessesele
rindeki Devlet hissesi yüzde 91 den aşağı düş
memek kayıt ve şartiyle demeye lüzum yok
tur, ve ilk adımı da bu şekilde atarsak çok kıy
metli bir müesseseye sahilboılmuş oluruz. Bunun 
için ben bir değişiklik önergesi verdim. Bu, ar
kadaşımın teklifi gibi 30 bin lira olarak de
ğil, bu 2 nci fıkranın tamamen maddeden çı
karılmasını ve 20 nci maddeye eklenecek bir 
hüküm olarak da ancak tasarruf bonoları ile 
değiştirme neticesi Kamu İktisadi Müessesele
rindeki Devlet hissesi yüzde 5ıl den aşağı dü-
şemeız» şeklinde bir hüküm getirmek suretiyle 
de bu korkuyu yok etmek istedim. Teşekkür 
ederim. Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 
ABDÜDBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

milletvekilleri; Anayasamızın karma ekonomi 
sistemini kabul etmesi esasına da dayanarak, 
uygun olarak bu madde İktisadi Devlet Teşek
küllerine veyahut bâzı kurumlara ortak olan 
devletin hisselerine tasarruf bonosu sahipleri
nin de ortak olabileceği hususunu meydana ge
tirmektedir. Bu bakımdan, mütaaddit vesile
ler ve mütaaddit defalar bu kürsüden küçük 
esnaf ve halk kütlesi devamlı olarak sömü
rülmekte, bunun yerine birçok ufak bir züm
re çıkacak olan her hangi bir bonoyu veyahut 
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pipe - line hat/tında bilhassa çok konuşulmuş
tu, bunlara ortak olabilme durumu bu kürsü
den ifade edilmişti. Şimdi eğer, tasarruf bo-
noisu kesilmiş olan kimseler, küçük bir zümre 
veyahut memur kütlesinin olduğunu da kalbul 
•ediyorlarsa bu da gösteriyor ki, karma ekono
mi sistemi içinde küçük memurların dahi bu 
gibi İktisadi Devlet Teşekküllerine ortak ola
bilmek yani devletin ortak olduğu bâzı mües
seselere ortak olmak suretiyle adaletin bir 'ger
çeği daha ortaya konulmaktadır. Bu bakım
dan, bu madde dalha evvelce görüşüp de kalbul 
ettiğimiz 1 nci maddenin 2 nci paragrafında 
«tasarruf bonosu karşılıkları Türk ekonomisi
nin istikrar içinde gelişmesini teminen kullanı
lır» vecizesine de uygun ve yerinde mütalâa 
edilmek gerekir. Onun için bendeniz 19 neu 
maddenin lehinde oy kullanacağım, saygıları
mı sunarım. 

BAŞİKAN — Sayın Aren, buyurunuz. 
SADUN AREN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; tasarının yazılı 
20 nci maddesine, yani İktisadi Devlet Teşek
küllerinin veya devletin iştiraki bulunan mües
seselerin özel şahıslara devrine prensibolarak 
karşıyız, bu malûm. İki sebepten ötürü bu 
maddeye özel olarak da karşıyız. Yani bn mad
deye karşı olmak için yalnız İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel şahıslara devrine karşı ol-
ımak gerekmez. Birincisi, bilindiği gibi bugün 
tasarruf bonoları nominal değerlerinin üçte bi
ri, hattâ dörtte biri fiyatından satılmaktadır. 
Eğer bunlar, Devlet falbrikalarının hisse sene
di ile değiştirilecek olursa elbette nominal de
ğerleri üzerinden değiştirilecektir ve böylece 
kamunun elindeki sermaye üçte bir veya dört
te bir değeri ile özel şahıslara devredilecektir. 
Bu böyle bir devre prensibolarak taraftar 
olanlar için bile hoş karşılanacak bir durum 
değildir. 1 nci itirazımız bundan ötürüdür. 

İkincisi; İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
halka devri gayet önemli bir iştir. Gene bövle 
bir devri prensibolarak kalbul etmiş insanlar 
bakımından konuşuyorum, yoksa tekrar ediyo
rum ki, Türkiye İşçi Partisi her halükârda 
böyle bir devre karşıdır. Önemli bir iştir. Bu
nun için hazırlık yapılması ve saire lâzımdır. 
Bu kadar önemli bir işin bambaşka bir kanu
nun tâli bir maddesi şeklinde vaz'edilmesi uy-
ıgun değildir. Eğer böyle bir meseleyi Adalet 

Partisi düşünüyorsa, bunun için özel bir ka
nun getirmeli. Bu İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin sermayelerini nasıl hisselere ayıracaktır, o1 

hisselerin büyüklüğü ne olacaktır, nasıl değer
lendirilecektir ve özel şahıslara devredilirken 
ne gibi usullere riayet edilecektir ve bu arada 
da tasarruf bonosu meselesinden de bahsedile
bilir fakat bu kadar önemli bir prensibin ta
sarruf bonosunda böylece geçiştirilivermesi 
son derecede yersizdir. 

Yine bu maddenin esas itibariyle lehinde 
olabilecek arkadaşların dikkatine sunacağım 
diğer bir husus gerekçedir. Gıerekc/esinde de
niyor ki, «Böylece bir sermaye piyasasının 
teşekkülüne hizmet edilmiş olacaktır.» Böyle 
bir şeye hizmet edilmiş olmıyacaktır. Yani böy
le bir tesiri de olmıyacaktır bu işin. Bir kere 
şunu antrparantez söyliyelim ki, bu madde ile 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin satılması fiilen 
bahis konusu olmıyacaktır. Burada biraz nazari 
şeyler konuşuyoruz. Ama şayet olsa bile bu ser
maye piyasasının teşekkülüne hizmet etmiyecek-
tir. Şunun için; madde bu yolla iktisabedilecek 
hisse miktarının 20 bin lirayı diğer bir tanesi 
de 10 bin lirayı geçemiyeceğini söylüyor. Öyle 
lanlaşılıyor ki, bu verilecek hisse senetleri * na
ma muharrer olacak buradan anlaşıldığına gö
re. Nama muharrer hisse senetleri sermaye piya
sasını pek geliştirmez, tedavül etmezler çünkü, 
nama muharrer olunca, hele miktar da böyle 
tesbit edilince. Ben hisse senedi alacağım, kim
seye satamıyacağım. Satmam gayet uzun bir 
meseleyi icabettirecek. 

Böyle bir şey sermaye piyasasını filân ge 
üştirmez. Bu, evini satmak kadar zor bir iştir, 
nama muharrer bir senedi devretmek. Onun için 
böyle tahditli filân da olduğuna göre, kimse 
'kimseye satma yok alma yok, öyle bir senet vere
rek, bununla sermaye piyasasını geliştireceğiz. 
Buna da kat'iyen hizmet etmez. Sermaye piyasa
sı hamiline muharrer senetlerle gelişebilir an
cak. Binaenaleyh gerekçe bu balkımdan da zayıf
tır. Bu maddenin tümü ile tasarıdan çıkarılma
sını teklif ediyorr-m. Bunun için bir önerge sun
dum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Diler buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; tasarruf bonolarının 
! sahiplerinin muvafalkatı alınmak suretiyle Dev-
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letin iştiraki bulunan müesseselerdeki veya Ka
mu iktisadî teşebbüslerindeki Devlet hissesinin 
değiştirilmesi ile bu tasarının 19 ncu maddesi Ba
kanlar Kurulunu yetkili kılmış vaziyettedir ve 
hisse miktarı da 10 bin lirayı geçmez şekilde bir 
kayıt koymuştur. Esasında bu yerinde bir hü
kümdür. İktisadi Devlet Teşekküllerine hissedar 
olmaları sermaye piyasasının teşekkülüne hizmet 
edecektir. Dolayısiyle iktisadi Devlet Teşekkül
leri veya iktisadi müesseselerin kontrolü üzerin
de bu hisse sahipleri olan kimselerin büyük rolü 
olacaktır, zarardan kurtaracaktır. Ve dolayısiyle 
iktisadi bünyenin içinde bir reforma girişilecek
tir. Ancak benden evvel konuşan Sayın Aren'in 
ifade ettiği gibi, bunu evvelden tesbidetmek lâ
zımdır. Yalnız bu kanuna müeyyide koymak kâ
fi değildir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini elbettc-
ki İktisadi Devlet Teşekküllerinin statüsünde 
gerekli değişikliği yapmak suretiyle bu kanuni a 
hemahenk şekilde uygulanacaktır. Şayet bu ka
nunun hükmü ile İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
statüsüne hemahenk şekilde işletilirse ve tasar
ruf bonosu sahipleri iktisadi Devlet teşekkülle
rinde hisse sahibi olurlarsa bu takdirde daha 
sıhhatli bir bünyeye sahibolacaktır. Ancak ta
sarruf bonolarının değiştirilmesinde 20 000 liravı 
geçemez, seki inde veva 10 000 liravı ffeeemey ş i 
lindeki hükümler yerinde değildir. İsteyen kimi
nin bunun âzami haddini kul'l anması gerekmek
tedir. Bu kaydın çıkarılması lâzımdır. İkti.^d1 

Devlet teşekkülleri veya kamu müessesesinin 
hüvivetini deriştirmek kaydıvle bu 10 bin liravı 
geçemez veva 20 bin lirayı geçemez kaydının çı
karılması • gerekmektedir, kanaatindeyim. Bu şe
kilde olursa madde iktisadi bünvemize arz etti
ğim gibi, bir reform kazandırmaktır. iHıVn^î 
"D r̂ipf tPKPİkküllerinin zararının önüne geçilmiş 
olacaktır. Ve memleket yeni bir iktisadi haraiWn 
geemis olacaktır kanaatindevim. Benden evvel 
konuşan arkadaşımın bu bakımdan fikirlerine iş
tirak etmemektevim. Savgılarımla. 

BAŞKAN — Saym Nuri Eroğan, buyurunuz 
efendim. . . . 

NIJRÎ EROtfAN (istanbul) — Muhterem, ar
kadaşlar; tasarruf bonoları bu memleket için bir 
mesele olmuştur. Buna şüphe yok. Bundan kur
tuluş çaresi için birtakım teklifler öne sürülmüş. 
'Sayın Feyyaz Köksal'm ifade ettiği gibi bu, 
19 ncü madde hakikaten güzel bir hal yolu bul-
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muştur. Ancak, Sayın Feyyaz Koksal'm ifadesin
de bir husus vardır; son fıkradan bu hududu 
kaldıralım derler. Bendeniz bu fikre iştirak etmi
yorum. Ama fikirde kendileri ile tamamen mu
tabıkım. Onun fikrine uyulduğu takdirde bu son 
fıkradan bu hudut kaldırıldığı halde o zaman, 
ellerinde büyük miktarda tasarruf bonosu olan
lar bu müesseselerin kamu iktisadi müessesele
ri ile Devletin iştiraki bulunduğu müesseselere 
ortak olacaklar. Yani burada yüzde 49 hisseye pek 
az kişi sahibolaeak. Halbuki bir tahdit konduğu 
takdirde birçok vatandaşın sahibolması müm
kün olabilecektir. Yapılmış tekliflerden, Hükü-
metinki 20 000, Maliye Komisyonunki 10 000 
'di; ben de 30 000; teklif ediyorum. Saygılarım
la-kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Saym Mesut Erez. 
MESUT EREZ (Kütahya) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; tasarruf bonoları
nın İktisadi Devlet Teşekkülleri hisseleriyle de
ğiştirilmesi maddesi üzerinde, İşçi Partisinin 
kıymetli milletvekili Saym Sadun Aren bir mü
talâada bulundu. Ben de bu husustaki düşünce
mi arz etmek isterim. 

özel şahıslara nominal kıymeti üzerinden dev
redileceğine göre, bu tasarruf bonoları da düşük 
fiyatla ifctisabedilmiş olabileceğinden veya esas 
kıymeti meselâ-100 liralık olan bir bonunun kıy
meti halihazırda -30 lira, 25 lira gibi bir miktar
da olduğumdan, Devletin hisselerini ucuz fiyatla 
özel sektöre devretmek bahis .konusudur, tarzın
da bir mütalâada bulundular. Böyle değildir ar
kadaşlar. Bu elimizdeki tasarının bir geçici mad
desi vardır. O geçici madde mucibince muayyen 
süre içerisinde halihazırda mevcut bonolar ibraz 
edilecek ye yenileriyle değiştirilecektir. Ve ibraz 
ederken ibraz edenin bu bonolarım hakikî salhibi 
ol un olmadıkının aranması icaibedecektir. Eğer 
hakiki sahibi değilse, bu geçici maddeye' göre is
pat edemediği bono bedelinin yansı vergi olarak 
alınacaktır. Demek ki, Ucuz bedelle devir mua
melesi bu tasarının hükümleri aynem kabul edil
diği takdirde mevzuubahis değildir. ' 

- ıSayın Aren diyor ki; bu önemli bir iştir. Bun
da kendisi ile hemfikirim. Yalnız,, konuşmakta 
olduğumuz tasarı da, tasarruf bonosu kanunu ta-

* sarışıdır ve hisse senetleri ile değiştirilecek olan 
da tasarruf bonolarıdır. Bu bakımdan bu mad
denin yeri burasıdır. Kimse kimseye satamıya-
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çaktır; çünkü, nâma muharrer olacak, diyorlar. 
Bunun nâma muharrer olacağı hakkında tasarı
da sarilh bir hüküm yoktur. Pekâlâ hâmiline mu
harrer de olabilir. Çünkü bu hisseler ya nâma mu
harrer olacak ya da hâmiline muharrer olacaktır.. 
Tahmin ediyorum ki, tasarruf bonolarının hâmi
line muharrer hisse senetleriyle değiştirilmesi de 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarımı; bu arada bir başka 
hususa daha işaret etmek istiyorum. Halen gö
rüşmekte olduğumuz madde önemli bir madde
dir ve memleketin problemleriyle ilgili bir mad
dedir. Biliyorsunuz İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânını müzakere ettik, geliyoruz. Bu Plânın 
müzakeresi sırasında Türkiye'de gelir dağılımı 
ve bu gelir dağılımındaki adaletsizlik mevzuuba-
his edildi. Plânm ilkeleri arasında da bu gelir 
dağılımındaki adaletsizliği giderecek tedbirlerin 
alınacağı vazıh dır. Bu nokta ile de bu madde 
ilgilidir. Eğer, Devlet hisseleri bu şekilde devre
dilirken öncelikle küçük tasarruf erbabına devre
dilecek olursa gelir dağılımı noktasında bunun 
müspet tesirleri olacaktır. Bunun misali yaban
cı memleketlerde görülmüştür. Almanya'da 
Volks - "Wagen Fabrikalarının hisse senetleri bu 
şekilde devredilirken veya hisse senetleri satı
lırken evvelâ bunların küçük tasarruf erbabına 
satıliması temin edilmiştir. Orada Alman kanunu 
küçük tasarruf erbabının kim olduğunu tarif et
miş ve bu hisse senetlerinin iki ay müddetle ya
ni muavvem müddetle küçük tasarruf sahipleri
ne satılacağını; eğer satılmıyan senetler olursa 
ibakıvesinin istiyenlere satılacağını öngörmüş ve 
bu suretle satılmıştır. 

Ben Sayın Hükümetimizin bu noktaya dik
katimi çekmek isterim. Eğer tüzükle tesibit edile
cek esaslar içerisinde şu arz ettiğim husus göz 
önünde bulundurulursa yerinde bir iş yapılmış 
olacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakerenin 
yeter olduğuna dair önerge gelmiştir. 

önergeyi okutuyorum. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayım Başka
nım, söız istiyorum. 

BALKAN — Zatıâliniz Grup adına yazılısı-* 
nız, şimdi önerge okunsun söyliyeceğim kimlerin 
söz sırasına yazılı olduğunu. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu madde hakkımda kâfi derecede görüşül

müştür. Müzakerelerin kifayeti hakkında karar 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Mithat Dülıge 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Feyyaz Koksal, 
Sayım Abdülbâri Akdoğan, Sayın Aren, Sayın 
Diler, Sayın Erogan, Sayım Erez konuşmuşlar
dır. Sırada C. H. P. Grupu adına Sayın Şefik 
İnan, şahısları adına ise Sayın Savacı, Sayım 
Dülge, Sayım Şener kayıtlıdır. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiy emler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda 20 halihazırdaki duruma göre 19 ncu 
madde ile ilgili verilmiş bulunan değişiklik öner
gelerini aykırılık sırasına göre okutuyorum. 

iSayıın Bıaşkanulığa 
19 ncu maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
(Saygılarımla. 

İstanbul 
ISadun Aren 

Sayın Başkanlığa 
Tasanınım 19 ncu maddesinin son fıkrasının 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Nihat Biler 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 19 ncu maddesine bir fıkra eklene

rek, tasarruf bonolarımın teminat olarak kabulü
nün sağlanmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Enver Turgut 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 19 ncu maddesinin ikinci fıkrası

nın maddeden çıkarılarak yerine aşağıdaki fıkra
ların eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

«Ancak tasarruf bonolariyle değiştirme neti
cesi Kamu İktisadi Müesseseleriındeki Devlet his
sesi yüzde elli birden aşağı düşemez.» 

Sayın Biaşkanlığa 
18 nci maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim : 
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«Şu kadar ki, bu şekilde salhibolunacak hisse
lerin toplam kıymeti bir ortak iğin 30 000 lirayı 
geçemez. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

Başkanlığa 
19 ncu maddede yazılı 20 bin liralık haddin 

25 bin liraya çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Kütahya 

Mesut Erez 

BAŞKAN — Teker teker okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İB

RAHİM OOP (Bolu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —. Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İB

RAHİM OOP (Bolu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Aynı mahiyette. Katılmıyorsu

nuz. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İzmir Milletvekili Eınver Turgut'un önerge

si tekrar okundu. )ı 

BAŞKAN — Sayın Turgut, bu bir temenni 
mahiyetinde oluyor. Temenni takrirleri oylarnıa-
maz, buna bir veçhe vermek lâzımdır. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İB

RAHİM OOP (Bolu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. 
iZaten Sayın Enver Turgut da önergesini geri 

aldılar. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
^Kayseri Milletvekili Feyyaz KöksaFın öner-

ıgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İB

RAHİM OOP (Bolu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(ılstanlbul Milletvekili Nuri Eroğaın'ın öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İB

RAHİM COP (Bolu) — Takdir Yüce Meclisin
dir. 

BAŞKAN — Fikir ileri sürmüyorlar, takdiri 
Yüce Meclise bırakıyorlar... 

Takriri oylarınıza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Dikkat na
zara alınmak kaydiyle kaibul edilmiştir. 

(Kütahya Milletvekili Mesut Erez'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 30 bin liralık teklif kaibul edil
diğine göre, en aykırı teklif 30 bin liradır, ayrı
ca oya konmaması gerekmektedir. Çünkü sizin 
önergenizde öngörülen 25 bin liranın fevkinde 
bir durumu Meclis kabul etmiştir. 

MESUT EREZ (Kütahya) — önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız önergesini geri al
mıştır. 

Şimdi Sayın Komisyonun dikkat nazara al
mak kaydiyle kabul edilen bir önerge muvacehe-
siınde maddeyi yeniden okutmam gerekiyor. Na
sıl oluyor, neresine monte ediyorsunuz, bu 30 000 
liralık keyfiyeti? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL İB
RAHİM COP (Bolu) — «20 bin lirayı geçemez» 
kaydı, «30 bin lirayı geçemez.» olacak. 

BAŞKAN — Bu şekilde okutuyorum, efen
dim. 

Tasarruf bonolarının değiştirilmesi 
Madde 19. — Tasarruf bonolarını bono sa

hiplerinin muvafakati ile Devletin iştiraki bulu
nan müesseselerdeki ve Kamu iktisadi Müessese-
lerindeki Devlet hisseleri ile değiştirmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

Şu kadar ki, bu şekilde sahilbolunacak hissele
rin toplam kıymeti her ortak için 30 000 lirayı 
geçemez. 
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BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıştır 
Maddeyi bu şekli ile oylarınıza sunuyorum... 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 20 yi okutuyorum. 

Tasarruf bonosu bildirimi ve kayıtlar 
Madde 20 —• Tasarruf bonosu ödemeye ve 

kesinti yapmaya mecbur olanların yapacaMarı 
bildirimlerin şekil ve muhtevası ile bonoların is
tihkak sahiplerine tevdiinde uygulanacak esas
lar Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

Tasarruf bonosu karşılığında kesinti yapan
lar bu kesintileri kayıt ve hesaplarında gösterir
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenl. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul eden

ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 21 i okutuyorum. 
Madde 21. — Aşağıda sayılan hususlar hak

kında tatbik olunacak işlem Maliye Bakanlığın
ca hazırlanacak tüzükte belirtilir. 

A) İstihkak sahipleri tarafından almmryan 
veya kesinti yapanlarca istihkak sahiplerine veri-
lemiyen tasarruf bonolarının muhafaza şekli ve 
saklanacağı süreler; 

B) Tasarruf bonolarını ödiyecek merci ve 
tavassut, mutavassıt bankalara verilecek masraf 
ve fcomüsyonlar; 

C) Tasarruf bonolarına ait tahakkuk, tahsil, 
düzeltme ve bilcümle kayıt muameleleri; 

D) 20 nci madde hükümlerine göre bono
ların Devlet hisseleri ile değiştirilme, müracaat 
usulleri, taleplerin d eğiştir ilmeye taıbi hisse senet
lerinin miktarını aşmaması halinde uygulanacak 
muamele, değiştirme anında bonoların üzerinde 
bulunan faiz kuponlarını iskonto suretiyle öde
me ve bu hususların ilgililere duyurulması ve 
sair hususlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu mad
de üzerinde müzakereye geçmeden evvel Komis
yon Sözcüsü tarafından maddeye vuzuh veril
mesi amaeiyle düzenlenmiş önergeler vardır. On
ları okutayım, andan sonra maddenin müzakere
sine .geçelim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 293 sıra sayılı Tasarruf 

bonoları ihracı hakkındaki kanun tasarısının 
21 nci maddesinin (B) fıkrasının bu fıkraya vu
zuh vermek amaeiyle aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Madde 21. — (B); Tasarruf bonolarını ödi
yecek merci ve mutavassıt bankalara verilecek 
masraf ve komisyonlar. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Bolu 

Halil Cop 

Yüksek Başkanlığa 
Uygulamada birlik sağlamak maksadiyle, ta

sarımın 21 nci maddesinin (D) fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif eyle
rim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
H. İbrahim Cop 

«19 ncu madde hükümlerine göre bonoların 
Devlet hisseleri ile değiştirilme, müracaat usul
leri, taleplerin değiştirilmeye tabi hisse senetleri-
nm miktarını aşması halinde uygulanacak mua
mele, değiştirme anında bonoların faizlerini is
konto suretiyle ödeme ve bu hususların ilgililere 
duyurulması ve sair hususlar.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan önergeleri 
oyunuza, sunacağım. 

(Plân Komisyonu Sözcüsü Halil Cop'un 
maddenin (B) fıkrası ile ilgili önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon değişiklik önergesiy
le bu talepte bulunmuştur. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Plân Komisyonu Sözcüsü Halil Cop'un, 

maddenin (D) fıkrası ile ilgili önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon değişiklik önergesini 
bu şekilde vermiştir. Değişiklik önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Her iki önerge muvacehesinde maddeyi yeni
den düzeltip getiriniz, lütfen. 

Tazminat 
Madde 22. — Tasarruf bonolarının muhafa

za, dağıtım, istihkak sahiplerine tevdi işlemleri 
ile uğraşan Maliye memurlarına senede iki ma
aşı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tesbit 
edilecek nisbet ve esaslar dâhilinde tazminat 
ödenir. Ancak, verilecek tazminat tutan, bütçe-
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de Tasarruf bonoları için yapılan tahminin 
% 0,5 (binde beşini) ini geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 293 sıra sayılı Tasarruf 

bonoları ihracı hakkındaki kanun tasarlısının 
22 nci maddesinin, vuzuh vermek amaciyle, aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Madde 22. — Tasarruf bonolarınım muhafaza, 
dağıtım, istihkak sahiplerine tevdi ve bu konu
nun uygulama işlemleri ile uğraşan Maliye me
murlarına senede üç maaşı geçmemek üzere Ma
liye Bakanlığınca tesfbit edilecek nisbet ve esas
lar dâhilinde tazminat ödenir. Ancak, verilecek 
tazminat tutarı, bütçede tasarruf bonoları için 
yapılan tahminin %o 10 (Binde onu) nu geçe
mez. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN —• Bu madde üzerinde Sayın Nu
ri Eroğan tarafından verilen değişiklik önergesi
ni okutmuş bulunmaktayım. Komisyon olarak ka
tılmakta mısınız? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA HALİL COP 
(Bolu) — Katılıyoruz efendim. 

(Anlaşılmadı, sesleri) 
Bütün üvelere dinletmek içim cihazım yok. 

Okuyoruz dikkat 'edilirse gayet iyi anlaşılır. 
22 nci maddede yazılmış bulunan esasa göre 

Maliye Bakanlığı memurlarına, «İki maaşı geç
memek üzere» ibaresinin üç maaşa çıkarılmak is
teniyor ve binde beş de, binde ona çıkarılıyor. 

Bu değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi yazılan ve okunan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
KaJbuıl edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
Madde 23. — 12 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sa

yılı ve 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı kanun
lar hükümlerine göre yeniden Tasarruf bonosu 
ihracedilmez, ödeme ve kesinti yapılamaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önceki 
devreye taallûk eden Tasarruf bonosu ödeme ve 

kesintisi hakkında, ödeme ve kesintinin yapılma
sı gerektiği tarihte yürürlükte bulunan hüküm
ler uygulanır ve karşılığında ödeme ve kesintinin 
yapıldığı devreye ait bonolar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan tasar
ruf bonolarını, bu kanuna göre çıkarılacak bono
lar ile değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Değiştirme, Maliye Bakanlığının tesbit ve 
ilân edeceği esaslar dâhilinde yapılır ve ilândan 
sonra geçecek iki yıl içinde tamamlanır. Bu müd
det içinde bonolarını değiştirmek için müracaat 
etmiyenlerin alacak ve her türlü talep haklan 
ortadan kalkar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önoe ve
rilmiş bonoların değiştirilmesi bu bonoları ibraz 
edecek olanlara yapılır. Ancak değiştirme sırasın
da doğrudan doğruya Hazineden iktisabedildiği 
tevsik edilmiyen tasarruf bonoları bedelleri kaza-
nılmamaış gelir olarak vergiye tabidir. 

Verginin nisbeti bono bedelinin % 50 sidir. 
Değiştirme Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 

bir tüzükle düzenlenir. 
Değiştirme üzerine verilecek bonolar hakkında 

da bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici birinci madıde hakkında 
göz alanları arz ediyorum: 

SaJbi't Osman Avcı, Nihat Diler, Ruhi Soyer, 
Fcıyyaz Koksal, Arif Hikmet Güner, Abdülbâ-
ri Akdoğan, Tevfik Koraltan, Mesut Ereız, Re
şat özarda, Sabahattin Savacı. 

©uyurun Sayın Sabit Osman Avcı. Grup 
adına mı efendim? 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Hayır. 
BAŞKAN — Şahsınız adına, buyurun. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 

Başkan muhterem ar'kaldaşlarım, mâruzâtım 
sahsım adına olacaktır. 

Tasarruf Bonoları hakkındaki Kanunun 
geçici birinci maddesi, Hükümetten getirilen 
tasarı Bütçe Plân Komisyonunda bir değişikliğe 
uğramıştır. Şimdi arz edeceğim sebeplerle bu 
değişikliği önemli bulmaktayım. 

Mulh'terem arkadaşlar, bu madde ile Bütçe 
Plân Komisyonunda yapılan değiştiriş şekliyle 
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ellerinde Tasarruf Bonosu bulunan vatandaş
ların, bu tasarruf bonolarını doğrudan doğruya 
hazineden aldıklarını tevsik mükellefiyeti geti
rilmektedir. Bu mükellefiyet doğrudan doğruya 
tasarruf bonosunu elin!de bulunduranlara yük
lenmekte ve ayrıca bunu tevsik edemiyenlerden 
de % 50 misbetinde vergi alınacağı hükmü ko
nulmaktadır. Bu tasarı hakkında tümü üzerin
de konuşulurken bir çıok hatipler, eısas itibariy
le kanunun yazılışında tasarruf bonoları mev
cudumdan % 50 sinin alınmak suretiyle değil, 
mevcudunun % 50 si nislbetinde bir verıgi alı
nacağı şeklinde kaleme alınmış olduğundan bu 
fhususdaıki malhzurları ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, tasarruf bonosu alım 
satımı Türkiye'de olmuştur. Zaruretler bunu 
meydana getirmiştir, eski tasarruf bonoları 
hakkındaki kanunun kabili tatbik olmıyan hü
kümleri bu zarureti doğurmuştur. Satış zaru
reti olmuştur, satıış zaruretinim olduğu yerde 
satın alma da başlar ve piyasası teşekkül eder. 
Açıkça arz ve ifade edeceğim ki, Maliye Ve
kâletinin civarındaki arzuhalcilerin hepsinin 
dıvarmda ve masasında büyük puntolarla, ta
sarruf bonoları satın alınır, der. Kanunda da 
tasarruf bonolarının nama muharrer olarak ve
rileceği hükmü ve vazifelsi Devlete konulmuştur. 
Hal böyle iken Hükümete konulmuş iken, bu 
mükellefiyeti Hükümet yerine getirmetz, Mali
ye Vekâletinin etrafındaki arzuhalciler de ilân 
koyarak tasarruf bonosu satıınalır. Ayrıca has
ta olduğunda, parası olmadığı için tasarruf bo
nosu ile doktora muayene olanı bilirim. Muaye
nesinden çıkan hastanın eczaneden tasarruf bo
nosu ile ilâç aldığını da bilirim. Satışı önleyici 
mükellefiyeti Devlete koymuş olan Kanunu Dev
let, Hükümet teşkilâtı bu mükellefiyeti yerine 
getirmemiş, üzerinden 6 veya 7 sene geçmiş, ka
nuna göre de 5 senelik tasarruf bonoları teda
vül eder hale gelmiş, şimdi getirdiğimiz bir ka
nun ile ve hem de makable teşmil ederek bu 
elindeki miktar tasarruf bonosunun % 50 ka
darını vergi allıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bu Devletin itibarına bü
yük çapta zarar getirir. Bundan sonraki bu 
neviden çıkacak olan tasarruf bonoları veya is
tikraz bonolarının değerini düşürür, şüphe dü
şürür. Nasıl talhmin olunur ki, Devlet bir tasar
ruf bonosu veya istikraz bonosu çıkarırsa, altı 
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yıl sonra bunun % 50 sini tekrar vergi olarak 
geri almıyacağını nasıl teminat altına alırız1? 
Şimdi beş yıl sonunda, böyle bir verıgi alınma
sı halinde bundan böyle tasarruf bonolarının de
ğeri bugün eğer % 30 ise, % 10 a, % 20 ye dü
şer. Bu hususları tümü üzerimdeki konuşmada 
Sayın Şefik İnan etraflıca izah ettiler. 1 300 000 
tahmin olunuyor elinde tasarruf bonıosu bulu
nan Türkiye'de vatandaş Hemen bu arada 
antrpar.ante;z arz eldeyim ki, şahsan, memur 
maaşımdan kesilen ve Mebus ödeneğimden ke
silen tasarruf bonosunun dışında bir kuruşluk 
tasarruf bonosuna sahip değilim. 

Ama bu mükellefiyet bakınız ne getirecek; 
bizlerinki bir derece kolay ama bendemiz 3 ay
rı yerde memuriyet verdim. 3 defa terfi ettim, 
bir iki defa ek ödenek aldım. Bütün bunları 
aldığım maaş bondroları ile tevsik edemeızsem 
elimde bulunan 4 000 küsur liralık tasarruf bo
nosunun % 50 si kadar 2 000 lirayı hazineye 
vergi ödemeye mecbur tutulacağım. Tevsik et
meme de imkân yok. Verelim. Ama kanun gel
sin, vergi alınsın, verelim. Ama Van'ın Erciş 
kazasında taşaronluk yapmış bir vatandaş, er
tesi sene Muğla'da, ertesi sene Edirne'de taşa
ronluk yapmıış 100 liralık, 300 liralık, 500 liralık 
tasarruf bonosunu bu yerlerde yaptığı işin kar
şılığında almış ise Türkiye'nin dört bucağını 
gezip hazineden almış, ama ben falan sene ta
sarruf bonosu almıştım, bunun vesikalarını ba
na veriniz ki, götürüp değiştireceğim diye, bu 
insanı nasıl bir mükellefiyete, nasıl bir ağır 
külfete tabi tutuyoruz, bu hususu da düşüne
lim. Verelim ama, bu hususu da düşünelim. Fa
kat çok malhıdut spekülatörün, karşılığında ka
zanç temin etmiştir diye onları bir nevi cezaya 
tabi tutarken bir milyon 300 bin vatandaşın 
elinde bulunan tasarruf bonosundan 20 000 spe 
külâtörü cezalandıracağız diye 1 280 000 vatan
daşı Hazine, Maliye, Devlet kapılarında kapı 
kapı dolaştırıp bunu tevsik edeceksin diye bir 
hüküm getirmek hak ve adalet kaidelerine uy
gun düşmez kanaatindeyim. 

•Geçmiş Hükümetler 'zamanında ihmal veya 
ihmal edilmiş, nâma muharrer olmak keyfiyeti 
yerine getirilmemiş, bugün bunun karşılığını 
bugünkü Hükümete yüklemek de doğru değil
dir. Öyle zanediyorum ki, Hükümet bunu da 
üzerine almak istememiş olacak ki, kendi getir-
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diği tasarıda böyle bir hüküm koymamıştır. 
'Bir iki hususa dalha arz edeceğim. Miras 

yıoliyle intikal etmiş olan tasarruf bonoları bu-
lunalbilir. Vârislerden biri tasarruf bonolarını 
almış olalbilir. Fakat kendisine miras yıoliyle in
tikal eden tasarruf bonolarının nerden, ne su
retle balbasınm elde ettiğini bilmiyeibilir. Bun
ları nasıl tevsik edecekler. Şirketler infisah et
miş olabilir, Feslhedilen şirketlerin ortaklarının 
tamamına mütesaviyen tasarruf bonoları taksim 
•edilmiş olacağı gibi tasarruf bonolarını ortak
lardan birisi almış olalbilir. Feshedilmiş, muha
sebe kayıtları kaldırılmış bir şirketin bu ta
sarruf bonolarını vaktiyle nereden aldığını na
sıl tevsik etmek mümkün ..olacaktır % 

'BAŞKAN — Bir dadikanız var Sayın Avcı. 
iSABİT OSMAN AVCI ('Devamla) — En son 

cümlemi arz ediyorum. 
Şimdi bütün bunlardan sonra böyle birkaç 

bin spekülatörün cezasını milyonun üzerinde 
mükellefe yüklemek katiyen doğru olmıyacak-
tır. Hükümet eğer tasarruf bonolarından bir 
miktarının karşılığında vergi almak istiyorsa 
bunu ayrıca bir kanunla, bir vergi kanuniyle 
getirişin, o zaman hep birlikte mevcut tasarruf 
bonolarımuzın bir kusmını verıgi olarak ödiyelim, 
ama, bundan sonra çıkarılacak tasarruf bono
ları üzerinde şüphe ve tereddütler yaratacak 
bir hükmü getirmiyelim. 

•Son olarak sayın Hükümetten sarih olarak 
cevaplandırılması ricasiyle bir sualim olacak. 
Bütıçe ve Plân Komisyonunda konulan bu hük
mün Hükümet karşısında mıdır, taraftarı mı
dır? Bu hususun, Hükümetin ağzından bilhassa 
açlklannma'sını istirham ediyorum. 

Bu hususta önerge verdim, bu fıkranın çı
karılmasını teklif ettim. Eğer iltifat buyurur
sanız minnettar olurum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurun. 
Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkada

şımız var mı ? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; geçici birinci mad
deyi. Bütçe Plâ Komisyonu Hükümetin teklifi
nin ve Maliye Komisyonunun teklifinin hilâ
fına bir mânada kaleme almak suretiyle deği
şiklik yapmıştır. Ezcümle, üçüncü fıkrasında 
«Hazineden iktisaibedildiği tevisik edilmiyen ta
sarruf bonoları bedelleri kazanılmamış gelir 

olarak vergiye tâbidir» demek suretiyle bir iba
re eklemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu hüküm bir yönü 
itibariyle vergi mânasını taşımaktadır, bir yö
nü. itibariyle ceza mânasını taşımaktadır. Ver
giyle ceza sistemleri umumiyet itibariyle birbi
rine benzemektedir. Kanunsuz suç ve ceza ol
maz prensibi nasıl ceza hukukunun temeli ise, 
kanunsuz vergi alınmaz prensibi de ver/gi hu
kukunun temci prensibidir. Bu prensip ihlâl 
edilmiştir bu ibareyle. 

Medeni Kanunun 3 ncü maddesi' varıdır. 
Üçüncü maJdesinde şöyle diyor: «Kanunun hüs
nüniyeti şart kıldığı hallerde aslolan onun vü
cududur. Hüsnüniyetin olmadığını iddia eden
ler ispatla mükelleftir.» Buradaki hükümle, 
bütün tasarruf boıonsunu elinde bulunduran va
tandaşları kendisine aidolduğunu ispat külfe-
tiyle karşı karşıya bırakmaktadır ve dolayısıy-
le vatandaşlarda bir hüsnüniyet değil, bir su
iniyet olduğunu kabul etmiştir; aslolan hüsnü
niyet değil, aslolan suiniyettir. Halbuki Mede
ni Kanunu kalbul etmiş bir memleket olarak su
iniyeti değil, aslolan millî camiamız içinde 
hüsnüniyettir fikri kalbul edilmiş bulunmakta
dır. Bu tasarı buna aykırıdır. 

BAŞKAN •— Sayın Diler, bir dakikanız var. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Dar ve düşük 

gelirlilerden de gene tasarruf bonolarını satın 
alanlardan bu şekilde vergi talhsil etmek sure
tiyle verigiyi her ne kadar tasarruf bonosunu 
elinde bulunduranlardan almak istiyorsa da 
haddizatında dar ve düşük gelirlilerin sırtından 
bu verigiyi almış olacaktır. Eğer Devlet, böyle 
bir durumun önüne hakiki mânasında geç
mek istiyor idi ise bunu kendi teminatı altına 
alacaktı ve dolayısıiyle düşük şekilde tasarruf 
bonolarının tedavüle çıkmasının Önüne geçe
cekti. O şekilde bunun önüne geçmesi 'gerekirdi. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamlandı. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. 
Tasarruf bonolarının bu sekilideki durumu 

Anayasanın 11 mcıi maddesindeki müktesep hak 
prensibine tamamen aykırıdır. Zira 11 nci mad
dede, kişinin temci hak ve hürriyetlerinden 
bahsederken temel hak ve hürriyetler Anaya
sanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak 
kanunla sınırlanabilir. Bu tasarruf bonolarını 
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elinde bulunduran kimselerin iMiısaibedilmiş bir 
hakları vardır. Bu i'ktisaJbedilmiş olan halkları
nı kazanılmamış bir «gelir vaziyetinde gösterip 
vergiye talbi tUfcmalk Anayasanın 11 nci madde-
sfine aykırı bir hareket ta!kilb etmek demektir. Bu 
sebepten dolayı maddenin metinden çıkarılması 
ıgereikmektedir. Bir kaç spekülatör yüz/ünden 
namuslu insanları zararlı kılmak doğru değil
dir. Bu bakımdan metinden çıkarılması gerek
mektedir. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer? Yok. 
iSpıym Koksal, buyurun. 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Bal

kan, muhterem arkadaşlarım; tasarruf bonosu
nun kalkmasının ne kadar zaruri olduğu şu an
da daha iyi anlaşılıyor. Zaruri bir iş. iş ha
yatından gelen bir arkadaşınızım. Tevsik mükel
lefiyetinin tanzimi gerekmektedir. Eğer bu 
madde kabul edilirse, tevsik mükellefiyeti ve 
tevsik işlemi bir işkence mahiyetini alacak kabi
liyettedir. Bu bakımdan da bendeniz bu mad
de kabul edildiği takdirde' hiç değilse birta
kım vatandaşların da kendilerinin haklı ikti
sap yapabileceğini kabul ederek, tevsik mü
kellefiyetini kolaylaştırmamız lâzımdır. Ben
deniz bu bakımdan tevsik işlemi Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilecek bir t üzükle sağlanır, 
diye bir fıkranın eklenmesini veya ayrıca 
onbin liraya kadar tasarruf bonosu olanların ki, 
onların sahiplerinin de bu tevsik mükellefiye
tinden yani muayyen bir kısmın tevsik mükel
lefiyeti mecburiyetinden hariç tutulmasını tek
lif edeceğim, bu iki fıkranın da, ayrı ayn oya 
konmasını rica edeceğim. Çünkü şu şekilde, ki 
bendeniz şahsen 1961 de Kurucu Meclise girer
ken bir servet beyannamesi verdim buraya, Yü
ce Meclise, ondan sonra 1965 te girerken tekrar 
burada bir beyanname doldurduk, orada tasar
ruf bonomuzun miktarı yazılı. Her sene servet 
beyannamesi veriyoruz. Şu halde servet be
yannamesinin bir faydalı tarafını da yakaladım 
burada. Beni işkence altında bıraktırmaya ve 
benim gibi vatandaşları işkence altında bırak
tırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur kanısında
yım. Bunun için servet beyannamesinde olan
lar, her sene artan miktar zikredilmiş. Bunları 
bildirenler veyahut da her hanefi bir şekilde 
Bakanlar Kurulu ileride bunu düşünebilir, bir 
tüzükle bu hususun tesbit edilmesi lâzımdır. 
Yoksa, herkese aynı şekilde ispat mükellefiyeti... 

İspat edilebilir, edebiliriz, bir iki ayımızı har-
cıyaoağız. Bunun da bir ceza olarak çekilmesi lâ-
zımgeldiği hakkında Yüce Meclis karar verirse 
buna da uyar millet. Elbette uyacaktır. Fa
kat bir ceza da vermek doğru değildir kanısında
yım. Bu bakımdan şöyle bir önerge veriyorum; 
bunun iltifat görmesini rica edeceğim. «Tevsik 
işlemi Bakanlar Kurulunun tesbit edeceği bir tü
zükle sağlanır.« 

Benim tanıdığım bir emeklinin elinde 300, 
400 liralık kadar bir tasarruf bonosu vardır. 
300, 400 liralık bono ile gelen ve emekli maaşına 
sahibölan kimseye bu tasarruf bonosunu tevsik 
mükellefiyetini yüklememek icalbeder. Gerçi o 
da uğraşabilir. Onun vakti çok diyebilirsiniz, bir 
iş te çıkarabiliriz, onlara. Fakat yormamak, va
tandaşı üzmemek de lâzımgeldiğini kabul buyur
manızı rica edeceğim. Bilhassa Sayın Başkan
lığın bu iki fıkrayı ayrı ayn oya koymasını 
rica edeceğim. Eğer Hükümet bizzat bu madde
ye uyuyorsa, hukukî bakımdan hiç ilgilenmi-
yeceğim, madde ile. Burada bunun hukukî ba
kımdan doğru olmadığını ifade edersem, çün
kü burada bambaşka şeyler düşünülüyor. Bunu 
da bilen birisi olarak Sayın Başkandan şu iki 
fıkrayı ayn ayrı oylamasını rica ediyorum. Hü
kümet iştirak ederse, uyacağım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mesut Erez? 
Yok. 
Sayın Reşat Özarda, buyurunuz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; bu madde dolayısiyle 
Anayasadan, temel haklardan, müktesep haklar
dan bahsedildi. Bu madde üzerinde hiçbir po
lemik yapmadan, doğrudan doğruya realist bir 
görüşle, kanun çerçevesi içinde kalmak şar-
tiyle meseleyi tahlil etmemiz gerekir. 

Evvelâ, her şeyden evvel bu Mecliste kanun 
hâkimiyetini ve kanunun uygulanmasını sağla
makla mükellef olduğumuzu hatırdan çıkarma
mamız lâzım. Ve kanun hükümlerinin üstünde 
de başka indî mütalâalan buraya getirmemek 
gerekir. Bir defa yürürlükte bulunan 223 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinden bir fıkra oku
yayım. 223 sayılı Kanunun üçüncü maddesinde 
şöyle diyor : «Tasarruf bonolan nama yazılı ve 
en küçük kıymeti 10 liralık olmak üzere tertiıb-
•edilir.» 



M. Meclisi B : 135 7 . 7 . 1967 O : 1 

Madde 15. — «Bu kanun gereğince nama ya
zılı olarak ihracedilecek tasarruf bonoları ih
raçlarını takibeden yıldan itibaren beş yılın so
nunda hamiline yazılı bono ad ve itibar olu
nur.» Şimdi, kanun çıkarken demiş ki- bu ta
sarruf bonoları nama muharrer olarak çıkacak, 
beş yıl geçtikten sonra ihracını takibeden yıldan 
itibaren beş yıl geçtikten sonra hamiline muhar
rer olacak. Şimdi kanunun koyduğu bu açık hü
küm karşısında beş yılı doldurmuş olan tasar
ruf bonolarının hamiline muharrer olması ga
yet tabiîdir, normaldir. Kanun böyle koymuş 
bunu. Bunun üzerinde duramayız ve beş yılı 
doldurmuş olan yalnız 1961 de ihracedilen ta
sarruf bonolarıdır, 1962 de ihracedilenler ise 
ihracedildikleri tarihten itibaren beş yılı doldur
mamıştır. Yalnız 1961 yılında çıkarılan tasar
ruf bonoları hamiline muharrer hale gelmiş
tir. Bunlar üzerinde bir araştırma yapamayız. 
Ancak henüz beş yılını doldurmamış olan diğer 
tasarruf bonoları üzerinde, bunlar halen ka
nunun âmir hükmüne göre nama muharrer ta
sarruf bonolarıdır, binaenaleyh şu sebeple, bu 
selbeple eldeğiştirmiş, bunları kimin elinde ise 
onunla değiştirin diye bir mütalâa bahis? konusu 
olamaz. Bendeniz esasen vaktiyle yaptığım tek
life uygun olarak bir değiştirge önergesi veri
yorum. Bir defa maddenin birinci fıkrasında 
bulunan tasarruf bonolarının bu kanuna göre 
çıkarılacak bonolar ile değiştirilmesine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. Bunu daha sarih bir hükme 
bağlamak lâzımdır. Bakanlar Kurulu yetkili
dir. İsterse eski tasarruf bonolarını değiştirir, 
isterse değiştirmez. 

Şimdi geçici 1 nci maddeyi şu şekilde tadil 
eden bir telifim var. « 5 . 1 . 1961 tarihli ve 233 
sayılı Kanuna 'göre alınmış bulunan tasarruf 
bonoları bu kanuna göre çıkarılacak bonolar 
ile değiştirilir. Değiştirme Maliye Bakanlığının 
tesbit ve ilân edeceği esaslar dâhilinde yapılır 
ve ilândan sonra geçecek bir yıl zarfında ta
mamlanır. Bu müddet içinde bonolarını değiş
tirmek için müracaat etmiyenlerin alacak ve 
her türlü talep hakları ortadan kalkar.» 

BAŞKAN — Sayın özarda bir dakikanız 
var. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — «Bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten ihraçlarını ta
kibeden yıldan itibaren beş yılı doldurmamış 
olan tasarruf bonolarının değiştirilmesi 223 sa

yılı Kanunun 4 ncü maddesine göre istihkakla
rından tevkifat yapılanlarla aynı kanunun 
5 ve 6 ncı maddelerine göre tevdiatta bulun
muş olanlara yapılır. Bu suretle hak sahibi 
olduklarını tevsik ve ispat edemiyenlerin ib
raz ettikleri bonoların bedelleri ödenmez. Bu 
nevi bonolar geri alınarak iptal edilir.» 

Sayın Başkanlığa sunuyorum. Başkanlıktan 
istirham ediyorum, bütün memlekette tepkisi 
çok büyük olacak, olan çok önemli bu mad
denin oylamasının bugün değil, Millet Meclisi
nin tam ekseriyetinin mevcudolduğu zaman ya
pılmasını bilhassa arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Bu türlü itirazların yeri, yor
damı, usulü, şekli vardır Sayın özarda. 

Buyurun Sayın Savacı. 
Oylamaya oyunu kullanmamış arkadaşımız 

var mı? Yok. Oylama kupasını kaldırınız. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu getirilen geçici 
madde Türk Devletinin itibarı ile çok yakın
dan ilgilidir. Tasarruf bonolarının hakikaten 
piyasada arkadaşlarımın tavsif ettikleri tarz
da alınıp satıldıkları bir vakıadır. Tasarruf 
bonoları üzerinden fahiş kârların muhtemel 
olarak sağlanacağı doğrudur. Fakat Türkiye'
de yalnız fahiş kârlar mevzuu tasarruf bono
ları mıdır? Başka mevzular yok mudur, Tür
kiye'de böyle büyük kazançlar sağlanan? Son
ra arkadaşlar, bunun bir de bu geçici maddey
le bir nevi bir cezai hüküm ihdas ediliyor. 
Yani bunun bu devrini kapsıyan bir cezai hü
küm ihdas ediliyor. Ceza kanunla ihdas edilir. 
Bu 223 sayılı Kanun çıktığında vatandaşların 
nasıl hareket edeceği bu kanunda sarahatan 
belirtilmiş. Bu kanuna uygun hareket edildiği
ne göre kanun gösteriyor anahatlariyle; tasar
ruf bonosunun çıkarılacağını, nasıl devredile-. 
ceğini. Bunun hilâfına bir hareket olmadığına 
göre, sonradan ihdas edilen cezai bir hüküm
le, malî karakterde cezai bir hükümle, hele bir 
nakden ödeme keyfiyeti vardır burada. Tasar
ruf bonosunun yarısını almıyor, nakden ödeni
yor yani, değişme sırasında, değiştirmenin te
kevvün edebilmesi için % 50 sini nakden Ha
zineye vergi olarak verecek, ondan sonra bu 
tasarruf bonosunun yüzde yüzünü alacak. Ya
ni, kendisi evvelâ bir nakdî vergiye tabidir. 
Arkadaşlar, Türkiye Devletinin itibarı birkaç 
milyarla değiştirilemez. Biz gerekiyorsa, bir-
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kaç milyarlık fedakârlığı yapalım. Bunun eğer, 
Devletimizin, Hazinemizin itibarına menfi te
siri oluyorsa yapmıyalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Devleti ha
kikaten bir arkadaşımın ifade ettiği 'gibi, Düyu
nu Umumiyeyi bile zamanında hiç gözünü kırp
madan ödemiş bir Devlettir. îç vo dış itibarı 
çok sağlam bir Devlettir. Cumhuriyetten beri 
Cumhuriyet hükümetleri taahhütlerine çok ria
yetkar olmuşlardır. Bu itibarla, bu yolla itiba
rımıza halel geleceğini tahmin etmekteyim. Bi
raz bu hususa titizlikle arkadaşlarımın eğilme
lerini ve bu suretle talebedilen sebepsiz kazanç 
mevzuunun, haddizatında 223 sayılı Kanunun 
ihdas ettiği bir netice olduğunu, bunun tasar
ruf bonosu hamillerini değil, eğer cezalandır
mak lazımsa 223 sayılı Kanunu ihdas edip de 
bu hususları derpiş etmiyen, düşünmiyen kim
seleri cezalandırmak lâzımgelir. Bu mümkün 
olmadığına göre, böyle Devlet taahhüdü ile 
% 100 ödeneceği kanunlaştırılmış bir gerçeğin 
kabul edilerek ödenmesinden gayri Devletimiz, 
Hazinemiz için bir çarenin olabileceğini ben- I 
deniz düşünmemekteyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Güner. 
ARİF HİKMET GÜNER (Kırklareli) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
223 sayılı Kanunla çıkarılmış olan tasarruf 
bonolarının Devletin diğer çıkardığı Hazine 
bonolarından farklı olduğu aşikârdır. Bu ba
kımdan, bunu Devletin veya Hükümetin çıkar
dığı Hazine bonolariyle kıyaslamak ve ona 
göre hüküm çıkarmak tamamen yanlıştır. Bu 
bonolar münasebetiyle bir kısım vatandaşların 
mutazarrır olduğu ve bir kısım vatandaşların 
da mutazarrır vatandaşlar nisbetinde kârlı ol
dukları, kârlı işlere girdikleri aşikârdır. Şim
di, Türkiye'de her vatandaş bilmelidir ki, ge
rek kanunun boşlukları sebebiyle, gerekse ka
nunun şu veya bu sebeple kâfi derecede tatbik 
edilememesinden dolayı fırsattan istifade ede
rek haksız kârlar temin edemiyeceği bunun de
ğişik maddeyle anlatılması ve bilinmesi lâzım-
gelecektir. Bâzı arkadaşlarımız bunun bir ceza 
olduğunu söylemektedirler. Arkadaşlarım, bu 
bir cezadan ziyade bunu vergi telâkki etmek ik
tiza eder. 100 liralık bir bono 30 liraya alınır
sa arada 70 liralık bir kâr vardır. 70 liralık kâ
rın % 50 - 60 nisbetinde büyük kârlarda ki, bu
nun zaten spekülâtörlüğünü yapanlar, geniş | 

ölçüde yaptıklarına göre, % 60 vergiye tabi tu
tulacakları hesap edilirse yine %- 40 - 45 nisbe
tinde bir vergiye tabi tutulmaları gerekir. 
Ama diyeceksiniz ki, efendim Gelir Vergisi Ka
nunu vardır, esasen bu kanuna göre bu vergi 
alınacaktır. Bu da nazari bir iddiadır. Bu yol
la bu vergiyi almak imkânsızdır. Çünkü bu 
tip bir ticareti yapanların bunu gelir vergisi 
defterlerinde göstermeleri mümkün değildir. 
Göstermediklerine göre bu yolla bir vergiyi 
bunlardan almak imkânı yoktur. Nasıl ki, gi
der vergisini birtakım menbalardan alıyor
sak, istihsal vergisini bâzı menbalardan alıyor
sak, çünkü tutabildiğimiz nokta oralardır, böy
le gayrimeşru kazançlardan elde edilen faz
la kârın vergisini de bu bonoların değiştirilmesi 
suretiyle o noktada tesbit edip almak imkânı
mız vardır. Bu bakımdan bu madde isabetle 
konmuş bir maddedir. Burada benim şahsan en
dişem şudur ki, acaba iki yıl içinde Maliye Ba
kanlığı teşkilâtı bu kadar geniş ölçüde veri
len bonoların değiştirilmesini temin edebilir 

I mi? Edemediği takdirde, o zaman, zamanında 
bunların değiştirilmemesi dolayısiyle bâzı müş
küller doğabilir. Bu husus açıklandığı takdir
de bu maddenin sarahatlıkla yürüyebileceğini 
söyliyebiliriz. Bütçe Komisyonu tarafından 
isabetle konmuş ve yapılmış olan bu değişikli
ğin Yüce Meclisin tasvibiyle karşılamasını te
menni ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar 21 nci 
madde komisyon tarafından redakite edilmiş ve 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Okuyorum. 
Madde 21. — Aşağıda sayılan hususlar 'hak

kında ta'tlbik olunacak işlem Maliye Bakanlığın
ca 'hazırlanacak tüzükte bilirtilir. 

A) İstihkak sahipleri tarafımdan alınmıyan 
veya kesinti yapanlarca istihkak sahiplerine 
verilmiyen tasarruf bonolarının muhafaza şek
li ve saklanacağı süreler; 

B) Taısarraf 'bonolarını ödÜyecek ^erci ve 
mutavassıt bankalara verilecek malsraf ve ko
misyonlar ; 

C) Tasarruf bonolarına ait tahakkuk, tah
sil, düzeltme ve ıbiicümle kayıt muameleleri; 

D) 19 neu madde hükümlerine göre bono
ların Devlet hisseleri ile değiştirilme, müracaat 
usulleri, taleplerin değiştirilmeye taibi hisse 

I senetlerinin miktarını aşması halinde uyıgulana-
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cak muamele, değişltirme ânımda bonoların faiz
lerini iskontıo suretiyle ödeme ve bu hususların 
ilgililere duyurulması ve sair. hususlar. 

BAŞKAN — Madde komisyon tarafımdan 
ıbu şekilde redakte edilmişltir. 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kaibul 
edenler.... Etmiyenler.... Kaibul edilmiştir. 21 nci 
maJdde bu şekilde kabul edilmiştir. 

'Geçici birinci madde üzerinde. görüşmenin 
yeterli olduğuna dair kifayet önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Sayın (Başkanlığa 
Geçici made üzerindeki müzakere kâfi gö

rülmüştür. Kifayetin oylanmasını arz ederim. 
tsltaınlbul 

Nuri Enoğan 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mıus'tafaoğlu, 
aleyhinde. 

AHMET MUSTAFAOĞLU (Enzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım, görüşmekte olduğu
muz kanun tasarısının en mühim mad
desi olan geçici birinci madde üzerindeki 
müzakerelerde yeter derecede aıydınlik göre
medik. Bütün kazançların, gelirlerin vergiye 
tabi olduğu umumi bir prensip iken, yüz li
ralık bir tasarruf bonosunu 30 liraya alıp hak
lı veya haksız kazanç sağlıyam bir kimseden 
vergi alınmasını yadırgayan arkadaşlara cevap 
verilmesi gerekir. Bu bakımdan bu müzakere
lerin devam etmesi icalheder. Devlet itibarından 

•bahsedip de bu tasarıyla zedelenmiş olan Dev
let itibarının bir dereceye kadar giderilmekte 
(olduğunu açıkça ifade etmemiz gerekir. Bu ta
sarıdaki geçici 1 nci maddenin bir ceza olduğu
nu söyliyen arkadaşlara karşı bunun ceza ol
mayıp, vergi prensiblerine uygun bir vergi ol
duğunu açıkça izah etmemiz lâzımdır. Bu ba
kımdan kifayetin aleyihindeyim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarını
za... 

REŞAT ÖZ ARD A (Aydın) — Ekseriyet 
yok, efendim. 

BAŞKAN — Beş kişi olması lâzım. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Var efen

dim. 
BAŞKAN — Sayım Özarda, Sayın Ozansü 

Sayın Şefik İnan, Sayın Özkan, Sayım Çakır-
oğlu, ayağa kalkarak çoğunluğun «olmadığını 
ifade etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, tarihî mahiyetteki bâ
zı silâh ve askerî malzemonin Pakistan Devletine 
hibe edilmesi hakkındaki kanun tasarısının yapılan 
açık oylamasına 156 sayın üye katılmış, 3 ret 
1 çekinser, 152 kaibul 'Oyu çıkmıştır. Gerekli 
çoğunluk sağlanamamıştır. Bu bakımdan açık 
oylama gelecek Birleşimde tekrarlanacaktır. 
Gerekli çoğunluğun talhatsısul etmediği anlaşıldı
ğından 10 Temmuz Pazartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saat : 19,33 
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Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve askerî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
ibrahim Tekin 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Om an Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nalıit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Hasan Özcan 

Üye sayısı : 450 
" Oy verenler : 156 

Kabul edenler : 152 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 289 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüee 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Alı Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Ay bar 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya Özdemir 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 

Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bak§ık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğ.lu 

KAYSERİ 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
M. Ziyaeddin İzerdem 
M^nmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
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Seyit Faruk önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaear 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 

M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

Seyfi Güneşjtan 

MUĞLA 
tzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya TTluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

[Oya kat\ 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

s Murat öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölük'başı 
Musa Kâzım Coşkun 
L Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B. ) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
AH Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) (1.) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel (1.) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
îsmet Sezgin 
M. Ksmal Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

[Reddedenler] 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

[Çeklnser] 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

mtyanlarJ 
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BALIKESİR 
Adnan Akın 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik IOrbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bğk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüc<er 
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DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer (1.) 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
İlhami Erteım (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasottin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 
(D 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
ALİ ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü (İ.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmeu. 
İbrahim Etcm Kılııçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
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HATAY 
Abdullah O M 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Arcn 
Suphi Baykaım (1.) 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbcyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
İlhamı Sancar 
Fuad Sirmcn 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (î.) 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlı* 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu (İ.) 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu (t.) 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt (I.) 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
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Hacı Ahmet özsoy 
Vefik PirinçcioğLu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız (t.) 

NİĞDE 
Mehmet Albnsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(t) 

Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 

Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 

Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
M. Kemal Paiaoğlu* 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
tlyas Demir 
Keımal Nebioğlu (1.) 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı (1.) 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

Hasan Ünlü 
URFA 

Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin (1.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmld 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
(t) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
(B.) 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 

»>••« 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

135 NOİ BİRLEŞİM 

7 . 7 . 1967 Cuma 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 
RILAN İŞLER 

1. — Id'ared Umıulmiyei Vıilâyait Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili (bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli 
ve 306 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kamun tasarısı ve içişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/383) (S. Sayısı : 
349) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1967] 

2. — Köy Kanununda değişMIk yapılma
sına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Ka
nunun ıbâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve içişleri, Adalet ve Anaya
sa komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/384) (S. Sayısı : 350) 
[Dağıtana tarihi : 6 . 7 . 1967] 

3. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

4. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 

.ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

5. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, 223 sayılı Yatırımlar finansman lonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu is
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının Yatırım
lar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonola
rı ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 
| Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDÎLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Umumi hayata müessir âfetler do-
layisiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair Lo . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nın un bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nım tasarısı ve İmar ve iskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

2. — Eslki Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
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Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili Ilhami Sancar'm, Dilekçe 
Kar.rıa Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapora 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

3. — Amasya Mdl'lletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

4. — Eiski Mardin Milletvekili Malt . Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

5. — Cumhuriyet Senaitosu Bökı Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 2 . 1966] 

6. -— Cumhuriyet Senaitosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şua batı sanatlarının tarzı icrasına dair 12 JH 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

7. — Gaziantep Millet vekili Ali Ihsaın Göğüs 
ve 12 arkadaşının, ööbU sayılı Basın Kanunu 
rmn 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm ve 
Tanıtma ^e Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

8. — Cumhuriyet Senaitosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Amme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

9. — Yozgat Milletvekili Celâ/1 Sunıgur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık 7e Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

1.0. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senaitosu Üyesi Ragıp 
(Tner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

13. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
.aşarisi ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

14. — Cumhuriyet Senaitosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

15. — izmir Milletvekilli ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 



raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 .1967] 

16. — İzmir Milletvekili İhsan Gürean'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

17. — İzmir Milletvekilli İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

18. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

19. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1967] 

20. — Manisa ilinin Çapnadkebir ma
hallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının; mevcut kurula
cak olan Minik okullarında geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 

ve Plân komisyonları raporları. (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 .1967] 

22. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
2/400) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1967] 

23. — Trabzon Milletvekili Barudi Orhon'un, 
3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları 
raporları. (3/343) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 6 . 1967] 

X 24. — Orman Genel Müdürlüğü 1960 
bütçe yılı Kesinheısap kanunu tasarısı ile Or
man Genel Müdürlüğünün 1960 bütçe yılı Ke-
sinihesalbına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuma dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (1/65, 3/134) (S. 
Sayısı : 320 [Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1967] 

X 25. — Orman Genel MüdJürlüğü 1961 büt
çe yılı Kesinlhösap kanun tasarısı ile Orman 
Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesa-
>bına ailt uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (1/27, 3/140) (S. Sayısı: 321) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1967] 

X 26. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yılı Kasinıhesap (kanun tasarısı. (1/37, 3/158) 
(S. Sayısı : 322) [Dağıtma tarihi :30 . 6 . 1967] 

X 27. — Oı-man Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesimhesap Ikanun tasarım. (1/50, 3/373) 
(S. Sayısı ; 323)- [Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1967] 

28. — İstanbul Milletvekilli Çetin Altan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/483) (S. Sayısı : 332) 

[Dağıtanatarihi :6 . 7 . 1967] 
29. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 336) 
[Dağıtmatarihi :5 . 7 . 1967] 



30. — İstanbul Milletvekilli Çetin Alıtan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 337) 
[Dağıtanatarihi :6 . 7 . 1967] 

31. — İstanbul Milfl<eltıvfe!kill Qetin Altam'ın, 
Yasama ıdoıkunu'lımaızılığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtmatarihi :6 . 7 . 1967] 

32. — İstanbul Milletvekili Çetin Allban'ım, 
Yasama dokunulmazlığının Ikaildırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/605) (S. Sayısı : 338) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

33. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama dokunulmazlığının (kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 333) 
[Dağıtmatarihi :6 . 7 . 1967] 

34. — İstanbul Mllleltveûrili Çetin Altan'ın, 
Yalsa/ma d'0/kunwimaz)lığmm kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 335) 
[Dağıtımatarihi :6 . 7 .1967] 

35. — Deni'zli Mületvelkili Mustafa Karan'ın, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
•raporu. (3/303) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1967] 

36. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/53) (S. Sayısı : 346) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967] 

37. — Eski Sakarya yeni Bolu Milletvekili 
Hami Tezkan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek

kep Karma Komisyon rapora. (3/64) (S. Sa
yısı : 339) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

38. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/81) (S. Sayım : 340) [Dağıtıma 
tarihi : 6 . 7 . 1967] 

39. — Antalya Milletvekili Hasan .Fethimi 
Boztepe'nin Yasama Dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/87) (S. Sayısı : 
347) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

40. — Kastamonu Milletvekili A. Şevket 
Bohça'nm Yasama Dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sayısı : 
342) [Dağıtma tarihi :5 . 7 . 1967] 

41. — Ankara Milletvekilli Ali Rıza Çeti-
ner'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/362) (S. Sayısı : 343) 
[Dağutma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

42. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/369) (S. Sayısı : 345) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

43. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/447) (S. Sayısı : 344) 
[Dağıtmatarihi :6 . 7 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BÎRİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin sonuna 



bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân'komisyonları raporları. (1/254) 
(S. Sayısı : 298) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 .1967] 
(Görüşme sırası : 1) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporu. (2/145) (»S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 .1967] (Görüşme sırası : 2) 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 
3) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] (Görüşme sırası : 4) 

5. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 2 ar
kadaşının Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik 
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] (Görüşme sıra

sı : 5) 

X 6. — Tarihî kıymet/teki bâzı silâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı : 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] (Görüşme 
sırası : 6) 

X 7. — Ankara ve İstanbul şehirleri içme, 
kullanma ve endüstri suyu teinini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşınuı teklifi ve İçişleri. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S, Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 .1967] (Görüşme sırası : 7) 

8. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner gennaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Kominyon raporu fi y259) 
(2/71) (ıS. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] (Görüşme sırası : 8)1 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 10. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 11. — Su ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zuııguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

12. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 

13. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 



— o — 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

X 14. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici'Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

15. — Trabzon Milletvekili Haindi Orhon ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . .1967] 

16. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 17. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâza maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı : 260) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 18. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayılı 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

19. — Bursa Milletvekili 'Sadrettin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

20. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlifvanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1967] 

21. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 22. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] 

23. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
d/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1967] 

X 24. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletve
kili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1967] 

25. — Toprak ve Su Kaynakları Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1967] 

26. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması haJkkında kanun tasarısı ve MiMî Sa
vunma ve Içaşleri komisyondan raporları. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

27. — Cumhuriyet Sen'aitosu Ba/şkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuri-



yet Senatosu memur ve içhizmetler teşkilâtı 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. 
(2/508) (S. Sayısı : 296) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] 

28. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 3.1 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/176) (S. Sa
yısı : 300) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

29. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma tarihi : 6 . 6 .1967] 

30. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/153, 1/321) (S. 
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

31. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 3 arkadaşının, Rulet, tik, langırt ve ben
zeri oyun alet nıakinalan hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş 
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 
nci maddesine bir fıkra eklıenmesine dair kanun 
teklifi ve içişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1967] 

X 32. — İşçilerin iyoniızan radyasyonları kar
şı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma 
komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 310) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1967] 

X 33. — Özel Yatırım Bankası kanun tasarısı 
ile Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 15 
arkadaşının, Özel Yatırım Bankası kanunu tekli
fi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'm, 
4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
20 nci maddesini değiştiren kanun teklifi ve Ti
caret Komisyonu -ile Sayıştay, Ticaret, içişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rından 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporları (1/141, 2/32, 2/188) (S. Sayı
sı : 313) [Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1967] 

X 34. — İkinci Beş Yıllık Kalkın Plânının 
uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/367) (S. Sayısı : 
314) [Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1967] 

X 35. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 
yapımı hakkında kanun tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve Arif Ertunga'nm, 
ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun tek
lifleri ve Bayındırlık ve Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/360, 2/281, 2/323) 
(S. Sayısı : 316) Dağıtma tarihi : 28 : 6 : 1967] 

36. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/378) (S.' Sayısı : 317) [Dağıtma tarihi : 
26 . 6 . 1967] 

37. — 654 sayılı Toplum Zabıtası 'kurulması 
hakkında Kanuna ek kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları. (1/316) (S. Sa
yısı : 318) [Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1967] 

38. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadrolar ilâvesi hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/317) (S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 
26 . 6 . 1967] 





Dönem : 2 *1££* 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : Z D O 

Tarih! kıymetteki bâzı silâh ve aekerî malzemenin Pakistan Devle
tine hibe edilmesi hakkmda kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 

komisyonları raporları (1 /72) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 12 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/190/6064 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü : 
23 . 10 . 19G5 tarihli ve 19/7182D sayılı yasmrz. 
Seçim döneminin sona ermesi do?ayıs"y:c sonn^andınlmayjp içtüzüğün 69 ncu maddesi gere

ğince hükümsüz lanmış bulunan ve Jilenizin 1/733 sırasında kayıtlı «Tarihî mahiyetteki bâzı silâh 
ve askerî malzomcnin Pakistan Devletine hibe edilmesi hakkında kanun tasarısı» nın tekrar gö
rüşülmesine müsaadelerini rica çelerim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 9 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2313/3971 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakan^ğ-nca ha^r'anan ve TiirMyo Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku-
rnTraıcp. 10 . 9 . 10G4 tarihinde karar'^t^rîlaı < Tcvihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî malzemen'n 
Pa'~r.tn,n Devletine hil:c edilmesi ha'ıkmcla lıanun tasarısı» ve gerekçesi, ilişiği liste ile birlikte 
cunulmn-tnr. 

Gereğinin yapılmasını rica öderim, 
îsmıt înönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Eawal.pindi şoh-.5.ndc kurulmakta olan askerî .müzede teşhir olunmak üzere Türk Ordusunda 
zamanında kullanılmış ba£lı listede gösterilen tarihî mahiyetteki 33 kalem silâh ve askerî mal
zemenin hr.be cdilirn-osi Türk Devleti ile Pakistan Devlr.ti arasında mevcut dostluk ve kardeşliği 
•daha da takviye etmek bakımından uygun görüldüğünden işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır, 

http://hr.be
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Millî Savunma, Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/72 
Karar No. : 4 

21 .12 :1965 

Yüksek Başkanlığa 

Tarihî mahiyetteki bâzı silâh re askerî malze nemin Pakistan Devlatine hibe edilmesi hakkın
daki kanun tasarısı ilgili Bakanlık tömsileilerinin işıtiralderiylc Komisyonumuzda te'Ük'ik ve mü
zakere edildi. 

Gerekçede arz "ve izah olunan hususlar uygun mütalâa olunarak tasarı aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa âaygiyle 

sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

S. Bilgiç 

Denizli 
M. Karan 

Kırklareli 
M. 0. Türkkan 

Söızcü 
îzniir 

Ş. Osma 

Giresun' 
'M. K. Çilesiz 

Mardin 
B. Baykal 

Zonguldak 
K. Esengin 

Kâtip 
Tokat 

0. Saraç 

Hatay 
/ / . Özkan 

Ordu 
F. Gülcy 

Antalya 
II. Akçalıoğlu 

İzmir 
31. A. Aytaş 

Rize 
/. Sarıgöz 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No.. : 1/72 
Karar No. : 53 

Bütço Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksok Bakanlığıma 

28 .4 . 1967 

(Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî malzemenin Pakistan Devletine hibe cd-lmcsi hak
kında Kanun tasarısı) ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü: 

Dost ve müttefikimiz Pakistan Devlefnin Rawalpindi cehrinde kurmakta olduğu askerî mü
zede teşhir edilmek üzere, bağh listede belirtilen tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve malzemenin Pa
kistan Devletine hibe edilmesiini öngören kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kr. rulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Aydın Rize Sakarya Bolu 

/ . Sezgin E. Y. Akçal N. Bayar II. t. Cop 

• Adıyaman 
M. A. Atdlay 

Uşak 
0. Dengiz 

Ankara 
/. Seçkin 

Erzurum 
C. Önder 

Si v as 
0. Sakarya 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Gümüşanc 
S. Savacı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 266) 



istanbul 
S. Aren 
Kayseri 

A. A. Ilacıpaşaoğlu 

— 3 — 
istanbul istanbul 

N. Eroğan M. Güven 
Konya Ordu 

8. F. Önder A. II. Onat 
Trabzon 

A. Hıza üzuner 

izmir 
t. Gursan 
Trabzon 

A. 1. Birincioğlu 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî malze
menin Pakistan Devletine hibe edilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Rawalpindi şehrinde kurul
makta olan Askerî Müzede teşhir olunmak 
üzere ilişik listede nitelikleri yazılı 33 kalem 
silâh ve askerî malzemenin Pakistan Devletine 
hibe edilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
/ . İnönü 

Devlet Bakanı 
1. S. Omay 

Devlet Bakanı 
İV. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakam 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. îsîimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

.Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

• Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

10 . 9 . 1964 
Devlet Bakanı ve 
Bagb. Yardımcısı 

İT. Satır 
Devlet Bakanı 

M. Yolaç 
Adalet Bakanı 

S. Çumrah 
içişleri Bakanı 

O. öztrak 
Maliye Bakanı V. 

N. Yetkin 
Bayındırlık Bakanı 

A. II. Onat 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

K. Demir 
Tarım Bakanı 

T. Şahin 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

/ / . Oral 
Turizm ve Tanıtma Bakanı imar ve iskân Bakanı 

A. İ. Göğüs S. Kutlay 
Köy İşleri Bakanı 

L. Yurdoğlu 

•BÜTÇE VE PLÂN KOMlSYONUOTN 
KABUL ETTİĞÎ METÎN 

Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî malze
menin Fakistan Devletine hibe edilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Tasarıya- bağlı ekli liste aynen kabul edil
miştir.) 

M. Meclisi (S. Sayısı : 266) 
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L l S T E 

Sıra Cinsi Adedi I Sıra 

1 Schenirder 
2 Kropp 
3 Sahra topu 
4 Şkoda Wcrno 
5 Obüs Rus 
6 903 modeli filinta 
7 Kapaklı Şnaydcr tüfeği 
8 90 modeli tüfek 
9 108 modeli maks ağ. Mak. Tüf. 

10 Bren hafif Mak. tüfek 
11 Fransız hafif Mak. tüfcık 
12 Kınsız kılıç 
13 Çakmaklı tabanca 
14 Kap. tabanca 
15 Top tabanca 
16 Süngü 
17 Kınlı kasatura 

Cinsi 

18 
19 
20 
2.1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Portatif balta 
Teber 
Satır 
Kolçak 
Kılmç 
Zırh gömlek 
Zırh peçelik 
Ok ucu demiri 
Ccnbiye kmlı 
Lâz bıçağı 
Dizçek 
Zırh göğüs 
Miğfer 
İğneli tüfek 
Kap tüfek 
Çavgen çubuğu 

Adedi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

*>&<( 
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Dönem : 2 
ToPiantı:2 M Î L L E T M E C L I S I S. Sayısı : 

İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 2 arkadaşının Bâzı suç ve cezala
rın affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkın

da kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2 /497) 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin madde metni ve 
gerekçesi ekli olarak sunulmuştur. 

Kanunlaşması için gerekli muamelenin yapılmasını saygı ile talebederiz. 

îçel Erzincan Kırklareli Aydın 
M. Arıkan 8. Perinçek M. Atagün R. özarda 

I 

Hakkâri Elâzığ 
A. Karahan K. Nedimoğlu 

GEREKÇE 

10 Ekim 1965 genel seçimlerine kadar geçen ve bir intikal devresi telâkki edilmesi mümkün olan 
zaman içinde sosyal, siyasi ve iktisadi bünyemiz bakımından toplumda husule gelen gelişmeler kar
şısında işlenmiş bir kısım suçlara verilmiş olan cezaların çektirilmesinde ve bâzı suçların takibinde 
içtimai bir faide kalmadığı gerekçesiyle 3 . 8 . 1966 tarihinde kabul edilmiş olan 780 sayılı Af Ka
nunu ile bâzı suç ve cezalar affedilmişti. 

İşbu kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakeresi sırasında birinci maddeye ilâve edil
miş olan (D) bendi ile Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm veya 
müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş veya edilecek olanların ölüm cezalan müebbet, ağır hapse, ve 
müebbet ağır hapis cezaları da 30 sene hapse çevrilmiş idi. 

Affın istisnalarını gösteren 9 ncu maddenin ilk fıkrası ile mezikûr (D) bendi hükümlerinin saklı 
tutulmamış olması affın şümulü haricinde bırakılmış bulunan maddelere göre ölüm veya müebbet 
hapse mahkûm edilmiş veya edilecek olanların aftan istifade edememeleri gibi adaletsiz bir sonucun 
doğmasına sebebiyet vermiştir. Diğer taraftan bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 146 ncı madde
sine tevfikan mahkûm edilmiş olanlar 780 sayılı Af Kanununun 4 ve 5 nci maddeleri ile daha ön
de çıkarılmış olan af kanunlarından muhtelif şekillerde yararlanmış bulunmaktadırlar. Devlet Kuvvet
leri aleyhine işlenmiş olan bu suçlarla aralarında mahiyet farkı olmasa da bunlara nazaran daha az 
vahîım bulunan Türk Ceza Kanunununl47 nci maddesinde yazılı, «/Bakanlar Kurulunu cebren iskat 
veya vazife görmekten cebren men» fiilinin aynı kanunun 168, 171 ve 172 nci maddelerinde gösteri
len şekilleri söz konusu af kanununun 9 ncu maddesinin (A) bendi hükmüne tevfikan affın şümulü 
haricinde bırakılmıştır. 

Bahis konusu intikal devresi içerisinde işlenmiş bu kaıbîl suçlardan dolayı mahkûm edilmiş bulu
nanlar ile; aftan hariç tutulan maddelere göre ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş ve
ya edilecek olanların bu kanun hükümlerinden istifade edebilmelerinin temini ve bir adaletsizliğin 
telâfisi maksadiyle işbu tadil teklifini yapmış bulunuyorum. 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/497 9.5. 1967 
Karar No. : 47 

Yüksek Başkanlığa 
İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve arkadaşlarının, Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkında 

3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun teklifi Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve Adalet Bakan
lığı temsilcileri hazır oldukları halde komisyonu muzda tetkik ve müzakere edildi. 

Millet Meclisi Adalet Kamisyonunun 19 . 4 . 1967 günlü 18 nci toplantısında 3/431 esasta ka
yıtlı Çanakkale ilinin Yenice kazası Çinareık köyünden Hüseyinoğlu Emine'den doğma 1942 
doğumlu Mehmet İnanç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresiyle 3/457 
esasta kayıtlı Niğde'nin Çiftlik bucağı Duvarlı köyünden Döndü ve M. Kaya'dan doğma 1937 
doğumlu Er Muzaffer Cullas'm ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresinin ve hü
kümlülerine ait dosyalarının tetkiki sırasında her iki işte de suç tarihinin Bâzı Suç ve Cezaların 
Affı hakkındaki 780 sayılı ve 9 . 8 . 1966 tarihli Kanunun meriyetinden evvel olmasına rağmen in
fazların yapılması için gönderildiği anlaşılmış ve bu sebeple 780 sayılı Af Kanununun yeniden 
gözden geçirilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Filhakika 780 sayılı Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Kanunun birinci maddesinin (D) 
bendi umumi bir hüküm olarak Millet Meclisinde yapılan müzakereler sonunda maddeye ithal edilmiş 
ve sarahaten bu kanunun meriyet tarihine kadar işlenmiş olan suçlarda T. Ceza Kanunu ile di
ğer kanunlarda yazılı suçlardan dolayı ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş veya 
edilecek olanların ölüm cezaları müebbet ağır hapse; müebbet ağır hapis cezaları da otuz sene 
ağır hapse çevrilir) şeklinde kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan aynı kanunun istisnaları tadadeden 9 ncu maddesinde maddenin kabul şekline 
uygun olarak sadece müebbet ağır hapis ve ölüm cezasına mahkûm edilmiş olanlar veya edile
cekler için gerekli değişikliğin yapılmadığı görülmüştür. 

Bu haliyle ölüm cezalarının yerine getirilmesi için komisyonumuza sevk edilmiş bulunan yu
karıda isimleri yazılı iki hükümlünün suç tarihlerinin kanunun meriyet tarihi bulunan 9.8.1967 
tarihinden evvel olmasına rağmen aftan istifade edemedikleri anlaşılmış ve kanun vâzıının mak
sadının tam olarak kanun metnine inikas etmediği tesbit edilmiş bulunduğundan 19 . 4 . 1967 gün
lü Birleşimde toplantıya iştirak etmiş bulunan üyeler İsmail Hakkı Tekinel, Abbas Ali Çetin, Sabri 
Keskin, Reşat özarda, İsmail Hakkı Boyacı oğlu, Arslan Topçubaşı, Kevni Nedimoğlu, Mazhar Arıı-
kan, Mustafa Uyar, Mehmet Atagün, Yunus Koçak, N. Nazif Arslan ve Fethi Alacalı ittifakan 
Komisyon Başkanlık Divanınca bu husus ile yine aynı maddede bulunan ve T. C. Kanununun 147 
nci maddesinin ayni kanunun 168, 171 ve 172 nci maddelerinde gösterilen şekillerine de teşmil 
edilmek üzere affın kapsamına alınması hususunda bir kanun teklifinin hazırlanmasını kararlaş
tırmışlar ve ancak İçtüzük hükümleri muvacehesinde Dilekçe Karma Komisyonunun 140 sayılı 
Kanuna göre af tasarısı hazırlama yetkisi ayrık olarak kanun tasarı veya teklif hazırlanmasına 
yetkisi bulunmadığından komisyon üyelerinin almış olduğu bu karar üzerine hazırlanan kanun 
teklifi komisyon üyelerinden Mazhar Arıkan ve arkadaşları tarafımdan imzalanmak suretiyle 
muameleye konulmuştur. 

Hükümet temsilcileri teklife aynen iştirak etmişler ve Komisyonumuzca keza kanun teklifi 
uygun mütalâa edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 283) 
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İşin mahiyeti ve hayatiyeti göz önünde tutulmak suretiyle teklifin Genel Kurulda ayrıca önce

lik ve ivedilikle görüşülmesi hususu da kararlaştırılmıştır. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere hazırlanmış olan 

işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 

istanbul 
/ . H. Tekinel 

Aydın 
R. Özarda 

Hakkâri 
A. Kardhan 

Başkan V. 
Kars 

A. A. Çetin 

Burdur 
/. H. Boyactoğlu 

İçel 
M. Arıkan 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
0. Şalıinoğlu 

İmzada bulunamadı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Elâzığ 

K. Nedimoğlu 

Çorum 
A. Topçuba§t 

Kırklareli 
M. Âtagün 

Van 
M. 8. Yıldız 

Kâtip 
Niğde 

Y. Arıba-§ 

Erzincan 
S. Perinç.ek 

İmzada bulunamadı 
Eize 

C. Yalçın 
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— 4 — 
İÇEL MİLLETVEKİLİ MAZHAR ARIKAN VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki Ka
nunun 9 ucu maddesinin ilk fıkrası ve (A) 'bendi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

«Aşağıda yazılı bendlerde gösterilen suçlar 1 neti maddenin (D) bendi ile 2, 4 ve 5 nci madde 
hükümleri saklı (kalmak şartiyle bu kanun hükümleri dışında bırakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanununun 185, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde; 
135 nci maddenin 2 nci bendinde ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 
154, 155, 156 ve 157 nci maddelerinde yazılı suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 nci maddelerinde 
gösterilen şekilleri; 163 ncü maddenin 1 nci fıkrası ile 164, 165 ve 166 nıcı maddelerinde yazılı 
•suçlar; zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçları; 339, 340, 341, 403, 404 (2 nci bend birinci fık
rası hariç), 405, 406, 407, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 neu maddenin birincıi fıkrası ile 
431, 436, 440, 441, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 499, 503, 506, 508 ve 510 ncu maddelerinde ya-
ızılı ısuçlar ancak; 

1. Kaçırmanın, evlenmek 'maksadiyle yapıldığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği ve 
416 ncı maddenin son fıkrasının asli hüküm olarak tatbik edildiği, 

2, Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Kanununa göre aimımet Ve ilhtilâs suçlarından dolayı, 
hükmen tesbtit edilmiş zararın tamamen ödendiği, 

'3. Türk Ceza 'Kanununun 491, 492 ve 493 ncü maddelerinde yaizılı suçlardan, 18 yaşını bi
tirmemiş bulunanlar tarafından işlendiği, 

Hallerde bu kanunun 1 nci .maddesi uygulanır. 
4. İrtikâp ve rüşvet suçları ile Türk Ceza Kanununun $39, 340, 341, 503 ve 508 neti madde

lerinde yazılı suçlardan dolayı hükmedilmiş veya 'hükmedilecek ©lan hürriyeti bağlayıcı cezaların 
üçte ikisi ve para cezalarının tamamı affedilmiş tir. 

Ancak (hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak indirme on aydan az ve üç seneden fazla ola
maz» 

MADDE '2. — 13u kanun 9 . 8 . 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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