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1. — 1962 yılında Gelir vergilerinin 
3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitte öden
mesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 
geçici bir madde ilâvesi hakkında Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi iş
ler, Sanayi ve Tarım ve Bütçe Komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/112, C. 
Senatosu 1/34) (Sıra Sayısı: 42) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 3 . 1962) 188:191 

2. — Yüksek Murakabe Heyeti Başkan 
ve üyeleriyle uzman ve uzman yardımcı
larına ve denetçilerine ödenek verilmesi 
hakkında kamın teklifleri, bu kanun tek
liflerinin kabule şayan olmadığına dair 
Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 2/60. 2 /61 : O. Senatosu 2/10) 
f Sıra Sayısı : 43 ̂  191 :193 

Sayfa 
3. — 6183 sayılı Âmme alacaklarının 

tahsil usulü hakkında Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair Millet Meclisin
ce kabul olunan kanun tasarısı ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler 
ve Bütçe komisyonları raporları ('M. Mec
lisi 1/93, C. Senatosu 1/32) (Günde
me) (S. Sayısı : 44) 193-194 

4. — Halit kızı Nermin Akmansü'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında Millet Meclisince kafeul 
olunan kanun tasarısı ve C. Senatosu Malî 
ve İktisadi işler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/89, C. Senatosu 
1/31) (Gündeme) (Sıra sayısı: 45) 194:195 

5. — Sorular ve cevaplar 195 
.1 — Sözlü sorular ve cevaplan 195 
1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 

üyesi Celâl Ertuğ'un, ısınma maddeleri 
olarak kullanılan bilûmum yakıtların şe
hirlerimize dağılış miktarları, gösterdik
leri artışlar ve artıklarının husule getir
dikleri zararları önlemek için alınması ica-
beden tedbirlere dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (!6/23) 19*5 



2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkeine'uin Elektrik Ta
rifeleri Talimatnamesinin 22 nei madde
sinin tatibikatındaki aksaklıklara dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/25) 195 

3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Âli Aksoy'un, Çanakkale civarında 
3 yıl evrvel inşasına başlanan Çimento 
Fabrikasına ve Çanakkale - Balıkesir yo
lu üzerinde inşası tanıaımlanmış olan Va
le* Fabrikasının ne zaman işletmeye ae/ı-
lacağına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/26) 195 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi 
Lâtif Aykut'un, Siirt'in, Batman kaza
sında bir çimento fahri kasının tesisinin 
düşünülüp düşünüLmediğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 195 

5. - Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat öztürkeine'nin, 7244 sayılı Ka
nunun tatbikatında ne gibi aksaklıkların 
husule geldiğine dair sözlü sorusu ve İç
işleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun ce
vabı'' "(6/30) 195:196 

6. —- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat 
Cağa'iıın birtakım aşırı sağcı muhit ve 
gazetelerin komünizm ile mücadele adı 
altında, Atatürk devrimlerine ve Türk 
Milletinin her yönden Batıl aşması ülkü
süne bağlı aydınlan sindirmek için mü-
tearrız hır kampanyaya giriştiklerine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/31) 196 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçino'ınin, İstanbul Be
lediyesi hudutları içinde bulunan ahırlara 
dair sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun cevabı (6/32) 196:197 

8. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Ka-
rahisar Üyesi Mustafa Yılmaz înceoğlu'-
nuın, fakülte ve yüksek okullarda oku
makta olan takıntılı son sınıf talebelerin
den çeşitli sahalarda istifade edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine ve yedek 
subaylık mevzuuna dair Millî Eğitim ve 
Mill iSavunma Bakanlarından sözlü so
rusu (6/33) 197:198 

Sayfa 
9. -•- Cumhuriyet Senatosu Antalya 

Üyesi Mustafa Ömer'in, Antalya'da akar 
yalkıt f/iyatlarının yeniden tetkik edilerek 
indirilip indirilemeyeceğine d'aâr Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/35) 198 

İÜ. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Mansur Ulusoy'un, PTT İdaresinin 
malî durumuna ve Telefon kanunlarının 
tevhidine dair Ulaştu-nıa Balkanından sözlü 
sorusu (û/3(i) 198 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
üyevsıi Cemal Tarlan'in, çiftçimizin kullan
dığı süper fosfat gübrelere dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/37) 198 

12. Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
'Üyesi Cemal Tarlan'm, memleketimizdeki 
okulların duruımlarma d ah- sözlü sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hilmi İneesulu'-
nun cevabı (6/38) 198:200 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçdne'nm, yurdun muh
telif bölgelerinde yapılmış olan kadastro 
tevhitlerinin tashihi hususunda ne gibi ted
birlerin düşünüldüğüne dair Başbakan ve 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 200 

14. ----- Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet ünaldı'nın, piyasaya yeni
den ilhracedilen madenî bir kuruşlukların 
malî portesine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/40) 200 

15. —- Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
(iyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Konya'da 
Yüksek İsların Enstitüsünün ne zaman açı
lacağına ve .İstanbul'daki Yüksek islâm 
Enstitüsü binasının tedrisata yeter olup 
olmadığına dair sözlü sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Kil mi İncesulu'nun cevabı 
(6/41) 200:202 

16. —•- Cumhuriyet Senatosu Çanakka
le Üyesi Âli Aksoy'un, Çanakkale ilinin 
kalkınmasını sağlamak üzere 1952 yılın
da hazır!•alnımiş olan raporlara dair sözlü 
sorusu ve 'Blaşbakan adına Başbakan Yar
dımcısı Akif Kyidoğan'ın cevabı (6/42) 202:203 

17. Cumhuriyet Senatosu İznıir Üye
si ıVevzat özerdendi'nin, talebelere verilen 
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Sayfa 

resmî hüviyet cüzdanlarına dair, Millî Eği
tim, Ulaştırma ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlarından sözlü sorusu (6/43) 

B — Yazılı sorular ve cevapları 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye

si Turgut Göle'nin, 1 Haziran 1961 tari-

203: 
204 
204 

Sayfa 
hinden itibaren Kars t a n veya civar yer
lerden Rusya'ya ne milktarda hayvan ih
racatı ımüsaaıdesi verildiği ve C. H. P. i l 
Başkanı Saffet Tiryaki'nin yaptığı ihra
cata dair yazılı soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı ihsan Gürsan'm cevabı (7/23) 204:205 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Anayasa nizamını, müllî güvenlik ve huzuru 
ibozah bâzı fiiller hakkında Millet Meclisince 
kabul olunan tasarı gündeme alınarak, öncelik 
ve ivedilikle görüşüldü ve kanun açık oyla ka
bul olundu. 

Vaikit gecikmiş bulunduğunidan, . 6 . 2 . 1962 
Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşi

me <son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
İhsan Hajnit Tigrel 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 
Kâtip 

Zonguldak 
Tarık Remzi Baltan 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Teklif 

1. — Ylaltırıımlar Finansman Fonu teşkil ve 
tasarruf (bonoları ihracı hakkındaki 5 Ooaik 1961 
tarihli ve 223 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 3/9, C. Senatosu 

2/12) (Malî ve iktisadi işler, Sosyal işler ve 
Bütçe komisyonlarına) 

Tezkere 
2. — Cumhuriyet Seınıatosu Çorum Üyesi 

Alâa'ttin Çetin'in yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık teskeresi (3/49) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hâmit Tigrel 

KATİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Oturumu 

açıyorum. 
Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «iki defa görüşylecek İşler» kıs-

3. — YOKLAMA 

mmda bulunan k&nun tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini, arz ve teklif ederim. 

C. Senatosu Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Ankara Senatörü 
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4. __ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. ----- 1962 yılında Gelir vergilerinin S. Ku- . nemi tâyin edilmiş olanlar, yuka r ı ki f ık raya go~ 
rumlar Vergisinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 iv salınacak vergilerinin yarısını . Kurumfaı* Ver-
sayüı Gelir Vergisi Kanununa geçici bir mad- , gisi beyannamesinin verildiği ayı takibederı ay-
de ilâvesi hakkında Uf Uf at Meclisince kabul nln- , da, diğer yarısını ise, beyannamenin verildiği 
nan kanun tasarısı re Cumhuriyet Senatosu Ma- \ ayı takibederı (5 ncı "ayda ödenir. Şu k a d a r ki, 
M ve iktisadi îsler, Sanayi ve Tarım ve U'ûtee • sonuncu'Iaksil i t i ödenme süresi 1902 bü tçe yılını 
komisyonları rapnrlan (M. Meclisi 1/112, (•. »SV- \ aşamaz. 
•natosv 1/3/) (Hıra Sımışı : f°) (Tinartma- tari- \ BAŞKAN -•- Madde hakkında söz istiyen var 
hi : I . S . 1962) (!) 

BAŞKAN Bu kanunim sözlü sorulardan 
evvel görüşülmesi tek! i i' edilmektedir. Teklifi 
oyunu/.a ar/, ediyorum. Kabul (ilenler... Etmiyou-
ler... Kabul edilmişi ir. 

Terciban 'müzakeresini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlor... Kabili edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyorum-... Kabul edil
miştir. 

Maliye Bakanlığı tcıni'Siileisii hazırdır . Müza
kereye başlıyoruz. 

Raporun okunmasına lüzum »•örenler lütfen 
işaret versinler... Lüzum görmîyenler... Raporun 
okunmasına lüzum görülmemiştir. Çünkü evvel
ce tevzi edilmiş bulunmakta!ir . 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında, söz is
tiyen var mı? 

Maddelere gerilme1 uıi kabul edenler... E tmi-
yeuler... Maddolm-o geçilmesi kabul edilmiştir. 

1962 yılında. Gelir vergi ler inin 3, K u r u m l a r 
Vergis inin 2 t aks i t t e ödenmesi ve 193 sayılı 
Gelir Vergis i Ka'mmıma geçici bi r madde ilâvesi 

h a k k ı n d a Kanun 

__ I -

Gelir ve Kurumlar vergileri rıhı 
taksiti e n dirilin esi 

Madde 1. âU22 saydı Kanun gereğince 
K u r u m l a r Verdisine tabi mükelleflerin, 19G! 
t akv im yılı için beyan edecekleri kaz"ançlar üze
r inden ad la r ına salınacak Kurumlar Vergisinin 
yans ı Mayıs 19(52. ikinci ayrısı İse Rylül 1962 
ay l a r ı nda ödenir. 

Bu ku rumla rdan kendilerine öze! hesap dö-

(1) -12 S. $ı.;/,)7; hasmayay-ı tufn.no ırjtn sanım 
dadrr, 

mi;' Olmadığına göre, reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Bdmiyeulor... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. I9G1 iîıkvim yılı gelirlerine 
mülaal l ik olma.k üzm-e 193 sayılı K a n u n u n 85 
nci maddesi gereğince verilecek yıl l ık 'beyanna
meler üzerinden t ahakkuk et t i r i len (Telir ver
gi ler i ; Mart. TPaziran ve Ekim Î9R2 aylar ında 
olmak üzere üç eşit taksi t te ödenir. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz İs! iyen var 
mı;' (Yok sesleri) Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
KM İm I edenler... Mimi venler... Kabul edilmişti;". 

Buut, Buhran. Müdafaa ve Arazi vergilerinin 
fle'ir Vergisinden mahsubu 

Madde '•). - 194 M lakvim yılı gelirleri için 
uygulanmak üzere; 19.'» sayılı Kanıma aşağıdaki 
10 numaralı gerici madde eklenmişi ir: 

(b-rici İVlndde !0. - (Jeıç'ek kisMeriu sahibnl 
dukiarı bina ve araz; için ödedikleri Bina, Ruh 
ram Müdafaa ve Arazi vergileri aşağıdaki esasla
ra, güre. bunların '.Vl :r Ve'gisine nıah'subed'ilir. 

!. Bu vergi ha- ('elif Abug'sinin bina veya 
arazi iradına isa bel eden kısımlarından indirilir. 
İndirilecek ımkfer bu kısımdan fazla ise. arada
ki fark nazara aîmmaz. 

2. İndirilecek vergi!e>' hangi yılda ödenmiş 
ise, mahsup da o yılın ge'iri üzerinden hesap'a-
nacak olan (lelir Vergisinden yapılır. 

'>). dVlir Vrredsin'n bina ve arazi iradına isa-
be! eden kısmı, bunların gelirine olan uisbeti üze
rinden li'e.saplan ı r. 

-:. 'Bina Vergisinden geçici muafiyete tâbi 
olan bii'ia-arut ine-ankınacak vergiler', aynen (»den 
mis vergili r eabi (îoür Vergisinden indirilir. 

ö. Bu ••-urel'c malısuboluuan Bina, Buhran , 
Müdafaa ve Arazi vergileri 7 ! ncü maddimin 
b numaralı fıkrasına, göre masraf yazılamaz. 

B A Ş K A N - - - S ö z isfiyen:' 
Buyıuam Vehbi îb'sü. 

j V E H B Î E R S Ü (Tabiî tfyc) — Muhterem ar
kadaşlarını. önümüze ge( irilen-geçici 10 nen mad 
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deyle 5421 sayılı eski Gelir Vergisi Kanumımuı 
103 ncü maddesine tamamen dönmüş bulunuyor. 
Bu maddeye dönerken, 193 sayılı Gelir Verdisi 
Kanununda götürü indirim nisbeti (yi 20, r7c 40 
olarak bulunmaktadır. Ls böyle olunca; 1!)3 sayılı 
Kanundan daha geriye dönüyoruz. Evvelâ ">42l 
sayılı Kanunda c/c 40 değişmediğine güre, indi
rim geri gitmek suretiyle Maliye Bakanlığı bu 
yıl birkaç milyon lira ziyan edecektir. Mesele 
birkaç milyon ziyanda değildir. Müesseseleri 
doğurmak ve yerinde tutmak mühimdir. Çıkard-
mak istenen tasarıda, binaya yapılan yatırımlar
da, millî gelirin yükseldiği teshit edildikten son
ra, diğer yatırımlara tevcih edilmesi gerekirdi. 
Kanunun tümü üzerinde söz istemediğim için bu 
mevzuda daha fazla bir şey söylemiyeceğim. Gö
nül arzu ederdi ki, Zirai Kazançlar Vergisi Kanu
nunda olduğu gibi, bu kanun da tehir edilsin. 
Yeni kanunla birlikte yürüdüğe girsin. Bir mad
desi değiştirilmekte olduğundan çok eski hüküm
lere doğru gidilmektedir. Bu hususta bir teklif 
yapıyorum. Şöyle ki: 193 sayılı Kanundaki r/< 20 
yüzde 40 a çıkarılmıştır. Yüzde 40 yerinde dur
duğuna göre kanun çok geriye gitmiş oluyor. 
Bu fıkranın, geçici 10 ncu maddeye 6 ncı fıkra 
olarak eklenmesini teklif ettim ve bu hususta bir 
de takrir verdim, desteklenmesini ist i imam ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA MEHMET 
İZMEN (Giresun) — Efendim, teklif edilen, 
yeni Gelir Vergisi Kanununda yapılacak olan bir 
muvakkat tadildir. Bu itibarla yeni gelecek ta
sarının tetkiki sırasında nazarı itibara alınmak 
üzere şimdilik teklif edilen tasarının olduğu gi
bi kabulünü, rica ederim. 

VEHBİ EKSÜ (Tabii Üye) - - Sorduğum su
alle arz ettiğim durumun bir vakıa olup olmadı
ğı hususuna, evvelâ işaret buyursunlar, ondan 
sonra bunun Maliyeye getirdiği ziyanı bizlere 
duyursunlar, biz de tatmin olalım. 

BÜTÇE KOMİSYON i: ADİNA MEHMET 
İZMEN (Giresun) — Bunun için esası burada 
müzakere et m em ize imkân yoktur. Maliye Vekâ
leti eski tatbikatı sırasında böyle bir tadile ihti
yaç duyduğuna göre ve yeni gelecek olan tasan
da Hükümetin noktai nazarı bu olduğuna ve bu 
istikamette tadil getirileceğine göre bu husus ı'ü-
kümetçe de benimsenmiş demektir, (hırın hfm 

esas hakkında bir izahat verecek durumda deği
lim. Yeni gelen tasarmm da. bu istikamette oldu
ğu anlaşılmaktadır. Şimdilik bir münakaşa ba
his mevzuu değildir. 

Malûm tıfıl iniz olduğu üzere Bina Yergisi gay
rimenkul Gelir Vergisinden nıahsırbedilirdi. Gay
rimenkul sermaye iradından Bina Vergisi ve ay
rıca Gelir Vergisi alınmakta olduğundan bu ka
nım iki defa vergi alınmasını önlemeye matuftur. 
Bina Vergisi bina iradına dayanan bir vergidir. 

Eskiden olduğu gibi Bina Yergisi ban
dan mahsubedilnıediği takdirde, aynı nisbette 
Gelir Vergisi bir kere daha alınmasından 
dolayı aynı kaynaklardan iki defa vergi al
maya matuf olması itibariyle, eski hükmün 
devamından ibarettir. Yeni gelecek tasar] bu 
istikamette olduğu için bu yıl ki, tatbikat es
ki tatbikatı ihya maksadına matuftur. 

BAŞKAN - Maliyenin bir mütalâası var 
mı efendini. 

AHMET TEVEİK ALPASLAN (Gelirler 
Genel Müdürü) — Müsaade ederseniz arz ede
yim efendim. Efendim filvaki tenkid yerinde
dir. Bir taraftan bina zamları Arazi Vergi
sine mahsubedilirken. diğer taraftan götürü 
tatbikatın % 40 olarak muhafaza edilmesi dü
şünülmüş; fakat bu Maliye Bakanlığınca bi
linerek yapılmıştır. Bu yapılırken düşünece
ğimiz sebeplerden baslıcası şöyledir, arz ede
yim : Malûm olduğu üzere gayrimenkul ser
maye iradı verginin hesaplanmasında en zor 
olan kazanç nevidir. Binaenaleyh, bu zorluğu 
büsbütün artırmamak için yeni bir değişiklik 
yapmayı muvafık bulmadık. 

Ayrıca yine malûmunuz olduğu üzere bu 
kabul edilecek madde bir1 yıl yürürlükte ka
lacaktır. Fakat nisbette asıl vergi kanunun
daki tarihe doğru değil, bilâkis ileriye doğru 
her halde bir hamle yapılacak ve pürü/i er 
tabiatiyle bertaraf edilecektir. 

Ayrıca bu yüzden Maliyenin vergi kaybını 
şu anda, iki veya iki buçuk milyon civarında 
hesaplıyorum. Bu kadar az bir miktar için, 
mükelleflere bir kolaylık temin gayesiyle, 
bir nevi zorluk çıkartmaya doğru gitmeyi doğ
ru bulmadık. Onun için bu yolu tercih etlik. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BARKAN Takriri okutuyorum.. 
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VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Efendim, bir 

maruzatım var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Efendim 

üzülerek beyan etmek isterim. Burada bir 
bahsi ortaya koyuyoruz; müessese eskisinden 
çok geriye gidiyor; fakat sayın komisyon üye
leri bu mevzuu tetkik etmeden kanunu önü
müze getirdiklerini anlamış oldum. Bunun için 
komisyondan suallerime açık olarak cevap 
vermek hususunu hatırlatmak isterim. Kim
seyi tezvir etmek niyetinde değilim; ancak 
sorduğum suallere açık cevap ve vicdani ka
naatleri tatmin edici cevap isterim. Aksi tak
dirde vicdani kaanatlere göre rey kullanma
ya imkân yoktur. Bu bakımdan buraya her
kesin hazırlıklı olarak gelmesi icabeder. Yan
lış bilgilerle oylarımızı kullanmak durumunda 
kalmıyahm. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Vehbi Ersü arkadaşımızın 
tarizleri dolayısiyle huzurunuza geldim. 
Mevzu komisyonda etrafiyle görüşüldü. Mali
ye temsilcisi arkadaşımızın arz ettikleri eibi, 
bunun portesi bir iki milyon civarındadır. 
Arkadaşımızın ifade buyurdukları hususlar 
muvakkat olan bu kanun tasarısında nazarı 
itibara alındığı takdirde, beyannamelerin tan
ziminde yerine getirilmesi zaruri olan formül
lerin içinden çıkılarmyacak duruma gireceği 
anlaşılmıştır. Nef'i Hazinenin bekçisi olan Ma
liye ile bu hususta mutabıkız. Esasen tasarı ay
nen Hükümetten gelmiştir. 

Mevzuubahis kanunun % 40 gider indirimi 
yürürlüktedir. Bu tasarı ile Bina Vergisine 
yapışık bulunan, Buhran ve Müdafaa vergileri, 
Gelir Vergisinden indirilecektir. 

Eski kanunda da böyle idi. Bunun kabulü, 
bir verginin iki defa alınmasını önliyecektir. 

Maliye Vekâletinin hazırlamakta bulundu
ğu Gelir Vergisi kanunu tasarısında da bu 
madde aynen yer alacaktır. Bu itibarla, bu 
seneye mahsus olmak üzere, mükelleflerin aley
hine haksız bir hükmü tatbik etmemek dü
şüncesinden kuvvet alınmıştır. Bu tasarı ile 
güdülen gaye, Mart ayında verilecek beyan
name ve gelir vergilerinin, geçen yıla kadar 
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tatbik olunan ve gelecek yıl tatbiki zaruri ola
cak bir esasın, bu sene de mükelleflerin nef'ine 
kabulünden ibarettir. 

Arkadaşımın haklı olduğu taraf şu : Gö
nül isterdi ki, Gelir Vergisi Kanunu toptan 
gelsin ve işaret buyurdukları küçük mah
zur da ortadan kalksın. Bunun bu sene müm
kün olmayışından filvaki bir iki milyon lira 
civarında bir gelir noksanı doğacaktır. Ama 
bundan kurtulmanın yolunu Maliye ve Mil
let Meclisi bulamamış, encümen de bulamamış
tır. Durum bütün açıklığı ile bundan ibaret
tir. Bu münasebetle komisyon adına şu iki 
hususu da belirtmeliyim : % 40 götürü indi
riminden mükellefler değil; yıllık gayrisâfi 
gelirleri ancak 10 bin lirayı geçmiyen mü
kellefler faydalanabiliyor. İkincisi 193 sayılı 
Kanunla Gelir Vergisi nisbetleri de artırılmış
tır. Şu hale göre, bu tasarı yerinde bir ihti
yaçtan doğmuştur. Bununla beraber bu tasan 
muvakkat bir kanun olacaktır. Bir seneye mah
sustur. Zaten 1962 senesi içinde asıl Gelir Ver
gisi Kanunu gelecek ve muhterem arkadaşımı
zın ifade ettikleri mahzuru izale edici tedbirleri 
elbirliğiyle alınış olacağız. Maruzatım bu kadar
dır. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan tasarı 193 sayılı 

Kanunun getirdiği yeniliği ortadan kaldırmak
ta ve 5421 sayılı mülga Gelir Vergisi Kanunu
nun Bina ve Arazi Vergilerinin Gelir Vergisin
den mahsubu esasına rücu etmektedir. 

Mevcut tasarı 193 sayılı Kanunun 74 ncü 
maddesinin sondan bir evvelki fıkrasındaki 
% 40 götürü indirim esasına hiç temas etme
mektedir. Halbuki 5421 sayılı Kanun götürü 
masraf indirimini % 20 kabul etmişti. 193 sa
yılı Kanunla nisbetin % 40 a çıkarılmasının se
bebi de Bina ve Arazi Vergilerinin masraf ola
rak kabul edilip mahsup esasının terk edilmesi 
idi. 

Şu hale göre, geçici 10 ncu maddenin 5 nci 
fıkrasının kabul ettiği esasa uyarak 74 ncü 
maddenin sondan bir önceki fıkrasının aşağı
daki şekilde tadilini teklif ederim. 

6. 193 sayılı Kanunun 74 ncü maddesinin 
sondan bir önceki fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 
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«Bide ettikleri yıllık gayrisâfi irat tutarı 

10 000 lirayı geçmiyen mükellefler diledikleri 
takdirde, kiraya verilen mal ve hakların umu
ma şâmil olmak üzere yukarda zikredilen gider
lere karşılık olarak hasılatlarından % 20 sini 
götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulü
nü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden 
vazgeçemezler.» 

Tabiî Üye 
Vehbi E m i 
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i Yüksek Başkanlığa 
l 43 sıra sayılı; Yüksek Murakabe Heyeti Baş-
j kan ve üyeleriyle uzman ve uzınan yardımcıla-
I rina ve denetçilerine ödenek verilmesi hakkın-
1 da kanun tekliflerinin reddine dair Millet Mec-
| lisinee kabul olunan Bütçe Komisyonu raporu 
! ve O. Senatosu Bütçe Komisyonu raporu tab

edilmiş ve dağıtılmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN Koiuisvonun bir mütalâası var 
mı r 

BÜTÇE KOMİSYONl BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) - KuiniMonumuz 
bu fikre katılmıyor, efendim. 

BAŞKAN" - - Tabiî Üye Sayın Vehbi Hrsii'-
nün takririni reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... 18 reye karşı ekseriyetle 
reddedilmiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun 1 . 3 . 1962 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. - Bu kanunun hükümlerini Ba-
k;;.ılar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umtımiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Heyeti um um iyesini reyinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Yüksek Murakabe Heyeti Başkan ve 
üyeleriyle uzman ve uzman yardımcılarına ve 
denetçilerine ödenek verilmesi hakkında kanun 
teklifleri, bu kanun tekliflerinin kabule sayan 
olmadığına dair Bütçe Komisyonunca hazırlanan 
raporun Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/60, 61: C. Senatosu 2/10) (Sıra 
Sayısı: 43) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır okutuyorum. 
efendim. 

Mezkûr kanun tekliflerinin gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

C. Senatosu Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Ankara Senatörü 

BAŞKAN — Encümen namına değil mi efen
dim?. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Evet 
efendim, encümen adına, 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz, kanun ta
sarısı tabı ve tevzi edilmiştir. Ancak, 48 saat 

! geçmediği için gündeme alınamamıştır, önerge 
J teklifin gündeme alınarak görüşülmesini iste

mektedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-. 
ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilme-

; mistir. 
Bir takrir daha var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
44, 45 sıra sayılı kanun tasarıları ve rapor-

j hırı tali edilmiş ve dağıtılmış bulunmaktadır. 
| Mezkûr kanun tasarılarının gelen kayıtlar--
j dan gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle gö-
| rüşülımesini arz ve teklif ederim. 

C. Senatosu Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Ankara 'Senatörü 

BAŞKAN — Efendim, iki tane kanun tasa
rısı tevzi edilmiş, fakat 48 saat geçmediği için 
gündeme alınmamıştır. Şimdi gayemiz, bu iki 
kanun tasarısını gündeme almaktır. Şimdi bu 
takrirleri bir bir reyinize arz edeceğim. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Müsaa
de buyurursanız önerge hakkında bir izahatta 
bulunmak istiyorum. Arkadaşlar meselenin ma
hiyetini anlıyaımadılar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Efen

dim, arkadaşlarımız mükelleflerle yaptıkları 
çok yakın temaslar neticesinde bilirler ki, pi
yasa çok sıkıntı içerisindedir. Perişan vaziyet
te olan bâzı müesseselerin borçlarını daha uzak 
devrelere intikal ettirmek suretiyle bir rahatlı
ğa kavuşturacak bir tekliftir. Bu itibarla .müza
keresinin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hacıbaloğlu. 
OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat) — Muh

terem arkadaşlar; bir teklifin gündeme alın
ması, ivedilikle ve tercihan konuşulması mev
zularını bendeniz senatörlüğümün ilk günün
den itibaren muhalif olduım ve halen de mu
halifim. Her hangi bir mevzu geldiğinde henüz 
üzerinde bir tetkikat yapmamıza fırsat veril
meden ve o mevzu hakkında da bir fikir sahibi 
olmadan ve üzeninde hiç, çalışamadan ve ha
zırlanmadan buraya geliyoruz. 

Burada da bir teklif ile, gündeme alınması 
teklifi ile karşılaşıyoruz. Bu suretle mevzua 
tam bir vukuf peydan eylemeden, maalesef çı
karılmasına seyirci kalıyoruz. Bendeniz istir
ham ediyorum; eğer maihiyetinde ivedilik ve 
müstaceliyeti olmıyan konulan, teklifleri bura
ya ivedilikle getirmiyelim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bckata. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, arkadaşımıza hak vermemeye imkân 
yok. Ben de hakikaten bu nevi ivedilik ve ön
celikle müzakerelere öteden beri aleyhtarım. 
Yalnız, bir durum vardır ki, izahına vesile ver
dikleri için kendilerine müteşekkirim. Yüksek 
Senatonun da. vuzuhla bilmesine ihtij'aç var
dır. Durum şudur; Millet Meclisi, tasarı ve tek
liflerin çoğunu öncelik ve ivedilikle kabul ede
rek Senatoya gönderiyor-, öncelik ve ivedilik
le kabul edilerek Senatoya gelen tasarı ve tek
lifler için ise Senatoya 15 gün müddet tanın
mıştır. Bu İT) günlük müddet içinde Senatodan 
çıkmazsa, Millet Meclisince kabul edilen metin 
kendiliğinden kanunlaşıyor. İşte bu durum, ko
misyonları da. Senatoyu da güç duruma sok
maktadır. 

Şimdi, biraz evvel bahis konusu olan âmme 
alacaklariyle ilgili tasarı Millet Meclisinin 24 
Şubat 1962 tarihli 55 nei Birleşiminde öncelik 
ve ivedilikle kaluıl edilmiştir. Senatoya 15 gün 
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müddet bıraktığımız takdirde, demek ki, Martın 
10 veya 11 nei gününe kadar Senato bir karara 
bağlamazsa Millet Meclisinin kabul ettiği me
tin kendiliğinden kanun haline gelecektir. 

T. B. M. M. olarak biraz önce, Meclis, otu
ruma 26 Marta kadar ara vermiştir. Ara ver
me tatil midir, değil midir? Bu da ayrı bir prob
lemdir. Şayet Senato tatile girmez de karar ver
meden 15 günü geçirirse bu tasarı kendiliğin
den kanunlaşacaktır. Bu nevi meseleler karşı
sında kalan encümeniniz, bu gibi acele işleri 
huzurunuza tatilden önce arz etmeyi tedbirli 
bir hareket saymıştır. Durum bundan ibarettir. 

Bu vesile ile şu hususu da arz edeyim: 44 
sıra sayılı tasarının mahiyeti, biraz önce arka
daşımın ifade ettikleri gibi: «'Gelir, Kuramlar. 
dâhilden alınan İstihsal, Nakliyat, Banka ve 
Sigorta muameleleri vergilerini ödemekte zor
luk çekenlerin, bu vergileri ödemelerinin iki 
bütçe yılını geçmemek şart iyi e tecilinden» iba
rettir. Piyasaya ferahlık getireeeği kanaati, bu 
tasarının getirilmesine âmil olmuştur. 

Diğerine gelince, o da Millî Mücadelede tü
men kumandanlığı yapmış ve hizmetleri fevka
lâde olarak takdir edilmiş bulunan merhum 
Kurmay Albay Hal it Akmansu'nun kızı Neri
man Akmansu'ya vatani hizmet tertibinden 500 
lira aylık bağlamakla ilgilidir. Muhterem Se
nato, bayram tatiline giderken, vatanperver
ine hizmetler görmüş bulunan bir kumandanın 
muhtaç kızma yerinde bir bayram hediyesi ver
meyi çok gönınez düşüncesiyle bunu da huzu
runuza getirdik. (Alkışlar) 

l>AŞKA.\T HJfendim, verilen izahattan son
ra teklifleri teker teker reyinize arz ediyorum : 
Evvelâ 618;') sayılı Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkında Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair Millet Meclisince kabul olunan 
kanun tasarısı ve Senato İktisadi İşler ve Büt
çe Komisyonu raporlarının gündeme almmasr 
m kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tercihan müzakeresini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kalın! edilmiştir. 

ivedilikle müzakeresini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabııî edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Şimdi ikinci kanunu da oylarınıza arz 
edeceğim. 

Hal i t kızı .Verinıan Akmansii'ye vatani hizmet. 
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Derti'bmdeıı aylık bağlanması hakkındaki kanun | 
tasarısının gündeme alınması hususunu oylarını- ı 
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ter... Kalbul edilmiştir. İvedilikle müzakeresini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... fotin i-
yenler... Kabul edilmiştir. Öncelikle müzakeresini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kanunların müzakeresine geçiyoruz. 

3. — 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkında Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair Millet M edişine e kabul olunan ka
nun tasansı ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve İk
tisadi isler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/93, C. Senatosu 1/32) ((Umdeme) (S. 
Sayısı : 44) (1) 

BAŞKAN — Şimdi birinci maddesini okutu
yorum. 

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kında Kanuna geçici bir madde eklenmesine da

ir kanun tasarısı 

Madde 1. — 6183 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çiri 4 ncü madde eklenmiştir: 

Geçici madde 4. — Gelir, Kurumlar, Dâhilde | 
alınan istihsal, Nakliyat ve Banka ve Sigorta mu
ameleleri ve vergilerinden, 1.1.1962 tarihinde 
vâdesi geçmiş borcu bulunanlardan 48 nci mad
deye göre yaptıkları tecil talepleri bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce reddedilmiş olanlar ile 
'haklarında aynı madde uygulanmış bulunanların 
(İktisadi Devlet Teşebbüsleri hariç) bu kanunun ı 
yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil 
dairesine yazı ile müracaat etmeleri şartı ile; 
son durumları yeniden incelenir. 

Bu inceleme sonunda, zor durumda bulunduk
ları anlaşılanların, bakiye borçları (hu kanunun 
şümulüne giren borçlardan 1 . 1 . 1962 tarihi İh-
kanunun yürürlük tarilhi arasında cebren veya rı 
zaen tahsilat yapılmış ise taksitlendirilmek sure
tiyle tecil edilecek miktar borç bakıyesidir..! Ala- j 
liye Bakanlığınca, 48 nci maddedeki iki yıl kaydı- { 
ile bağlı olmaksızın; 1962 bütçe yılı sonunu teca
vüz etmiyece'k şekilde; taksitlendirilmek suretiyle 

(1) 44 S. Sayılı b asm ay azı tutanağın sonnn-
dadır. 
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münasip müddetle bir defaya mahsus olmak üze
re tecil olunabilir. 

Kanunun teminat istenmesi, faiz aranması, 
haczedilmiş malların teminat yerine geçmesi, te
minatın değiştirilmesi ve değerini kaybetmeden 
teminatın i anlamlanması ile ilgili hükümleri mah
fuzdur. 

Maliye Bakanlığı bu madde ile tanınan tecil 
yetkisini kısmen veya tamamen mahallî teşkilâta 
devredebilir. 

Tecil şartlarına riayet edilmemesi; ta'hsil dai
resince yapılacak yazılı tebliğ üzerine 1.5 gün için
de değerini kaybeden teminatın veya mahcuz mal
ların tamamlanmaması veya yerine başkalarının 
gösterilmemesi hallerinde âmme alacağı muaccel 
olur. 

BAŞKAN— Madde hakkında söz isi iyen Bu
yurun Sayın Turan. 

BERÇ TURAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem üyeler; kanun hakkındaki Bütçe Ko
misyonu Başkanının izahatını dinledik. Ancak 
fbu kanunda bendenizin şahsan kabul etmediğim 
bir nokta var. Maliyece yapılacak tahkikat neti
cesinde bir kanuni tasarrufun bulunmasıdır. Za
ruret halinde bulunan bir tüccar vergisini öde
memekten mütevellit bir müracaatte bulunmakta
dır. Ve 1962 yılı malî senesini tecavüz etmemek 
suretiyle tecil talebindedir. Bu talebi, bir tak
dire dayanmaktadır. Kanunun takdire dayanan 
hükümlerinin istimali, daima suiistimale sebebi
yet. verir. Madem ki, zaruret halinde olan tücca
rı kanunun bahşettiği bir haktan istifade ettir
mek istiyoruz. O halde artık takdir olmaz. Ka
nunun mutlak hükmü yerine getirilmelidir. Bu 
sebeple bu imkândan faydalanmak için müracaat 
eden tüccara otomatikmau bu hakkın verilmesi
nin teminini istirham ediyor ve bu hususta da 
bir takrir veriyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA KÂZIM 
YURDAKUL (Sakarya) — Muhterem arkadaş
larını, zor durumda olan tüeeai'lann tahsil edil-
miyen vergileri için son zamanlarda pek çok mü-
racaatlcr yapılmıştır. Bunların bir kısmı redde
dilmek durumu ile karşı karşıya kalmış bulun
maktadırlar. Acaba hakikaten bütün mükellefler 
böyle bir zor durumda mı, değil ini; foğer kanu
nun bu açık kapısını bırakırsak Maliye Vekilinin 
lekrar vergi toplamasına, vergi tahsil etmesine 
imkân yoktur. Esas itibariyle bu muamele de 
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bir tetkike muhtaçtır. Bir mükellef borçlu du
rumda bulunduğu takdirde, .şu muamelenin ya
pılmasına matuf bulunmaktadır. Bugüne kadar 
olan tatbikat da aynı şekilde cereyan etmiştir. Bi
naenaleyh, bu tatbikatı görerek, otomatikman bü
tün mükellefleri. hakları tanıdıkları takdirde, 
bugüne kadar al ummamış bulunan vergileri de 
ilk fırsatta ödemeleri imkân dahilindedir. Ve son 
olarak tâyin edilen müddel de tüeearı eok daha 
ağır şartlar -ıhında ve fabrikalarının, malının 
mülkünün .satılması gibi bir durumla, kalabilir
ler. Bu itibarla ödemek iktidarında olan tüccara 
bunu ödemek imkânı verilmesi lâzımdır. Maliye 
Vekâletinin sıkıntısı, hepimizin gözü önündedir. 
Bütçenin müzakeresi sırasındaki Maliye Vekili
mizin. beyanlariyle hepimiz bunu öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bu itibarla Maliye Vekâletini yeni ye
ni külfetlere sokmaya hakkımız yoktur. Bu acık 
kapıyı bırakmamamızı Komisyon olarak rica edi
yorum. 

BALKAN - Başka söz istiyen yok. Tâdil 
teklifi de bulunmadığına göre, maddeyi aynen re
yinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ter... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN ----- Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ktmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umum iyesini reyinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
nun kabul edilmiştir. 

Diğer kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

-/. ----- Halit kızı N ermin Akmansü'yc vatanı 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı 
ve C. Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları, raporları (M. Meclisi t/89, C. Se
natosu 1/31) (Gündeme) (Sıra sayısı : 45) (1) 

BAŞKAN --- Mazbatasının okunmasına lü
zum görenler var mı3' (Yok sesleri) 

Kanunum heyeti umumiyesi hakkında söz. is 
tiyen var mı? Olmadığına göre maddelere ge-

(J) 45 S. Sayılı basmayazı tutanağın sorum
dadır. 
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çiltmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Eltımiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Maddeyi okuyoruz •: 

Halit k ıa Nermirı Akmansü'ye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

Madde 1. - - Millî Mücadele tümen kuman
danlarından olup, fevkalâde hizmetleri görülen 
merhum Kurmay Albay Halit Akmansü'nün 
kızı Neı\min Akmansü'ye. hayatta bulunduğu 
müddetçe, vatani 'hizmet ertibinden f>00 lira 
aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Mtaddeyi o\ arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... i n bul edil
miştir. 

Madd 2. — Bu kanun yayımını takibedeu 
ay başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kaibul eden'or... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kamunun hükümlerim Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunum heyeti umumiyetini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul odenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN Mfendim, günldemin müzakere 
sine geçiyoruz. 

KÂZİM YURDAKUL (Sakarya) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂZIM YURDAKUL (Saknryaj Demin 

kanunun müzakeresi sırasında, muhterem lî-oi 
simiz Maliye Vekâleti Umum Müdürüne söz ver
diler. Değerli Umum Müdürün izahatına teşek
kür ederiz. Asma, Senatomuzda söz söyleme yet
kisi bir milletvekiline dahi verilmediğine göre, 
ve Umum Müdüre söz vererek Maliye Vekilini 
bizim •müzakeremizden muaf tutması gibi bir 
ananenin tesisinin doğru olnuyaeağı kanaatin 
deyim. Sayın Umum Müdürün rencide almama
larını rıea edeeeğim. Bundan sonraki müzake
relerde Maliye Vekilinin de bizzat Senatod i 
bulunmasını istirham .ederken, Reis Bevden d_> 
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umum müdürlere söz vermemesini nen ediyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Meseleler hislerle, halledilmez. 
Kanun ve nizamla halledilir. Nizamnameyi 
okuyacağım ondan sonra karar verebiliriz. 

«Vekiller namına Heyeti (Jnuımiyede : öz 
söylemek için gönderilecek birinci derece deva 
ir rüesası Vekâletlerinden her veyahut münha
sıran bir iş, için beyanatta bulunmaya mezun 
olduklarına dair Riyasete hitaben tahriratı hâ
mil olacaklardır. 

Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete ve
rilir. 

Reis, gelen zatın hangi Vekâlet namına söz 
söyiiyeeeğini Heyete bildirir. 

Divanı Muhasebat Reis ve reisisani'leri de 
icabında Meclise izahat verebilirler.» 

Maliye Vekilinin gayet mühim müzakeıat 
ile meşgul olduğunu bildiğim için söz vermiş 
bulundum. Takdirinize arz ediyorum efendim. 
(Alkışlar) 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

,1 - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR] 

BAŞKAN --- Cündemc geçiyoruz. Sorular. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertıığ'un, ısınma maddeleri olarak kullanı
lan bilûmum yakıtların şehirlerimiz t dağılış 
miktarları, gösterdikleri artışlar ve artıkları
nın husule getirdikleri zararları önlemek için 
alınması icabeden tedbirlere dair Sanayi Haka
nından sözlü sorusu (6/23) 

BAŞKAN — Sanayi Vekili yoktur. Gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Eifal Öztürkçine'nin Elektrik Tarifeleri Tali
matnamesinin 22 nci maddesinin tatbikatında-
ki aksaklıklara dair Sanayi Bakarımdan sözlü 
sorusu (6/25) 

BAŞKAN — .Sanayi Vekili yok. Gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

3. --- Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Âli Aksoy'un, Çanakkale civarında 3 yıl evvel 
inşasına başlanan Çimento Fabrikasına ve Ça
nakkale - Balıkesir yolu üzerinde inşası tamam
lanmış olan Valex Fabrikasının ne zamıan işlet
meye açılacağına d-air Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/26) 

BAŞKAN — Sanayi Vekili yok. Gelecek Bir
leşime bırakılm-şt ;-. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâtif 
Aykut'un, Siirt'in, Batman kazasında bir çimen
to fabrikasının tesisinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

BAŞKAN — Sanayi Vekili yok. Bu itibarl-ı 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

.1 —- Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 72 i i sayılı Kanunun tat
bikatında ne gibi aksaklıkların husule geldiğimi 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

4 . 1 . 19u2 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Dahiliye Vekili tara 
fmdan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile talebederim. 

İstanbul Cumhuriyet Senatörü 
Dr. Rifat öztürkçine 

I - 7244 sayılı Kanunun tatbikatında ne gibi 
aksaklıklar husule gelmiştir. 

Meselâ İstanbul Belediye memurlarında 
1 750 lira ücret alan müktesep hakları hiç ta
nınmadan gelişigüzel maaşlarında yapılan in
dirimlerinde : 

a) Hangi kanuna dayanarak yapılmıştır. 
b) Hangi encümen kararma dayanarak 

yapılmıştır. 
e) Belediye Riyasetinin hangi yazılı emri 

ile bu maaşlarda indirme yapılmıştır. 
II - 1 250 lira ücret alanlar ne gibi muame

leye tâbi tutulmuştur. 
III - 52 kişiye maaşlarında indirme usulü 

yerine istisnai bir liste tanzimi ile ücretleri dü-
şürülmüyor. 

IV - Buna mukabil istanbul Fen İşleri Mü
dürlüğünün yevmiye kadrosuna 27 Mayıs 1960 
tarihinden sonra yeni alınan 83 kişiye 30 lira 
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iie 60 lira. a ras ında yevmiye ile yeni tâyinler 
yapılmış. 

'Belediye bir taraf tan .17 sene gibi aynı işı-
lerde çalışmış verimli ve eni ıskan elemanları
nın yevmiyelerini hiçbir kanunun ruh ve esası
na uymadan keyfî indir imler yaparken b i r de 
İne Belediye mevzuatını bilmeden işin acemile
rine 60 lira. gi'bi bir ücretle tâyinleri sağlamın 
işçiler alıyor. 

Bu usulsüz ve kanunsuz işlemi yapan İstan
bul Belediye iîeisi hakkında ne gibi kanuni 
muameleye tâbi tu tu lmuş tur . 

BAŞKAN - «ayın içişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANİ AHMET TOPABOÜLU 
(Adana) ----- Ook muhterem arkadaşlar ım. İstan-
!)>ul Senatörü Hay m Rıfat Öztürkçine arkada
şımızın 7244 sayılı Kanunun ta tbikat ına ait su
allerine arzı cevap -ediyorum. 

Bu kanun 1959 yılında, müteferrik müstah
demlerin du rumunu tesbit etmek üzere çıkarıl
mıştır. O zamandan, kanun çıkmazdan evvel 
Devlet daireler inde çalışan müteferr ik müstah
demlerin tâyin, terfi ve üst derece almalar ında 
bir int ibaksızl ık bulunmakta, idi. İstanbul Be
lediyesinde de bu' yıla kadar istihdam edilen 
müteferr ik m usta h'd em I e ri n 1 > in;< >kl a rı kendi 
derecelerinin üzerinde, 4 ilâ 10 derece, almak
ta idi. Bir daire müdürü 800 l i ra alırken, eni
r inde çalışan müteferr ik müstalhdem 1 100 -
1 250 lira ücret al ıyordu. 1960 yılı bütçesi tat
bikat ında bu müşkülât belediye idaresince tes
bit edilmiştir. Ve bunun üzerinde 'belediye 
komisyon karar ı ile 1961 yılı bütçesini yapar
ken, bu kanuna <^üre ayar lamalar yapılmışt ır . 
Daıha evvel 7244 saydı Kanundan evvel, kanun 
çıkmadan evvel müteferrik müstahdemler tayin 
edildikleri derecenin -1 10 derece üstüne tayin 
edilebiliyordu. Ve İ'sianbu! Belediyesinde böy-
leleri vardı, f aka ! bu kanuna »'öre bir müte
ferrik müstahdem kemli kadrosundan ancak 
üç derece üst ücret alabileceği için ayarlama
lara ihtiyaç görülmüş ve bu ayarlamak*r Bakan
lığın da çahşmasiyie yapılmış bulunmaktadır . 
'Belediyenin 12 000 müstahdeminden S S00 ii 
('Anlaşılamadı)' . . . .Bunlardan ancak 606 sınuı 
İçendi derecelerinde çalıştıkları, diğerlerinin de 
receleriııin üstünde 4-10 misli fazla ücrei h- ,-akst ı-

rıldıkları gürülmüştür. Bunun üzerine Belediye 
Encümeni haklı olarak 'bütçe tanziminde ayar
lamalar yapmış ve bu ayarla.mala.rla da kadro-
İrda açıkta kalanları hizmet derecesine göre 
hizmete almış, bâzıları da açıkta kalmıştır. Yok
sa belediye dairesinin haksız bir muamelesi 
görülmemiştir . 

Elektrik idaresinde 30 - 60 lira yevmiye 
alındığı 'bugünkü kadrolarda mevcut değildir. 
.Bir tek işçi elli lira yevmiye, a lmakta , diğerleri 
de 10 - 15 lira yevmiye a lmaktadı r la r . Yapılan 
muamelelerde bir usulsüzlük görülmemiştir . 
Arkadaşımızın söylediği gibi müesseseyi değil 
tekdir etmek, t akd i r etmek icabeder, arz ede
rim. 

BAŞKAN Savm soru sahibi. 

l i î h A T ("OTÜMK^I'NE (İs tanbul) — Sayın 
Daiıiliye Vekilimizin 'beyanlarına, t e şekkür ede
rim. Yalnız, kendilerine üzüntü ile sormak is
teriz ki, bir bayan sekreter 1 250 lira gibi bir 
ücret alırken, öbür ta raf ta bir hıfzısıhha müte
hassısı, bir veteriner mütehassısı, 'bir uzman 
maalesef 1 250 liradan dallı a az bir ücret al
maktadır . Eğer bu memlekete kanun ta tb ik i 
lazımsa bunun bilaistisna bütün memur la ra ay
nı tatbikini isterim. Mâruzâtım bu kadardır . 
('Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırı lmışt ır . 6 ncı 
soruya geçiyoruz. 

(i. -- Cumhuriyet Senatosu tlıjesi Esat Ça-
(ja'nm, birtakım aşırı sağcı muhil ve gazeli!V-
riu komünizm ile mücadele adı alltnda, Ata-
türI; <levrimlerin e ve Türk Milletinin her yön
den Bal/ılaşması ülküsüne bağlı aydınları sin-
< t irmek için mülceırrız bir kampanyaya girişlik-
h ı-irıc dair lîasbakandan sözlü sorusu (ti/ol) 

ESAT ÇAĞA — Dünkü kanunun kabuliyle 
sfMü sorum mevzusuz kalmıştır. Geri alıyorum. 

/'. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Hifat öziürlicine'nin, İstanbul belediyesi hudut
ları içinde bulunan ahırlara dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/32) 

BAŞKAN — Sual sahibi ve Vekil buradalar. 
S o r uy u oku tuyo nura. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Dahiliye Vekili 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gı ile arz ve talebederim. 

İstanbul Cumhuriyet Senatörü 
Dr. Rifat öztürkçine 
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beş milyon liranın teminine başlamıştır, önü
müzdeki günlerde hu fabrikanın inşasına başla
nacaktır. Belediyenin yaptığı bu tasarruflar is
tanbul'un menfaatinedir. Ve (bir kanunsuzluk 
görmüyorum. Bu bakımdan belediyeye bir sual 
sorulmamış ve tahkik mevzuu yapılmamıştır. 
Arz ederim. 

İstanbul Belediye Reisinin emirleri gereğince 
(Zeytinburıru, Sağmaeılar, Taşlılarla gibi bölge
lerde) ana cadde dışında bir tek ineği olan va
tandaşların ahırları kapatılıyor ve mühürleni
yor. 

J. Belediye ahırlar mmtakası tesbit etme
miştir. 

'2. Belediye kendi ahırlarını daha hâhî şeh
rin göbeğinde tutması. 

• !. Belediye hududu içinde domuz ahırları. 
•i. Belediye hududu imnde yüzlerce ahırla

rın "bulunmasına rağmen... Bu yukarda, arz edi
len bölgelerdeki bir tek ineği 'bulunan ahırları
nın mühürlelcuîer hakkında ne gibi takibat açıl
dığını (159o sayılı ITjnumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 24(î ncı maddesi ve 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 99 ucu ve 100 neü maddelerine! 
Belediye Reisinin salâhiyeti dışında kalır. 

BAŞKAX — Dahiliye Vekili. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOÜLU 
(Adana) —- Rifat öztürkçine arkadaşımın İstan
bul Belediyesi lıudütları içindeki ahırların şe
hir dışına çıkarılması hakkındaki sualim' arzı 
eevabediyorum. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 ncı mad
desine göre şehir dahilindeki ahırların şehir dı
şına çıkarılması belediyenin vazaifi içindedir. 
Ayrıca, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 24G 
ncı maddesine -göre 1956 senesinde çıkarılan bir 
Kararnameyle süt imal edilen yerlerin ve ahır
ların ne şekilde yapılacağı hakkında bir tali
matın tatbikatım da 'belediyeye muayyen bir 
vazife olarak vermiştir. Belediye bu vazifeleri 
yapmak için şehir içindeki ahırların Bakırköy 
civarında gayrimeskûn 'bir yere götürülmesini 
ve ahırların buraya naklini karar altına almış
tır. İstihsal edilen sütlerinde pastörize edilme
si için bir fabrika kurulması için beş milyon li
ra para temin etmiştir. Bu para ile ahırlar ya
pılmaya başlanmıştır. Bundan 15 gün evvel bu
ra va gelen İstanbul Vali ve Beledive "Reisi bu 

BAŞKAN' — Sayın Öztürkçine. 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Muh

terem arkadaşlar, muhterem belediye evvelâ ya
sağı kendi kendine tatbik •etmelidir. Şehrin or
tasında kendi ahırları dururken, şehrin ortasın
da at ahırları dururken, şehrin ortasında domuz 
a/hıHarı dururken yalnız bir tek ineği olan bir 
vatandaşa bu kanunun tatbiki doğru mudur? 
Bilmiyorum, belediye kuvvet ve kudretini aca
ba bir tek vatandaşa mı hâkim kılıyor? Beledi
ye evvelâ, Hıfzıssıhha Kanununa göre, ahırların 
mıntakasmı resmen tâyin etmesi lâzımdır. Al 
ineği sür dışarı götür. Nereye götür, göl civa
rına bir yere götür. Peki bu mmtakada ahırlar 
yapılmamış'ki?... 'Bu vatandaş bu ineğini nereye 
bıraksın. Buna hor gün bakması lâzım. Evvelâ. 
"bir kooperatif kurulması lâzım. Ahırlar yapıl
malı ondan sonra vatandaş buraya İneğini gö
türmelidir. Bir taraftan vatandaşın ineğinin 
ahırı kapatılırken diğer taraftan belediye ahır
ları şehrin ortasında bırakılmaktadır. Gönül is
ter ki. evvelâ belediye fennî ahırı kendisi yap
sın, vatandaş da bu fennî ahıra göre ahırını 
ona bakarak düzeltsin. Belediye kendi yasağı 
kendisi tatbik etmiyor. Hıfzıssıihha Kanunu ge
reğince hayvanların da kontrolü lâzımdır. Hay
vanların bang ve tüberküloz bakımından duru
mu incelenmemiştir. Bir -hekim olarak arz ede
bilirini ki, içtiğimiz sütlerin hiçbirisi fennî de
ğildir ve bunlar maalesef bir kontroldan geçi-
rilmemektedir. Bunu yapmıyan Sağlık Bakanı 
ve İçişleri Bakanının halkla alay etmesi doğru: 
değildir, hepinizi hürmetle 'selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 8 ncı 
soruya geçiyoruz. 

-s'. -- Cumhuriyet tenalosu Afyon Karahi-
sar Üyesi Mustafa Yılmaz Inccoğliinun, fakül
te ve yüksek okullarda okumakta olan takıntı
lı son sınıf talebelerinden çeşitli sahalarda isti
fade eelilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
ve yedek suhayhk mevzuuna dair 1/7/7? Eğitim 
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ve Millî Savunma Bakanlarından sözlü sor usu 
(6/33) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efendini? 
Buarada. Millî Eğitim Bakanı? Burada, Millî Sa
vunma Bakanı? Yok. İkisinin beraber mi cevap 
vermesini istiyorsunuz, yoksa yalnız Millî Eği
tim Bakanının cevabı kifayet eder mi? 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisnr) — İki vekilin beraber cevap verme
sini istiyorum, efendim. 

BAŞKAM, ••-• O halde soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. V ncu soruya geçiyoruz. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mustafa özer'in, Antalya'da akar yakıt fiyat
larının yeniden tetkik (diterek indirilip indiril-
miyeceğine dair Ticaret Bakanından sözlü toru-
su (6/35) 

BAŞKAN ;— Soru sahibi burada mı? Yok. 
Ticaret Bakanı burada. Soruyu gelecek oturu
ma bırakıyorum. 10 ncu soruya geçiyoruz. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Mansur Ulusoy'un, PTT idaresinin mali duru
muna, ve Telefon kanunlarının tevhidine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

BAŞKAN Soru sahibi burada mı? Bura
da. Ulaştırma Bakanı ? Yok. Soru gelecek »turu
ma bırakılmıştır. 11 nci somya geçiyoruz. 

11. ••— Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, çiftçimizin kullandığı süper 
fosfat gübrelere dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/37) 

BAŞKAN Tarım Vekili yoktur. Gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

12. ••-•• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlanın, memleketimizdeki okulların 
durumlarına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/38) 

BAŞKAN - Vekil Bey ve Cemal Bey bura
dalar. Suali okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
A sağıdaki somlarımın Sayın Maarif Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi arz ve istirham eylerim. 

11 Ocak 1962 
Cumhuriyet Senatosu 

Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan 
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.1. Halen içinde normal tedrisat yapılmak

ta olan eski ve yeni tip okullarımızla bunlardan 
lojmanı bıılunmıyanların miktarı nedir? 

2. Bu okullar m ey amuda okuma çağındaki 
(•ocuklar sayısı 40 dan aşağı olanı var mıdır, var
sa miktarı nedir? 

-•>. Okuma çağındaki çouuk sayısı 40 dan 
fazla ve eksik olan köylerimizden : 

a) öğretmen, eğitmen ve okuldan mahrum 
olanlar ile; 

b) öğretmen ve eğitmeni bulunup okuldan 
mahrum bulunanlar; 

c) Okulu bulunup öğretmen ve eğitmenden 
mahrum olanların miktarı nedir? 

4. Üçüncü maddede mevzuubahseclilen köy
lerimizden halen öğretmeni bulunanların lojman 
durumu nedir? 

5. Yanmış, yıkılmış veya çok harabolmuş 
bulunmalarından dolayı derhal yapılmaları ica-
beden okul miktarı nedir? Bunların yapılmaları 
hususunda vekâletçe alınmış bir prensip kararı 
var mıdır? 

6. Esaslı tamire muhtaç bulunan okul sayı
sı nedir? Bunların tamir edilmeleri hususunda 
Vekalet ve vilâyetlerce nasıl bir usul tatbik olun
maktadır? 

7. 1962 yılı için ilkokul inşaat programı 
hazırlanmış mıdır? Vekâlet halen terk edilmiş 
bulunan emanet usulünün yeniden tatbiki husu
siyle lojmanı bulunmıyan köylerimiz için her 
hangi bir tedbir düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Vekili. 
MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ HİLMİ İNCESU

LU (Çorum) — Sayın. Başkan, kıymetli sena
törler; Senatör Cemal Tarlan'in suallerine arzı 
cevabed iyonun; 

1. Halen içinde normal öğretim yapılmakta 
olan eski ve yeni tip köy ilkokullarının sayısı 
2.3 678 dir. 

a) 19 . fi . 1942 tarih ve 4274 sayılı Kanun 
yürürlüğe girmeden önce köylerde okulla birlik
te öğretmen evi yapılmasına dair kanuni bir 
hüküm mevcut değildi. Bu tarihte mevcut köy 
okullarının sayısı 11 378 di. 

b) 4274 sayılı Kanım yürürlüğe girdikten 
sonra 1943 - 1948 yılları arasında yeni okul ti
pi denilen ve dersliği, işliği ve öğretmen evi bu
lunan 5 126 okul binası yapılmıştır. 

1948 yılında yayımlanan 5210 sayılı Kanun
la köy okulları nüfus sayısına ve hazırlanau 
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yeni tip plânlara göre 1. 2, 3 derslikli olarak ya.- j 
pılınaya başlanmıştır. Bu okullardan I - 2 ders- j 
likli olanlarına birer öğretmen evi inşaası kabul ' 
olunmuştur. J 

O tarihten bu yana 1 - 2 derslikli olarak ya
pılan 6 894 köy okulunda öğretmen evinin de 
bulunması gerektiği halde, bâzı illerimizde daha 
e ok sayıda okul yapmak gayretiyle bir kısım köy 
okulu inşaatında öğretmen evinden sarfınazar 
edildiği görülmüştür. Bunun üzerine 1960 - 19(51 
yılından itibaren ilkokul inşaatı ile birlikte prog
rama alınmak suretiyle illerden, öğretmen evsiz 
köy okulu bırakılmaması istenmiş ve bu cümle
den olarak bu yıl 520 öğretmen evinin inşa edil-
diği tesbit olunmuştur. | 

Bundan böyle de bu yolda devanı edilecek ve j 
bütçe imkânları ölçüsünde lo.jmansız köy okulu 
bı rakılmıyacaktır. 

222 sayılı Kanunun getirdiği yeni hükümler 
gereğince köylerde öğretmenin huzur içinde 
çalışmasını sağlamak bakımından bu yıldan iti
baren derslik ve öğretmen sayısınca öğretmen 
evi yapımı işi de programa alınmış bulunmakta
dır. 

2. Okuma çağındaki çocuk sayısı 40 dan 
aşağı 2 188 köy okulu vardır. Bunlar daha zi
yade divan, mahalle, mezra ve oba gibi dağınık 
teşkilâta sahip köylerdedir. 

3. Okullu köylerimizden: 
a) öğretmen, eğitmen ve okuldan mahrum 

.12 798 köyümüz vardır. 
b) öğretmeni ve eğitmeni olduğu halde 

okul binası bulunmadığından geçici binahrda 
öğretim yapan 2 721 köy okulu mevcuttur. 

e) Okul binası harabolduğu veya öğretmen 
ve eğitmeni bulunmadığı için kapalı kalan okul 
sayısı 126 dır. 

4. 1943 yılına kadar yapılmış olan 11 378 
köy okulumuzda öğretmen evi yoktur. 

1943 - 1948 yılları arasında 4274 sayılı Ka
nun gereğince yaptırılan 5 126 okulun öğret
men evi mevcuttur. 

Ancak, gene yukarda bahis konusu edildiği 
gibi bâzı illerde ihmale uğrıyan bu husus 1961 
yılından itibaren ele alınmıştır. Bundan böyle 
lojmansız köy okulu bırakılmamasma çalışıla
caktır. 

5. Yanmış, yıkılmış veya çok harabolmuş 
bulunduğu için, yeniden okul yapılması gere
ken 1 514 okulumuz vardır. 
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Bu köylerde öğretim yapılmakta olduğu göz-

önüne alınarak, bu gibi okulların öncelikle ele 
alınması valiliklerden istenmiştir. Bu cümleden 
olarak 1961 yılında bu tip köylerden 347 si 
okula kavuşturulmuştur. 

6. Esaslı surette onarıma muhtaç 4 020 
okul vardır. Yıkılan ve harabolan okullarda ol
duğu gibi, mevcut bu okullarımızdan daha uzun 
yıllar faydalanmak için de bunların onarımla
rına öncelikle yer verilmesi hususu zaruri gö
rülmüş ve 1961 yılında bu durumda olan 1 074 
okulun onarımı iller programına alınmıştır. 

Okulların onarımında illerin imkânına göre, 
emanet veya ihale usulü uygulanmaktadır. 

7. 1962 yılı için ilkokul inşaat programı 
hazırlanmış olup kanun gereğince bir örneği 
bütçe lâyihasına eklenmiştir. 

Okulların yapım, donatım ve onarım işle
rinde, imkânları müsait olan illerimizde henüz 
emanet usulü terk edilmiş değildir. Mahallî 
halkla iş birliği sağlanmak ve yerli yapı mal
zemesinden faydalanmak suretiyle, inşaatı ucu
za mal etmek ve daha çok okul binası yapmak 
bakımından bu usulün devam ettirilmesinde 
fayda ummaktayız. 

öğretmenin köyde huzur içerisinde çalışma
sını sağlamak amaeiyle yapılmış ve yapılacak 
olan bütün köy okullarının öğretmen sayısınca 
öğretmen evine kavuşturulması Bakanlığımızca 
prensibolarak kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; ilköğretim 
mevzunda halihazır durumumuzun topyekûn 
mütalâasına imkân verecek şekilde Yüksek He
yetinize sunulmak üzere bu malûmatı Sayın 
Bakandan rica etmiştim. Bunları maksadı sağ
layıcı şekilde cevaplandırmak lûtfunda bulu
nan Sayın Millî Eğitim Bakanımıza teşekkür 
ederim. 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlar, maari
fimizin temelini teşkil eden ilköğretim mevzu
unda gerek okul inşa işleri, gerekse öğretmen 
mevzuunda henüz halledilmemiş iki mühim dâ
vamız vardır. Sayın Bakan inşaat işleri hakkın
da izahat verdiler ve gelecekteki çalışmalardan 
da bahsettiler. Bendeniz bunlara fazla bîr şey 
ekliyecek değilim. Esasen vaktinizi de israf et
mek istemiyorum. Ancak, bir iki noktaya mü-
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saade buyurursanız tora as ötmek istiyorum. Ar
kadaşlar, Sayın Bakanın vermiş olduğu rakam
lara şöyle bir göz atarsak, bugün öğretmen, eğit
men ve okuldan mahrum 12 789 köyümüz var
dır. Ve bunların çocuk sayıları 40 tan fazla ol
duğuna, göre nüfusları asgari 400 ün üstünde
dir. Öğretmeni ve (gitmeni bulunduğu halde 
binası olmadığı için geçici yerlerde, tedrisat ya
pan 2 721 köyümüz vardır. Yani bu köylerde 
yeniden okul yapılması icabelmekti dir. Ayrıca, 
yanmış, yıkılmış ve harabolmuş bulundukları 
için yeniden okul yapılması icabedeu 1 514 kö
yümüz vardır. Buna, nazaran bugün Millî Eği
tim Bakanlığı 17 000 köyde okul yapmak gibi 
büyük bir iş hacmıyla, karşıkarşıya bulunmak
tadır. Şurasını hemen ilâve edeyim ki, şimdiye 
kadar bu köylerde niçin okul yanılmamıştır? 
Bunu mutlaka su veya. bu şekilde izah etmek 
doğru olmaz. Mski bir- tatbikatçı olarak söyliye-
yim ki, bu yerlerin çoğu münakale imkânların
dan mahrumdur. Bu sobenle buralarda okul ya
pımı geri kalmıştır. Bilhassa bu sene ve bundan 
sonraki senelerdi1 bu köylerimizi daha ziyade, 
ön plâna almak suretiyle, buradaki yavruları
mızı taassubun pençesinden kurtarmak maksa-
diyle, bu köylerimizin okulla teçhiz edilmele
rini bilhassa Sayın Bakandan istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci mevzu, loj
man meselesidir. Lojmanın bilhassa öğretmenin 
köye bağlanmasında, mühim rolü vardır. Arka
daşlarını, her türlü fedakârlığı kabul etmiş ola
rak, köye giden bu öğretmenlerimizi, orada 
lojmausız bırakmanın doğrusu izahı güçtür. Bu 
meselenin bir an evvel halli cihetine gitmek ge
rekir. Oünkü, elimizdeki rakamlar, cidden bizi 
düşündürecek hale getirmişti]*. Öğretmen evi 
olmıyan, 13 378 köyümüz vardır, arkadaşlarım. 
Bir öğretmen evi aşağı-yukarı bir binanın 1/3 
ne tekabül etmektedir. Buna göre, demek ki, 
aşağı - yukarı 4 000 okul binası daha yapmak 
külfetiyle karsı karşıya bulunmaktayız. Üçün
cü mesele; öğretmenin kendisine taallûk et
mektedir. Sayın Bakan bu mevzua temas bu
yu rmadılar. 

Biliyorsunuz, bilhassa son günlerde her 
iki Mecliste öğretmenlerin yetiştirilmesi mev
zuu konuşulmakta ve ayrı istikametlerde sa
vunulmaktadır. Hattâ diğer kanat işin dozu
nu artırmıştır, öğretmen, bilgili, ve liyakatli 
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olduktan sonra ve bir de köyde vazife gör
meyi kabul ettikten sonra mesele halledil
miş demektir. Köyde vazife görmek istemiyen 
bir öğretmenin köyde vazife görmesi asla sağ
lanamaz. 

Tecrübelerle şöyle yetiştirilirse daha iyi 
olur, böyle yetiştirilirce daha iyi olur gibi 
bir münakaşaya kapılmaktansa, bütünlüğü
müzü, istikbalimizi koruyacak, olan körpe di
mağlara sabrını, dikkatini tevcih edecek, gö
revine bütün varlığı ile bağlı idealist Türk öğ
retmenlerine muhtacız. Bunları yetiştirecek 
hangi Hükümet olursa olsun ona ve onun Millî 
Eğitim Bakanına ve mensuplarına daima yar
dımcıyız ve onlarla beraberiz. 

Bir noktaya daha işaret etmeden geçemi-
yeceğim. 222 sayılı Kanun, bütçenin % 3 ünü 
ilköğretim işine ayırmaktadır. Her sene 
700 000 nüfus artışı ve rayiçlerde husule ge
lecek değişiklik sebebiyle yarın bir rakamın, 
ihtiyacı karşılamıyaoağı söylenebilir. Ama iler
de buna bir formül bulmalarım da tavsiyeye 
şayan görmekteyim. 

Vaktinizi işgal ettiğim için özür dilerim. 
Bakana da tekrar teşekkür ederim. Hürmet
lerimle.. (Alkışlar.) 

BAŞKAN - Rom cevaplandırılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin' yurdun muhtelif bölge
lerinde yapılmış olan kadastro testibitinin tas
hihi hususuna a ne gibi tedbirlerin düşünüldü
ğüne dair Başbakan ve İmar ve İskân Bakamın
dan sözlü sorusu (6/39) 

BAŞKAN — Soru sahibi hurada, Başbakan 
adına, kimse .yoktur.. O halde gelecek oturuma 
kalmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana t) ye si 
Mehmet fînaldı'nın, piyasaya yeniden ihracedi-
len madenî bir kuruşlukların malî portesine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/40) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı burada yoktur. 
İkinci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü, Dikeçligü'in, Konya'da Yüksek İslâm, 
Enstitüsünün ne zaman açılacağına ve İstan
bul'daki Yüksek İslâm Enstitüsü binasının ted
risata yeter olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/41) 
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BAŞKAN — Soru sahibi burada, Millî Eği

tini Bakanı burada. Soruyu, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususların Sayın Millî Eği

tim Bakanı tarafından sözlü olarak açıklan
masına delâlet Duyurulmasını saygılarımla di
lerim. 

15 . 1 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu 

Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil 

A) Konya'da dernek tarafından halkın 
yardımı ile iftihara mucibolacak şekilde inşa 
edilen îslâm Enstitüsü binasında halkın dernek 
kanalı ile defalarca müracaatine rağmen sizden 
önceki bakan zamanında Yüksek îslâm Ensti
tüsünün mezkûr binada bugüne kadar açıl
mamasının sebepleri nelerdir? Yine bu binada, 
Konya halkının vicdanında mâkes bulan Yük
sek îslâm Enstitüsü ne zaman ve vakit açılabi
lecektir? 

ıB) İstanbul'daki Yüksek îslâm Enstitüsü 
binası tedrisata yeter görülmekte midir? 

Gf-örülmüyorsa bakanlığınızca ne düşünülmek-
mektedir? 

Bu yıl yatılı imtihanını kazanan öğrenci
lerin adedi nedir? İmtihanı kazanan talebeler
den kaçı Enstitüye alınmış, almmıyanlar için ne 
gibi işlem yapılmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EfrîTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCESU

LU (Çorum Milletvekili) — Sayın Bakan, sayın 
senatörler; Hüsnü Dikeçligil arkadaşımızın so
rularına cevaplarımı arz ediyorum. 

A) Yüksek seviyede din öğretim yapacak 
bir öğrenim kurumunun her yönden yeterli bir 
öğretim kadrosuna sahibolması bir zarurettir. 

İlgili dernekçe binası inşa edilmiş olan Kon
ya Yüksek îslâm Enstitüsünün bugüne kadar 
öğretime açılamamasınm sebebi böyle bir öğ
retim kadrosu sağlanamayışıdır. 1962 - 1963 
ders yılı için sözü geçen okul öğretime açıla
caktır. 

B) Fındıklı da Namıkkemal İlkokulunda 
öğretime devam etmekte bulunan İstanbul Yük
sek îslâm Enstitüsü, bina bakımından sıkışık 
durumdadır. 
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Okul, 1959 - 1960 öğretim yılını sözü geçen 

ilkokulun çatı katında geçirmiş, 1960 - 1961 
öğretim yılma ise kiralık müsait bir bina bula
madığı için vâki teşebbüsler üzerine valilikçe 
bu binanın ikinci katının dört odası daha ens
titüye verilmiştir. Bir aralık Balmumcu Garni
zonunun enstitüye tahsisi düşünülmüşse de bi-
lâhara bundan vazgeçilmiştir. 

Bu yıl îmam - Hatip okullarını iyi ve pek
iyi derecede bitirenlerden 196 öğrenci Yüksek 
îslâm Enstitüsünün kabul imtihanlarına girmiş, 
bunlardan başarı sağlıyan 56 öğrenci gündüzlü 
olarak okula alınmıştır. 

1962 malî yılı bütçesine konulması Bütçe 
Encümenince karara bağlanan 500 bin liralık 
ödenek, Büyük Millet Meclisimizce kabul edil
miştir. Elverişli bir arsa üzerinde bir enstitü 
binasının yapılmasına başlanacaktır. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh

terem Başkan; sayın senatörler, cümlenizi hür
metle selâmlarım. 

Vaktin gecikmiş olmas hasebiyle fazla za
manınızı almıyacağım. Çok muhterem vekile te
şekkürlerimi arz ederim. Hakikaten yüzü gibi 
kalbi de temiz. 

Kendilerinden evvelki vekil zamanında kad
rosuzluk yüzünden bırakılan bu işe, Millî Bir
lik Hükümetince 300 bin lira yardım yapılmış
tı. Darılmasınlar, bundan evvelki vekil arkada
şımız, bu dâvada samimî davranmamıştır. Bu
raya Cumhurbaşkanı bir heyet göndermiştir. 
Tekrar Devlet Bakanını göndermiştir, üç tane 
heyet gitmiştir, öğretmen kadrosu tesbit edil
miştir. Fakat her nedense vekil tarafından açıl
mak istenmemiştir. «Yakası kirlileri okutup da 
başımıza belâ mı edeceğiz?» Sözü, kulağımıza 
kadar gelmiştir. Yanlış olmasını temenni ede
riz. 

Mulhterem arkadaşlarım, mâneviyatsız bir 
insan çürük insandır. Bir müessese kaldırılır, 
fakat yerine daha mükemmel bir müessese ko
nulmazca hakikaten Devlet bünyesinde rahne
ler açılır. Bilhassa zamanımızda din müessese
lerinde modern anlamda din adamları yetiştir
meye mecburuz. Bu kütleye taarruz etmeye 
kimsenin hakkı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; önümüzdeki sene 
açılması va'dinde bulundular. Sayın Bakana 
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hürmetim vardır. Hüsnüniyet sahibidirler. Bi
taraf bir idareleri vardır. Ama, açılacağını bi
ze katî olarak söyleselerdi bizi memnun kılar
lardı. 

Şimdi, zamanımız çok az olduğu için, size 
Batı Almanya'dan birkaç misal arz ettikten son
ra sözlerime son vereceğim. 

Batı - Almanya'da, 17 tane ilahiyat Fakül
tesi vardır. Ayrıca, 13 tane muhtelif seviyede 
yüksek okul vardır. Bunların yerlerini zama
nımız az olduğu için söyliyemiyeceğim. Mevcut, 
yüksek okul ve fakültelerde 6991 öğrenci oku
maktadır. Batı - Almanya'da, diğer yüksek 
okullarda, 174 575 talebe vardır. O halde. Her 
bin, talebeye 40 tane İlahiyat Fakültesi öğren
cisi tekabül etmektedir. Bizim memleket mâ
nevi yönden geri kalımış olması hasebiyle en
dişelerimiz fazladır. Bu yüksek çatı altında ha
kikaten memleket 'dertlerine derman olmaya 
mecburuz, milletin istediklerinin çok daha iyi
sini vermeye mecburuz. Bilhassa mânevi muhit 
bakımından Konya buna çok elverişlidir. Bir
çok büyük mütefekkirlerimiz burada yetişmiş
tir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında birçok 
ulemalar burada yetişmiş, İslâm âlemi birçok 
evlâtlarını burada tahsil ettirmiştir. 

Islâmiyetin koruyucusu bugün Türk Milleti
dir. Hakiki İslâm kütlesinin kalesi ecdadımıza 
lâyık olmaya mecburuz. 

Bu memlekette esaslı münevver din adam
ları yetiştirirsek millet de memnun biz de bah
tı var oluruz. Vekil Beyden ilerde açılacağını 
duyduk ve çok sevindik. 

İstanbul gelince: Fatih Sultan Mehmet İs
tanbul'u aldığı zaman, oraya kurduğu ilim mü
essesesine müderris olmak istemiş ve hocası 
Akşemsettin buna karşı demiştir ki, «Biz bu
rayı ilmimizle fethederiz. Sen bu dâvadan vaz-
geçsen her halinle örnek olacaksın, merkezi mih
rak olacaksın, millete ışık tutacaksın». O zaman 
kurulan müessesede îbni Kemal'ler, îbni 'Suut
lar yetişti. Biz de böyle 'büvük âlimler yetişti
recek din müesseseleri görmek isteriz memleke
timizde... Bunun tahakkukunun, yüzü gibi kal
binin de temiz olduğuna inandığım Sayın Ba
kanımıza nasi'bolmasını temenni ederim. 

Hürmetlerimle... (Alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Âli Aksoy'un, Çanakkale ilinin kalkınması

nı sağlamak üzere 1952 yılında hazırlanmış 
olan raporlara dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/42) 

BAŞKAN — Soru sahibi t . 
bakan Yardımcsı da burada. 

Soruyu okuyoruz. 

Buradalar. Baş-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Sayın Başbakan 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygı İle rica ederim. 

19 . 1 . 1962 
Çanakkale 0. Senatosu Üyesi 

Âli Ak soy 

1952 yılında Çanakkale ilinin zirai, iktisadi 
ve sınai alanlarda kalkınmasını sağlamak mak-
s adiyi e Hükümetçe gönderilmiş olan mütehassıs 
heyet ilin bu sahalardaki durumu ile kabiliye
tini ve hangi bölümlerde gelişmeye müsait im
kânlara ve kaynaklara salhip (yeraltı servetle
ri dâhil) olduğunu teshil; etmiş ve hazırlamış 
oldukları mufassal raporlarını alâkalı makama 
sunmuş bulunuyorlardı. 

1. Hazırlanmış olan bu raporlar Devlet 
Plânlama Dairesine tevdi edilmiş midir! 

2. Tesbit ve tanzim kılman bu raporların 
vilâyetimin zirai, sınai ve iktisadi sahalarda 
Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmalarına esas 
olabilecek kıymet ve mahiyette! midir? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Akif Eyİdo-
ğan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI AKİF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Çanak
kale Senatörüü Âli Aksoy arkadaşınım soru 
önergesinde bahis konusu olan rapor 1952 sene
sinde Cemil Çok başkanlığında, muhtelif vekâ
letlere mensup uzmanlardan müteşekkil bir he
yet tarafından Çanakkale ilinde yapılmış olan 
resmî tetkikler neticesini ihtiva etmektedir. 
Bu raporu Ticaret Bakanlığından getirttim, 
'bizzat kendim tetkik ettim. Münderecatı olan 
rakamlar, bugün için eskidir. Fakat bu bilgile
rin ve rakamların tazelenmesi halinde, raporun 
aktüel kıymetini şayanı istifade haline getir
mek mümkündür. Rapor, Plânlama Dairesine 
tevdi edilirse, balıkçılık, tütüncülük, zooteknik-
le ilgili kaynakları ihtiva eden bu vilâyetimiz
de bu rapordan istifade ederek bâzı müessese-
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ler arada geçen zaman içinde vücuda getiril
miştir. Şarap imalathanesi inşaatı yeni ikmal 
edilmiştir. Yenice'de bir tütün işletmesi yapıl
mış, seramik ve çimento sanayii orada kurul
muş vaziyettedir. 

Valeks için dikkate alınan fabrika işletme
ye açılmış değildir. Mu'hterem senatör arkadaş
larımız, bu konu etrafında icraya aydınlatıcı 
bilgi verirlerse istifade etmeye hazırız. 

BAŞKAN — Âli Aksoy. 
ÂLI AKSOY — (Çanakkale) — Mu'hterem 

senatör arkadaşlarım; Sayın Baş'bakan Yardım
cısı arkadaşımızın sorularıma vâki cevapların
dan dolayı kendilerine arzı teşekkürler ederim. 

Çanakkale yüz yıllar boyunca Garbın eski 
bir harb bölgesi olması itibariyle en çok ihma
le uğramış vilâyetlerimizden biridir. 1952 yı
lında buraya gönderilmiş olan heyet tarafından 
enine boyuna incelemeler yapılmış ve esaslı 
etütler yapılarak raporları, şimdi öğrendiğimi
ze göre, Devlet Plânlama Dairesine verilmek 
üzere bulunmaktadır. Çanakkalemiz, verimli ve 
zengin kaynaklara sahip bir vilâyettir. Zirai, 
iktisadi ve sınai alanda istenilen değerde bir 
çalışma gösterilememiştir. Şarap fabrikası bel
ki bu yıl işletmeye açılabilecektir. Bundan baş
ka bir de seramik fa'brikası inşa edilmiş olup 
halen faaliyettedir. Buyurdukları çimento fab
rikası, yeri müsaidolmadığmdan, mütehassısla
rın verdikleri rapor muhtevasmca burada ya
pılması uygun görülmemiş ve inşasından sarfı
nazar edilmiştir. 

Henüz Çanakkale'de bir çimento fabrikası 
inşası mevzuu'bahis değildir. Bir de valeks fab
rikası vardır. Altı sene evvel inşasına başlan
mış olup bu sene ikmal edilmek üzeredir. Fa
kat, her nedense palamut mahsulünün azlığı ile
ri sürülerek, kapasiteyi karşılayacak durum
da olmadığı söylenmiş ve tehiri faaliyet edil
miştir. Bu hususta Sayın Sanayi Bakanından 
da bu soru üzerinde etraflı malûmat istendi. 
Elde mevcut palamutları değerlendirmek için 
lüzumlu tesisler vücada getirmek hususunda bir 
faaliyet görmemekteyiz. Yüz binlerce palamut 
ağacı bu yüzden kesilmek suretiyle millî ser
vet heder edilmektedir. Bu itibarla valeks 
fabrikasının kurulması ile zaruri bir ihtiyaç 
giderilmiş olacaktır. 35 fain tonluk bir rekolte
ye sahip bir fabrikanın zaruretine inanmakta-

6.3.1962 O :1 
yım. Bu hususun dikkate alınmasını arz ede
rim. 

Yeraltı servetler hayli mevcuttur. Ta 19512 
yılında tanzim edilmiş olan raporda esaslı do
kümanlar mevcuttur. 

Çanakkale, Çam, Yenice 'bölgeleri maden 
ocaklarının bulunduğu, linyit kömürü istihsal 
eden bölgelerdir. Bu itibarla bu civarda yapı
lacak incelemelerle burada demir, kurşun 'ma
denlerinin mevcudiyetini tesbit etmek müm
kün olacaktır. 

Hulâsa buraya gönderilmiş olan heyetlerin 
raporları incelensin, şayet buna dair bir ma
lûmat bu raporlarda yok ise mahalline gönde
rilecek uzmanlarla, heyetlerle bir daha incelen
mek suretiyle "hakiki yeraltı servetlerimizin 
mevcudolduğu meydana çıkacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. îzalhatta bulu
nan Sayın Başbakan Yardımcısı arkadaşımıza 
tekrar teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosp İzmir Üyesi 
Nevzat Özerdemli'nin, talebelere verilen resmî 
hüviyet cüzdanlarına dair, Millî Eğitim, Ulaştır
ma ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/43) 

BAŞKAN — Soru sahibi 'burada mü Yok... 
Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

Gündemde başka madde yoktur. Yalnız bir 
önerge var, onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe müzakerelerinin yorgunluğu, bayra

mın gelmiş olması, vatandaşlarla temas imkânı
nın saklanması sebepleriyle 26 Mart 1962 ye 
kadar kısa bir tatile ihtiyaç görüyoruz. 

Keyfiyetin C. Senatosu Genöl Kurulunun tas
vibine sunulması arz olunur. 

C. Senatosu C H P . C. Senatosu A.P. 
Grupu Başkan vekili Grupu Başkanı 
Hıfzı Oğuz Bekata Ferit Alpiskender 
C. Senatosu Y.T.P. C. Senatosu O.K.M.P. 
Grupu Bas'kanvekili Grupu Başkanvckili 

Cemal Tarlan Niyazi Ağırnaslı 
C. Buşkanlığmca seçilen 

üyeler adına 
Kâzım Orbay 
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BAŞKAN — Buyurun takrir sahibi. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, Millet Meclisi, 26 Mart tarihine 
kadar mesaisine ara vermiş bulunmaktadır. Sa
yın Başkandan ricam, Yüksek Heyetiniz kabul 
ederse, bizim de 26 Mart tarihine kadar celseyi 
talik etmemiz muvafık olur kanaatindeyim. Hür
metlerimle... 

BAŞKAN — Riyaset bu kadar uzun müddet 
talik «demez. Millet Meclisinin kararma bilerek 
veya bilmiyerek uyuyoruz. Takrir de 26 Mart 
tarihine kadar tatil yapılması hakkındadır. Sa
lâhiyet Meclise verilmiştir. Bu suretle kabul 
edilmiştir. Ondan sonra Riyaset şu tebliğde bu
lunmuştur; Millet Meclisince tatil kabul edil-
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dikten sonra, Millet Meclisinin toplantısını 26 
Mart 1962 Pazartesi günü Büyük Millet Mecli
sinin toplantısından sonra toplanmak suretiy
le Birleşimi kapatıyorum demiştir. 

Aralık dahi verilmiş olsa, Riyaset Divanınız 
bu kadar uzun bir aralık vermesi imkânına ma
lik değildir. Takrir tatil teklif etmektedir. Ka
bul edenler... (Ekseriyet yok sesleri) Ekseriyet 
yok ise yarma talik etmek mecburiyeti vardır. 
Takriri kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 Mart Pazartesi günü Büyük Millet Mec
lisi toplanacaktır. 

Martın 27 sinde saat onbeşte de Senato ola
rak toplanmak üzere Oturuma san veriyorum. 

Kapanma saati : 15,22 

«• • • 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Tur
gut Göle'nin, 1 Haziran 1961 tarihinden itiba
ren Kars'tan veya civar yerlerden Rusya'ya ne 
miktarda hayvan ihracatı müsaadesi verildiği ve 
C.H.P. İl Başkanı Saffet Tiryaki'nin yaptığı 
ihracata dair yazılı soru önergesi ve Ticaret Ba
hanı İhsan Gürsan'm cevabı (7/23) 

C. Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Ticaret Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandrılmsma delâlet
lerinizi saygı ile îırz ederim. 

Turgut Göle 

Bugünkü Kudret gazetesi Kars'ta intişar 
eden Ekinci adlı gazetenin yayınını büyük pun
tolarla vermektedir. Doğu'da devam eden ku
raklık üzerine yapılan yardımları maksatlı ve 
kasden şüphe altına almak istiyen Ekinci adlı 
gazetenin zaman zaman v<e maksadına hizmet 
ederek fırsat ve tarzda, ortaya attığı hususlar 
tetkik ve araştırılmadan, adı geçen Ekinci ga
zetesi tarafından ortaya atılmıştır. Bu sebeple 
aşağıdaki hususların açıklanmasını talebediyo-
ruz., 

1. 1 Haziran 1961 tarihinden itibaren Kars'
tan, veya civar yerlerden Rusya'ya ne miktar
da hayvan ihracatı müsaadesi verilmiştir? 

2. Kimlere ne miktarda hayvan ihracatı 
müsaadesi verilmiştir1? Ve kimler ne miktarda 
hayvan ihraeetmişlerdir ? 

3. C.H.P. ti Başkam Saffet Tiryaki'ye ne 
miktarda hayvan ihracı müsaadesi verilmiştir? 
Şayet verilmiş ise, mevzuat ve usule uygun mu
dur? Verilme uygun değilse, müsebbipleri hak
kında kanuni işlem yapılacak mıdır? 

4. Adı geçen Saffet Tiryaki'nin ihracat ya
pabilmesi için siyasi şahısların her hangi suret
te olursa olsun, bir teşebbüs ve hattâ ima yoliy-
le bir hareketleri olmuş mudur? 

5. Adı geçen Saffet Tiryaki'nin, hayvancı
lık veya hayvan ticareti veya ihracatçılığı için 
Ticaret Odaları veya Hayvan İhracatçıları Bir
liğinde kaydı veya ilişiği var mıdır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
Dışticaret Dairesi 

özel : 322.2.20 
Genel : 54033 

3 . 3 . 1962 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Turgut Gö
le'nin 1 . 6 . 1961 tarihinden itibaren Kars'tan 
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veya civar yerlerden Rusya'ya ne miktarda can
lı hayvan ihracatına müsaade edildiğine ve C. H. 
P. i l Başkanı Saffet Tiryaki'nin yaptığı ihraca
ta dair, 21 . 2 . 1962 tarih ve 434/583 sayılı tez
kerelerine ekli olarak gönderilen 7/23 sayılı ya
zılı sual önergesi üzerine keyfiyet incelenmiş ve 
durum aşağıda izah olunmuştur. 

1. Sovyet Rusya'ya 1961 senesinde $ 
1 000 000 tutarında canlı hayvan kontenjanı ay
rılmıştır. 

2. Bu kontenjan dâhilinde meri İhracat Yö
netmeliği esasları dâhilinde Kars Doğu Vilâyet
leri Canlı Hayvan İhracatçıları Birliğince Ba
kanlığımıza intikal eden talepler incelenmiş ve 
lisansa bağlanmış bulunmaktadır. Verilen li
sansların dökümü ekli listede gösterilmiştir. 
Mezkûr lisanslara istinaden, lisanslardaki mik
tar ve kıymetler dâhilinde fiilî ihracat tama
men tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

3. Ekli cetvelde de görüldüğü üzere Saf
fet Tiryaki firmasına 87 500 kilo canlı öküz ve 
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62 500 kilo canlı inek için lisans verilmiştir. Di
ğer firmalara olduğu gibi bu firmaya da lisans 
mevzuata uygun olarak verilmiştir. 

4. Saffet Tiryaki'nin ihracat yapabilmesi 
için siyasi şahısların her hangi surette bir te
şebbüs ve hattâ ima yolu ile bir hareketleri olma
mıştır ve olması bahis mevzuu değildir. 

5. İhracatçı birliklerinin teşekkülüne mü-
taallik 3018 sayılı Kanunun 7 nci maddesi İhra
cat Ruhsatnamesini haiz hakiki ve hükmi şahıs
ların birlikler kurabileceklerini âmirdir. Bu iti
barla birliklere üye olmıyan bir firmanın talebi
nin bu âmir hüküm muvacehesinde ihracatçı 
birliklerince Bakanlığımıza intikal ettirilmesi 
mümkün değildir. Saffet Tiryaki'nin Kars Bir
liğine üye olması tabiî ve zaruri bulunmakta
dır. 

Bilgi edinilmesini müsadelerine arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
ihsan Gürsan 

Sovyet Rusya'ya verilen canlı hayvan lisansları 

P i r m a 

Bahri Yeltekin 
Orhan Kurşunluoğlu 
Naif Uras 
Alâettin Metan 
Semista - Mehmet Koçulu 
Saffet Tiryaki 
Turgut Akmvar 
Eradullah Aksu 
Bulut Kolektif 

Saffet Tiryaki 
Eradullah Aksu 
Bulut Kolektif 
Naif Uras 
Bahri Yeltekin 
Orhan Kurşunluoğlu 
Turgut Akmvar 

Madde 

Canlı öküz 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kısır inek 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ton 

87,50 
87,50 

1 050 
350 
350 
87,5 
131,250 
87,5 
87,5 

2 318,750 

62,5 
62,5 
62,5 
725 
62,5 
62,5 
93,750 

1 131,250 

Baş 

250 
250 

3 000 
1 000 
1 000 
250 
375 
250 
250 

6 625 

250 
250 
250 

2 900 
250 
250 
375 

4 575 

Kıymet 
(T.L.) 

236 250 
236 250 

2 835 000 
945 000 
945 000 
236 250 
354 375 
236 250 
236 250 

6 260 625 

157 500 
157 500 
157 500 

1 827 000 
157 500 
157 500 
236 250 

2 850 750 

Yekûn 3 450 000 11 200 bas 9 111 375 





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

1962 Yılında Gelir vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitte 
ödenmesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde 
ilâvesi hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Sanayi ve Tarım 

ve Bütçe komisyonları raporları (M, Meclisi 1/112, 
C. Senatosu 1/34) 

Not : Bu tasarı 12 . 2 . 1962 tarihînde Başkanlıkça Maliye, Tarım, Bütçe ve Geçici Komisyona 
havale edilmiş ve Genel Kurulun 27 . 2 . 1962 tarihli 58- nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul 
edilmiştir, 

2? . 2 . 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununa geçici bir madde ilâvesi hakkındaki kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel 
Kurulunca 27 . 2 . 1962 tarihli 58 nci Birleşhncle öncelik ve ivedilikle kabul edilen metni ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla, Millet Meclisi Başkam 
Fuad Sirmen 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve Ik. İşler Komisyonu , ' / . . ' > . 1962 
Esas No. : M. Mec. 1/112 C. Se. l'ni 

Karar No, : 7 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kumlunun 27 . 2 . 1902 :;: riîılı öS nci Birleşiminde kabul edilen «1962 yı

lında Gelir vergilerinin 3, Kurumlar vergilerinin 2 1 oksitte ödenmesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununa geçici bir madde ilâvesi hakkında kanan tasarısı» Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
27 . 2 . 1962 tarih ve 456 sayılı tezkereleriyle komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye tem
silcilerinin de hazır bıdunduklan "I . 3 . 1962 tarihli Komisyon toplantısında tetkik ve müzakere edil
di. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen mucip sebepler Komisyonumuzca yerinde mütalâa edilerek ta
san ittifakla aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Sanayi ve Tarım Komisyon ma tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı Sözcü 

Bursa Gaziantep Ankara Balıkesir 
Cahit Ortaç Zeki İslâm /?. Eiker H. A. T ürker 

İstanbul İzmir Kütahya Siirt 
S. T anman H. Onat O. C. Erkut L. Aykut 

Sinop Sivas Van 
8. Bahir ' H.Söyhmessoğlu F. I§û 
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Sanayi ve Tanm Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tanm Komisyonu 

Esas No. 1/34 M »$ * İ00» 
Karar No. S 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Millet Meclisince 27 . 2 , 1962 tarihinde kabul edi 

im, 1962 yılında Gelir Vergisinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununa geçici bir madde ilâvesine dair kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi işler Komisyonu raporu, komisyonumuza havale buyurulmakla, Maliye ve Tarım Ba
kanlıkları temsilcilerimin huzuru ile incelenip görüşüldü, 

Millet Meclisi tarafından kabul ve Malî ve İktisadi işler Komisyonumuz tarafından tasvip 
olunan metin komisyonumuzca da yerinde mütalâa edilerek, aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla 
«unudur. 

Sanayi ve Tarım Komisyonu Başkan! Sözcü Kâtip 
Muğla Artvin Çorum 

Muallâ Akarca Fehmi Alpaslan Âlâattin Çetin 

Taltifi Üye TıaJbdî Üye Cumhurbaşkanlığınca seçlilen Üye 
Söz hakkım, mahf uzdur Selâhattin Özgür Enver Kök 

Vehbi Ersii 

'Bursa Erzâınean Hatay 
Baki Güztp Fehmi Baytoy Vthbi Aksoy 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu 3.3. 1S62 
Esas No: 1/34 
Karar No: 9 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan, 1962 yılında Gelir Vergisinin 3, Kurumlar Vergisinin 2. taksit

te ödenmesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde ilâvesi hakkındaki kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 . 2 . 1962 tarihincleika 58 ncd BMê iımAnde öncelik ve ivedi
likle kabul edilmiştir. iyet Senatosu Malî ve iktisadi işler Komisyonu 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin, Cumhur 
ile Sanayi ve Tarım Komisyonu tarafından da aynıen kaibuâ edliıleıreik Komisyonumuza hjaval'eei üze
rine incelenip görüşüldü. 

Tasarının gerekçesi ve kanun metni Komisyonumuzca da yerinde görüldüğünden, aynen kabul 
edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz olunmak üzere Yük-
•ek Başkanlığa eunulur. 

Ba§kan Tabiî Üye Talbiî Üye Üye 
Ankara S. Gürsoyirak H. Tunçkamt Bursa 

B. O. Bdtmta t S. Çağlaym 
• Üye Üye 
Konya M«My* 

M. KtUç N. YelMn 

G. Senatosu (& Sayısı : 42 ) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METÎN 

1982 yılında Gelir vergilerinin 3, îl/uıımlar 
Vergisinin 2 taksitte ödenmesi ve !i)3 ^ayıh 
Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde ilâvesi 

hakkında Kanun 

___ i _ 
Gelir ve Kurumlar vergilerinin talcsitlendirilmesi 

MADDE 1. •--• 5422 s ay Ih Kanım gereğince 
Kuramlar Vergisine tâbi mükelleflerin, 1961 
takvim yılı iyin beyan, edecekleri kazançlar üze
rinden adlarına salınacak Kuramlar Vergisi
nin yarısı Mayıs 1962, ikinci yansı ise 'Eylül 
1962 aylarında ödenir. 

Bu kuramlardan kendilerine özel hesap dö
nemi tâyin edilmiş (ilanlar, yukarıki fıkraya 
^öve salınacak vergilerinin yarısını Kurumlar 
Vergisi 'beyannamesinin verildiği ayı takibeden 
ayda, diğer yansını ise, beyannamenin verildiği 
ayı takibeden 6 ncı ayda öderler. Şu kadar ki, 
sonuncu taksitin ödenme süresi 1962 bütçe yılını 
aşamaz, 

MADDE 2, — 1961 takvim yılı gelirlerine 
mütaallik olmak üzere 193 sayılı Kanunun 85 
ncii maddesi gereğince verilecek yıllık beyanna
meler üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir vergi
leri; Mart, Haziran ve Ekim 1962 aylarında 
olmak üzere üç eşit taksitte ödenil-. 

_ n — 
Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi vergilerinin 

Gelir Vergisinden mahsnhu 

MADDE 3. — 1.961 takvim yılı gelirleri 
için uygulanmak üzere; 193 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki 10 numaralı geçici madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 10. - Gerçek kişilerin 
sahih oldukları bina ve arazi için ödedikleri 
Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi vergileri, aşa
ğıdaki esaslara göre, bunların Gelir Vergisine 
mahsulbedilir. 

1. Bu vergiler Gelir Vergisinin bina veya 
arazi iradına isabet eden kısımlarından indirilir. 
İndirilecek miktar bu kısımdan fazla ise, ara
daki fark nazara alınmaz. 

2. İndirilecek vergiler hangi yılda öden 
m iş ise. mahsup da o yılın geliri üzerinden 
hesaplanacak olan Gelir 'Vergisinden yapılır. 

MALÎ VK İKTİSADİ İîSEEK KOMİSYONU-
N'hN KABE!; ETTİĞİ METİN 

Î;)ö2 yıim'dii Gelir vergilerinin 3, Kurumlar Ver
gisinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununa geçici bir madde ilâvesi 
hakkında Kanun 

Gt-lir IU i\ urumlar vergilerinin taksit lendirilmesi 

MÂDUE 1. — Millet Meclisince kabul olunan 
birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul olunan 
ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

— I I — 

M »a. Buhran, Müdafaa ve Arazi vergilerinin 
Gelir Vergisinden mahsubu 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul olu
nan üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C, Senatosu S. Sayısı : 42 ; 



SANAYİ VE TARIM KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTÎĞ1 METİN 

1962 yılında Gelir vergilerinden 3, Kurumlar 
Vergisinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde ilâvesi 

hakkında Kanun 

_ I — 

Gelir ve Kurumlar Vergilerinin taJcsitlendirilmesi 

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

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

— n — 
Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi vergilerinin 

Gelir Vergisinden mahsubu 

MADDE 3. ~- Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen ikabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİGt 
METİN 

1962 yılında Gelir vergilerinden 3, Kurumlar 
Vergisinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununa geçici bir madde ilâvesi 

hakkında Kanun 
— I — 

Gelir ve Kurumlar Vergilerinin taksiUendirİlmesi 

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

MADDE 2. — Millet Meclisinde kabul edilen 
2 neti madde aynen kabul edilmiştir. 

Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi vergilerinin 
Gelir Vergisinden mahsubu 

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

O. Senatosu (S, Sayısı: 43.) 



Millet Meclisi 
3. Gelir Vergisinin bina veya arazi iradı

na isabet eden kısmı, bunların gelirine olan nis-
fbeti üzerinden hesaplanır. 

4. Bina Vergisinden geçici muafiyete tftbi 
olan binaların hesaplanacak vergileri, aynen 
ödenmiş vergiler gibi Gelir Vergisinden indi
rilir 

5. Bu suretle raahsubolunan Bina, Buhran, 
Müdafaa ve Arazi vergileri 74 ncü maddenin 
5 numaralı fıkrasına göre masraf yazılamaz. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 . 3 . 1 9 6 2 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 5. ~~ Bu kanunun hükümlerini öa 
kanlar Kurulu yürütür. 

Mi. ve îk. İç. Ko. 

MADDE 4. —Millet Meclisince kabul olunan 
dördüncü madde aynen kabul edilrni§tir. 

MADDE ö. — Millet Meclisince kabul olu
nan beşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

O. Stnatara « a Sayın: 42 ) 



Sanayi ve Tarım Ko. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
-t ııeü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
«> n<\i madde avnen kabul edilmiştir. 

8. Ko. 

MADDE 4. — Millet 'Meclisince kabul edilen 
4 ııeü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet, Meclisince kabul edilen 
5 rıei madde aynen kabul edümiştİT» 

*WFfl>>*>-<( 

0» Senatosu ( a Sayıca ; 42) 





Dönem : 1 
Toplacı CUMHURİYET SENATOSU 

6183 Sayılı Âmme Alacaklarının tahsil usulü hakkında 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe Komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1/93, C. Senatosu 1/32) 
Not: Millet Meclisi S. Sayısı : 46 

Mülei Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 2 .1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 855 - 3629,1/93 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

6183 sayılı Âmme Alacaklarının tahsil usulü InıMonda Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 24 . 2 .1962 tarihli 55 nci -Birleşiminde ön
celik ve ivedilikle kabul edilen metni ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 19.1.1962 tarihinde Başkanlıkça Maliye Komisyonuna havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 24. 2. 1962 tarihli 55 nci Birleşiminde de öncelik ve ivedilikle kaJbul edilmiştir, 

MaM ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malt ve İktisadi İsler Komisyonu 1 . 3 .1962 
Esas No: M. Mec.1/93; C. Sen. 1/132 

Karar No: o 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 24 . 2 . 1962 tarihli 55 nci Birleşiminde kabul edilen «6183 sa 
yılı âmme alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı* Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 26 . 2 . 1962 tarih ve 453 sayılı tezkereleriyle Komis
yonumuza havale edilmiş olmakla, Maliye temsilcilerinin de bulundukları 1 . 3 . 1962 tarihli ko
misyon toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen mucip sebepler yerinde görülerek tasarı, komisyonumuzca it
tifakla aynen kabul edilmiştir. 

S. Sayısı 44 



_ 2 — 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Malî ve îk t t ed i işler 
Komisyonu Başfeamı ;SÖZCÜ 

Bursa (iazdlaaıitep Anikaıra Bıalfesliir 
Cahit Ortaç Zeki Mâm Hifat Etker II. A. Türker 

Kütahya 'SÖiviafc» Vaı t ı 
O, C. Erkut If. myîcmezoğİH F. Işık 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu .V . 2 , 1962 
Esas No: 1/32 
Karar No: 1 7 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca üıazıriiaııan, Ü18o ısayrh âımrıe aıMjcalkiarınııı tahsili hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunun 24 . 2 . 1962 
tarihindeki 55 nci Birleşimde öncelik ve ivedil'kle kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İşler Komisyonunca da aynen 
tasvibedilen metnin, adı geçen komisyonun raporu ile birlikte komisyonumuza havalesi üzerine key
fiyet incelenip görüşüldü : A?v"' 

Neticede: Komisyonumuzca yerinde görülen gerekçeye müstenit metnin, aynen kabulü 'kararlaş
tırılmıştır. © w -

Cumhuriyet Senatosu genel kurulunun, öncelik ve ivedilikle tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara Tabiî Üye Giresun Konya 

H. O. Bekata S. Gürsoytrak M, îzmen M, Ktltç 

MaH'altya 
N.. Yetimi 



3 
MÎLLET MECLÎSİNİN 

. KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6183 sayılı Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkında Ka
nuna geçici bir madde eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6183 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici 4 ncü 
madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Ge
lir, Kurumlar, Dâhilde alman 
İstihsal, Nakliyat ve Banka ve 
Sigorta muameleleri vergile
rinden, 1 . 1 . 1962 tarihinde 
vâdesi geçmiş borcu bulunan
lardan 48 nei maddeye göre 
yaptıkları tecil talepleri bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden 
önce reddedilmiş olanlar ile 
haklarında aynı madde uygu
lanmış bulunanların (İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri hariç) bu 
kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren bir ay içinde tahsil 
dairesine yazı ile müracaat et
meleri şartı ile; son durumları 
yeniden incelenir. 

Bu inceleme sonunda, zor 
durumda bulundukları anlaşı
lanların, bakiye borçları (bu 
kanunun şümulüne giren borç
lardan 1 . 1 . 1962 tarihi ile 
kanunun yürürlük tarihi ara
sında cebren veya rızaen tahsi
lat yapılmış ise taksitlendiril-
mek suretiyle tecil edilecek 
miktar borç bakıyesidir.) Ma
liye Bakanlığınca, 48 nci mad
dedeki iki yıl kaydı i!e bağlı 
olmaksızın; 1962 bütçe yılı so
nunu tecavüz etmiyeeek şekil
de; taksitlendirilmek suretiyle 
münasip müddetle bir defaya 
mahsus olmak üzere tecil olu= 
nabilir, 

Kanunun teminat istenmesi, 
faiz aranması, haczedilmiş, mal-

MALÎ VE İKTİSADÎ ÎŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

6183 sayılı Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkında Ka
nuna geçici bir madde eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul olunan birinci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMÎSYONUNUN 
KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

6183 sayılı Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkında Ka
nuna geçici bir madde eklen

mesine dair kanun tasarısı 

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

Cl &esratosv! S; Sayıcı ; 44 > 



Millet Meclisi 

lann teminat yerine geçmesi, 
teminatın değiştirilmesi ve de
ğerini kaybeden teminatın ta
mamlanması ile ilgili hüküm
leri mahfuzdur. 

Maliye Bakanlığı bu madde 
ile tanınan tecil yetkisini kıs
men veya tamamen mahallî teş
kilâta devredebilir. 

Tecil şartlarına riayet edil
memesi; tahsil dairesince yapı
lacak yazılı tebliğ üzerine 15 
gün içinde değerini kaybeden 
teminatın veya mahcuz malla
rın tamamlanmaması veya ye
rine başkalarının gösterilme
mesi hallerinde âmme alacağı 
muaccel olur. 

MADDE 2. -
yımı tarihinde 
rer. 

Bu kanun ya-
yürürlüğe gi-

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

— 4 — 
Mal. ve İk i îş. Ko. Bütçe Ko. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul olunan ikinci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul olunan üçüncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

4 M » 

Senatosu (S. Sayısı - 44) 



Donem : i 

Toplacı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Halit Kızs Nermin Âkmansü'ye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair Millet Meclisince kabul olunan 
kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 

işler ve Bütçe Komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/89, C. Senatosu 1/31) 

N o t : Millet Meclisi S. Sayısı : 47 

Mület Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 2.1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 857 - 3633, 1/89 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Halit Kızı Nermin Âkmansü'ye Talanı hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa-
ı-ıamın, Millet Meclisi Genel Kurulunca 24 . 2 . 1 962 tarihli 55 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
kabul edilen metni ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Millet Meclisi Başkanı 

Vuad Sirraen 

Not : Bu tasarı 19.1,1962 tarihinde Başkanlıkça Maliye Komisyonuna havale edilmiş ve Gene! 
Kurulun 24.2,1962 tarihli 55 nci Birleşiminde, dr öncelik ve İvedilikle kabul edilmiştir, 

M a l ve İktisadi îşlor Komisyonu raporu 

Cumhur iy e t Sena t osu 
Malî İve İktisadi İşler Komisyonu, i , 3 , 1962 

Esas No. M. Mec. 1/89, C. Sen. 1/31 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 24 . 2 . 196:! tarihli 55 nci Birleşiminde kabul edilen «Halit 
kızı Nermin Âkmansü'ye vatani hizmet tcrtibiı iden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» Cum
huriyet Senatosu Başkanlığının 26 , 2 . 1962 tarih ve 452 sayılı tezkeresiyle Komisyonumuza ha
vale edilmiş olmakla 1 . 3 . 1962 tarihli komi yon toplantısında tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen mucip sebepler yerinde mütalâa edilerek tasarı Komisyonu
muzca ittifakla aynen kabul edilmiştir, 

45 



Havalesi gereğince Bütçe Komisyon una tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Malî ve tktüsadi işler 
• Komisyonu B aışjkam 

Bursa, 
d ahit Ortaç 

Eüfcaihya 
0. C. Erkıtl İL 

Sözcü 
'(laaiiaınıtep 
Zeki İslâm 

Süvaıs 
Sötylemezoğhı 

Ankara 
Rifat Kllar 

Yanı 
V, Lfi): 

Biaılıikas-'ni' 
//. A. Türk o 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu :ı • - • l®$'~ 
Esas No. : 1/31 
Karar No, : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Millet Meclisinin 24 . 2 . 1962 tarihindeki 
44 ncü Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle kabul olunan, Halit kızı Nevinin Akmansü'ye vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı. Cumhuriyet(Senatosu! Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza havale bııyurulmakla incelenip görüşüldü. 

Neticede : Millet Meclisince kabul ve Malî ve İktisadi İğler Komisyonunca da benimsenen ge
rekçe ve metin, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 

H, O, Bekata 
T. Üye 

F. Kuytak 
T. Üye 

H, (Kırsoytrak 
Giresun 

M. îzmen 

Konya 
M. Kılıç 

O. Senatosu (, S. Sayısı : 45 ) 
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MİLLET MECLÎSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Halit kızı Nermin Akmansü'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık 

bağlanmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millî Müca
dele tümen kumandanlarından 
olup, fevkalâde hizmetleri gö
rülen merhum Kurmay Albay 
Halit Akmansü'nün kızı Ner
min Akmansü'ye, hayatta bu
lunduğu müddetçe, vatani hiz
met tertibinden (500) lira ay
lık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımım takibeden ay başında 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
Hükümlerim Maliye Bakanı 
yürütür. 

MALI VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Halit kızı Nermin Akmansü'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık 

bağlanmasına dair kanun 
tasarısı 

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

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Halit kızı Nermin Akmansü'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık 

bağlanmasına dair kanun 
tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Mecli- i MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde ı since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. ; aynen kabul edilmiştir. , 

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

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

O. Senatosu (S. Sayısı î 45) 




