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1. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosıı Geçici Komis
yon raporu (M. Meclis 1/625, C. Senatosu 
1/400) (S. Sayısı : 453) 751:768,777:780 

2. —•Karasuları kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve içişleri komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/2016, C. Senatosu 1/401) (S. Sa
yısı : 452) _ 768:770 

3. —• 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cet velilerde değişiklik yapılması 'hakkımda 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/692, C. Senatosu 
1/414) (S. Sayısı : 456) 770:772,783:784 



Sayfa 
4. - 1904 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

( A / l ) ve (u\/;2> işaretli cetvellerde deği
şildik yapılımısı "hakkında. kanun teklifi 
ve Kanma Bilte" Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 2/709. (.'. Senatosu 2/1,2*) (S. Ka
yısı : 457) 772:774,78 

5. - - fiider Verdileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştiril meşine ve bu kanu
na bâzı hükümler ilâve edil aı esi ne dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumjhuriyet Senatosu (îo-
eiei Komisvon laporu OM. Meclisi 1/028, 

1 :782 

Sayfa 
( \ Senatosu 1/400) (S. Sayısı ,: 45.)) 774:775 

(i. -- Si'iii-it Milletvekili Süreyya Öner, 
Amiasya Mil I ot vekili Reşat Arpacıoğlu, Di
yarbak ı r Milletvekili Hilımi ( iüldoğan ve 
İstanbul Millet vekili l lkami Sancar ' ın, 
Dilekçe Karma, Komisyonu (jenel Kurulu
nun 12 . :î . 11104 tarihli Halîtaliık İvaırar 
Cetvelindeki 1 -'51 (i sayılı Kararın (lenel 
Kurulda «örüşütmesine dair önergeleri ve 
Dilek*;*1 Karma. Komisyonu raporu (0 . Se-
nalosn 4/00) (S. Sayısı 442) 775:770 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

l ' u birlesimd ii<; olurum yapanı (îenel Ku
ru; da ; 

.'! 1.12..1900 tarihli ve 19i! sayılı (ielir YeH-ji-
si Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğişti rilmelsi ve bu kanuna bâzı 'hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının ^örüşiil-
meisi biitı'rildi ve Crımihuriyet Sena.tosnnca basa
rının kaııunlavşması kalnıl (adildi. 

5:i,8.") sayılı ( lümrük Kanununa- bağlı (Jiim-
riik ('I iris Tarife Cetvelinin değiştiriİmesine ; 

Sa^lük ve Sosyal Yanl ım Hakanlığı Teşkilâ
tlında çal ışımakta, olup hususiye! arz eden yi<r 
ve hizmetlerde görevi e nd iri I en safl ık persone
l ine ; 

Devlet 'Demiryolları İşletmesi memur ve hiz-
mıet filerinin ücret I eri ne dm M- olan '.U'lti sayılı 
Kanunun 5 nci nııad desin in 4020 sayılı Kanu
nun :î neü maddesi ile eklenen (I*1) fıkrasının 
değişi iril'iııesine ve 

Lübnan'a silâh sallısından doğan alacakl
ımı zl a. hYansız Hükümetinin eıııriımizo verdiği 
bâzı meblâğın Lübnan'da ve Fnaıısa'd.a Türk 
Misyonlar;! için arsa, bina, satııııal ılımasına, veya 
yapt ı r ı lmasına, ayrılımasiiiıa, dair kıaıuııı tasarı 
Ye teklifleri idirüşüldii \'e kanunlaşmalar ı ka
bul olundu. 

4.1.1901 tarihli ve 2l:î sayılı Veııgi Usul 
Kanununun 'bâzı madde ve fıkralarının değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen

mesi hakkındaki kanun tasarısının maddeleri 
üzeninde bir süre sürüşüldü. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun, 
evvelce Cenel Kurulea tasvİbcdilımliiş bulunan 
: >0.4.1904 «n'ınlü ve 4 sayılı Kara r ı uyn ırmca 
15 Mayıs 11)04- Cıııma günü saat 14 te topiauıl-
ııiiilc üzere Birleş ilme son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hazım Dağlı Âdil Ünlü 

Kât ip 
'Kıırklıaineıli 

A'h.miot Naci Arı 

7'! ııcii Birleşime katılınıyaıı üyeleri £İ>Sfterir 
yoklama tutanağa; : 

1. Cenap Aksu (M araş) 
2. Azmi Krdoğaıı, (tDiyarbakır) 
:!. Talât Oran (Bilecik) 
-1. /Sabjılıal t in Onlıon ( (üresun) 
5. Sabıi Topcuoğltı (lBin<d>l) 

Yııkarda; adları yazılı sayın ('beş) üye Cum
huriyet Senatosu Cenel Kurulunun 14.5.1904 

tarihli 7o ııcii Birleşimine kat ı lmadıklar ı tesbit 
edilmiştir. 

Kâtip 
A'lumşt Naci Arı 

14 . 5 . 1904 
Kâtip 

Âdil Ünlü 
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2. — GELEN 

Tasan J 
1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanu n u n u n 

bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısının M. Meclisince kaibul olunan 
metni (M. Meclisi 1/280; C. Senatosu t /415) j 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) I 

Raporlar 
1. — 28.1.195!: ta r ih ve 711)6 sayılı K a n u n u n 

1 ııci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve ikt isadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporlar ı (M. Meclisi 2/679; C. Sena-
1osu 2/126) (S. Sayısı : 461) 

2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi ve Karıma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2 /702 ; C\ ;Sen>a;tosıı 2/129^ (S. 
Sayısı : 462) 

3. —- ,1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/'•)) 
işarı* ti I i cetvelde değişiklik yapılması hakkında, 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi '2/717; V. Senatoısu 2/1:50) 
(S. Sayısı : 463) 

4. — 1964 yılı ü ü l ç c iKanununa 'bağlı (A/1 ) 
işaretl i cetvelde değişiklik yapılmjaisı baikkın-
da.ki kanun teklifi ve Karma Bütçe Konıisyo- j 

• • l ı 

— 749 

KAĞITLAR 

ıııı raporu OM. Meclisi 2 /720; O. Semirt osu 
2/131) (!S. «ayıs ı : 464) 

5. —• 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına v.c 206 sayılı 'Kanunun 
3 ncü ve geıçici 2 nci madde 1 erinin kaldırılmia-
sına d a i r kıaııım tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan, mertııi ve numlhuriyeit "Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/623, 
O. Senatosu 1/408) ('S. Sayıisı : 465) 

6. — 2 7 . 6 . 1 9 3 1 tariibli ve 1833 sayılı Ara
zi Vergisi Kanununun 9 ucu mıadılesinin de
ğiştirilmesine ila ir kanun tasarlısının "Millet 
Meclisince kabul olunan metni v(* Omm'huniyet 
'Senatosu G'eçici Komisyon rakoru (ıM. Meclisi 
1/634; f!. Senatomu 1/410) (S. 'Sayış, : 4(56) 

7. — Bâzı 'vergi ve resimlere zanıı. yapılma-
•sı hakkımla. 4040 sayılı Kanunun 31 nci mad
desinde delişiklik yapıl masına dair kanun ta
sarlısı m n Millet ''Meclisince kaimi olunan .nıelni 
ve Cumhuriyet Senatosu. Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi i / 6 2 1 ; G. Senatosu 1/411) 
('S. Sayısı : 4(57) 

S. - 1 2 1 . 6 . 1961 tarihli ve 30!) sayılı Ka
nuna, bâzı fıkralar eklenmesi ve bu kanunda 
bâzı değişiklikler yapılmasına, da i r kanım ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan mel-
ni ve Cumhuriyet Meiıatosu Geçici Komisyon 
raporu ('M. Meclisi 1/633; C. Kmatosu 1/412) 
(İS. Sayısı : 468) 

• * •> 



B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Şükran Özkaya (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — 74 ııcü Birleşimi açıyorum efendim. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

./. — Tabiî Üye Mehmet Şükran Özkaya ge
çici Başkanlık Divanı kâtipliğine seçilmesi 

BAŞKAN —• Divan kâtibi arkadaşlarımız 
mazeretleri dolayısiyle hazır bulunamadıkların
dan evvelâ, bir kâtip seçilmesini rica edeceğim, 
bir kâtip üye... 

Sayın Suphi Gürsoytrak.. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 

.'Efendim Kâmil Beyle beraber komisyona, çıkı
yoruz, komisyonda çalışacağız, mazur görün. 

BAŞKAN -— Sayın Şükran özkaya... 
Şükran Özkaya'yı geçici kâtip olarak oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 

J. —- Cumhuriyet Senatosu Danışma Kuru
lunun; Cumhuriyet Senatosunun, kısmî seçimler 
dolayısiyle, bir aylık bir tatil yapmasına, yeni 
seçilecek üyelerin andiçme merasiminin 15 Hazi
ran 1964 günü icrasına ve tatilden sonraki ça
lışma tarzına dair kararı. 

BAŞKAN — Sunuşları okutuyorum. 
Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 14 
Mayıs 1964 Perşembe günü saat 15,00 te topla
narak ilişikte yazılı kararları almıştır. 

Yüce Senatonun tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka 

BAŞKAN — Kararı aynen okutuyorum. 
Danışma Kurulu kararı 

Karar No. : 6 
Karar tarihi : 14 . 5 . 1964 

Toplantı No. • 6 

1. .Cumhuriyet Senatosu kısmî seçimleri 
jııünasebetiyle 15 Mayıs 1964 gününden 15 Ha-

GBNEL KURULA SUNUŞLARI 

ziran 1964 Pazartesi gününe kadar bir aylık 
bir tatilo girmesi, 

2. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
yeni seçilecek üyelerin yemin merasimi için, 
15 Haziran 4964 Pazartesi günü saat 45,00 te 
toplanması,. 

3. 15 Haziran 1964 Pazartesi gününden 
itibaren,' elde mevcut işlerin neticelendirilmesi 
için Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günle
ri saat 14,00 te toplanılmak suretiyle Genel Ku
rul çalışmalarına devam edilmesi ve lüzumu ha
linde, Pazartesi dâhil haftanın diğer günleri 
Senatonun sahalıları da çalışmasını temin için, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanına yetki veril
mesi, 

Karar altına alınmıştır. 

Başkan 
Enver Aka 

Başkanvekili 
Sırrı At al ay 

Kati]) 
Âdil Ünlü 

Kâtip 
Sakıp Önal 

A. P. 
Bursa 

İhsan Sabrı Cağlayanğil 
Cumhurbaşkanınca 

S. Üye 
Sadi Koçaş 

V. T. P. Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

Başkanvekili 
Hazım Dağlı 

Kati]) 
Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Mac i t Zeren 

İdare Âmiri 
Kâmil Karavelioğlıı 

M. B. Grupıı 
Tabiî Üye 
Fahri Üzdilek 

M. P. 
Ankara, 

Rii'at Etker 
C. H. P. Konya 

Muhittin Kılıç 

MEHMET (İNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, elli tane yeni üye gelecek. Bu çalışma gün. 
ve saatlerinin teshili hususunda alman kara
rın yeni arkadaşlarını izm da katılacakları bir 
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O. Senatosu B : 74 
birleşimde oya sunmak için o zamana bırakıl
ması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunda konuşu
lup alınmış olan kararları bugün tasviplerinize 
arz ediyorum. 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞIAJ (Sivas) — 
Oya koymayınız eğer gündeminiz yüklü olursa 
o zaman her gün gelmek lâzımdır. Zaten her 
gün geliyoruz. 

BAŞKAN — O vakit değiştirme imkânı var-
dn\ Arkadaşımızın teklifidir. Bugün Danışma 
Kurulu bir karar almıştır. Bu kararı tasvipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Efendim, bir sunuş daha var
dı i*. Okutuyorum. 

.9. — Amerika Birleşik Devletlerince T. B. 
M. Meclisi üyelerinden sekiz kişilik bir heyetin 
davet ve bu davete icabetin uygun mütalâa edil
diğine dair Başkanlık tezkeresi, 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğin

den Dışişleri Bakanlığı marifetiyle alman ibir 
mektupla Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
8 kişilik bir heyet davet edilmektedir. Bu dave
te icabet edilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize ve tasvibinize arz ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

15 . 5 . 1964 O ; 1 
BAŞKAN — Efendim Amerika Birleşik 

Devletlerinin bir daveti vardır, 8 kişiliktir. 
Bunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bir 
tane daha sunuş vardır okutuyorum. 

4. — Cuchuriyet Senatosu îçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz'un yasama dokunulmazlığı hak
kında Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İlgi : 6 Mart 1964 tarihli ve 432 sayılı ya
zımız". 

Ekte" sunulan tezkere yukarıda belirtilen ya
zımızla ilgili olup, 11 Nisan 1964 tarihini miita-
<akıp komisyonumuza intikal etmiştir. Hakkında 
Başbakanlık yazıları bulunan bu üyenin yasa
ma dokunulmazlığına dair sözü geçen Başba
kanlık yazısı ve Anayasanın 79 neu maddesi ge
reğince komisyonumuzca bir muamele yapılma
sına imkân görülmediği keyfiyetinin Genel Ku
rula arz olunması ricası ile Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Anayasa ve Adalet. 
Kimisyonu Başkanı 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

Gündeme geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve )213 say ıh Vergi 
Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/625, C. Senatosu 1/400) (S: Sayısı : 453) (1) 

BAŞKAN — Sayın Maliye • Bakanı, komisyon 
lütfen yerini alsın. 1 nci maddenin müzakeresine 

(1) 453 S. sayılı basmayazı 14 . 5 . 1964 
günlü 73 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

devam ediyoruz, söz sırası Esat Mahmut Kara-. 
kurt arkadaşımızda. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlar, müzakeresini yaptığımız 
bu kanun maddelerinin vatandaşların verdik
leri vergilerin, kazanan vatandaşların Devlete 
ödedidiği vergilerin bütün vatandaşlar tara
fından bilinmesini sağlamak istiyen bir kanun 
tasarısıdır. 

Ana muhalefet partisine mensup arkadaşla
rın dün bu sahadaki beyanlarını hürmetle din
ledik. Kendileri bu kanunun meriyet mevkiine 
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O. Senatosu B : 74 15 . 5 . 1964 O : İ 
konmasının memleket için faydadan ziyade ma
zarrat tevlidedeeeğini ve Ibıınıın belki de cemi
yetin ahlâkını bozacak birtakım gayriahlâki ha
reketlerin vukubülmasma sebebolacağmı; bin. 
netice Maliye Vekâletinin, kaçırıldığı iddia edi
len vergilerin alınmasını temin edecek husus
ları da sağlıyaımıcağını ileri sürerek, bu kanu
nun ka;bul edilmelinin daha doğru olacağı ka
naatine vâsıl oldular ve bunu 'bize söylediler. 

Derhal arz etmek isterim ki; biz, muhale-
:feıt pantdsine mensup arkadaşların bu husus
taki kanaatlerine iştirak etmiyoruz. Ve bilâ
kis -bu kanunun, cemiyet hayatımızda bâzı. bek
lenilen iyilikleri, cemiyet hayatımıza bilâkis bir 
ferahlık ve huzur tevlidedeeeğini ve binnetice 
Devletin kaçırılmış olan servetinin bir kısmı
nın da bu yolla elde edilebileceği kanaatini 
taşıyoruz. Niçin mazarrat tevlidedecektir, bu 
kanun kabul edildiği takdirde! Derler ki; «Va
tandaşta gerek kıskançlık veyahutta ge:-ek 
ı'azia kazanan vatandaşlara karşı, duydukları 
bir iğbirar neticesi birbirlerini ihbar edecek
ler ve bu ihbar o kadar şâmil bir hal alacaktır 
ki ; bu cemiyetin gayriahlâki bir gidişe doğru 
sürüklenmesine sebcbolacaktır ve binnetice alı
şılacak ve bundan, bu hareketten bir fayda te
min edilmiyecektir. Anlaşılması çok güç bir 
iddia insanların birbirini kontrol etmesini, in
sanları Devletin kontrol etmesinden daha doğru 
ve daha anlayışlı bir görüş olduğunu kabul 
etmek lâzımdır. Bütün, dünya filozofları, in
sanlar kendi nefislerini kontrol etmek gücüne 
sahiboldukları zaman cemiyet ahlâkının daha 
kuvvetli ve daha kâmil bir şekilde gidileceğin
de ittifak halindedirler. Muhakkak vatandaşların 
Devlet teşkilâtı tarafından kontrol edilmesini 
istemek, Devleti 'mütemadiyen vatandaşların 
peşinde görmek, vatandaşların birbirini kontrol. 
etmesinden daha güzel bir şey midir ? Hem, 
bu kontrol neden gayriahluâki olacak? Nedir 
istenilen ş-ay? Namuslu vatandaşların bn mem
lekete ödediği verginin miktarının diğer vatan
daşlar tarafından bilinmiş olmasıdır. Ne var 
'bunda mahzur' Niçin bundan gocunuyoruz, 
ne hâdise var ki, bu memlekete bir mazarrat 
tevlidedecektir? Namuslu bir tüccar, namuslu 
bir doktor, namuslu bir iş adamı kazandığını 
n anı n sk Ara ive bir şekilde gösterir ve bundan 
doğacak verdiyi, alnının terini, götürü]) matiye 

tahsil, şubelerine yatırmak isterse ve bunları 
bu şekilde bir vicdan borcu, bir vatan borcuı 
bir şeref borcu olarak kabul ederse, namus-
kârane beyanda bulunursa; bundan vatandaşla
rın gocunacağı, bundan, bu neşriyattan, bu 
açıklıktan vatandaşın çekineceği ne olabilir? 
Kim çekinir bir hakikatin ifade edilmesinden? 
'Bir güzelin, bir hakiaktin ve doğrunun ifa
desi ne zaman suç olmuştur; ne zaman ma
zarrat tevlide! m iştir? Niçin kaçınalım? Bilâ
kis ıu a zamiri değil fayda tevlidedecektir. 

Beyefendiler; hayatını Devletin hizmetine 
vakfetmiş her üç senede bir maaşına yapılacak. 
cüzi bir zamla iktifa, 'etmiş yüz binlerce mıennır 
vatandaş, sabit gelirli vatandaş ayda kazan
dığı bin liranın üç yüz lirasını Devlete vergi 
olarak verirken elbette k i ; bu va,taııda,ş hci
ne suretle olursa olsun milyonlarca lira, kaza
nan vatandaşların Devlete ne vergi verdiklerini 
bilmesi bir hak ve vazife halinde tebellür edov. 
Bir memurun, aldığı maaşın, bin lira aldığı 
maaşının 250 lirasını vergi veren bir vatandaş, 
kendisine yaptıracağı 'bir ev için. bankadan üç 
bin lira, kredi temin etmekten mahrum iken, 
bir başka sahada çalışan bir vatandaş yaptı
racağı bir fabrika, için, milyonlarca lira Dev
let bankalarından kredi temin ederek fabrika
sını kurar, o vatandaşın Devlete ne kadar vergi 
ödedeğini görmek bir mazarrat değil, fayda 
temin edecektir, irilecektir ki; o vatandaş, bu
nu kazanan adam buna. rağmen işte şu kadar 
vergi ödemektedir. Bu, ahlâkı bozmaz, ahlâkı 
takviye eder. Ve bir fakirin zengine, parası
nın servete düşmanlığını değil; parasız bir fa
kirin servete düşman olmamasını temin eder. 
Ve 'der ki, «benim sahanı bu kadar.» Ben bn sa
hada bu miktar bu hudut, içerisinde çalışıyo
rum. Ama, o vatandaş o kadar geniş bir sa
hada elbette benden çok kazanacak ve elbette 
Devlete bu vergiyi verecektir. Eğer üç mil
yon kazanan bir vatandaş Devlete 800 bin lira. 
veya bir milyon lira vergi gösterirse fa
kir olan bir vatandaş bundan ıstırap duymaz; 
memnuniyet hissi duyar. Ben, kim olursa ol
sun; ben, kimin ne vergi verdiğini öğrenmek 
'mecburiyetindeyim. Yalnız vergi veren tüccar 
değildir. Ben, yaptığı hekimlikle sadece hekim
lik yapmak suretiyle, sadece şöhret yapmış 
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bir doktor sıfatiyle kazandığı milyonlarla mem
leketin denize nazır köşelerinde katlan beş 
yüz bin liraya .satılan apartıman yapan doktor
ların Devlete ne kadar vergi verdiğini ayda 
800 lira maaşından î>00 lirasını vergi olarak 
veren vatandaşın bilmesi ahlakı bozmaz, ahlâkı 
takviye eder. Binaenaleyh, yalnız vergi veren 
tüccar değildir. Doktoru yardır, avukatı var
dı v, işçisi vardır. Bunlar da ne yapacaktır. Bu 
verginin nasıl verildiğim söylemeye mecbur
dur. Ben Avukat Kalpaklıoğlu'nun ne kadar 
vergi verdiğini, Sayın Kalpaklıoğluda Avukat 
Dsat Mahmut Karakurt'un ne kadar vergi 
verdiğini bilmesini bir tabiî hak kabul ederim. 
ve binaenaleyh, bundan bir mazarrat değil 
memleket için büyük bir- fayda temin edileceği 
kanaatine varıyorum. Kaçınılacak ne var, sakı
nılacak ne var arkadaşlar? Memlekette birçok 
dedikodular cereyan etmektedir. Biri ak MU is 
adamlarının bankalardan geniş mikyasta kredi 
aldıklarından ve büyük ticari müesseseler kur
duklarından bahsedilmektedir. Bu dedikodu
lar, bu nevi konuşmalar, servet yapmak is t i yen 
namuslu vatandaşların hareketlerini, servet 
yapmak, istiyen namuslu teşebbüslerini kıracak 
mahiyettedir. Bu dedikodu ve kütü davranışı 
ortadan kaldıracak şey de, servetin verginin 
açıklanmasıdır. Servetine ve vergi incelenmesi
ne bakılacak, bu servete sahibolınuş vatandaşın. 
«Devlete verdiği şu vergiye göre hakkı var
dır diyeceğiz.» Filan gazete 10 milyon lira ka
zanmışı bu on milyonundan 3 milyon lirasını 
Devlete vergi olarak veriyor» diye o zaman 
hürmetle önünde eğileceğiz. Bütün bu hususla
rın karşısında, bütün bu bedahet manzarası 
arz eden hükümlerin önünde bu vergi tasarısı
nın, kanunlaştığı takdirde, memlekete mazarrat 
tevlidedeceğiui iddia, etmenin doğru olacağı 
kanaatinde değiliz. 

Noktai nazarımız şudur : Bizim bu m emle-. 
kete hakikaten vergi kaçakçılığı yapılmakta
dır. Ve her vergi kaçaksmm arkasına bir 
maliye uzmanı ve bir maliye müfettişi konul
masına dünyanın hiçbir yerinde imkân hâsıl 
olmayacaktır. Arkadaşlar derler ki ; bunu 
açıkça ilân edeceğine; Maliye Vekâleti (teşki
lâtı genişledin ve kaçakçılığı önlesin. Dünya
nın hangi yerinde görülmüştür bu, rica ede
rim söyliyebilir misiniz? Hangi Maliye Ba-
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kanlığı teşkilâtı bütün vatandaşların arkasına 
birer maliye uzmanı koyarak, vatandaşların 
Devlete vereceği vergiyi kontrol ettirebilsin. 
Hangi kudret buna müsaittir? Bu kontrol va-
tandakşların biri aleyhine diğerinin yapılma
sını, bundan temin edilecek menfaati hudutsuz 
bir şekilde sağlıyaacktır. Bundan sonra göre
ceğiz; kim vergi veriyor, gidip tetkik edeceğiz, 
gidip bakacağız ve diyeceğiz k i ; «Sen ki, bu 
kadar milyonlarca lira kazanmış vatandaş ka
zandığının vergisini bu kadar mı veriyorsun?» 
diye bir soruya mâruz kalacak olan o vatan-
laş vergiyi öderken şapkasını önüne koyacak, 
düşünmeye mecbur kalacaktır ve bu şekilde bir 
nefsi kontrol ve bu şekilde vatandaşların bir
birini bir nevi kontrol altında bulundurması 
ahlâkı bozmıyacak, ahlâkı kuvvetlendirecek
tir. Kanaatim bundan ibarettir*. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) - Muhterem 
arkadaşlar', müzakereler uzadıkça, bizim yap
tığımız, anlattığımız tonkidlerirı istikameti 
değiştirilmek suretiyle cevaplar veriliyor. 

Muhterem Fsat Mahmut'un ileri sürdüğü 
esasları biz zaten umumi görüşlerimizle aksini 
kesin delillerle ortaya koyduk. Onun için 
kendilerine verecek bir cevabımız yok şimdilik. 
Fakat, düıı Sayın Mehmet Ali Demir arkadaşı
mız heyecanlı konuşmalariyle bizleri teshir etti. 
Netice itibariyle söylediklerini tesbit ettik. Ver
gi versinler; kazanıyorlar, servd yapıyorlar. 
Devletten istemesini biliyoruz da. Devlete ver
gi teminini neden düşünmüyoruz? fi ayet güzel. 
Ama bizim tenkidlerimizin istikameti bu yolda 
değil. Biz diyoruz ki, bu usulle elde edilecek 
netice bizi faydasız bir çabalama içerisine düşü
rür. Dİğer taraftan yapılan ihbarlar mükel
lefi üzücü, ezici neticelere götürür. Bizim üze
rinde durduğumuz, tenkidi erimizi teksif ettiği
miz nokta budur. 

Şimdi ımıhTcrem arkadaşlarım, Sayın Esat 
Oağa arkadaşımız da-dün konuşmalarını, ienkid-
lerini sadeleştirdi ve bir nokta üzerinde topla
dı. O da; pisikolojik bir nokta idi. «Elâlom 
ne der?» Güzel, yani kazanan mükellef az vergi 
verdiği zaman bakar, «Ben şu kadar kazan
dığım halde benden daha az kazanan falandan 
daha az vergi veriyorum,» diye kendi kendisine 
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utanır ve onun için doğru beyanda bulunu r, 
mümkün mertebe doğru beyanda bulunur. Muh
terem arkadaşlarım, bu şekilde düşünen insan
lar zaten bu yola gitmezler vicdanında bunu du
yabil eni er hiçbir zaman o yola sapmazlar. Ama, 
vicdanında bunu duymadıktan sonra, el âlem ne 
derse desin, mutlaka aynı yolda yürümeye de
vam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanı de
diler ki, tenkid ediyorlar, fakat bize hiçbir 
yol göstermiyorlar. Gösterelim. Dün Sayın 
Mehmet İzmen arkadaşımız da konuşmalarında 
bir neticeye vardılar ve bâzı tavsiyelerde bulun
dular. Kendilerinin yaptıkları tavsiyeye biz de 
aynen iştirak ediyoruz. Biz diyoruz ki; doğ
rudan doğruya mükellefi hedef tutan, mükellefi 
sıkıcı, mükellefi ürkütücü, mükellefi haksız mu
amelelere manı?, bırakacak tedbirler, daima o 
tedbirler üzerinde durmayalım, öyle tedbirlere 
doğru kendimizi kaptırmayalım. Bunlardan 
başka yollardan vergi ziyamı önlemek çareleri
ni bulalım, diyoruz. Bunlardan birkaç tanesi
ni Sayın tzmen dün burada sıraladı; bizim de 
aklımıza gelenler var. Meselâ, Sayın Maliye Ve
kili muhtelif beyanlarında dediler ki; «Biz mü--
kellefin verdiği vergi beyannamelerinin ancak 
c/c 2 sini kontrol edebiliyoruz;» doğrudur °/r 08 
edilemiyor, yani burada bu % 2 yi artırmak 
çarelerini, yollarını aramak doğru değil mi, 

değilken gündeme alıyor, öncelik ve ivedilikle 
müzakeresini yapıyoruz; bunu <la Sayın Maliye 
•Balkanı mıılkni kıahatlariyle üyelere (bu kanunun 
biran evvel çıkarılması yolunda gayret sarf et
mesi hususunu kendisinden rica ediyoruz ve bu
nu bekliyoruz. 

Diğer taraftan arkadaşlar, bu vergi beyan
ları vergi dairelerine geldiği zaman bunlar 
pekâlâ iş kolları olarak ayrılır ve iş hacmi bir
birine yakın olan mükellefler ayrılır tasnif edi
lir. Bunlar arasında beyanlar tetkik edildiğin
de böyle fahiş farklar görülürse, bunların üze
rinde durulması bir tedbirdir. Bunu yapmak 
için meselâ bankaların istihbarat teşkilâtı var; 
küçük de olsa her vergi dairesinin bir istih
barat teşkilâtı bulunmalı ve bu nevi böyle 
farklı beyanname tetkiklerini bunlar gizli giz
li yapmalıdır, karineler, doneler bulmalıdır, 
bunları tetkika arz etmelidir. Bunlar birer ça
redir, bu gibi ıslah yolları düşünülmelidir. 
Sadece mükellefin üzerinde tesir icra edecek 
yollar üstünde duruluyor. Tenkidlerimiz bu 
noktada toplanıyor mâruzâtımız bundan iba
rettir. Yoksa vergi alınmasın diye iddia yok
tur. Üyelerin dikkatini başka tarafa çekmek için 
konuşan bâzı arkadaşlar diyor ki; bir memur 
800 lira alırken bunun 300 lirasını vergi olarak 
veriyor. Geçen gün söyledim arkadaşlar; memu
run verdiği vergi ile diğer serbest meslek erba

ini yola gidilse daha doğru, daha iyi olmaz mı? j binin, veya efendim, tüccarların verdikleri ver-
Meselâ maliye uzmanları var, bunlar eli ile bu 
beyannamelerin tetkiki yapılır. 

Bunların kadroları, büyük teşkilâtlara na
zaran dardır. Çalışma usullerinde yapılacak 
değişiklikler, ıslahat bunların adetlerini ço
ğaltmış kadar tesir icra edebilir. Binaenaleyh, 
hem bir taraftan biraz adetlerini çoğaltmak, di
ğer taraftan çalışma usullerinde yapılacak ısla
hatla bıı yüzde iki nisbetini yüzde beşe çıkarmak 
pekâlâ kabildir. Diğer taraftan serbest hesap 
uzmanlığı müessesesini biran ovxel getirmek bu 
beyanname tetkiki bakımından Maliye Bakan
lığına en geniş yardımı olacak olan bir mües
sese, bir teşkilât olacaktır. Bunun üzerinde bi
raz gayret sarf edilsin. Gerçi kanun Mecliste
dir ama, aylardan beri Mecliste beklemektedir. 
Nasıl ki, bizim şurada müzakerelerimizin en ha-
reretli zamanında her hangi bir kanunu önce
lik ve ivedilik diye bir takrirle hemen, gündemde 

giler aynı değildir. Ben sorarım Saym Kara-
kurt'a; 3 ayda maaşından 1 875 lira kesiliyor. 
Ve. bu senede 7 500 lira eder. Bunu taksitle-
meden kendilerine sene sonunda getir bakalım 
7 5Ö0 lirayı, deseler ödiyemezler. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (ürfa) — 
öderim. 

MEHMET ÜNALDT (Devamla) — Ödiye-
mezsiniz, Beyefendi. Farklıdır. Memulların 
aldığı maaşlardan kesilen paralar nihayet bir 
formalite bir bütçe hesabı üzerinden yapılan 
çalışmalardır. Binaenaleyh, bu gibi memur 
maaşlariyle önceden alınmış, harcanmış veya 
sarf edilmiş, işe bağlanmış paralar üzerinden 
sene sonunda getir bakalım şu kadar demek ara
sında çok fark vardır. Binaenaleyh, bizim mâ
ruzâtımız bu kadardır sayın arkadaşlarım, hür
metlerimi arz ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarım, arkadaşlarımızın fikirlerine 
hürmetimiz vardır, teşekkür ederim. Hakikaten 
bu kanunlar üzerinde yapılan tartışmalar Se
natonun şerefiyle mütenasip olmalıdır. Sebebi
ne gelince; herkes fikrini beyan etmiştir. Bizim 
partimizin görüşünü arkadaşım izah etti, böy
ledir. Yalnız bir arkadaşımız dünkü konuşma
sında Batı meselesini söyledi; Batıyı şu bakım
lardan örnek alıyoruz, bu bakımlardan örnek 
alıyoruz, dedi., Şahsan benim kendi kanaatim
ce Batı'yı bir kalıp şekil olarak, değil, muhteva) ba
kımından almalıyız. Düşüncede, metotta, duy
guda, toleransta müsamahada bu, yoksa kalıp 
şeklinde olduğu zaman bu bir işe yaramaz. Ni
tekim bizde kalıp, şekil bakımından almıyor. 
Batıda Ibâzı memleketler bunu böyle takdir et
miş veya etmemiş bu bizi ilgilendirmez. Biz 
muhteva bakımından kendi meselelerimizi işle
riz, düşünce metodu ile. 

Şimdi biz diyoruz ki;, «Ne lüzumu var? Hü
kümet var;» Hükümet diyor ki, «Vatandaşlar1; 
ben bu vergiyi alamıyorum, kaçırıyorlar, ben 
size müracaat ediyorum, kontrol edin vergi ver
sinler.» Hükümet pekâlâ kontrol edebilir, elinde 
elemanlar var. Kontrol edebilir, kim ne derse 
desin, arkadaşlarımızı yormıyalmı, önümüzdeki 
seneye vergiler gelmeye başlıyacak. Ondan son
ra göreceğiz ki, bir sene evvelkine nazaran o 
sene daha az vergi aldığımız gibi, bu tedbirler 
vatandaşı serbest sektör içine gömecek, dola-
yisiyle, zannediyorum ki, bundan da daha az 
vergi alınacak, mesele o zaman anlaşılacaktır. 
Zamanınızı fazla almıyayım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğiu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, bizim bir modamız var. Bu moda da; 
Avrupaya uymak. (Kadıköy sesleri) Sayın İs
tanbullular' daİıa iyi bilir Kadıköy'ü; Iben o 
modadan bahsetmiyorum, üstat. Sayın Maliye 
Vekilimizden şunu istirham ediyorum; bu da 
Avrupada tatbik edilen bir sistem ve faydalı, 
lüzumlu bir sistem olduğu iddiası ileri sürül
düğüne ve buna kıyasen de bu müessesenin ver
gi sistemimizin içine ithal edildiğine göre, şu
nu öğrenmek istiyorum. Acaba hangi Avrupa 
devleti bunu tatbik etmiştir de, tatbikten ev
velkiyle sonraki arasında büyük nisbette bir 
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fark yapmıştır ve bu fark, tatbik edildiğinden 
bu yana gelişmiş midir ve hakikaten gayriahlâ-
ki bir husus cemiyete malolmadan ibu müesse
se istenilen faydayı temin etmiş midir? Bunu 
kendisinden Öğrenmek isterim. 

2 nci mesele, sanki biz milyonlar kazanıp 
vergi vermiyenleri müdafaa ediyormuşçasma 
meseleyi bir başka zaviyeden göstererek, bizim 
fikrimizin karşısına çıkanlara şunu arz etmek 
isterim ki, bilhassa Muhterem Karakurt'a hita-
bediyorum, biz bu memlekette kazanıp, milyon
lar kazanıp da vergi kaçakçılığı yapan hiç kim
seyi müdafaa etmiyoruz ve etmeyiz. Bu memle
ketin vatandaşı milyonlar kazanmışsa, alnının 
teriyle kazanan bu vatandaşların kanunun tâ
yin ettiği nisbette vergiyi ödemelerini vatan
daşlık borcu olarak mütalâa ediyoruz. Ancak, 
neden hâlâ bu cankurtaran simidine sıkı sıkı 
sarılmak isterler? Soruyorum sayın arkadaşı
ma, diyorum ki, «Bunu biz etmekle, dört tane 
vatandaşın bilmesini temin etmekle ne kazana
cağız? Bunu maliye zaten bilmiyor mu? Bu in
san birdenhire bahar gelmiş de, mantar gibi çık
mış mıdır fışkırmış mıdır? Bir Ibahar gibi çık
mış mıdır, fışkırmış mıdır? Yok... Bunun bir ev
veliyatı var. Yıllardan beri devam eden bir mü
essesedir. O halde her sene beyannameyi alan 
Maliye Bakanlığı ve onun uzmanları, teşkilâtı 
nerededir?» Biz de sayın arkadaşım gibi düşü
nüyoruz, hemen villaları yaptırıyor da - dün 
Sayın Esat Çağa bir servet sahibinin hayatı
nı tasvir etti. Hakikaten hoşa gidecek şekilde 
tasvir etti.. (Ağzının suyu mu aktı, sesleri) Ama, 
bir sosyalistin ağzından nasıl bu lâflar çıktığını 
hâlâ düşünüyorum. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü. — 
Biz gördüğümüzü anlattık. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Efendim, diyoruz ki, «Maliye Vekilinin elinde 
kontrol memurları vardır. Bu kontrol memurla
rı daima mükellefin bütün hesaplarını, işleri
ni kontrolla, mükellef daima vazife halindedir. 
Pazarda çarşıda, piyasada gezer. Ve her zaman 
bunların hesaplarını kontrol etmek, bakmak va
zifesidir. «Yakalasın» diyoruz, «Vergiyi tatbik 
etsin» diyoruz. Yalnız Sayın Karakurt arkada
şıma şunu ifade etmek istiyorum ki, «Gitsin Ver
gi Temyiz komisyonlarını kontrol etsin, kaç ta
ne insan vergi kaçakçılığından oraya geliyor 
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ve bunların kaçı, yüzde kaçı mahkûm oluyor, 
cezası artırılıyor veya onların itirazlarının kaç
ta kaçı müsbet neticeleniyor ve yahutta Ma
liye hesap uzmanlarının verdiği raporlar ora
da ne hale geliyor bunlar görsünler orada.» 

Muhterem arkadaşlar, 'bunun istatistiğini 
görürse zannediyorum ki, bize hücum etmezler. 
Ama bu arz ettiğim fikir hiçbir zaman hırsız
ları, vergi, kaçakçılarını hinıaye*ettiğimiz mâ
nâsını taşımaz. Ama diyoruz ki; Maliye Bakan
lığımı/ elinde bu imkânlar varken; «Kendisi 
bunu maliye olarak biliyorken 'her sene devam 
eden bu halleri, bu şahısları birbirleri ile mu
kayese imkânları varken, bir türlü bunları yap
mıyor, illâ bir diğer vatandaşı gammazlamayı 
düşünüyor. 

Burada endişe edilecek bir şey mi var? Ar
kadaşlar, sunu öğrenmek isterim; ticari haya
lın biraz da gizlilik istediğini ve bunun bu mes
lekin bünyesinden neşet ettiğini inkâr mı et
mek isliyoruz, arkadaşlar/ Ticari hayatta, mut
lak bir aleniyet esas inidir? iler şey aleni olur
sa lüecarın muvaffak olabileceğini mi zannediyo
ruz? Benim tüccar olarak, ıbiv başka lüccardan 
gizli tarafım olacak ki; ben onu atlatıp kazana
bileceğim. Kvet, imkânlar hepimizin karşısında-
du\ her tüccarın karşısındadır, görüyoruz. Ama 
benim bu meseleye girişim, hal tarzım, nıotod 
şeklim ayrıdır ve elbette ticari hayatta, ben ona 
rakip olduğum için benim gizli tarafım olacak
tır. Onun da bana 'karşı gizli tarafı olacaktır. 
Ama bu gizlilik maliyeye karşı olmıyaeak. Nite
kim kanunlarda da bu husus vardır. Maliyeye 
karşı, tüccara olduğu gibi gizli tarafım yok. 
Kanun da, bunu vermişken vazifesini maliye 
yapmasın, gelsin vatandaşın birinin diğerini 
şikâyetinden medet umsun... Bunun karşısında
yız. Ne olacak? Diyoruz ki, şu imkânlar varken 
Maliye vazifesini yapmıyor ve bugüne kadar 
cetveller, kazançlar hepsi bunun önünde iken bi
rinin diğeriyle mukayese imkânı keza rakam ola
rak kendisinde varken maliye vazifesini yapmı
yor. Bir vatandaş şikâyet ettikten sonra mı ya
pacak? Maliye bunun ihbarı ile mi vazifeye 
davet edilecek? Vazifesine gelecek. Biz bunu 
Devlet anlayışı ile kabili telif görmüyoruz. Bi
zim itirazımız 'burada. Ama, eğer maliyemiz böy
le düşünüyor ben az veriyorum, o kaç veriyor 
utanma hissinden mütevellit hakiki vergivi va

tandaş böylece verebilir, diye düşünüyorsa; 
öyle zannadiyorum ki, her şeyden evvel bu bir 
ahlâk, bu bir inanış meselesidir. İnsanın, ken
di vergisini böyle bir hissin altında değil, ka
nunun tâyin ettiği nisbet dâhilinde, kendisi
nin beyannamesine uygun şekilde vermesi ikti
za eder. 

Kvet arkadaşlarımız, iddiamı kısaca şöyle 
neticelendiriyorum: Maliye Vekâleti mademki 
bu müesseseyi Türkiye'ye getirmek, kurmak 
istiyor ve bundan büyük faydalar mülâhaza 
ediyor, emsal tatbiki diğer memleketlerde se
vindirici inidir ve bunun neticesi ne olmuştur 
ve TürkiyeVle bunun aynen tatbiki halinde ay
nı neticeleri bizim maliyemizin alması mümkün 
müdür? Kendileri bu kanaatte midir? 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN Kfendim, bir yeterlik önerge
si var, altı. arkadaşımız konuştular, yeterlik öner
gesini okutuyorum. ( Dalı a konuşmak istiyen 

. kaç. arkadaş var, sesleri) Konuşmak istiyen iki 
I kişi daha var, arkası geliyor, ondan sonra Ba-
I kana, da söz vereceğim. 

I Başkanlığa 
j Durum aydınlanmıştır., Müzakerenin yeter

liğinin oylanmasını arz ederim. 
Tunceli 

.Mehmet Ali Demir 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum efendim... 

CAVİT TKVKİK OKYAYl-Z (İçel) - -
Aleyhinde söz istiyorum.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
('AVİ T TKVKİK OKYAYUZ (İçel) — 
Cok sayın arkadaşlarım; maliye mevzuatın

da ve dolayısiyle ticaret hayatımızda çok bü
yük değişiklikler getirecek bir hükmün 'konuşul
masında henüz iki İrişi kalmışken kifayet tek
lifinin kabulü ile bunların konuşmamasının, dâ
vanın memleketin hayrına olmıyacağı aşıkâr-
dii'. Sayın Başkan telkin yapmak bakımından 
«Daha, arkası gelecektir» diyor. Kehaneti mi 
var, belki gelmiyecek... Onun için kifayetin ka
bul edilmemesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Bilâkis iki İrişi var demekle ar
kadaşların önergenin lehinde düşünmelerini 
ima ettim. 
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Önergeyi reylerinize arz ediyorum, kabul 

edenler... Kabul otmiyonlor... Kaimi odilmemiş-
tir. 

Sayın M sat Gaga. 

ESAT GAGA (Cumhurbaşkanınca S. il.) 
~ Muhterem arkadaşlar, konuşan Sayın Meh
met imaldi arkadaşımız dün mevzubahsettiğim 
«elâlem ne der» müeyyidesinin pek hafif oldu
ğundan ve vicdan olmayınca bir kimse, hiç kim
seye kıymet vermiyeceğinden bahsettiler. Eğer
im tazyik Sayın Mehmet Ünahlı'nm bildirdiği 
gibi hafife alırsak; ahlâk denilen şeyi toptan 
inkâr etmemiz lâzmıgelir. ikiliyorsunuz, ahlâk 
müeyyidesi yalnızca ânınıe vicdanıdır. Ye 
âmme vicdanı ahlâk çerçevesi içinde hareket 
etmek mecburiyetinde olan kişiye de işte bu 
«elâlem ne der» 'korkusu ahlâka uymaya icbar 
eder. Saklamaya lüzum yoktur. Hepimiz in
san:/., hepimizin içerisinde sürü sürü şeytan ya
tıyor, nefsi emare tutun, mal canın yoncasına 
varıncaya kadar bir sürü za'ai'ımız vardır ve 
vicdanlar da bu zaıfları bertaraf edecek bir şey 
değildir. Daha çok içtimai tazyiktir. Onun için 
'burada, bu ilân müessesesinde içtimai tazyik. 
ha rokete getirilmek istenmiştir. Yani, aldaki 
bir müeyyide kanunun içerisine sokulmuş/tur. 
O kadar hafif ve basit değildir, «•örmek iste
di! ki eri gibi. Sonra «ticarette gizlilik» diyorlar. 
Rendeniz şu ilân keyfiyetinin ticaretteki giz
liliği nasıl ortadan kaldırdığını hakikaten hüs
nüniyetle düşündüm, bir türlü anhyanıadım. 
Evet, yaptığı muamele »izli, malı kaça aldığı 
belki gizli, nereden aldığı gizli, elinde imâl 
patenti varsa gizli; bunları bu müeyyide bir 
aleniyete koyuyor mu? Hayır.... Sene sonunda
ki kazancım aleniyete koyuyor. O da aleni ol
masın demek, bugünkü cemiyet telâkkilerine 
pek uygun bir keyfiyet değildir. Adetâ «para 
ile iman kimde bulunur» diye eski bir telâkki 
var, bu telâkkinin müdafaası oluyor, rterke-
sin imanım araştırıp duruyoruz. Bakınız bir 
parça, bu cemiyet herkesin parası olup olmadı
ğım araştırsın. Ye 'bu ahlâki müeyyideden Dev
let ve toplum istifade etsin. Yine diyorlar ki ; 
«Efendim Maliye kontrol teşkilâtı 'kursun, is
tihbarat büroları teşkil etsin, memurları ço
ğaltsın.» Arkadaşlar Maliyenin bir prensibi 
vardır. Devlet vergiyi ucuza maletmek mecbu
riyetindedir. Ye eğer aldığı vergi onun kontrol 

ve cibayetine yüzde 80 sarf ettikten sonra bu 
verginin ne kıymeti vardır? Binaenaleyh, bu 
ilân keyfiyeti, demin bahsettim, arz ettim. 
İçtimai müeyyideyi harekete getirmede suretiyle 
verginin maliyetini de düşürecek bir prensiptir. 
Bu itibarla mâkuldür. Gizliliği bertaraf eder 
biı- şey değildir. Dün de, demin de arz ettiğim 
gibi ihbar müessesesinden istifade etmek gibi 
bir şaibenin altına Tünk Devletini de vSoknıamak-
tadır. Zaten bu olsa da olmasa da bir ihbar h c 
zaman iş'liyebilir. Burada bu ilân keyfiyetinin 
konması ile alâkalı bir 'keyfiyet değildir. Bir 
ihbarla bir şahıs daima ele verilebilir. Meselâ 
aynı. ticareti yapıyoruz, bir şahsı istihbar et
tim, diyorum ki, 2 000 000 lira kazanmıştır, 
200 000 lira vergi veriyor diye ihbar ederim, 
ihbarlar önlenemez. İhbarları ünliyoeok keyfi
yet ferdin ahlâkıdır daha ziyade. Sonra dün 
yine 'ben sözlerimde bunun Batıda da böyle ol-
duğunu bizden daha çok hususi teşebbüse ehem
miyet veren, bizden daha çok insan vekar ve 
hysiyetine ehemmiyet veren memleketlerde d<» 
bu sistemin mevcudolduğunu arz ettim. Kal-
paklıoğlu arkadaşım bunu «batılılaşma modasın 
şeklinde tavsif buyurdular. Şunu anlamamız 
lâzımge'lir ki, garplılaşma bir moda değildir. 
Garplılaşma, hayat mücadelemiz bizini... Entari 
ço'k rahat bir şeydir. Kavuk da belki daha 
rahattır keza... Ama bunu bıraktık. Kılıçla sa
vaşmak gayet güzel, belki daha rahattır ama 
bunun yerine daha modern silâhları alıyoruz. 
Batının usullerini de almak mecburiyetindeyiz. 
Bu bir moda değildir. Bizim için 'bir beka da
vasıdır. Moda telâkki edilmemesi lâzvmgelir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Okyayuz. 

GAVİT TEVFlK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın, Başkan, sayın arkadaşlarım, bendeniz sab
rınızı suiistimal etmeden çok kısa maruzatta 
bulunacağım. Bendeniz konuşmıyacaktım, ama 
çok hürmet sttiğim Karakurt üstadımın burada 
yaptığı beyanat kürsüye çıkarak kendisine kısa 
bâzı izahat vermek hususunda (telkinlerde bu
lundu. Karakarut'a duyduğum büyük hürme
tin ve büyük takdir duygularının bir ifadesi 
•olmak üzere kendisini büyük fikir adamı Ckro-
poutkin'e benzettiğimi söyliyeeeğim. Hepinizin 
bildiği gibi Ckropoutkin «Cemiyette cebrî ni
zama taallûk eden hukukun hiç yeri've değeri 
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olmamalıdır. İnsanların yaptığı kötüye ve kö
tülüklere tallûk eder hareketleri bizzat hak 
tâyibetmeli ve ilı-öylece ilâhi 'bir cemiyet ve ni
zam yaratmanın büyük huzur ve saadetine 
kavuşmalıyız» demektedir. Ama yine Gkro-
poutkin görmüştür ki, dünyada ne isa'nın ne 
Musa'nın ne de Büyük Muhammed'in getirdiği 
ve biraz da mânevi icaba tallûk eden hükümler 
ve hattâ onu takiben hukuk nizamının cebrî 
ölçüleri, insanlığın ve kendisini büyük .bir 
hasret ve iştiyakla aradığı bu neticeyi elde 
etmeye yetmemiştir ve kendisi de bunu itirafla, 
bunun daha çok uzun zatman tahakkuk edemi-
yecck bir ütopi olduğunu kabul etmiştir. O, 

bunu yaşamış (bir insandır, o itibarla, sayın 
üstadımızın tıpkı büyük fikir adamı ökro-
poutkin gibi büyük bir itşiyak ve hasretle 
aradığı ilâhi cemiyete biz de bütün varlığı
mızla ve hürmet İlişlerimizle iç çevirmiş, ve 
bu neticeyi beklemekte olduğumuzu söylemenin, 
kendisine yakın hissjaytımız ile bağlılığımızın 
delili saymasını arz ve âstirhanı ederim. Şüphe
siz bu fikir uğrunda mücadele edilemiyecek bir 
fikir değildir. Elbette böyle bir neticenin bu 
aziz vatan sathında doğuşu, hepimize haz ve 
huzur verir. İnşallah bu da tahakkuk eder. Ka
nunun bu maddesi üzerinde duracak değilim. 
Ancak 2 - 3 gündür dikkatle takibettiğim mü
zakerelerde, ana muhalefet partisinden hiçbir 
arkadaşın bu memlekette bir hırka ve tor lok
manın zor ve zorluğu ieerisindo geçinen ve ha
yatına bu istikamette nizam vermeye çalışan 
aziz, asil memur arkadaşlarımın çok vergi ver
dikleri, diğer taraftan milyonlar kazananların 
az vergi verdiklerini bilmiyecek ve bu isti
kamette bir tahrik yapabilecek bir eda ve ifa
de ile konuşmadı. Bu itibarla Esat Mahmut 
Karakuıt arkadaşımın bu istikamette buradaki 
ifadesini yine kendilerinin bana telkin ettiği 
ölçü içinde hürmet hissi ile iade ediyorum, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkanı 
sayın arkadaşlarım, mesele derinliğine içtimai 
ahlâk konusu ile ilgili olduğu için -söz al-
mak zaruretinde kaldım. Demokrasi halkın 
hükümranlığıdır. Herkesin sırtından hüküm

ranlık yapmak değildir. Binaenaleyh cemi
yetin esas tasarrufu fert fert vatandaşların 
•elindedir. Vatandaş haysiyeti irade ve içti
hat ettiği insanlar olarak cemiyet bir mâna al
mıştır. 1)U itibarla böylesi bir cemiyette artık 
rejimin açık ve jileni olması zarureti açık ve 
hakikattir. (Soldan, bravo sesleri.) İçtimai ah
lâk başka türlü teessüs edemez. Gizlilik, ih
bar müessesesi kontrolün, mahdut ve mahsur 
unsurlar elinde bir imtiyaz olarak bırakılması 
ahlâkın gelişmesine faydalı olur, denemez. 
(Soldan bravo sesleri.) Bugünkü sistem açık 
olma sistemidir. Dünkü sistem (başka türlü bir 
sistem idi. Binaenaleyh 'bu moda değil, me
seleleri kabul ettiğimiz prensip esasından mü
talâa ederek sistemi öyle kurmak ve geliştirmek 
ve askı, prensipten inhiraf etmemek lâzımge-
Jh\ Hürmetler ederim. 

BAŞKA ı\r -— Uf endim, başka söz istiyen var 
mı? Yok. Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 

M'ALİYU BAKAM FERİD MELEN — Sa
yın Ba-şkan, çok muhterem senatörler. Mesele 
enine boyuna tetkik edildi, fazla zamanınızı 
da jılnnyjıcağım. Ancak sayın senatör arkadaş
ların üzerinde durduğu birkaç noktaya işaret 
etmekle iktifa edeceğim. 

I'jvvelâ mevzua girmeden evvel Sayın Ünal-
dı'mn dünden beri birkaç defa tekrar ettiği 
bir konuya ilişmek istiyorum. Sayın Ünaldı; 
«Memurlar aslında vergi vermezler, işçiler 
vergi vermezler, ancak ellerine net bir mlikt;>: 
alırlar, bu hakiki ücretleridir.» dediler. 

I>u mülâhaza kabul edilirse başta Sayın 
ünaldı olmak üzere bütün senatörlerin de bu 
memlekette bilfiil vergi vermiyen insanlar ol
ması lâzımdır ki; hakikatle alâkası yoktur. 
Nihayet tahsil usulü, birinde stopaj, beri ta
rafta beyanname vardır. Bunu bana bir gaze
teci de söyledi. Ve hattâ bu vergileri biraz hafif 
bulan bir gazeteci arkadaş söyledi. Dedi ki; 
«Ben hiç vergi vermiyorum.» Halbuki hesafoct-
tim; senede îo bin liradan fazla vergi veriyor
muş. Kendisi bunu fark etmemiş, sadece eline 
geçen net miktarı hesa/betmiş. Bâzı memleket
lerde filihakika fiyledir. Amerika'da beyanname 
alırlar, hizmet erbabından da beyanname alır
lar, stopaj yaparlar. Fakat sene sonunda beyan 
ettirirler ve lehinde veya aleyhinde bir fark var-
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sa, iade ederler veya geri alırlar. İngiltere'de 
böyledir. Bizde de 'böyle olması doğrudur. Ha
kikaten sayın arkadaşımızın üzeninde durduğu 
meseleyi hiç olmazsa psikolojik bakımdan berta
raf ederiz. Fakat bu bir teşkilât işidir. Milyon
larca insana beyanname verilip, bunları almak 
dosyalamak, dosyasına koymak genişçe bir mas
rafı müstelzim olduğu için bunu fuzuli saydık. 
Bu sebeple sistemimize koymadık. Yoksa bunu 
yaptığımız takdirde bu merasimi de ifa ettiği
miz takdirde Sayın Ünaldı, yılda kaç lira ver
gi verdiğini beyanname vesilesi ile tesbit etmek 
imkânına sahibolur. 

Muhterem arkadaşlar, vergi ziyamı önleyip 
önliyememek mucibi münakaşa değildir. Ve ver
gi ziyamın önlenmesi de hepimizin bir arzusu 
ve temennisidir. Yalnız üzerinde durulması ica-
beden bir nokta var. Diyeceksiniz İki, «Hüküme
tin elinde kanun var, kuvvet var, şu var, bu 
var da neden dolayı bu vergi ziyamı önliycmi-
yor? Anormal'usullere iltifat ediyor? Meselenin 
esası budur. Eğer klâsik bir kontrol ile vergi 
ziyamı önlemek mümkün olsaydı, elbette bu 
türlü tedbirlere müracaat etmeye ihtiyaç kal
mazdı. Bu mümkün olmadığı içindir ki, muhte
rem arkadaşlar, yardımcı usuller, yardımcı va
sıtalar, müeyyideler getirmek istiyoruz. Muh
telif defalar arz ettim, bir defa dünyanın hiç
bir yerinde yalnızbaşma kontrol müessir bir si
lâh değildir. Müessir silâhtır, fakat yalnızba
şma değildir. Hele bizim memleketin şartlarını 
haiz memleketlerde mesele büsbütün böyledir. 
Arz ettim, defter tutma yaygın değildir, vesi
kalı ticaret yaygın değildir, muameleleri banka
dan geçirmek yaygın değildir, mahduttur, is
tisnaîdir. Hattâ son zamanlarda bir başka me
sele daha meydana çıkmıştır. Vaktiyle, on sene 
evvel kontrolü daha iyi yapabiliyorduk, bu
gün müessir bir kontrol yapamıyoruz. Sebebi? 
Kara vasıtalariyle nakliyat inkişaf etmemişti. 
Demiryollariylc ve denizyollariyle nakliyat, mü
nakale yapılıyordu. Binaenaleyh, hesap uzman
larımız, murakıplarımız, bir müessesede tetkik 
yaptığı zaman mükellefin bilhassa aldığı, sevk 
ettiği mallan rahatlıkla istasyon kayıtlarından 
tesbit edebiliyordu. Ve böylece kaçakçılıkları ta-
kibedebiliyordu. Bugün bu imkân kalktı. Günkü 
karayolları inkişaf etmiştir. Meselâ mal alan 
birisi, kamyonlara malları doldurtup dükkânının \ 
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önünde boşaltıyor. Belki fatura da alıp vermi
yorlardı!'. Bu durumda muameleleri takip ve; 
tesbit etmeye maalesef imkân olmamaktadır.. 
Bu sebeple memlekette işi sadece hesap uzma
nının, maliye murakıbının tetkikine 'bağlarsak 
hakikaten talihe, tesadüfe bağlamış oluruz. Bu
günkü vaziyet öyledir. Bu sebeple biz bugün. 
başka usullerle bu kaçak kapılarım kapatmak 
gayesindeyiz. 

Nasıl, bir tanesi kâfi değil mi? Bunu şimdi 
yapamaz. Mükellefin etrafına kanaatime göre, 
muhtelif çemberler çevirmek lâzımdır. Birinci
sinden kurtulduğu takdirde ikincisine, ikincisin
den kurtulduğu takdirde üçüncüsüne üçüncüsün
den, ondan da kurtulduğu takdirde dördüncüsü
ne takılacağını kafasına j^erleştirsin. İngiltere'
de bu mevzuda şöyle denir: «İngiltere'de bir tüc
carın vergi kaçırması için parasını kimsenin gör-
miyeceği bir şekilde toprağa gömmesi lâzımdır. 
Aksi takdirde yakalanır.» Orada her muamele ya 
bankadan geçer veya vesikaya bağlanır. Ama 
bizde öyle mi? Biz de ticarette bu usule müra
caat edeceeğiz. 

Muhterem arkadaşlar, biz vergi ziyamı sa
dece Devlete verdiği vergiler bakımından tat
bik etmiyoruz. Vergi zıyaı bu memlekette, çe
şitli zamanlarda; arz ettim, bir daha tekrar 
edeceğim, vergi zıyaı bu memlekette hakikaten 
eşit şartlar içinde çalışma imkânını ortadan 
kaldırmaktadır. Bu memlekette terakkiye, in
kişafa mâni olacak bir raddededir, onu arz et
mek isterim. Onun için ben vergi zıyaı diye ko
nuşmuyorum. Çünkü vergi kaçırmakta kasıt 
mevcuttur. Ama bâzı vatandaşlar, mükellefler 
istemedikleri halde vergi kaçırmak zorunda kal
maktadırlar. Rakibi vergi kaçırırken, kendisi 
iki şıktan birini tercih edecektir, ya işini tas
fiye veya onun gittiği yoldan gidecektir. İşte 
biz vergi ziyamı önlemiye muvaffak olursak, bu 
memlekette eşit rekabet içinde vatandaşlarımı
za çalışma imkânını sağlıyacağız. Israrla üze
rinde durmamızın sebebi de budur. 

Sayın Cağa da işaret ettiler; bu müeyyide 
ufak bir müeyyide değildir arkadaşlarım. Bu 
müeyyide bir kuvvetli ahlâk müeyyidesidir. Ve 
ahlâk kaidelerinin müeyyidesi ne ise odur. Âm
me vicdanıdır ve âmme vicdanında uyandıracağı 
tepkidir, ehemmiyeti büyüktür. Bu tasarıyı 
Meclise sunduğumuz zaman vergi beyanname-
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lori verilmeyi! başladı. Bana vergi dairelerinden 
gelen malûmat şudur : Binlerce mükellef ve ya
hut mükellefin adına hareket eden muhasip 
v.s. telefonlarla ilâna ait hüküm çıktı mı, çık
madı mı, onu soruyorlar. İ lâna ait hüküm Mec
listen çıktı ını, çıkmadı mı? Bunla r beyanname
yi vermeden evvel bunu tetkik etmek, öğren
mek ihtiyacını duymuştur . Bunun nasıl bir 
miieyyide olduğu meydandadır . 

Bir doktor tasavvur ediniz, herkesin tanı
dığı birinci sınıf bir doktor. Bir de bakıyorsu
nuz, Beyanname Vergisi asılıyor, bilmem bin 
lira veya ikibin lira kazanca tekabül eden bir 
vergi tahakkuk etmiş. Vatandaş biliyor ki bu 
doktor her gün bin lira kazanıyor. Bu durum
da doktor kazancını olduğundan daha az göste
rebilir mi? Bütün gözler kendisini çiğ çiğ yer. 

Başka, bir şey daha var. Muteber bir tüccar 
tasavvur ediniz. Bankaya bilanço yazmıştır. 
Senede bir milyon lira veya beşyüz bin lira 
kazanç gösteriyor. Buna göre bankadan üç mil
yon, beş milyon lira kredi alacak. Vergisi alı
nacağı zaman kazam; şöyle dursun, zarar gös
termiştir . Banka bir daha buna itibar eder mi.' 

Müeyyidesi budur a rkadaş lar , zaten korku 
da, budur, tevahhuşa düşünülmesini selbebi de bu
dur. Bankadan kredi alma imkânını kaybede
cek, ne kazanıyorsa, hakiki krediyi hak ettiği 
krediyi almak zorunda, du rumunda kalacaktır. 
(*il't bilanço vardır. Maliyeye ayrı bilanço ve
rir, bankaya ayrı bilanço. Bunu birleştirece
ğiz arkadaşlar. 

Arkadaşlarım, «cezaları ar t ı rs ınlar» dediler. 
Muhterem arkadaşlar, dikkat buyurdu iseniz ge
tirdiğimiz kanunlar arasında cezaları ar t ı ran, şid
detlendiren tek hüküm yoktur. Oünkü biz buna 
ümit bağlamıyoruz. Vatandaşı cezalandırmak, 
mahvetmek değil ünlemekir zamanında önlemek, 
vatandaşları cezaya çarpmaktan kur tarmakt ı r . 
Biz bunun için bunu tercih ediyoruz. Bir insa
nı yakalamışsınız, mahvetmişsiniz, iflâs ettirmiş
siniz bu Devlet için övünülecek bir hareket de
ğildir. Bu sebenledir ki biz işi başından, kay
nağından önlemeye çalışıyoruz. Yoksa neticesin
den değil. 

İlânın faydaları, hiç şüphesiz arz ettiğim gibi 
otokontrola imkân verecektir. Ffkârı umumi-
yenin mânevi murakabesini temin edecektir ve 
vatandaşın bizzat kendisi de bir murakabe ve da

vet edilecektir. Bundan büyük fayda bekliyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, •mahremiyet üzerinde» 
durdular . Sayın (jağa'nın da işaret ettiği gibi, 
muhterem profesörün de üzerinde durduklar ı gi
bi, mahremiyet prensibi bir zaman burada Fran
sız ihtilâli kebirinden sonra revaçta olan bir şey 
idi. Bugün de kanunlarımızın, hattâ Anayasa
mızın gizliliği mahfuz tu t tuğu şeyler, aile mah
remiyeti ve saire... Fakat ticaret artık mahrem 
değildir. Ha t tâ ticaret o kadar alenidir ki. Ti
caret kanunları birçok şeylerin neşrini nıeciburi 
kılar. Bizim Ticaret Kanunumuz, anonim ve di
ğer birçok şirketlerin bilançolarının Resmî (îa-
zete'de veya Sicilli Ticarette ilân edilmesini mec
buri kılar. Sicilli Ticaret de herkese açıktır, ve 
herkesin ne kazandığını vatandaşların kendisi tet
kik eder. Mahremiyet değil bilâkis alenilik pren
sibi vardır. Ve bugün borsalarda, birçok mües
seselerde tahvil ve hisse senetlerinde ve sairede 
herkes alenilikten fa,\da umar, aleniliğe kendisi 
itibar eder. Bundan dolayı mahremiyet prensi
bi bugün üzerinde durulan, eski devre nisbelle 
üzerinde çok hassasiyetle durulan bir prensibol-
maktan çıkmıştır. Kaldı ki. yine Sayın (Jağa'nın 
da, işaret ettikleri gibi, biz bir kazancın .nasıl el
de edildiğini hangi metotlarla, hangi yollarla el
de edildiğini ilân etmiyoruz. Bu yine mahrem
dir. Mükellefin beyan, hattâ kazam; miktarı, 
kaynakları , hiçbirisini ilân etmiyoruz. Biz sa
dece neticeyi ilân ediyoruz. Şu kadar vergi ver
miştir, falan vatandaşımız. Bu iki kalemden 
ibareti ir. Binaenaleyh mahremiyetin ihlâli de 
inek de değildir. Arkadaşlarımız endişe ediyor
lar, diyorlar ki, «Bu bir ihbara zemin hazırlar.» 
.Muhbirleri teşvik eder. İhbara esas olmaz arka
daşlarım ve böyle bir ihbar tahkik edilmez. Fd'eıı-
dim, falan doktor, falan mükellef, falan vatan
daş az vergi vermiş, filân bildirir. Bu ihbar de
ğildir. Böyle bir ihbarname alınması kâfi de
ğildir. Bu gibi ihbarnameler, nasıl tetkika esas 
olur? «Şu kaynaktan elde ettiği bu kazancı vergi 
dışı bırakmaktadır .» denirse öyle bir ihbar esas 
olur. Bunun dışındakiler ihbarname sayılmaz 
ve kaldı ki kanunlarımız bu tür lü ihbarı teşvik et
miştir; ikramiye de vermektedir. Ama arz etti
ğini gibi bu, ihbar değildir. Az vergi veriyor, 
nereden kaçırmış, bunu bana ihbar et ki; ben de 
tetkik edeyim. 

Arkadaşlarımız, «'Hangi memleketlerde var?» 
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diyorlar. Dünyanın bütün memleketterini tet
kik etmek imkânını bulamadık. Yalnız hemen 
ara edeyim; isviçre'de vardır. En medeni mem
leketlerden biri olan İsviçre'de vardır. İsviç
re'de vergi sicilleri vatandaşlara, acıktır. 
Ufak bir masrafı vardır. Onu ödeyen herkes 
gider vergi sicillerini tetkik eder. Ayrıca 
Portekiz'de vardır. Portekiz'de başka bir usul 
daha vardır. İtiraz eden, mükellefin, diğer 
mükelleflerin defterlerini tetkik etmek hakkı 
vardır. Fani mükellef itiraz ederse diğer İni
ni tikel lef in defteri üzerinde tetkik etmek 
hakkı vardır. Zaten vergi eşitliği başka bir 
halde meydana gelmez. Adam Smith'in, meşhur 
dört kaidesi var. Vergi konusundaki kaideler
den birisi de aleniyettir. Aleniyet olmadan vergi 
eşitliği, olmaz. Yunanistan'da var, bizim gibi, 
bizim şartlarımıza yakın bir memleket olarak 
bulunan memleketler içinde. Finlandiya'da var
dır, Şimal, nremleketlcrinden. Beyaz Zambak
lar Ülkesi dediğimiz, ahlâkın en ileri gittiği 
memleket dediğimiz Finlandiya'da vardır. Ki
taplar halinde neşrederler- dün Mecliste gös
terdim - ve bunu para ile satar maliye. Kapışı
lır bu Finlandiya'da. Herkes merak eder, ba
kalım falan diye. «Benim rakibim, ne vergi ve
riyor» diye. Japonya'da var. Hep Garp'tan, 
Şark'tan karışık misal alıyorum. İsrail'de var; 
yanıbaşımızda yeni kurulup süratle inkisar 
eden, gelişen İsrail'de var. İsveç'te var, Nor
veç'te vardır. Norveç 1911 de bu alenilik 
isletenime girmiş, ve buna esas olan kararın es
babı mucibesinden birkaç satır okumak iste
rim. 

«Norveç cemiyetine müsavat, Uîtilitaire'lik 
prensiplerinin hâkini kılınması kaygusu, vatan
daşların kanun önündeki eşitliği ve hiçbir 
ferde imtiyaz tanınmıyacağı kaidelerinin tabiî 
bir neticesi addolunmak lâzımdır. Vergi husu
sundaki müsavatın ve imtiyazsızlığın aleniyetle 
sabit olacağı düşüncesi âmil olmuştur.» 

Norveç'te kaldırılmasının mucip sebebi bu
dur. 

Fransa'da da birçok vaziyetler vardır. Muh
terem arkadaşlarını bizde ne vakit kalkmış
tır, mahremiyet preisM. Bizde de yakın zama
na kadar vergi aleniydi, asılırdı. Tekâlif cet
velleri denilen cetvellerde vergiler tesibit edi

lirdi, vergi dairelerinin ihtiyar heyetinin kapı
sına asılırdı. Bugün de yine aynii vergiler, Bina 
ve Arazi vergileri gibi vergiler asılmaktadır. 
Fransa'da yakın zamana kadar, biz zaten teb
liğ cetvellerini onlardan kopye etmişizdir. 
Bunlara (röle) derlerdi. (Role) denen cetvel
lerle asılırdı. Fransa'ya 1949 yılında yeni Ge
lir Vergisi ile girmiştir. Bizde de yeni Gelir 
Vergisi ile, 1949 yılında, yani aynı zamanda 
girmiştir. Bir müddet de Kazanç Vergisinde 
mulıdut miktarda posta tebliği usulü ile tat
bik edilmiştir. Ve, arz ettiğim sadece birkaç 
seneden heri tatbik edilen usuldür. 

Muhterem arkadaşlar, bundan kimler şi
kâyetçidir Memlekette vatandaşların büyük bir 
kısmını teşkil eden sayıları hiç olmazsa bir 
milyondan aşağı olmıyan esnafımız şikâyetçi 
değildir. Bütün esnaf teşekkülleri tebrik et
mişlerdir bizi. İşçiler şikâyetçi değildir, tebrik 
etmişlerdir bizi. Basınımız, mahdut 'birkaçı ha
riç, alkışlamışlardır hunu. Bütün memleket 
münevverleri, Başvekil bu fikri ortaya attığı 
zaman, bu fikri alkışlamışlardır. Sanayi Odala
rımız şikâyetçi d-eğildlir. istanbul Sanayi Odası, 
İzmir Sanayi Odası maliyeyi tebrik etmişler
dir. Ve idrak etilden için tebrik etmişlerdir. 
Bunun kendilerine sağlıyacağı faydayı idrak 
ettikleri, bildikleri için tebrik etmişlerdir. 
Kapkaç ticaretinin onlara nasıl mâni olduğunu 
biliyorlar. Bildikleri için tebrik etmişlerdir. 
Kapkaç (ticaretinin onlara nasıl mâni olduğunu 
biliyorlar. Bildikleri için tebrik etmişlerdir. 
Sadece Ticaret Odaları Birliğinden bir ses 
çıkmıştır, hangi tesir ile olduğu belli değil. 
işte mahdut sayıda birkaç polithikacı 'bunun 
aleyhinde konuşmuştur. Bütün memleket, bi
zim gördüğümüze göre; (bunu yerinde bir ted
bir olarak mütalâa etmektedir. Arz ettiğim gibi 
huzurunuza getirdiğimiz tasarıların ve müesse
selerin bize göre de, hakikaten en önemlisidir. 
Buna kalbulünüz'ö mazhar alacak önemi verir
seniz hakikaten vergi sitemine çok müessir ve 
kuvvetli bir silâh vermiş olacaksınız. Hürmet
lerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN 
okutuyoum. 

Efendim, önergeler vardır, 
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Başkanlığa 

Birinci maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif »ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Yüksek Başkanlığa 
Memleketimizde çeşitli umumi sebeplerin 

yanında, vergi sistemimizde mevcut bazı ak
saklıkların tesiri altında, önemli miktarlarda 
vergi zıyaı mevcudolduğunu kabul etmek lâ
zımdır. 

Servet beyanı müessesesinin ihdası ve mü
dafaası bu zıyaın önlenmesi maksadına matuf 
bulunmaktadır. 

Bu defa Vergi Usul Kanununda yapılması 
Hükümetçe teklif olunan değişiklikler arasın
da, bu kanunun vergi mahremiyetine ait 5 nci 
maddesinin sonuna, vergi aleniyeti mülâhaza -
siyle, mükelleflerin vergilerinin ilânına cevaz 
veren bir fıkra eklenmesi cihetine gidilmekte
d i r 

Vergi ziyamı önlemek nıaksadiyle teklif 
olunan bu değişiklikğin kanunlaşması halinde 
.servet beyaniylc birlikte, umumi efkârın mura
kabesi ve tesiri altında, 'mükelleflerin doğru be
yanda bul uııacakları umul maktadır. 

Ancak mükelleflerin 1964 ve daha ileriki yıl
lar için beyan edecekleri gelirler ile 1963 ve 
daha geriye doğru olan yıllar için beyan eyle
miş oldukları gelirler arasındaki farkın dikka
ti çekmesi sebebiyle yapılacak muameleler ve 
muhtemelen mâruz kalınacak kaçakçılık ve hile
li vergi suçu cezası tehdidi altında kalmaları
nı ve aleniyetten elde edilmek istenen iyi sonuç
ların gerçekleşmesine engel olucu tutumlara 
girmelerini önlemek lâzımdır. 

Bu itibarla gerek servet beyanı müessese
sinin kendisinden beklenen sonuçları verip ver
ini yeceğini anlamak, gerekse bu defa vergi mev
zuatımıza getirilmesi düşünülen ilânı müeyyi
desinden umulanın elde edilebilmesi için 1963, 
1962, 1961 yıllarına aidolarak bulunacak mat
rah farkları dol ayı siyle Vergi Usul Kanunu
nun kaçakçılık ve hileli vergi suçlarına taallûk 
eden hüküm ve müeyyidelerinin tatbik edilme
mesi yoluna gidilmesinde, Hazine ve mükellef 
lehine önemli faydalar olacağı inancındayız. 

15 5 . 1984 O : 1 
Bunun için Vergi Usul Ketumunda yapıl

ması düşünülen değişikliklere aidolup Yüksek 
Meclisçe görüşülmekte olan kanun tasarısına 
bir geçici madde eklemek suretiyle zikri geçen 
hükümlerin -uygulanmaması kâfi gelecektir. 

Bu maksatla, mezkûr tasarıya, geçici 3 neü 
madde halinde aşağıdaki hükmün eklenmesini 
teklif ediyorum:. 

«Geçici madde 3. —• Beyan esasına göre alı
nan (Jelir Vergisiyle ilgili olarak 1963, 1962, 
1961 yılları için bulunacak matrah farkları do
lay isiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
34f> nci maddesiyle 357 nci maddesinin 7 nci fık
rası ve 358, 359, 360 nci maddeleri hükümleri 
uygulanmaz.» 

(.İçreğinin yapılmasını arz ve teklif ediyorum. 
Giresun 

Mehmet İzm en 

BAŞKAN —• Sayın İzm en, bu önergeyi bi
rinci madde ile alâkalı olarak mı veriyorsunuz. 

MEHMET İZMEN (Giresun) — Evet, 
BAŞKAN —• Efendim, «1 nci madde ile alâ

kalıdır. Geçici 3 neü madde halinde ilâve edil
sin» diyor. 

Efendim, 1 nci önerge daha aykırı olduğu 
için evvelâ onu okutup oylarınıza sunacağım. 

(Mehmet Ünaldı'nm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met katılmıyor. Önergenin nazara alınıp alın
maması hususunu oylarınıza .sunuyorum. Öner
genin nazarı itibara alınmasını Kabul edenler.. 
Kabul 'etmeyenler... Kaibııl edilmemiştir efen
dim. 

Efendim bu geçici üçüncü .madde olarak ilâ
veyi istihdaf eden önergeyi sırası geldiği vakit 
oyunuza -sunısalk daha iyi değil mi? Fikir edin
meniz için okudum, üçüncü madde geldiği vakit 
oyunuza sunacağım. 

Madde hakkında başka söz ist iyen yok. Mad
deyi oyunuza ısunuyorum Kabul edenler... Ka
bul etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

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

Vergi ibeyannemelcrini kanuni sürenin su
nundan itibaren 15 gün .geçtikten sonra ver
miş olanlara ibu beyannamelerinde gö-lterdikleri 
golir üzerinden gerekli tarhiyat yapılır ve Tak-
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dir Komisyonunca mükellefin (beyanından faz
la bir matrah takdir olunduğu ahvalde bu fark 
nazara almmaik suretiyle ı'e'sen vergi tarh olu
nur. 

Yukarıdaki bendleriıı hükümlerine göre 
re>>en vergi tarhını .gerektirir bu sebep yanında 
öikmalen Vergi tarhını da lüzumlu kılan bir du
rum mevcut ise re'sen (takdir sonucu (beklen
meksizin gerekli ikmal tarbiyatı yapılır. Relsen 
takdir sırasında ikmal tarhiyatma mesnedolan 
matrah farkı nazara alınmışsa Vergi tarhı sıra
sında evvelce tarh edilmiş olan vergi indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iıstıiyen 
var mı! Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Eitmiyenler.. Kjaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 42 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Ortalama 'kâr hadleri; Maliye Bakanlığınca 
emtia ve iş nevilerine göre hasırlanacak cetvel
ler üzerine, tüccarlar için il merkezindeki Tica
ret Odalarınca, esnaf ve sanatkârlar için kanun
la kurulan esnaf dernekleri birliğince, bir
likleri yoksa 'esnaf ve sanatkâr teşekkülerintT; 
odaların, birlik ve teşekküllerin bulunmadığı 
yerlerde il merkezlerindeki belediyelerce seçi
lecek dört kişi ile o il defterdarının ve mazere
ti halinde tevkil edeceği bir maliye mamuru
nun başkanlığında kurulan özel bir komisyon 
tarafından ilçeler itibariyle gayrisâfi kazanca 
göre ayrı ayrı tâyin olunur. Şu kadar ki, mer
kez ilçesi dışındaki mükelleflere ait ortalama 
kâr hadlerinin tesbitinde, il merkezinden se
çilmiş olan üyelerden ikisinin yerine o ilçe
lerde aynı mahiyetteki teşekküller tarafından 
seçilmiş olan iki üye toplantılara katılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ısöz istiyen?.. 
Ydk. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul Etmıiyenler.. Kabul 'edilmiştir. 

MADDE 4. — Anyı kanunun 43 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ortalama kâr hadlerinin kesinleşmesi ve ilâm 

Madde 43. — 42 nci madde gereğince düzen
lenen ortalama kâr hadlerine ait cetveller, dü
zenlenmelerini takiben ay içinde Maliye Ba
kanlığına gönderilir. 

Maliye Bakanlığına gelmiş olan bu cetveller, 
Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonunca 

15 . 5 .1964 O : 1 
incelenerek hatalı ve noksan (bulunanlar ile böl
geleri itibariyle uygunluk ,göster.miyenler gerek
çeli olarak ilgili öze'l komisyonlara geri gönde
rilir. 

özel Komisyonlara geri gelen cetveller, ye
niden incelenerek gerekli düzeltmeler yapıldık
tan., düzeltme sebebü görülmıiyenler hakkında ise 
gerekçeleri belirtildikten sonra Merkez Komis
yonuna gönderilir. 

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

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

Vergi daireleri, Bakanlıktan gelen bu Cetvel
leri, bir ay süre ile, dairenin uygun ibiir yeri
ne asmak suretiyle ilân ©derler. Bu cetveller 
ayrıca. Reömî Gazete ile ilân olunur. 

Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu, 
Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında * 
Gelirler Genel Müdürü Veya bunları tevkil 
edeceği kimseler ile 'Türkiye 'Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin 
üç temsilcisinden kurulur. 

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

BAŞKAN — Madde üzierinde söz istiyeıı? 
Ydk. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 92 nci mad
desi aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir : 

Ücretler 
Madde 92. — Bu • kısımda yazılı komisyon 

larla otalama kâr hadlerini tesbit eden özel ko
misyonların (Zirai 'Kazançlar Merkez Komisyo
nu ile Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyo-
yonu hariç) Başkan ve üyeleri ile Gelir Yergisi 
Kanununun 111 nci maddesinde yazılı komisyo
nun seçilmiş üyasıine bu komisyonlardaki gö
revleri dolayıisiyle mahallî defterdarlığın tek
lifi üzerine Maliye Bakanlığınca tâyin oluna
cak miktarda ücret Verilir. 

Şu kadar ki, Ibu komisyonların seçim voliyle 
•gelmiyen üyelerine Verilecek iücret miktarı, her 
toplantı günü için seçilmiş üyelere verilen mik
tarı aşmamak kaydiyle aylık tutarı 200 lirayı 
geçemez. 
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Zirai Kazançlar M'erkez Komisyonu ile Orta

lama ıkâr Hadleri Merkez Komisyonu Başkan ve 
üyelerine, i'ou komisyonlardaki çalışmaları dola-
yısiyle verilecek ücreti Maliye Bakanlığının tek
lifi üzerin'e Bakanlar Kurulu karariyle tâyin 
olunur. 

BAŞKAN" - - Manide üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDİ-1] 0. —- Aynı kanunun 279 neu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Menkul Kıymetler 
Madde 27i). — Türk ve yabancı esham ve 

tahvilâtı alış bedeli ile değerlenir. 
BAŞKAN •-- Madde üzerinde söz istiyen 

?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorunı. Ka
imi edenler.. Et m irenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDK 7. Aynı kanunun 2S0 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Vabancı Paralar 
Madde 280. — Yabancı paralar borsa rayici 

ile değerlenir. Borsa rayicinin tekerrüründe 
muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine 
alış bedeli esas alınır. 

BAŞKAN — Maddi' üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza ar/ ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE (S. — Aynı kanunun 294 ncü madde-
esi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ksham, tahvilât ve yabancı paralar 
Madde 29-1. -— Ticari sermayeye dâhil ol

sun olmasın bütün esham ve tahvilat borsa 
rayici ile borsada kayıtlı olmıyan esham ve 
tahvilât, emsal bedelleri ile değerlenir. Borsa 
rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anla
şılırsa bu rayiç yerine emsal bedeli esas olur. 

Ticari sermayeye dâhi! olsun olmasın ya
bancı paraların ve yabancı paralar üzerinden 
tanzim edilmiş olacak ve borç senetlerinin de
ğerlenmesinde ikinci bölümün hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN ----- Madde üzerinde söz istiyen:'.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorunı. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. - - Aynı kanunun 352 nci mdde-
siııin (71 nci derece usulsüzlükler) bölümüne 

aşağıdaki 5 numaralı benci eklenmiştir : 
Yıllık beyannamede hiç gider bildiriminde 

bulunmaması veya gider unsurlarından bir kıs
mının bildirilmemesi. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz istiyen 
?.. Yok Maddeyi oylarınıza arzediyorunı. Kabul 
edenler.. Htmivenler.. Kabul edilmiştir. 

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

h) Veraset re İntikal Vere/isinde 
Maddi1 354. - - Veraset. ve intikal Vergisi 

beyannamelerinin kanuni sürenin 'bitmesini ta-
kibeden günden bağlıyarak 45 gün içinde ve
renlere, 25 liradan a/ 250 liradan çok olma
mak şartiyle verginin % 2 si; daha sonra veren
lere, 100 liradan az 2 000 liradan çok olma
mak şartiyle r/r 5 i tutarında usulsüzlük ceza
sı kesilir. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz istiyen 
varını? Yok. Maddeyi oylarınıza, sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. -— Aynı kanuna 19 . 2 . 1963 
tarihli ve 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiy
le eklenen ek 1 nci maddesinin sonuna aşağı
daki (i numaralı 'beııd eklenmiştir. 

(i. — Cîelir Vergisi Kanununda yer alan orta
lama kâr iıaddi ve gider esası 'hükümlerine gö
re vergi tarih olunmuşsa. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde.' söz istiyen var 
ıın? Yok. Maddeyi aylarmıza sunuyorum. Katimi 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbui edilmiştir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul Ettmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Vergi Usul Kanunu
nun ibu kanunun 4 ncü maddesiyle değişitMlen 
279 neu maddesindeki değerleme hükmü, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisa-
ljolunan eshaın ve tahvilât hakkında uygula
nır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edennler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Mehmet îzemen'in, evvelce okuduğu
muz önergesinde teklif ettiği geçici 3 ncü mad
deyi okutuyorum. 

«GEÇlCl MADDE 3 — Beyan esasına 
göre alınan Gelir Vergisiyle ilgili olarak 1963, 
1962 ve 1961 yılları için bulunacak matrah fark
ları dolay isiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 345 nei maddesiyle 357 nei anaddelsinin 7 nci 
fıkrası ve 358, 359, 360 ncı maddeleri hükümleri 
uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Efendim, teklif bu olmakla be
raber geçici 3 ııcü maddemin eklenmesine dair 
olan esbabı mucibe ille birlikte takriri okutuyo
rum. 

(Mehmet Özmen'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İki arkadaş, konuşmak istiyor. 
Sayın Valsfi 'Gerger, buyurunuz. 

VASFİ CKERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz, bu önergenin aleyhinde ko-
nuşacağum, sebebi şu. 

Bu hüküm kabul edilirse, Servet beyanına 
ait olan kanunu ilga ediyoruz. Ondan beklenen 
faydayı bertaraf etmek neticesine müncer olur 

İkincisi; biz burada yeni Vergi Usul Kanun-
laırını değiştiriyoruz ve bâzı fıkralar ekliyoruz. 
Bir vergi af kanunu veya imali bir af kanunu, 
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mevzuubahis değildir. Aradaki fark müruru 
zamana tabi olmamışsa; 'elbetteki Sayın İzmeıı 
alkadaşımızm işaret ettiği kanuni müeyyidelerin 
tatbiki '1 âzımgelir. Bu iltifat edilecek bir 
teklif değildir. Vergi kaçakçılığı yapmış, ve
yahut vergi saklamış mükellefleri bu tadil ve
silesiyle affetmek de ımevzuıbaıbsolamaz. Aksi 
takdirde iServeit beyanına aidolan kanunu ilga 
etmiş oluruz;, iltifat edilmemesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın îznıen, buyurunuz. 
•MEHMET İZMEN (Giresun) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın Vasfi Ger
ger 'arkadaşımızın Servet beyanı hakkındaki 
kanunla bunu irtibatlandıraııaismm sebebini an-
lıyanıadum. Vergi Usul Kanunu tetkik ediyoruz, 
dün birinci madde münasebetiyle anaruzatta 
bulunmuştum. Bendeniz; yeni müeyyidelerin 
itam ve kâmil bir ışek-ilde işlemesini temin edecek 
bir tekliftir esasen çeşitli kanunlarla bâzı suç
lar affedildi. Bunlaırm hileli vergi suçlarına 
taalû(k eden seneleri de var. Bendenizin yaptı
ğım teklif; maddeler mukayese edilmek sureti 
ile, tetkik edilirime -böyle talimine müstenit hü
kümlerin yürütülmesine imkân kalmıyacaktır. 
Vergi Usul Kanununa göre bendeniz İnil el i -ver
gi suçu vasfında olanların affedileceğine dair 
bir teklifte bulunmadım. Vergi Usul Kanunu
nun hileli suçlara ait maddei mahsusunda 6 - 7 
ıtane madde vardır. -Orada sayar. «Çift defter 
tutma, kayıtları tahrif etme, hilafı hakikat vesi
ka tanzim etmek» bunlardan bahsetmiyorum, 
ben. 

'Fıkralardan bir tanesinde, mücerret beş bin 
lira matrahı bir insan hileli vergi suçlusu adde
dilmek istenmiştir. Tesadüfen beş bin lira vergi 
matrahını unuttunuz mu, hileli vergi suçu mü-
tkellefisiniz. Benim maddeleri tadadetmek sure-' 
tiyle zikrettiğim şeyler buna taallûk 'etmektedir. 
Maksadımı, bu yeni konulan müeyyide ile birilik
te servet beyanından beklediğimiz faydanın ke
mali ile yerine gelmesini »ağlamaktan ibaret
tir. Yoksa vergi affı ile, v. s. ile bunun alâka-
isı yoktur. Arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, buyurunuz. 

MALİYE BAKANİ FERİ D MELEN — 
Muhterem senatörler, Sayın İzmen'in bu takriri 
kanaatimce evvelemirde ayrı bir kanun mev
zuu olmak lâzımgelir. Ayrı bir kanun teklifi 
mevzuu olmak lâzımgelir. Çünkü burada biz ne 
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vergi cezalarını affediyoruz, ne artırıyoruz ,ne 
de vergi cezalarına ait Vergi Usul Kanununda
ki maddelere bir ilâve veya tenzil yapıyoruz. 
Yani bu maddeler üzerinde her hangi bir de-
değişiklik mevzuubahsolmadığı için böyle bir tek
lifle bu tasarının her hangi bir münasebeti yok
tur. Bunun ayrı bir kanun mevzuu olarak gel
mesi lazımdır. Bu sebeple müzakere edilememe
si icabeder kanaatindeyim. Kaldı iki, Sayın Ger
ger arkadaşımızın da işaret ettikleri gibi, bu 
ibir af kanunu mahiyetindedir. Arkadaşımız geç
mişe ait vergi cezalarının bu sebeple Vergi 
Usul Kanununda yapılan bu değişiklik sebebiy
le affedilmesini istemektedir. Bir af kanunu ile 
şu anda vergi cezalarının affına ihtiyaç, var mı, 
yok mu!.. Kanaatimizce bunun için ciddî bir 
sebep yoktur. Geçenlerde Büyük Meclisin ka
bul ettiği bir kanunla vergi cezalarının yarısı 
zaten affa tabi tutulmuştur. Hattâ o vakit tek
lif hepsinin affı şeklindo idi. Fakat, Büyük Mec
lis; «Bu vergiyi zıyaa uğratan vatandaşlar ma
demki bir v<M*gi kaçırmışlardır, bunun bir mik
tarı ceza olarak verilmelidir» diyerek bunun 
yarısını affetmiştir. Ayrıca bizim vergi cezası 
artık eskisi kadar fazla rijit değildir. Biliyorsu
nuz Vergi Usul Kanunundaki bir hükümle, ver
gi cezası peşinen ödendiği takdirde üçte ikisi 
otomatikman terkin edilir veya muayen ibir za
man i(dnde öderse belirli bir oran dâhilinde ce
zası indirilir. Ayrıca, geçen gün ka'bul buyur
duğunuz bir hükümle uzlaşma müessesesi kon
muştur; vatandaşlar idare ile uzlaşarak ce
zanın biı* kısmından kurtulma imkânına sa
hiptir. Bu sebeple fazla yıkıcı olmaktan çık
mıştır. 

Sayın İzmen, «Vatandaşlar gelir beyanı teh
didi altındaki beyannameler ile eskisi arasında 
bii' mukayese yapacaklar, bu mukayese neticesi 
vahim olacaktır.» dediler. 

Biz, eski vergileri ilân etmiyoruz ki, böyle 
bir mukayese vahini olsun, bundan sonraki ver- . 
giler ilân edilecektir. Binaenaleyh, vatandaşların 
eski vergiler hakkında 'kanaatleri mevcudolma-
dığı için böyle bir mukayese yapmak fırsatı 
da doğmıyacaktır. Bu sebeple gerekçe de pek 
yerinde olmamak lâzımdır. 

Arz etliğim sebeplerle takririn kabul edilme
mesi lâzım. Aksi halde yani, bu vesile ile yeni 
bir af kanunu isdar etmiş oluruz. Hürmetlerim
le. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 

Önergenin 3 ncü geçici madde olarak konması
nı oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yürürlük 
MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1964 ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde 'bir öenrge var

dır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
.13 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ederiz. 
Madde 13. — Bu kcinun yayınlandığı tarihte» 

yürürlüğe girer. 
Ordu Urfa 

Zeki Kumrulıı Esat Mahmut Karakurf. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor muL 
GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDOĞAN (Zonguldak) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor. Önergenin nazarı itibara alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum, önergeyi kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklik şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Madde acık oylarınıza arz edilecek-' 
tiı-. 

Yürütme 
MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!., 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; ıkabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen?. Buyu
run efendim. 

HÜSEYİN KAPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, biz bu kanunun müzakeresi esnasında, 
parti olarak, şahıs olarak fikirlerimizi izah et
tik ve aleyhinde olduğumuzu, memlekete fayda 
değil zarar getireceğini ifade ettik. Buna rağ
men kanun kabul edilme yolundadır. Ancak, şu
nu ifade edeyim ki; geçen sene servet beyanna
mesi de aynı maksat için buraya getirilmiş ve 
mutlak netice alınacağı ifade edilmesine rağmen, 
butlun neticesi alınmamış ve hattâ bunda bir ZÎI-. 
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ruret varsa, bu kanım o zaman da getirilmemiş
ti. Görüyoruz ki, maliyemiz mükellefi sıkmak 
için her seferinde yeni yeni kıskaçlarla karşı
mıza gelmekte ve vatandaşı her gün biraz da
ha fazla sıkıştırmaktadır. Şunu ifade etmek mec
buriyetindeyim ki, Maliye Bakanı Ferid Melen, 
«Birkaç politikacı ve birkaç gazeteci hariç bü
tün matbuat ve herkesin takdirini kazanmış 
olan bir kanun,» demektedir. Bu kadar küçük 
görmesin bizleri. Bu kanunun karşısında olan 
birkaç politikacı değil, koskoca bir -ana muha
lefet partisidir. Ve diğer küçük partiler de bu 
kanunu, gelip kendisi gibi methet memiş ve 
memlekete faydalı olacağını da ifade etmemiş
lerdir. Birkaç gazete demekle matbuatın bü
yük bir kısmını da küçümsüyor ve kendilerini 
tutan birkaç gazeteyi de sanki matbuatı temsil 
eden gazetelermiş gibi göstermesi yanlıştır ve 
hakikatin ifadesi değildir. (Soldan, hangi ga
zeteler, sesleri) Biliyorsunuz; Ulus, Milliyet, 
Duya. Zaten daha fazla ileri gidemez, zira ken
disini tutan gazeteler ancak bu kadar. 

Fakat, şunu ifade etmekten kendimi alamı
yorum; bu yanlış yolda bu kadar ileri giden Ma
liye Vekili inkisarı hayala uğramazsa, neticede 
arzu ettiği kadarını alabilir, ama heyhat bize 
göre çok müşkül!... 

Sayın Ferid Melen şunu ifade ediyorum, 
«Bu isten anlamıyanlar» tâbirini (kullanmakla 
i'azla böbürlenmiştir, bir Parlâmentoya ve onun 
üyelerine karşı bu şekilde hiçbir zaman kendisi 
konuşmıya yetkili değildir. Kendisi Parlâmento 
üyesi dahi değildir, hariçten gelen bir vekil
di L\ (Ortadan, soldan, Anayasa var sesleri) 
(gürültüler) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bir Bakan hakkında böyle konuşmaya hakkınız 
yok. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) _ Anayasa
ya hürmet lâzım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Fakat sayın arkadaşım, o Anayasa müesse
sesinin bizleri de buraya getirdiğini siz de bili
yorsunuz. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Biz size hürmet ediyoruz siz de bize hürmet 
edin. 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuş
mayınız. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 

— Sayın Başkan, «Bu »işten anlamıyanlar» tâbi
rini burada kullanılıp kııllanılamıyacağmı tak
dirlerinize bırakıyorum. Bu sebeple benden ev
vel bu sözü söyüycrıleri susturmanız bir vazi
fe icabı idi. 

BAŞKAN — Rica ederim, devam edin. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 

— Ben kendisine, «Sahibi salâhiyet değildir» 
demiyorum, vazifesine hürmet ederiz diyorum. 
Ama o da bize biraz hürmet etmesini bilmeliy
di... Arkadaşlarım, söylediklerim yanlışsa ge
ri alayım, eğer bir hakikati ifade etmişsem ni
çin öfkeleniyorsunuz? 

BAŞKAN —. Rica ederim, devam edin. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 

— Bu kanun ve bunun zihniyeti bize göre bü
yük bir politika eseri değildir. Ve Sayın Me
len büyük bir malî politika sahibi olmaktan 
ziyade, belki iyi bir tahsil şefi olabilir. Hür
metlerimle. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Hiçbir senatör bir vekile bu kürsüden bu şekil
de hitap edemez. Dünyanın hiçbir yerinde 
bu yoktur. Dünyanın hiçbir parlâmentosunda 
bir stenatör bir Bakana ıbu şekilde hitabetin ez. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar rica ediyo
rum. (Gürültüler) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Bir parlâmento Üyesine de bu şekilde hi-
t a bediim ez. 

BAŞKAN — Sayın îzmen 
MEHMET İZMEN (Giresun) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanunun heye
ti umıımiyesinin oylanmak üzere bulunduğu sı
rada birkaç dakika için huzurunuzu işgal etti
ğimden dolayı özür dilerim. Bu kanunların 
memleketimiz için hayırlı, feyizli olmasını te
menni ettikten sonra, bu kanun tadilâtiyle zirai 
kazanç erbaibı çiftçilerimizin muayyen sayıda 
Ge'lir Vergisine tabi tutulduğu malûmunuzdur. 
Gerek bu mükellef zümresinin bildiğiniz husu
si durumu, para ekonomisinin henüz girmediği 
Ibu saha ve gerekse bu mükelleflere tatbik edile
cek hükümleri tatbikle vazifeli bulunan memur
ların bir ölçüde zirai teknikle ilgili bu hüküm
lerin tatbikma hazır olduklarını bendeniz zan
netmiyorum. Vatandaşı mükellefiyete alıştırmak, 
mükellefiyet icaplarının bilinerek yerine getiril-
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mesi ve verginin bir vatan borcu olduğu husu
sunu vatandaşlara telkin gibi, vergi randımanı
na, vergi ahlâikma müspet tesirler icra edecek 
hazırlıkları maliyemizee vakit varken yapılması 
ve Tarım Bakanlığı toşkilntiyle iş birliği yapmak 
suretiyle, zirai kazançlar dolayısiyle vergiye ta
bi olan mükellef İtrimiz in çeşitli toplantılar, bro
şürlerin, ba«it usullerin tatbik edildiği şekiller 
ve bunlarla ilgilenen memurlarımızın yetiştiril
mesi gibi bir hazırlıktan sonra tatbikata geçil
mesini temenni eder, bunda fayda görürüm. 
A rz ederim, hürmeti erimi e. 

B AŞKAN — Sayın Bakan. 

MALİYİM BAKANI EElUl) MELEN — 
Muhterem Başkan, sayın senatörler, burada şah
sıma taalluk etmek üzere söylenen sözlere cevap 
arz edecek değilim. Bunlar zapta geçmiştir. Her
kesin sözleri kendi -aynacıdır Hükmü arkadaşla
rımız verir. Yalnız bir noktaya işaret etmek is
tiyorum; ben, «hiç bu işten anlamıyan» tâbirini 
kullanmadım. «Bu işten anlamıyan» demedim ve 
ne «Milletvekili» ne de «Senatör» diye bir şey 
söylemedim. Yalnız birkaç politikacı dedim. Bu 
birkaç politikacının behemehal senatör olduğu
nu arkadaşımız nereden çıkarıyor ve kendi üze
rine alıyor? «Birkaç; politikacı» dedim, o kadar. 
Tetkik buyurulsun ve bu işlen anlamıyan tâbiri
ni kullanmadım ve hiçbir zaman da kullanmam. 
Beni en çok tahrik ettikleri anda dahi, arkadaş
larım benim nasıl sükûnetle konuştuğumu gördü. 
Bu suretle sözlerime hâkim olmasını bilen insa-
n ı m. Hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklı oğlu, «tahsil şe
fi» tâbirini geri alıyor musunuz?.. 

HÜSEYİN KALPAKLTOĞLU (Kayseri) — 
Ben, «tahsil şefi» tâbirini kullanmadım, «büyük 
bir malî politikacı değildir» dedim, Belki iyi bir 
«tahsil şefi olabilir» dedim, «tahsil şefi» deme
dim. 

BAŞKAN — Aynı mânayı ifade ediyor, geri 
alıyor musunuz? Zabıtlardan çıkaralım efendim, 
geri alıyor musunuz? 

HÜSEYİN KALPAKLI OĞLU (Kayseri) — 
Efendim, kürsüye geleyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

«Birkaç politikacı» tâbiri, «bu işten anlamıyan-
I ar» sözü vardır zabıtta. 
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BAŞKAN — Sayın KalpaHıoğlu, rica ede

rim. Maliye Bakanı izah ettiler : «Mebus ar
kadaşlara söyletmiyorum» dedi. «Bunu izah ede
yim» dedi, izah ediyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Tasrih etmişse ben de «tahsil şefi» kelimesini 
•geri alıyorum, (Genel alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Kanun açık oylarınıza arz edil
miştir, efendim. 

,2. — Karasuları kanunun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve İçiş
leri komisyonları raporları (M. Meclisi 1/206, 
C. Senatosu 1/401) (S. Sayısı : 452) (1) 

BAŞKAN - - Bir önerge, vardır, okutuyo
rum , 

Sayın Başkanlığa 
dündenim iki defa görüşülecek işler kısmının 

2 nci maddesindeki 1/401 sayılı «Karasuları 
kanun tasarısının» öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Osman Koksal 

MEHMET ÜN ALDİ (Adana) — Söz isliyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDT (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, gündemde Gider Yergisi vardır ve 
bu şimdiye kadar müzakere ettiğimiz kanunlarla 
beraber mütalâa edilmiştir. Halbuki şimdi kabul 
edilen kanundan sonra gerek Komisyonun ge
rekse Hükümetin buradan ayrıldığını görüyo
rum. Acaba seçimlerden önce bu kanunun kabul 
edilmemesini mi istiyorlar, bunu öğrenmek isti
yoruz. Binaenaleyh, Gider Vergisi Kanununa 
sıra gelmiştir. Gider Vergisi Kanununun görü
şülmesi lâznngcldiği kanaatindeyiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edece

ğim, efendim. Gündemde iki defa görüşülecek iş
ler kısmının ikinci maddesinde yer alan Karasu
ları kanunu tasarısının Millet Meclisince kalbul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 

(1) 452 S. Say ıh basmayazt, tutanağın, so-
nundadır. 



O. Senatosu B : 74 
Turizm ve Tanıtma ve İçişleri komisyonları ra
porları hakkında öncelik ve ivedilik talebedilmek-
tedir. Tasarının öncelikle konuşulmasını oylarını
za .sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın
lar. 

Efendim rapor 11.5.1964 tarihinde dağıtılmış 
olduğu için raporun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okun
masını »kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Rapor okunmıyacaktır. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Karasuları Kanunu 

MADDE 1. — Türk karasuları Türkiye ül
kesine dâhildir. 

Türk karasularının genişliği altı deniz mi
lidir. 

Bu kanunun tatbikinde bir deniz mili 1 852 
metredir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabnl 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karasuları daha geniş olan 
devletlere karşı Türk karasularının genişliği, 
mütekabiliyet esasına göre taayyün eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Türk kara ülkesinin komşu bir 
devlet kara ülkesine mesafesi her iki devlet ka
rasuları genişliği mevcudundan az olduğu tak
dirde, aksine anlaşma olmadıkça, orta hat Türk 
karasularının dış hududunu teşkil eder. 

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

MADDE 4. — Karasularının genişliğini ölç
meye yanyan normal esas hat, sahil boyunca 
uzıyan en düşük cezir hattıdır. Girintili çıkıntılı 
»sahillerde veya sahile yakın adaların bulunduğu 
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yerlerde, sahil ve adaların ileri burun noktalarını 
birleştiren düz esas hat usulü tatbik edilir. 

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

MADDE 5. — Esas hatların kara tarafında 
kalan sular ağız genişliği 24 deniz milini aşmı-
yan körfezler, ağız genişliği 24 deniz milini aşan 
körfezlerin, körfez içinde iki kıyıyı, en geniş su 
alanını kara tarafında bırakacak şekilde, birleş
tiren 24 millik düz esas hattın arkalsında kalan 
kısımları, liman manzumesinin mıütemmim 
ciiz'ünii teşkil eden daimî tesislerden en açıkta 
olanların berisinde kalan sular ve dış limanlar 
Türk iç sularından sayılır. 

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

MADDE 6. — Adaların karasuları yukarda-
ki esaslara göre tesbit edilir. 

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

MADDE 7. — Karasularının genişliğini ölç
meye yanyan .esas hatlar büyük m i ky aslı deniz 
haritalarında gösterilir ve ilgililere dağıtılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —• Türk karasularına bitişik ve 
karasularının ölçüldüğü esas hatlardan itibaren 
oniki deniz miline kadar uzayan sabalarda, ba
lıkçılık ve canlı kaynakların işletilmesi bakımın
dan, karasuları rejimi uygulanır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Türkiye'nin taraf olduğu mil
letlerarası andlaşma, sözleşme ve anlaşmaların 
hükümleri saklıdır. 

Kanun ve tüzüklerin bu kanuna aykırı hü
kümleri kaldırıl m.ıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu .yürütür. 
BAŞKAN — Madde ıhakkında söz istiyen var 

mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı 
'kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 

3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa oağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu roporu (M. 
Meclisi 1/692, C. Senatosu 1/414) (S. Sayısı : 
456) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek 
Başkanlığına 

Ci ün demin «Tüzük gereğince bir defa görüşü
len işler» kısmının 3 ncü sırasında bulunan 
«1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Koomisyonu raporunun işin müsta-
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celiyetine binaen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon 

Ali Şak ir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Önergede öncelik teklif edil
mektedir, oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun, 11 . 5 . 1964 te dağıtıldığı için ra
porun okunup okunmamasını oylarınıza arz edi
yorum. Raporun okunmasını kalbul edenler... Et
miyenler... Raporun okunması kabul edilmemiş
tir. 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçiyoruz. 
1964 yılı Bütçe Kanununa Ibağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması ihakkında Kanun 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l ) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 1 960 000 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — (1) sayılı cetveli okutuyorum. 

[1] Sayılı cetvel 

Bölüm 

Millî Savunma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 -Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
14.000 Hizmet giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen Elklenen 
Lira Liina 

960 000 

1 000 000 

600 000 

400 000 

960 000 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleri ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

(1) 456 S. Sayılı basmayazı tutanağın somun
dadır. 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
ıbağlı (A/l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Ulaş
tırma Bakanlığı kısmının, ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden 200 500 lira düşüle-
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rek, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı yeniden açı
lan tertiplerine olağanüstü ödenek olarak akta
rılmıştır. 

BAŞKAN 
tuyorum: 

Bölüm 
[2] SAYILI CETVEL 

(A/1) 
13.000 Yönetim giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(2) ve (3) sayıİı cetvelleri oku-

Lira 

500 

200 000 

Bölüm 

[3] SAYILI CETVEL 

Lira 

Ulaştırma Bakanlığı 
• 

(A/ l ) 
13.000 Yönetim giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ulaştırma sektörü 
(A/2) 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

500 

200 000 

BAŞKAN — Maddeyi 2 ve 3 nolu cetvelleri 
ile birlikte oylarınıza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 36 000 (borç ödemeleri) bölümünün 
36 400 (îlâana bağlı borçlar) maddesine 
25 868 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin (Tazminatlar) kesi
minin altındaki (2) sayılı ibarede yazılı (muha
sip) kelimesinden sonra (ve yardımcıları) keli
meleriyle, aynı cetvelin (Yönetim yollukları) ke-
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limesinin ve (Yatırım harcamaları) ile ilgili (Ma-
kina ve teçhizat alımları ve onarımları) ibare
sine ait açıklama ve (ıhizmet, kurum ve çeşitli gi
derler bölümlerinin maddeleri üzerinde genel 
açıklama) lara ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı 
formüller eklenmiştir'. 

BAŞKAN —• Maddeyi eetvelleriylo birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihindo 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 0. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Kanu
nun tümü hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN —• Oylama muamelesi bitmiş, açık 
oyunuza arz edilmiştir efendim. 

/. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretU cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/709, C. Senato
su 2/128) (S. Sayısı: 457) (1) 

BAŞKAN —• Bir önerge var, okuyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gündemin, «Tüzük gereğince bir defa görü

şülen işler» kısmının 4 ncü sırasında bulunan 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (Aj/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
porunun işin müstaceliyetine binaen öncelikle 
görüşülmesini arz, ve teklif ederim. Saygıla
rımla. Karma Bütçe Komisyonu 

Başkanı 
Trabzon 

Ali Şakır Ağanoğlu 

(1) 457 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Gündemin bir defa görüşülecek 

işler kısmında bulunan 1964 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) ve (A/2) cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifinin, öncelik ve 
ivedilikle konuşulması hakkında teklif vâkıdir. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kalbul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Dikeçligil, kanunun tümü 
hakkında. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, Karma Bütçe Komisyonunda ben şahsan 
muhalif kaldım. Sebebi şu: Bütçe yılı malûmu
nuz Mart ayı. Verilsin lüzumlu ama, bütçe ha
zırlanırken uzun uzun görüşüldü, denk, dendi. 
Şimdi iki ay geçmeden aktarmalar ve ilâve öde
nekler geliyor. Bunu Heyeti Utmumiyenin takdi
rine arz ederim. Bundan sonraki yıllarda hakika
ten bütçelerin enine boyuna üzerinde durulsun, 
iyi hazırlansın ve birkaç ay sonra ek ödenek, ak
tarma teklifiyle gelinmesin. Nitekim bunu, ra
portör de esbabı mucibesinde belirtmiştir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Sa

yın Dikeçligil arkadaşımızın hakkı vardır. Vo ha
kikaten bizler de buraya üzülerek getirdik bu 
tasarıları. Bütçenin daha üçüncü tatbik ayında 
bu türlü tâdiller gelmemeli, buraya. Fakat ne 
yapalım ki, vatandaşın hakkı mevzuulbathistir. 
Devlet Şûrasından birçok ilâm birdenbire çıkmış
tır. Bunları uzun zaman bekletmeyi arkadaşım 
da tasvibetmezler her halde. Bu bakımdan bizi 
mazur görsünler.. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Kanunun tümü hakkında baş
ka konuşmak istiyen var mı? Buyurunuz Sayın 
Okyayüz. 

OAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Çok 
sayın arkadaşlar, ben ikinci kısımda getirilen ka
nun bahsinde Hüsnü Dikeçligil arkadaşımızın 
kanaatlerine iştirak etmiyorum. Çünkü bu bey
nelmilel münasebetlere taallûk eden masraflar 
bahsinde Karma Komisyonda maalesef tatlbikat-
tan gelen bir hoşnutsuzluğun tahrik ettiği bir 
reaksiyonla o gün müdafaa etmemize müspet se
bepleri geniş şekilde izah etmemize rağmen; ye
teri kadar tahsisat konulamadı. Bu reaksiyonun 
tesiri iledir ki, bütçe o zaman noksan olarak çık
tı. Ve Heyeti Umumiyede artırma imkânı olma
dığından netice o şekilde tahakkuk etti. Bu se-
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heple beynelmilel münasebetlerde memleketimi
zin şerefli ve vakur pozisyonu içinde yeriini ve 
değerini alması bakımından lüzumlu bir masraf 
olarak getirilen bu tahsisatın verilmesi ve aktar
manın yapılmasına lüzum vardır kanaatindeyim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindo başka 
süz istiyen yok. Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

-16.6. İtti. O : İ 
Maddelere geçiyoruz : 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (Aj/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik (I) sayılı cet
velde yazılı tertipleri arasında 70 000 liralık ak
tarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

[1] SAYILI CETVEL 

Bölüm 
üşülen Eklenen 
l i r a Lira 

22.000 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
Hizmetler sektörü 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen ler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
Hizmetler sektörü 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi (1) numaralı cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
Ter... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik (2) 
sayılı cetvelde gösterilen tertiplerinden 450 000 lira düşünerek (A/2) işaretli cetvelin (3) sayılı 
cetvelde yazılı yeniden açılacak tertiplerine olağan üstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

[21 SAYILI CETVEL 
Bölüm Madde 

13.000 

14.000 

(A/ l ) 

Yönetim giderleri ' '• _ ;^ 
Kırtasiye alımları ve giderleri 

13.160 Hizmetli giyim alım ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel yönetimle ilgili giderler 

13.210 Su giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetlerle ilgili alımlar 

13.320 Giyim, kuşam alımları ve giderleri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma giderleri 

13.420 Telefon giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
Genel yönetimle ilgili hizmet güderleri 

14.310 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

en 

\ . * 

75 000 

20 000 

25 000 

50 000 

23 000 
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Bölüm 
Düşülen Eklenen 

Ifoa l iva 

15.000 

BAŞKAN — Kabul edenler... E'miyenler... Kabul edilmiştir. 
Güvenlik giderleri 
T. B. M. Meclisi Muhafız Tabu u giderleri 

14.327 Yiyecek alım ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... E'miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurum giderleri 
Kitaplık giderleri 

15.379 Diğer alım ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... E m iyeni er... Kabul edilmiştir. 

87 000 

40 000 

Bölüm Madde Düşülen 

22.000 
(A/2) 

Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
Hizmetler sektörü 
BAŞKAN — Kabul edenler... E'nıivenler... Kabul edilmiştir. 

130 000 

[3] SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde 

23.000 Makina teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
Hizmetler sektörü 

23.641 Basımevine alınacak makinalar bedeli 
BAŞKAN —• Kabul edenler... E miyenler... Kabul edilmiştir. 

23.643 Kitaplık Müdürlüğü için almaç ık mikro-kart ve mikro - filim satm
alına ve tesis giderleri 
BAŞKAN —• Kaimi edenler... E'miyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 

350 000 

100 000 

BAŞKAN — Maddeyi (A/ l ) , (A/2) ve (3) 
numaralı cetvelleri ile birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanunu Maliye Baknı 

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

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen yok. Ka
nunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Acık oylarınıza arz edilecektir. 

Bundan evvelki açık oylama muamelesi bit
miştir. 

5. — Gider vergilen Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine've bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi î/628, (C. Senatosu 1/406) (S. Sayısı: 
455) 

BAŞKAN — O id er Vergisi Kanununun mx-
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zakeresine .geçiyoruz efendim. («Bakan yok, Ko
misyon yök» sesleri) Oylamasına (121) iştirak 
var. (81) kabul, (36) ret, (4) cekinser oy çıkmış
tır. 

Kanun kabul edilmiştir. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Gider Ver
gisi iein Hükümeti davet edin. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı temsilcisi gelin
ceye kadar diğer bir maddeyi çıkaralım. 

6. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Millet
vekili İlhamı Sancar'ın, Dilekçe, Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (V. 
Senatosu 4/66) (S. Sayısı : 442) (1) 

BAŞKAN — Rapora okutuyorum. 
1 0 . 4 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Namıkkemal Mahallesi 3 ncü Cadde No. 

12/3 de ikamet eden İhsan Hûda verdi Tek-
kan'ın 21 . 9 . 1963 tarihli dilekçesiyle vâki tale
binde orduda vaızife görmefete iken yükselme 
sırasında bulunduğu 1948 yılında o zaman mer'i 
olan Ordu Sicil Yönetmeliği hükümlerine ay
kırı olarak düzenlenen sicilden dolayı yüksel
mesinin bir yıl geç yapıldığını beyanla nasbi
nin 1948 olarak düzeltilmesini istemiştir. 

Bu hususta Millî Savunma Bakanlığından 
alman cevapta, dilekçinin 1947 - 1948 sicil âmir
lerinin açıklanması ile iktifa edildiği görülmüş
tür. 

Komisyonumuzun 12 . 3 . 1964 tarihli Genel 
Kurul toplantısında bu mesele görüşülmüş ve 
Millî Savunma Bakanlığı ile dilekçinin ileri sür
düğü hususların aynen vâki olduğu kanaatine 
varılarak 30 . 8 . 1949 olan 5 nci sınıf nasbinin 
30 .8 .1948 olarak düzeltilmesine ve bu suretle 
diğer nasıplarınm da birer yıl geri alınması ge
rektiğine dair 12.3 .1964 tarihinde 1316 numa-
raıl Karar verilmiştir. 

(1) 442: S, Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

1 5 . 5 . 1964 O : 1 
işbu Karar. 25.3.1964 tarihli ve 31 sayıfe 

Haftalık Karar Cetvelinde neşredilmiştir. 
Bu karara karşı Siirt Milletvekili Süreyya' 

Öner, Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ile is
tanbul Milletvekili ve Millî Savunma Bakanı tl-
hami Sancar taraflarından itiraz edilmiş ve 
bu itirazların müddetinde yapıldığı anfaşılmrştıi'. 

Durum, Komisyonumuz Genel Kımnliumra 
9 . 4 . 1964 tarihli toplantısında yeniden aıee-
lenerek gereği düşünüldü : 

Millî Savunma Bakanlığının vâki itirazmda-
ki gerekçede tebarüz ettirilen Yargıtay, Danış
tay ve Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyo
nu kararları muameleli dosya evrak arasında 
mevcudolmadığından evvelce bahis konusu olan 
kararın ittihaz edildiği anlaşılmakla talebin 140 
sayılı Kanunun hükümlerine göre komisyonu
muzca tetkikine ve karar ittihazına imkân ol
madığı anlaşılmakla 12.3 .1964 tarih ve 1316 
sayılı Kararın ortadan kaldırılmasına ve dilek
çinin vâki talebinin reddine ve işbu mazbata
nın C. Senatosu Yüksek Başkanlığına arzına ka
rar verilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili 

Urla Senatörü Aydın 
V. Gerger R. özarda 

Sözcü 
Edirne Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

F. Giritlioğlu H. Aydıner 
Bolu Konya 

A. Çakmak K. Kaflı 
Ankara Balıkesir Senatörü 

M. Mıhçıoğlu H. Oğuzbeyoğlu 
Tabiî Senatör 

Çekinserim 
M. Yurdakuler 

BAŞKAN — Mazbata hakkında söz istiyen? 
Yok. Mazbatayı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Acık oy neticelerini arz ediyorum. 
4 .1 .1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiş
tirilmesi ve bu. kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkındaki kanun tasarısının 1.3 ncü madde
sinin oylamasına 101 sıayın üye katılmış, 89 
kabul, 11 ret. 1 cekinser, Salt çoğunluk sağlan
mıştır, 
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Aynı kanun tasarısının tümünün oylaması

na 108 sayın üye katılmış, 72 kabul, 34 ret, 3 
oekinser. Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli oıetvellei'de değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısının oylamasına 93 
sayın üye katılmış, 91 kabul, 2 ret, Yeter
sayı vardır. Tasarının kanunluğu kabul edil
miştir. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

15 . 6 . 1964 O : 1 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
oylamasına 86 sayın üye katılmış, 72 kabul, 

13 ret, 1 çekinser. Yeter sayı sağlanamamıştır. 
Gelecek Birleşimde tekrar oylarınıza arz edile
cektir. 

Birleşime 15 Haziran 1964 Pazartesi günü 
saat 15 te toplanılmak üzere son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,35 



O. Senatosu B : 74 15 . 5 . 1964 O : 1 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 13 ncü maddesine verilen 

oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.; 

TABA ÜYELER 
Bkrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai 0 *Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Seiâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
tptal edilen oylar 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
101 

89 
11 

1 
0 

79 
5 

[Kabul edenler] 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Ha m di Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çotin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
N'izamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

[Redde 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurııllah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş 
liûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mus/tafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nibviıt Yetkin. 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

denler] 
İSTANBUL 

Fethi Başak 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
T 7 * A «,-1 S**â 1 V I 

Kamil Coşkunoglu 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Er gün 
Enver Kök 
Âdil Ünlü 

Ethem Menemencioğlu 
Berç Turan 
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tZMÎR 

Nevzat özerdendi 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 

TABÎÎ ÜYELER 
Enıanul'lah Çelebi 
(i.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Itasinı Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Maeit Zererı 

ANKARA 
ttifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

AYDIN 
îskender Cenap Ege 
Obaıan Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri özta§ 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 

Talip özdolay 

ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 

[Çekinser] 

ERZURUM 
Nihat Pasinü 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

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

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Itasim Giray 

ERZİNCAN 
Kelimi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
îzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okıırer 

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

[Oya katılmıyanlar] 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
>rhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
\ 1x1 idken m Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

lAçık üyelikler] 
Çorum 

Eskişehir 

Hakkâri 

istanbul 
Samsun 

ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 

SAMSUN 
Cemalettin Bula* 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betal 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açikaim (î.) 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeni'/ 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 

Yekûn 
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4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının tümüne verilen oyların 

sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.; 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunşkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 72 
Reddedenler : 34 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 71 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sankaya 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

• Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erkut 
MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

[Reddedenler] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEK 
Âmil Artus 
Hasaıı Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergür. 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Âdil Ünlü 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik O'kyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
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Bere, Turan 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozca lı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemJi 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERI 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfik înci 

ADANA 
Galip Afşar 

TABİÎ ÜYELER 
Emenullah Çelebi (t.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
(t) 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeifc Zeren 

ANKARA 
Ril'at Etker 
İbrahim Saffet Oma)' 
(B) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

/ (Jekin çerler] 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

[Oya katılmıyanlar] 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
ı n 

ÇANKIRI 
11 Azını Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bansmoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

ÎZMÎR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

RÎZE 
Necip Danışoğlu 

(B.) 

[Açtk üyelikler] 
Çorum 
Eskişehir 

Hakkâri 

tstanbul 
Samsun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açııkalın (t.) 
Hasan Kangal 
(t) 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 

Yekûn 



0. Senatosu B ;. 14 
964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi öürsoytraik 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
M&nsur Ulusoy 

BALIKESÎR 
Haradi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

15 . 5 . 1964 0 : 1 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın-

daki kanun tasarısına verilen oylann sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : ] 8 5 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 91 
Reddedenler : 2 
Çekinse •1er : 0 

İptal edilen oylar : 0 
Oya katılmıyanlar •. 87 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
BOLÜ 

Rahmi Arıkarı 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

[Eedde 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbım 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Ber<2 Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğln 

denler] 
TRABZON 

Yusuf D emir dağ 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Ka rakım 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan A takan 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Âdil Ünlü 
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TABIÎ ÜYELER 
Emanullalı Çelebi 
(D 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Ünal di 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
(t Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

0. Senatosu B : 74 15 . 5 . 1964 0 : 1 
[Oya kabtlmıyanlar] 

1 BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-

1 gil 
ÇANAKKALE 

Hal it Sarakaya 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
! DİYARBAKIR 

ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlü 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu | 

[Açık m 
Çorum 1 

Eskişehir t 

Hakkâri 1 

1 Cahit Okurer 
KARS 

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

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 

KÜTAHYA 
I A. Bahattin Özbek 
' MALATYA 

Nüvit Yetkin (B.) 
MANİSA 

Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA i 
Mu alla Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

/elikler] 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 5 

I SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öeteı 
Hulusi Söyletnıezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

! VAN 
Faruk Işık 

v y / \ n / w A *n 
YOZGAT 

Cİ 1 1 A i . 1 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (I.) 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Ragıp Üner 



C. Senatosu B : 74 15 . 5 . İ964 O : 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 

oyların sonucu 
kanun tasarısına verilen 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABİİ ÜYELER 
rlkrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

BALIKEİSR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı 185 
Oy verenler 86 

Kabul edenler 72 
Reddedenler : 13 
Çekinserler 1 

Oya katılmıyanlar 94 
Açık üyelikler 5 

/Kabul edenler] 
M.ansur Ulusoy 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasarıoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeiki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Berç Turan 

[Çekimser] 

ZONGULDAK 
Tarık Remz i Baltan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SİNOF 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan AtaJkan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Adil Ünlü 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfik înci 
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/ Oya kaUlmıy arılar I 

TABU ÜYELER 
Emanullah Çelebi (I.) 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
\reysi Yardımcı (İ.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (1. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret 'Turnangil 

BALIKESİR 
Enveır Aka (Başkan) 
Kadri öztaş 
BTasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarakaya (!) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğltı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Uiray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

İÇEL 
Talip Ozdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat öztürkçiıne 
Nurullah Eset Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Turgut Gröle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğl u 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKIARELI 
Ahmet Naei Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmarı 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erku? 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit, Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Şevki •; Koksa! 

RİZE 
Necip Üanışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Cem al ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SltRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Oekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğhı 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat A çıkalı n (t.) 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Seng-?: 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
Çorum 
Ms ki şehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 
1 

Samsın) 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YETM İŞDÖRDÜNCÜ BİRLİĞİ M 

15 . 5 . 1964 Cuma 

Saat : 14,00 

I 
A —BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçel üyesi Cavit 

Tevfik Okyayuz 'un yasama dokunulmazlığı hak
kında Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

B - ÎKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver

gi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun (tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/625, C. Senatosu 1/400) (S. Sayısı : 453) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 19641 (Bitiş tarihi : 
3 . 7 . 1964) 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili İlhamı Sancar'ın Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 

Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/66) (S. Sayısı: 442) [Dağıtma 
tarihi: 14 . 4 . 1964] (Millî Savunma Bakanlığı 
ile ilgili) 

X 3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/692; C. Senatosu 1/414) (S. Sa
yısı: 456) [Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1964] 

X 4. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/709; C. Se
natosu 2/128) (S. Sayısı: 457) [Dağıtma tarihi: 
11 . 5 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B —BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

X I . — Gider vergileri Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/628; C. Senatosu 1/406) (S. Sa
yısı: 455) [Dağıtma tarihi: 9 . 5 . 1964] (Bi
tiş tarihi: 13 . 7 . 1964) 

2. — Karasuları kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve İçiş
leri komisyonları raporları (M. Meclisi 1/206; 
C. Senatosu 1/401) (S. Sayısı: 452) [Dağıtma 
tarihi: 11 . 5 . 1964] (Bitiş tarihi: 23.7.1964) 





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

Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, Dildkçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sa
yılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4 /66 ) 

T. B. M. Meclisi Karma Dilekçe Komisyonu Başkanlığına 

Ankara. 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 25 . 3 . 1964 tarih ve 31 sayılı Haftalık Karar Cet
velinde yayınlanan 12 Mart 1964 tarih ve 1316 sayılı (İhsan Hüdaverdi Tekkan) hakkındaki alman 
müspet karara aşağıdaki sebeplerden dolayı itiraz ediyorum. 

31 . 3 . 1964 
Siirt Milletvekili 

Süreyya Öner 

Şüyleki: 
Karma Dilekçe Komisyonunun çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanun gereğince nasıp tashih

lerine komisyonun bakmaya yetkisi olmadığı halde 1948 yılında müspet sicil alamadığı için emsal
leriyle birlikte yükselememiş ve Askerî Yargıtaya başvurduğu halde redde uğrıyan ve her zaman 
için Ankara'da olup Danıstaya başvurması mümkün iken Danıstaya 1954 ten beri baş vurmıyarak 
21 . 9 . 1963 tarihinde komisyona baş vurarak durumu incelenmiş 140 sayılı -Kanunun şümulü dışın
da kaldığı belirtilerek müspet karar bağlanmıştır. 

Halbuki aynı neviden olan müspet sicil almış ve terlilerinde ara vermemiş ve hattâ Danıstaya da 
baş vurarak dâvası da reddedilmemiş olan Başkanlık Divanı karar cetvelinde yayınlanan 573 sayılı 
Karar sahibi Astsubay Mustafa Toydemirüıı nasbi da 140 sayılı Kanunun şümulü içinde mütalâa 
olunarak reddedilmiştir. 

Böylelikle aynı muamele üzerinde iki şahıs arasında farklı tatbikat yaratılmıştır. Burada Komis
yonun görevi farklı tatbikat yaratmak değil haklı olan astsubayın hakkının da verilmek suretiyle 
adaletin tecelli ettirilmesidir. 

Yaratılan bu farklı tatbikat meri Anayasamızdaki eşitlik prensiplerine, adalete, hukuk kuralla
rına tamamen aykırıdır, 

T. B. M. Meclisi Karma Dilekçe Komisyonu Başkanlığına 

Ankara 

Dilekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 25 . 3 . 1964 tarih ve 31 sayılı Haftalık Karar Cet
velinde yayınlanan 12 Mart 1964 gün ve 1316 sayılı (İhsan Hüdaverdi Tekkan) hakkındaki müspet 
karara aşağıdaki sebepten dolayı itiraz ediyorum. 

28 . 3 . 1964 
Amasya Milletvekili 
Reşat Arpucıoğlu 

Şöyleki : 
Karma Komisyon çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanun gereğince nasıp tashihlerine komis

yonun bakmaya yetkisi olmadığı halde Komisyon yetki dışı müspet karar almıştır. 
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T. B. M. Meclisi Karma Dilekçe Komisyonu Başkanlığına 

Ankara 

Dilekçe Karma Komisyonu 'Genel Kurallımın 25 . 3 . 1964 tarifti ve 01 sayılı HafifcaJİik Karar 
Cetvelinde yayınlanan 12 Mart 1964 tarilh ve 1316 mytiı (İhsan Hüdaıverdi Tdkfcan) ıhaklkıaıdaki 
alman müspet «karara aşağıdaki »elbeplenden dolayı itiraz ediyorum. 

Diy arib alkır Milletvekili 
TL Güldoğan 

Şöyle ki : 
Karma Dilekçe Komisyonunun çalışmalarını el üzeni iyen 140 sayılı Kanun gereğince nasıp tas

hihlerine bakmaya komisyonun yetkisi olmadığı halde .1948 yılında müspet sicil alamadı
ğı için emsalleriyle birlikte yükselememiş ve Askerî Yargıtaya başvurduğu halde redde uğrıyau 
ve her zaman için Ankara'da olup Danıştaya başvurması mümkün iken Danıştaya 1954 ten beri 
başvurmıyarak 2 1 . 9 .1963 tarihinde Komisyona başvurarak durumu incelenmiş 140 sayılı Kanu
nun şümulü dışında kaldığı belirtilerek müspet Ifırar bağlanmıştır. 

Halbuki, aynı neviden olan müspet sicil akm$ ve terfilerinde de ara vermemiş ve hattâ Danış
taya da başvurarak dâvası da reddedilmemiş olan Başkanlık Divanı Karar Cetvelinde yayınlanan 
573 sayılı Karar sahibi Astsubay Mustafa Toydemir'in nasbi da 140 sayılı Kanunun şümulü için
de mütalâa olunarak reddedilmiştir. 

Böylelikle aynı muamele üzerinde iki şahıs arasında farklı tatbikat yaratılmıştır. Burada Ko 
misyonun görevi farklı tatbikat yaratmak değil haklı, olan astsubayın hakkının da verilmek sure
tiyle adaletin tecelli ettirilmesidir. 

Yaratılan bu farklı tatbikat m er'i Anayasamızdaki eşitlik prensiplerine, adalete, hukuk kuralla
rına tamamen aykırıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

25 . 3 .1964 tarihinde tevzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin 9526/9526 sıra numarasmdaki Ilı
şan Hüdaverdi Tekkan'a ait 12. 3 . 1964 tarih ve 1316 sayılı Karara aşağıdaki sebepler dolayısiyle 
itiraz ediyorum. 

Millî Savunma Bakam 
/. Sancar 

Sehepler : 
1. Gerek 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahat, gerek kuvvetlerin ayrılmasını kabul 

eyliyen Anayasa muvacehesinde verilen karar salâhiyetsin ve hukukî mesnetten mahrumdur. 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Dilekçe Komisyonunca bu şahsın terfi ettirilmeme se

bepleriyle buna ait belgeler ve Bakanlığımız mütalâası istenmemiş; 21 Ekim 1963 tarih ve 9526 sa
yılı yazılariyle sadece ve hasren 948 yılı sicili ile sicil âmirlerinin isimleri istenmiştir. 

3. Adı geçen şahıs 30. 8 .1944 nasıplı 6 ncı sınıf muamele memuru iken 1455 sayılı Askerî me
murlar hakkındaki Kanuna göre 30. 8 . 1948 tarihinde 5 nci smıf yükselme sırasına girmişse de 
1948 yılı yükselme sicili ekseriyetle yükselmede ı>omr\\ sayılmadığından 1948 senesinde terfi ede
memiştir. 

Her ne kadar Karma Dilekçe Komisyonu adı geçen şahsın 3 ncü sicilinin yetkili âmirce dol-
durulmadığmı kararma esas almışsa da durum böyle olmamıştır. Zira : General Sırrı Seyrek 
(325/2), 6 .9 .1946 tarihinde îzmir Müstahkem Mevki Komutanlığına atanmış ve 19.12.1946 da 

görevine katılmıştır. 
^ XI I nci Kolordu Komutanı Mahmut Berköz 19 . 6 . 1947 tarihinde XI I nci Kolordu Komutan

lığından ayrıldığını yerine General Sırrı Seyrek'in vekâlet edeceğini 2 nci Ordu Komutanlığına 
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bildirmiş 2 nci Ordu Komutam da emir ile General Sırrı Seyrek'e XII nci Kolorduya vekâlet sa
lâhiyeti vermiştir. (Yani bu emirle General Sırrı Seyrek fheim asil olarak 'İzmir Müstahkem Mevfki 
Komutanlığını ve hem de Vekâleten XII nci Kolordu Komutanlığını ifa etmiştir.) 25 . 8 . 1948 
tarihli onayla General Sırrı Seyrek Genelkurmay Topçu Müfettişliğine atanmış ve 30.8 .1948 ta
rihinden sonra bu yeni görevine katılmcaya kadar bir seneden fazla bu zatla beraber çalışmıştır. 
Bu sebeple muhtar sicil üstü yetkilerini haiz olmuştur. 

4. Adı geçen şahıs o tarihte askerî şahısların idari dâvaljanna nütyestil-e görevli Aslkerî Yargıtay-
da nasibinin tashihi için dâva ikame etmişse de 17 . 8 . 1949 tarih ve 949 - 964 sayılı Kararı ile 
reddedilmiştir. 

5. Dâvasının Asikerî Yargıtayca reddedilmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Ko
misyonuna müracaat etmişse de adı geçen Komisyonun 17 . 5 . 1952 tarih ve 2050 sayılı rapor
ları ile nasbinin düzeltilmesi konunun kaza mercilerince karara bağlanmış olduğundan bahsile red
dedilmiştir, 

6. Gine 6142 sayılı Kanunla idari dâvaların Askerî Yargıtaydan Danıştaya devredilmesinden 
sonra Danıştay nezdmde iadei muhakeme talebinde bulunmuşsa da Danıştay 5 nci Dairesinin 
21 . 12 . 1954 tarih ve 954 - 3190 sayılı Kararı ile isteğin reddine karar verilmiştir. 

Yukarda açıklanan sebepler muvacehesinde işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur, 

1316 Sayılla Karar 

(Bilekçe özeti : Orduda vazife görmekte iken 
yükselme sırasında bulunduğu 1948 yılında o za
man mer'î olun Ordu $icil Yönetmeliği hükümle
rine aykırı olarak düzenlenen sicilden dolayı yük
selmesinin bir yıl geç yapıldığını beyanla nasbinin 
1948 olarak düzeltilmesi talebinden ibarettir.) 

Millî Savunma Bakanlığı mütalâasında : Dilekçinin 1947 ve 1948 yılındaki sicil âmirlerinin 
açıklanması ile iktifa olunmuştur. 

G-ereği düşünüldü : Esasa geçilmeden evvel dilekçinin talebinin komisyonumuzca tetkik edi
lip edilemiyeleği hususu incelendi: Bu yönden yapılan tetkikte : Dilekçinin 1948 yılında yükse-
lememiş olduğu ve bu hususta Millî Savunma Bakanlığına vâki müracaatına verilen cevapta. 
sicillinin yükselmesini sağlıyamadığının bildirildiği, bu cevaba müsteniden ve 16 . 6 . 1942 tarih, 
4258 sayılı Kanunla muaddel 3410 sayılı Kanun hükümlerine gre süresi içinde Askerî Yargıtaya 
açtığı idari dâvanın mezkûr kanunun 2 nci maddesindeki, «salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı 
mülâhaza ve kanaatleri idari dâva mevzuu olamaz» hükmüne istinaden usul yönünden reddedil
diği, askerlerin sicil yönünden açacakları idari dâvalara Danıştayca bakılmasını mümkün kılan 
6142 sayılı Kanunun ise 16 Temmuz 1954 tarihinde yürürlüğe girdiği bu suretle dilekçinin yönet
meliğe aykırılığını iddia ettiği sicil hakkında 16 Temmuz 1954 tarihine kadar müracaatta bulu
nabileceği bir merci olmadığı ve bu suretle talebin komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi şümulü dışında kaldığı anlaşıldıktan sonra esasa geçilmiştir. 

Dilekçinin tetkik edilen sicil dosyasına nazaran yükseltilmesine esas tutulan sicilinin birinci 
ve ikinci sicil amirlerince doldurudimuş ve birinci âmir tarafından menfi, ikinci âmir tarafından 
müspet kanaat beyan edilmiş olduğu, bu mübayin hükümlü sicil üçüncü âmirce muhtar âmir 
olarak doldurulması gerekirken üçüncü âmir tarafından doldurulmadığı, ancak 1948 yılında dilek
çinin âmiri loltaııyan ve o zaman mülga XII nciKolordunun evrak ve malzemesini devralan izmir 
Müstahkem Mevki Komutanınca verilen menfi hükümlü notun sicil hükmü gibi dikkate alındığı 
anlaşılmıştır, 

9526/9526 - 2i . 9 . 1963 
İHSAN HÜDAVERıDl TEKKAN 
Namıkkemal mahallesi 3 ncü cadde 12/3 

ANKARA 
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Bu bakımdan dilekçede ileri sürülen hususların aynen vâki olduğu kanaatine varıldığından 
dilekçinin 30 . 8 . 1949 alan 5 nci sınıf nasbinin 30 . 8 . 1948 olarak düzeltilmesine ve bu suretle 
diğer nasıplarınm da birer yıl geriye alınması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1316 12 . 3 . 1964 

T. ti. M. M, 
Dilekçe Karma Komisyonu 10 . 4 . 1964 

Dilekçe Kür. Koni. Rapor No-, 59-60-59-61-59-6$ 
4/66 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Namıkkemal Mahallesi 3 ncü Oadde No. 12/3 de ikamet eden ihsan Hûda verdi Tekkan'm 21.9.1963 
tarihli dilekeesiyle vâki talebinde orduda vazife görmekte iken yükselme sırasında bulunduğu 1948 
yilında d zaman mer'î olan Ordu Sicil Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak düzenlenen sicilden 
dolayı yükselmesinin bir yıl geç yapıldığını beyanla nasbinin 194.8 olarak düzeltilmesini istemiştir. 

Bu hususta Millî Savunma Bakanlığından alman cevapta, dilekçinin 1947 - 1948 sicil âmirlerinin 
açıklanması ile iktifa edildiği görülmüştür. 

Komisyonumuzun 12 . 3 . 1964 tarihli Genel Kurul toplantısında bu mesele görüşülmüş ve Millî 
Savunma Bakanlığı ile dilekçinin ileri sürdüğü hususların aynen vâki olduğu kanaatine varılarak 
30 . 8 . 1949 olan 5 nci sınıf nasbinin 30 . 8 . 1948 olarak düzeltilmesine ve bu suretle diğer na
sıplarınm da birer yıl geri alınması gerektiğine dair 12 . 3 . 1964 tarihinde 13.16 numaralı Karar 
verilmiştir. 

îşbu Karar, 25 . 3 . 1964 tarihli ve 31. sayılı haftalık karar cetvelinde neşredilmiştir. 
Bu karara karşı Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyar

bakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ile İstanbul Milletvekili ve Millî Savunma Bakanı İlhamı Sancar 
taraflarından itiraz edilmiş ve bu itirazların müddetinde yapıldığı anlaşılmıştır. 

Durum, Komisyonumuz Genel Kurulunun 9 . 4 . 1964 tarihli toplantısında yeniden incelenerek 
gereği düşünüldü : 

Millî Savunma Bakanlığının vâki itirazındaki gerekçede tebarüz ettirilen Yargıtay, Danıştay ve 
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu kararları muameleli dosya evrak arasında mevcudormadı-
ğmdan evvelce bahis konusu olan kararın ittihaz edildiği anlaşılmakla talebin 140 sayılı Kanunun 
hükümlerine göre Komisyonumuzca tetkikine ve karar ittihazına imkân olmadığı anlaşılmakla 
12 . 3 . 1964 tarih ve 1316 sayılı Kararın oltadan kaldırılmasına ve dilekçinin vâki talebinin red
dine ve işbu mazbatanın C. Senatosu Yüksek Başkanlığına arzına karar verilmiştir. 

Dilekçek Karma Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü 

TTrfa Senatörü Aydın Edirne 
V. Gerger R. (harda F. Giritlioglu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bolu Konya 
/ / . Aydıner A. Çakmak K. Kaflı 

Ankara Balıkesir Senatörü Tabiî Senatör 
M. MthçAoğlu II. Oğuzbeyoğhı Oekinserim 

M. Yurdakuler 

- > i m**t ı • 
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Karasuları kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve İçişleri 

komisyonları raporları (M. Meclisi 1/206; C. Senatosu 1/401) 

<Not : M. Meclisi S. Sayısı : 156 ya 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 4 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2361 -11084 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 4 . 1964 tarihli 88 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Karasuları kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Başkanvekili 
Ferruh Bozbeyli 

Not : Bu tasan 4 . 6 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 10 . 4 . 1964 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüslerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 156 ya 1 nci ek) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 17 . 4 . 1964 

Komisyonu 
Esas No. : 1/401 
Karar No. : 44 

Yüksek Başkanlığa 

Karasuları kanunu tasarısı Komisyonumuza havale edilmekle ilgili Bakanlık temsilcilerinin işti
rakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Karasularımızın genişliğini tesbit etmek maksadiyle hazırlanan tasarının tümü üzerinde cereyan 
eden görüşmeler neticesinde; gerekçede tafsilen belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun gö
rülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 10 . 4 . 1964 tarihli 88 nei Birleşiminde tasvip gören me
tin aynen kabul edilmiştir. 

452 



Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi buyunılmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
H. 0. Bekata 

Oum!turbaşkanmca S. 
C. Açıkalın 

istanbul 
>S'. T anman 

Ü. 
c. 

Sözcü 
Samsun 

F. Tev etoğlu 

Afyon K. 
T. Karasapan 

Kocaeli 
R. Özdeş 

Kâtip 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Giresun 
/'. Orhan 

Konya 
M. Ohuz 

E. 

E 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 

istanbul 
Mene m e ncioğlu 

TTı-fa 
. M. Karakurt 

C. Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No : 1/401 
Karar No : 57 

İçişleri Komisyonu raporu 

7 . 5 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 4 . 1964 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul' 
edilen Karasuları kanunu tasarısına ait metin ile C. Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis
yonunun raporu, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede de tafsilen izah ve ifade edildiği üzere, Türk karasularının genişliğini tesbit eden genel 
bir kanun metni mevcudolmadığı gibi keza istinadedilecek milletlerarası bir sözleşmenin vücut bul
madığı Bakanlık temsilcisinin izahatından anlaşılmıştır. 

Bu duruma göre, her devletin kendi karasularını tek taraflı beyanlarla tesbit edebilmeleri im
kân ve lüzumunun aşikâr olduğu Komisyonumuzca benimsenerek, Hükümet teklifinin gerçek bir boş
luğu doldurduğu kanısına varılmış ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metne aynen il
tihaka karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Muğla 

/ / . Menteşeoğlu 

Bilecik 
T. Oran 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

izmir 
ö. L. Bozcah 

Kâtip 
Sivas 

Z. önder 

Maraş 
N. Evliya 

imzada bulunamadı 

Zonguldak 
A. Eyidoğan 

Tabiî Üye 
0. Koksal 

Yozgat 
S. Artukmaç 
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3 -
MÎLLET MECLÎSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Karasuları kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Türk karasu
ları Türkiye ülkesine dâhildir. 

Türk karasularının genişliği 
altı deniz milidir. 

Bu kanunun tatbikinde bir 
deniz mili 1852 metredir. 

MADDE 2. — Karasuları da
ha geniş olan devletlere karşı 
Türk karasularının genişliği, 
mütekabiliyet esasına göre ta
ayyün eder. 

MADDE 3. — Türk kara 
ülkesinin komşu bir devlet ka
ra ülkesine mesafesi her iki 
devlet karasuları genişliği mec-
nuundan az olduğu takdirde, 
aksine anlaşma olmadıkça, orta 
hat Türk karasularının dış hu
dudunu teşkil eder. 

MADDE 4. — Karasularının 
genişliğini ölçmeye yarıyan nor
mal esas hat, sahil boyunca 
uzıyan en düşük cezir hattıdır. 
Girintili çıkıntılı sahillerde ve
ya sahile yakın adaların bulun
duğu yerlerde, sahil ve adaların 
ileri burun noktalarını birleşti
ren düz esas hat usulü tatbik 
edilir. 

MADDE 5. — Esas hatların 
kara tarafında kalan sular, 
ağız genişliği 24 deniz milini 
aşmıyan körfezler, ağız geniş
liği 24 deniz milini aşan kör
fezlerin, körfez içinde iki kıyı
yı, en geniş su alanını kara ta
rafında bırakacak şekilde, bir
leştiren 24 millik düz esas hat
tın arkasında kalan kısımları, 
liman manzumesinin mütemmim 
cüz'ünü teşkil eden daimi tesis-

CUMHURlYET SENATOSU 
DIŞİŞLERİ, TURİZM VE 

TANITMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Karasuları kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Karasuları kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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M. Meclisinin kabul 
ettiği metin 

lerden en açıkta olanların beri
sinde kalan sular ve dış liman
lar Türk iç sularından sayılır. 

MADDE 6. — Adaların ka
rasuları yukarıdaki esaslara gö
re tesbit edilir. 

MADDE 7. — Karasularının 
genişliğini ölçmeye yanyan 
esas hatlar büyük mikyaslı de
niz haritalannda gösterilir ve 
ilgililere dağıtılır. 

MADDE 8. — Türk karasu
larına bitişik ve karasularının 
ölçüldüğü esas hatlardan iti
baren oniki deniz miline ka
dar uzayan sahalarda, balık
çılık ve canlı kaynakların işle
tilmesi bakımından, karasuları 
rejimi uygulanır. 

MADDE 9. — Türkiye'nin ta
raf olduğu milletlerarası and-
laşma, sözleşme ve anlaşmala
rın hükümleri saklıdır. 

Kanun ve tüzüklerin bu ka
nuna aykırı hükümleri kaldı
rılmıştır. 

MADDE 10. — Bu kanun ya
yımı tarihinden itibaren 3 ay 
sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

— 4 — 
C. Senatosu Dışişleri, Turizm 

Ko. kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
metninin 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi 
metninin 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADD 10. — Millet Meclisi 
metninin 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi 
metninin 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

> * # • < 

C. Senatosu içişleri Komisyonu
nun kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
metninin 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi 
metninin 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADD 10. — Millet Meclisi 
metninin 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi 
metninin 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 456 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 

1/692; C. Senatosu 1/414) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 5 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2271/1518 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük 'Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 4 . 19164 tarihinde kararlaştırılan «1964 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ve -gerekçesi İ'lo efei edtvel'ler ilişik okrak sunulnruşttur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederini. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde 

Bolüm Madde 

12.000 12,888 

Düşülen 

960 000 

Millî Savunma Bakanlığı 

Eklenen Açıklama 

Jlarb Okulu ile ilişiği kesilmiş olan öğrencilerin 
burs giderlerini karşılamak ve Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesinin ilgili tertibine aktarılmak üzere, bâ
zı yurt dışı kursların iptali suretiyle tasarrufu 
mümkün görülmüştür. 

Maliye Bakanlığı 

12,000 
13.000 
14.000 

12.280 
13.120 
14.491 

600 000 
400 000 

1 000 000 1963 yılı Maliye Bakanlığı bütçesinde Darphane ve 
Damga Matbaasının, Damga Matbaası kısmında 
basılı kâğıtların yapımı işlerinde çalışan işçilerin 
ücretleri (Basılı kâğıt ve defterler) bölümünden, 
değerli kâğıtların imali işlerinde çalışan işçilerin 
ücretleri de (Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı 
giderleri) tertibinden ödenmekte idi. Mezkûr iş
lerle ilgili ödenekler 1964 yılı bütçesine de aynı 
esasa göre konulmuş bulunmaktadır. Ancak, yeni 
bütçe strüktüründe bu kabîl ücretlerin tümünün 



Bölüm Madde Dügülen Eklenen Açıklama 

12.280 ne i (İşçi ücretleri) bölümünde yer alması 
gerekmektedir. Bu itibarla, 1964 yılı Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin 13.120 ııei (Basılı kâğıt ve def
lerler alımları ve giderleri) maddesinden 600 000 
ve 14.491 nei (Değerli kâğıtlar giderleri) madde
sinden 400 bin lira olma'k üzere toplam olarak 
I 000 000 liranın 12.280 nei (İsei ücretleri) mad
desine aktarılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Millî Eğitim Bakmılujı 

14.000 14.521 960 000 TTarb Okulu ile ilişikleri kesilmiş bulunan öğrenci
lerden 300 adedinin 1964 yılında Millî Eğitim Ba
kanlığınca okutturul maları kararlaştırılmış bulun
maktadır. Bu itibarla, adı gecen öğrencilere veri
lecek burs Are hare masraflarının temini iein kar
şılığı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden göste
rilmek suretiyle bu tertibe 960 000 liranın eklen
mesi. zaruri görülmektedir. 

İkinci Madde : 

i. Karadeniz Bölgesi Liman ve Deniz İşleri Müdürlüğünün işgalindeki bina, tabiiye edileceğin
den eşyaların nakli iein lüzumlu ödeneğin teinini gerekmekledir. 

1964 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinde bu konu ile ilgili bir tertip bulunmadığından 
13.430 nen (Taşıma giderleri) adı ile yeniden bir madde açılarak bu maddeye 13.230 ucu (Aydınlat
ma giderleri) maddesinden tasarrufu mümkün görülen 500 liranın olağanüstü (»denek olarak akta 
rılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

2. Son zamanlarda İstanbul Boğazında vukua gelen kazalar dolayısiyle bunlara sebebiyet veren
lerin sıkı bir şekilde kontrol ve takibi için İstanbul l iman Başkanlığı emrine verilme'k üzere süratli 
ve kifayetli bir motorun yaptırılmasına ihtiyaç görüldüğünden bu işin gerçekleştirilebilmesi için 
Ulaştırma Bakanlığı 1964 yılı Bütçesinde yeniden 23.000 ııci (Makimi, teçhizat ve taşıt alımları ve 
onarımları) bölümü ile 23.512 ııci (Taşıt alımları) maddesi açılarak mezkûr maddeye 22.511 nei 
(Yüksek Denizcilik Okulu eğitim gemisi esaslı onarım giderleri) maddesinden tasarrufu mümkün 
görülen 200 000 liranın aktarılmasına zaruret bulunmaktadır. 

Üçüncü Madde : 

1964 yılı bütçesinin Maliye Bakanlığı kısmının 36.400 ncü (İlâma bağlı borçlar) maddesine ko
nulmuş bulunan 5 000 000 liralık ödenek tamamen sarf edilmiştir. 

Uçuş tazminatının aylık tutarlarının tamamı üzerinden ödenmesi, çeşitli kamulaştırmalarla ilgili 
bedel artırılması talepleri ve prim ve yevmiye farkları dolayısivle açılan dâvaların istihkak sahip
lerince kazanılması neticesinde Hazineye 13 867 574 liralık ilâma bağlı borç intikal etmiş bulun
maktadır. 

Ayrıca, uçuş tazminatı ile ilgili olarak 9 000 000 lira civarında ilâma bağlı borcun tahakkuk 
edeceği tahmin edilmiştir. 

O erek ödenmesi zaruri bulunan mezkûr borçların gerekse 1964 malî yılı sonuna kadar vâki ola
cak buna benzer borçların karşılanabilmesi için 25 868 000 liralık ödenek eklenmesine ihtiyaç bu-
Ilınmaktadır. 
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Dördüncü Madde : 
1. Staj ve öğrenim ınaksacliyle yabancı ülkelere gönderilecek olan silâhlı kuvvetler mensuplarına 

verilecek ve Bakanlar Kurulu karariyle tesbit edilecek aylık ödeneklerin, yolluklarla birlikte 
12.882 nci (Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu) maddesinden ödencbilmesini; 

2. Kıymet muhafızlığı görevini fiilen yapmak suretiyle sorumluluğu bulunduğu halde (R) 
formülündeki açıklamada zikredilmemiş olması dolayısiyle kasa tazminatı alamıyan maliye kurulu
şundaki sonunla sayman yardımcılarına da bu tazminatın veril ebilmesini; 

3. Sanayi Bakanlığı 1.064 yılı bütçesinin yatırım harcama!ariyle ilgili 23.320 nci (Sanat model
leri, satınahnması ve dağıtılması) maddesindeki ödeneğin Halk Bankasına verilerek aclı geçen Ba
kanlığın tesbit edeceği esaslar dairesinde kullanılmasını sağlamak üzere 1964 yılı bütçesine bağlı (R) 
işaretli cetvelde değişiklik ve ilâveler yapılmasına ihtiyaç görülmektedir. 

4. Millî Eğitim Bakanlığınca geçen yıl yüksek okul öğrencilerine verilen elbise bedelleri kaldı-
.'ilmıştı. Ancak görülen lüzum üzerine bu yıl içinde verilmesi zarureti karşısında formülde değişiklik 
s apılması gerekmiştir. 

T. B. M. .¥. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/692 
Karar No : 1 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

7 . 5 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonulmuza havale edilmiş bulunan «1964 yılı Bütçe Kanununa'bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı»' ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve gö
rüşüldü. 

Tasan : 
1. 960 000 liralık aktarma yapılmasını, 

200 500 » olağanüstü ödenek verilmesini, 
25 868 000 » ek ödenek verilmesini, 

ve (R) formülünde bâzı değişiklikleri derpiş ermektedir. 
Her ne kadar malî yılın ikinci ayında ıböyle bir aktarma erken telâkki edilebilirse de; ıbilhassa 

Ihükme (bağlı 'borçların (bir an evvel ödenmesi ve diğer hizm'etlerin ifası da mecburi görüldüğünden 
tasarı Komisyonu/muzca da uygun mütalâa edikniş, cet'velleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve frenci Kurulun tasvibine arz edilmlek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Ankara 
M. FA e. 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuz 

S. Savacı 

Başkan V. Bu Rapor Sözcüsü Katip 
Sakarya Yozgat Yozgat 

K. Yurdakul V. Uyar C. Sungur 

Artvin Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. O. Avcı S. Kuruthıoğiu 

izmir izmir 
1, 2 ve 4 ucü maddelerine 1. 2 ve 4 ncü maddelerine 

muhalifini muhalifim 
/. ({'ursan N. Kürsat 

Adana 
K. Sanibrahimoçjlu 

Denizli 
C. Akyar 

fmzada bulunamadı 

Kars 
K. Okyay 
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Kayseri 

Söz hakkım mahfuzdur 
// . Dikeçligil 

Konya. 
Söz hakkım saklıdır 

R, (kal 
Niğde 

K. Bayii an 

Sir.op 
.1/ AHconnyln 

Ki 
25 
ok 
0 0 

Kırşehir 
arşılığı gösterilmeden 

milyon liralık 
ödenek kabulü 
tekniğine aykı 

muhalifim 
A. Bilf/i?ı 

Ma niş 
II. F. Evliya 

Sakarya 
B. Ah dağ 

Sivas 
M. Vural 

bir 
büt-

rıdır 

Konya 
M. Dinekli 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sakarya 
N. Bayar 

Trabzon 
/l. Şener 

Konya 
A. Onar 

Niğde 
R. Soyer 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuzdur 

3/. Gilrer 

Trabzon 
A. R. Th-uner 

Van 
3 ncü maddede çekinserim 
4 neü maddeye muhalifim 

F. İşık 
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HÜKÜMETİN TEKLİV! 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması halkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 1 960 000 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Ulaş
tırma Bakanlığı kısmının, ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden 200 500 lira düşüle
rek, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı yeniden açı
lan tertiplerine olağanüstü ödenek olarak ak
tarılmıştır. 

MADDE 3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 36 000 (borç ödemeleri) bölümünün 
3t? 400 (îlâma bağlı borçlar) maddesine 
25 868 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin (Tazminatlar) kesi
minin altındaki (2) sayılı ibarede yazılı (mu
hasip) kelimesinden sonra (ve yardımcıları) 
kelimeleriyle, aynı cetvelin (Yönetim yollukları) 
kesiminin ve (Yatırım harcamaları) ile ilgili 
(Makina ve teçhizat alımları ve onarımları) 
ibaresine ait açıklama ve (hizmet, kurum ve 
çeşitli giderler bölümlerinin maddeleri üzerin
de genel açıklama) lara ilişik (4) sayılı cetvel
de yazılı formüller eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Balkanı 
1. S. Omay 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Millî Savunma Bakam 
/. Bancar 

21) . 4 . I «HU 
Devlet Bakanı ve 
Başıb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Balkanı 

M. Yolaç 
Adalet Bakam 

S. Çumrah 
İçişleri Bakanı 

O. öztrak 

O. Senatosu 
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KARMA BÜTOE KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. -— Tasarının 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı cetveller aynen kabul edil
miştir. 

S. Sayısı • 45 G ) 



6 — 
Hü. 

Dışişleri Bakanı V. 
K. Satır 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. lsUmyeU 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpisîcender 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. II. Onat 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
M. Erten H. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve iskân Bakanı 
A. 1. Göğüs C. Üzer 

Köy işleri Bakanı V. 
N. Yetkin 
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(Hükümetin tasarısına bağlı cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 
12.888 Yurt dışı kurs yolluğu 960 000 

Maliye Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 
12,280 İsçi ücretleri 1 000 000 

13.000 Yönetim giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 600 000 

14.000 Hizmet giderleri 
14.491 Değerli kâğıtlar giderleri 400 000 

Millî Eğitim Bakanlığı 

14.000 Hizmet giderleri 
14.52.1 Yüksek okullar burs giderleri 960 000 

Toplam 1 960 000 1 960 000 

[2] SAYILI CETVEL 

Düşülen 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

Ulaştırma Bakanlığı 

(A/l) 

13.000 Yönetim giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 500 

(A/2) 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Ulaştırma sektörü 

22.511 Yüksek Denizcilik Okulu Eğitini Gemisi esaslı onarım giderleri 200 000 

A/l ve A/2 toplamı 200 500 
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[3] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

Ulaştırma Bakanlığı 
(A/ l ) 

13.000 yönetim giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 500 

(A/2) 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 

Ulaştırma sektörü 
23.512 Taşıt alımları 200 000 

A/l ve A/2 toplamı 200 50ü 

[4] SAYILI CETVEL 

Kesim : Yönetim yollukları 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Silâhlı Kuvvetler tarafından staj ve öğrenim nıaksadiyle yabancı ülkelere gönderilen askerî per

sonele Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarlardaki aylık ödenekler de 12.882 ne i maddeden 
ödenil'. 

Yatırım harcamaları 

Makina teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Sanat modelleri satınalmması ve dağıtılması : 
Sanayi Bakanlığı (A/2) cetvelinin 23.320 nci «Sanat modelleri satınalmması ve dağıtılması» 

maddesindeki ödeneğin tamamı Halk Bankasına verilebilir. Adı geçen banka, verilen ödeneği Sa
nayi Bakanlığının tesbit edeceği esaslar dairesinde küçük sanatlarda kullanılan her çeşit avadan
lık, küçük sanatlar ile, küçük sanat kooperatiflerinin gelişmesini sağlıyacak ve bu kooperatifler
de çalışanların vücuda getirecekleri mamullerin evsafını yükseltecek araç ve gereçlerin yaptırıl
ması, satınalmması bedelleri ile bunlara ilişkin giderleri ve bunların kullanılmasını öğretmek 
üzere açılacak kurslarda çalıştırılacak ustaların ücret ve yolluklarını karşılamaya sarf eder ve alı
nan avadanlıklardan bir kısmını sanat öğretimi kurslarında, muvaffak olanlara Sanayi Bakanlı
ğınca, tesbit edilecek bedelle dağıtabilir. 

Hizmet, kurum ve çeşitli (jiderler 

Bölümlerinin maddeleri üzerinde genel açıklama 

Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Zaruret halinde yüksek okul öğrencilerine giyim eşyası ve diktirme karşılığı nakden verilebilir, 
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1964 yıh Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komis

yonu raporu (M. Meclisi 2 709; C. Senatosu 2/128) 

T. B. M. M. 
İdare, Amirliği 

Saymanlık 3£üdürlüğü 14 • 4 • l->64 
No. 11764 - 12i 

İdare Âmirlerinin teklifi 

BAŞKANLIĞA 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) cari harcamalar (A/2) yatırım harcamaları cetvellerin 
Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi gerekçesiyle birlikte tak
dim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

İdare ÂnıİL'i İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
L. T ok oğlu K. Karavelioğlu h\ Alpaslan II. Özalp 

İdaro Âmiri 
31. (1 <>rcn t as 

G E R E K Ç E 

Başkanlık Divanının kararlan gereğince Basımevi Müdürlüğü için satmalmacak 4 aded diz
me uıakimısı, Kitaplık Müdürlüğü iein nıikro - filim ve mikro - kart ile alâkalı cihazlar, İşletme 
Müdürlü iein de -kuvvet santrali ısıtma ve soğutma tesisleri yedeklerinin satmalınması iein 1963 
yılı bütçemizdeki ödeneklerden Amerika, İngiltere ve Holânda'ya akreditifler açılmıştı. Bu maki-
nalar ve malzemeler kısa bir zaman sonra yurda geleceğinden 1964 yılı bütçemizde de bu bölümler 
kaldırılmış ve yalnız bir bölümde de (1) lira ödenek olduğundan makinalarm sigorta, gümrük, nak
liye ve komüsyon masrafları karşılanamıyacaktır. 

Bu masrafları 'karşılamak üzere : 

a) Yeniden açılacak 23 641 (Basımevine alınacak makinalar bedeli) maddesine 350 00ü lira, 
b) 23 642 (T. B. M. Meclisi binası için ithal olunacak malzeme bedeli) maddesine 7ü 000 lira, 

e) Yeniden açılacak 23 643 (Kitaplık Müdürlüğü için alınacak mikro - kart ve mikro - filim 
satmalına ve tesis giderleri) maddesine de 100 000 lira ki ceman 520 000 liralık ödeneğin Millet 
Meclisi bütçesinin ilişik cetvelde gösterilen maddelerdeki ödeneklerden yapılacak tasarruftan 
karşılanarak yukarıda gösterilen maddelere aktarılması zaruri görülmüştür. 
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T. B. M. M. 
Karma Bilice Komisyonu 

Esas No. : 2/709 
Karar No. : 2 

— 2 -
Karma Bütçe Komisyonu raporu 

5 . 1.96 i 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1.964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi Komisyonumuz
da Millet Meclisi Başkanvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu idare Âmiri hazır oldukları halde in
celendi ve görüşüldü : 

Müşterek Başkanlık Divanlarınca alman karar gereğince Basımevi Müdürlüğü, Kitaplık Müdür
lüğü ve işletme Müdürlüğü için satınalmacak makimi ve malzemenin akreditifleri 190'? yılında 
açılmıştır. -» •, v 

Yakm bir zamanda yurda gelecek makimi ve malzemeler bu bütçe yılı içinde hizmete koyula
caklarından : 

a) Yeniden açılacak 23 641 (Basımevine alınacak malzemeler bedeli) maddesine 350 000 lira, 
b) 23 642 (T. B. M. M. Binası için ithal olunacak malzeme bedeli) maddesine 70 000 lira, 
c) Yeniden açılacak 23 643 (Kitaplık Müdürlüğü için alınacak mikro-'kart ve mikro-filim satm

alına ve tesis giderleri) maddesine 100 000 lira; 

Ki ceman 520 000 liralık ödeneğe ihtiyaçolduğu ve bu miktarında Millet Meclisi bütçesinin ili
şik cetvelde gösterilen maddelerdeki ödeneklerden sağlanacak tasarruflardan karşılandığı görül
mektedir. Bu kesintilerle hizmetin aksamıyacağı ve evvelce sipariş edilen malzeme ve makinalarm 
da gümrükten çekilmesi, nakliyesi, montajı icabettiğinden teklif yerinde görülerek aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. 8. Âğanoğlu 
Adana 

K. Sanibrahimoğlu 

Denizli 
C. Akyar 

imzada bulunamadı 
Kars 

K. Okyay 
imzada bulunamadı 

Konya 
A. Onar 

Niğde 
R. Soyer 

Sakarya 
M. Giirm* 

Başkan V. 
Sakarya 

K. Yurdakul 
Ankara 
M. Ete 

imzada bulunamadı 
(lümüşane 
S. Savacı 

Kayseri 
/ / . Dikeçligil 

Konya 
R. Özal 

Niğde 
K. Bayhan 

imzada bulunamadı 
Sinop 

M. Alicanoğlu 

Van 
F. Işık 

Bu rapor Sözcüsü 
Trabzon 

A. R. Uzuncr 
Artvin 

.S1. O. Ava 

izmir 
/ . Gürsan 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Maraş 
/ / . F. Evliya 

Sakarya 
B. Akdağ 

Sivas 
M. Vural 

Yozgat 
V. Uyar 

Kâtip 
Yozgat 

(J. Sungur 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. Kurutluoğlu 

İzmir 
N. Kürşat 

Konya 
M. Dinekli 

Mardin 
S. Aysan 
Sakarya 

N. Bay ar 

Trabzon 
A. Şener 

imzada bulunamadı 
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İDARE ÂMIRLERININ TEKLIFI 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik (I) sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 70 000 liralık 
aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/I) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerinden 
450 000 lira düşülerek (A/2) işaretli cetvelin 
3 sayılı cetvelde yazılı yeniden açılacak tertip
lerine olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

3 — 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU DEĞIŞTİRÎŞl 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MAADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Teklife bağlı »cetveller aynen kabul edilmiştir. 
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Bölüm Madde 

__ 4 _ 

(Teklife bağlı cetveller) 

Millet Meclisi 

[1] SAYILI CETVEL 

ödeneğin reşidi Düşülen Eklenen 

22.000 

23.000 

Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
Hizmetler sektörü 

22.641 Saraylarda yenid'en tesis olunacak- elektrik ve telefon te
sisleri giderleri 

Makiııa, teçhizat ve taşıt alınılan ve onarımları 
Hizmetler sektörü 

23.642 T.B.M. Meclisi binası için ithal olunacak malzeme bedeli 

70 000 

70 000 

Bölüm Madde 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

(A / l ) 

13.000 Yönetim giderleri 
Kırtasiye alımları ve giderleri 

13.160 Hizmetli giyim alım ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

1,3.210 Su giderleri 
Hizmetlerle ilgili alımlar 

13.320 Giyim, kuşam alımları ve gideri<M1 
Ulaştırma giderleri 

13.420 Telefon giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri. 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

Güvenlik giderleri 
T.B.M. Meclisi Muhafız Taburu giderleri 

14.327 Yiyecek alım ve giderleri 

.15.000 Kurum giderleri 
Kitaplık giderleri 

15.379 Diğer alım ve giderleri 

Toplam 70 000 70 000 

Düşülen 

75 000 

20 000 

25 000 

50 000 

23 000 

87 000 

40 000 

(A/l) toplamı 320 000 
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5 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen 

(A/2) 

22.000 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
Hizmetler sektörü 

22.041 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri gi
derleri 130 000 

İ l ' ı l f » i i l 
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(A/ l ) , (A/2) toplamı 450 000 

[3] SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde Ödeneğin eesidi Eklenen 

23.000 Ma kin a teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
Hizmetler sektörü. 

23.641 Basımevine alınacak makinalar bedeli 350 000 
')Qlî43 Kitaplık Müdürlüğü için Sınacak mikvo-kart \re mikro-filim .satm

alına ve tesis giderleri 100 000 

Toplam 450 000 




