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79 ncu Birleşiminde, 25 . 6 . 1964 tarihinde ve
Birinci Oturumunda açık oy ile kabul edil
miştir. Bu kabul edilen kanunun 4 ncü madde
sinde, «3 . 1 . 1961 tarih ve 206 sayılı Kanu
nun 3 ncü ve geçici 2 nci maddeleri yürürlük
ten kaldırılmıştır.» der. Bu nedir? 206 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince bina, ikti
sadi buhran ve Savunma Vergileri 10 yıl muaf
hükmünü, 25 . 6 . 1964 tarihinde yürürlükten
kaldırılmasına rağmen, ne yazık ki, Resmî Ga
zete bunun 2 . 7 . 1964 birleşiminde kabul edil
diğini beyan etmektedir. Halbuki, 2 . 7 . 1964
tarihli 83 ncü Birleşimde Anayasa Mahkemesine
üye seçiminin 11 nci turu yapılmış ve 12 nci
turunda ekseriyet olmadığı için celse talik edil
miştir. Bundan daha sonra 30 . 6 . 1964 tarih
ve 81 nci Birleşimde yapılan açık oylamada
bâzı vergi ve resimlere zam yapılmasına dair
4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde deği
şiklik yapılması hakkındaki Kanunun 2 nci mdadesinde, «206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici
2 nci madde hükümleri saklıdır.» der. Yani, Bi
na Vergisi, Buhran Vergisine, Millî Müdafaa
vergilerine 10 yıl muafiyet tanıyan kanun Cum
huriyet Senatomuzda 1 . 7 . 1964 tarihinde ka
bul
edilmiştir. Resmî Gazeteye geçerken
1 . 7 . 1964 tarihli Kanun 489 numarayı almak
tadır. Halbuki, 25 . 6 . 1964 tarihinde Cumhu
riyet Senatosunda kabul edilen kanun da 491
numarayı almaktadır. Kanunda daima sonuncu
kanun numarası hüküm ifa ettiğine göre Resmî
Gazetede yayımlanan 491 sayılı Kanun gereğin
ce, 4 ncü maddesini tekrar okuyorum; «206 sa
yılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır.» hükmünü koymak su
retiyle ne yazık ki daha evvel kabul edilmiş olan
bu kanunun Resmi Gazetede daha sonraya sıra
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ya konması nedeniyle bâzı vatandaşların kazan
mış olduğu vergi muafiyet hakları ne yazık M,
gadre uğramaktadır. Bu, 1964 yılında olduğu
na göre, benim istirhamım Sayın C. H. P. nin
- o zaman Koalisyon Hükümeti idi - sağa sola
kışkırtma hareketlerine tevessül edeceklerine
vatandaşların lehine çıkan bu kanunları Cum
huriyet Senatosunda çıktığı gibi kabul edilece
ği bir şekilde, Resmî Gazetede yayınlanma hu
susunda düşüncelerine teksif etmiş olsalar idi,
memleket için daha hayırlı olurdu. 1964 yılı,
C. îî. P. sinin koalisyon devridir.
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, siz bu ka
nunların yayımı için söz istediniz. Fakat bu ya
yımı, her halde O. H. P. yapmadığına göre,
C. H. P. ile bir ilgisi olmasa gerek. Bu itibarla
Senatoda ihtilâfa düşülebilecek hususlardan kaçınmanızı istirham ediyorum.
RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Be
nim, Riyaset Divanından istirhamım; bu 79 ncu
80 nci ve 81 nci birleşimleri tekrar tetkik et
mek suretiyle kanunlaşmış olan bu kanunların
Resmî Gazetede kabul edildiği bir sıra üzerin
den tesbitidir. O zaman vatandaşlarımızın lü
zumsuz olarak ödediği Buhran ve Savunma ver
gilerinde kanunun tanımış olduğu hakların ay
nen iadesi yerinde olacaktır.
Teşekkür ederim.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhakkak,
bir hususi menfaatin tercümanlığını yapıyor
sun.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
24 . 6 . 1970 Çarşamba günü Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı vardır.
Birleşim saat 15,00 tedir. Arz olunur.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Türkiye Elektirik Kurumu kanun ta
sarısını görüşmek üzere, tasarının havale edildi
ği komisyonlardan üçer üyenin iştirakiyle bir ge
çici Komisyon kurulmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bahanı Sabit Osman Avcı'nın
önergesi
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı
Millet Meclisinde kabul edilip Cumhuriyet Se
natosuna gelmiş bulunmaktadır.
Müstaceliyetine binaen havale edilmiş oldu
ğu Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - iskân, iç
işleri, Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân
komisyonlarından (3) er üye alınmak suretiyle
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