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3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 
1. •__. Ay dm Milletvekili Nedim Mü-

ren'iri, 10 gün izinli saylımasına dair Baş-
>kanlık tezkeresi (3/188) 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kaba
dayı'nm, 5434 sayılı Kanunun 64 ncü 
maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifinin de bu konudaki kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulmuş olan Geçici 
Komisyona havalisine dair önergesi 
(2/117, 4/44)* 330:331 

5. — Sorular ve cevaplar 331 
a) Sözlü sorular ve cevapları 331 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-

öv'ün, Devlet daireleri, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, belediyeler ve Devlet dene
timindeki müesseselerde maaşlı, ücretli 
vo yevmiyeli olarak çalışan emekli memurla
ra dair Başbakandan sözlü sorusu (6/95) 331 

gayfa 
2. — Giresun Milletvekili Ethem Kı-

lıçoğlu'nun, hangi illerde kaç vatanda
şın servet beyanına tâbi tutulduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/174) 331 

3. — Gaziantep Milletvekili Mithat 
San'm, Gaziantep Fıstık Tarım Satış Koo
peratifleri Birliğine Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası tarafından tahsis edil
miş bulunan krediye dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/182) . 331 

4. — Gaziantep Milletvekili Mithat 
San'm, Devlet Dmiryolları Genel Müdür
lüğünün bilûmum iş yerlerinde muvakkat 
kaydiyle çalıştırılan işçilere dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/203) 331 

5. — Ağrı Milletvekili Nevzat Gün
gör'ün, Ağrı - Kağızman Devlet yolunun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/206) 331 

6. — Görüşülen işler 331 
1. — Zonguldak Milletvekili Nuri Be

şer'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 



Sayfa 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/175) (S. Sayısı: 19) 331:339 

2. — Maliye Bakanı Şefik İnan'm, 
zirai kazançlarla ilgili odarük 1962 yı
lında yapilacak beyanların ve tarhiya-
tın ertelenmesi, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununa bâzı hükümler ve geçici mad
deler ilâvesi ve 1962 yılında Gelir ver
gilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 tak-* 
sitte ödenmesi hakkında kanun tasarı 
sının, bu konuyu incelemek üzere kurul
muş geçici bir komisyona (havalesine dair 
önergesi (1/112, 4/45) 339:342 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman 
Çağlar ve iki arkadaşının, Zirai Kazanç 
Vergisi tatbikatının tehiri hakkındaki ka
nun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal 
Sarabrahimoğlıı'nun ve 66 arkadaşının, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Ziraî 
(Mirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin 
tehirine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/1Ö6, 112) 342:347,354:357 

h) Yapılı sorular ve cevapları 347 
1. — Konya Milletvekili îrfan Ba-

ran'ın, Konya'nın Sille bucağına bağlı 
bâzı köylerde 1960 yılından sonra pancar 
ekiminin Vilâyetçe nıenedilmesi sebebine * 
dair sorusuna Sanayi Bakanı Fetlhi Çe-
likbaşm yazılı cevabı (7/29) 347:348 

2. — Konya Milletvekili Kemal Ata-
man'ın, Tütüncüler Bankasında yapılan 

Sayfa 
teftiş esnasında, bâzı yokuz muamelele
rin teabit edilip edilmediğine dair soru
suna Maliye Bakanı Şefik tnan'm yazılı 
cevabı (7/30) 348:349 

3. — Sivas Milletvekili Tahsin Türk-
ay*m, 27 Mayıs İhtilâlinden stmra Sivas 
Devlet Demiryolları Fabrikası ile 4 ncü 
İşletmeye bağlı tesislerden kaç memur ve 
işçinin ne sebeple nakledildiğine dair so
rusuna Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar'm 
yazılı cevabı (7/42) 349:350 

4. — Aydın Milletvekili Mehmet Ya-
vaş'ın, İktisadi Devlet Teşekkülleri, be
lediyeler ve benzeri müesseselerde barem 
dışı kadrolarda çalışan hizmetlilerin has
talık ve emeklilik durumlarına dair soru
suna Başbakan adına Maliye Bakanı Şefik 
İnan'ın yazılı cevabı (7/44) 350:351. 

5. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ük'-
un, Çankırı ili merkezi ile Eskipazar, Çer
keş ve Kurşunlu ilçelerine Çatalağzı Ter
mik Elektrik Santralinden elektrik veril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir sorusuna Başbakan adına Sanayi Ba
kanı Fethi Çelikbaş'ın yazılı cevabı 
(7/46) " 351:352 

(>. —, Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arikan'ın, subay, assubay, memur, müs
tahdem ve işçilere Sümarbank mamulle
rinin taksitle satılmasının mümkün olup 
olmadığına dair sorusuna Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikbaş'ın yazılı cevabı (7/53) 352:353 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi okundu, kabul olundu. 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arikan ve 
9 arkadaşının, Kaçakçılığın meni ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesiy
le eklenen birinci maddesine bâzı fıkralar ilâ
vesi hakkındaki kanun teklifinin ilgisi dolayı-
siyle bir defa da İçişleri Komisyonunda tetkiki 
kaibul edildi. 

Oum'huriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
reci üyelerinin, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanları ve Divan Üyelerinin tem
sil ödeneklerine dair kanun teklifinin geri ka
lan maddeleri görüşülerek tümü kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi Mehmet 
ünaldı'nın, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifi de kabul edildi. * 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul'da asayişi bozan olayların önlenmesi bakı
mından ne gi'bi tedbirler alındığına dair soru
suna, İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu, 

İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Gök-

ly'ra, iktisadi gelişmemiz için F.A.O. Teşkilâtı 
Larafından yapılan yardımdan faydalanılıp fay-
lalanılmıyacağına ve Doğu illerindeki gıda az
lığının doğuracağı neticeler üzerinde ilmî cep
heden tetkik yoluna gidilip gidilmediğine dair 
Devlet, Sağlık ve Sosyal ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusuna, Tarım Bakanı Cavit Oral 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Suat Seren. 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün resmî ve hu
susi teşekkül ve şahıslardan alacağı olup olma
dığına dair sorusuna, Ticaret Bakanı İhsan 
Gürsan, 

Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in, 
Gençlik - Spor ve Halk Eğitimi Bakanlığı ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusuna da. Devlet Baka
nı Necmi ökten cevap verdiler. 

12. 2.1962 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkânvekili İzmir 
Mekki Keskin Kadri özek 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 

Karına Hükümetin teşkili tarihinden itibaren 
bugüne kadar yeniden atanan memur adedine 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/207) 

2. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Karma Hükümetin teşkili tarihinden itibaren 
bugüne kadar yeniden atanan memur adedine 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir (6/208) 

o. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Kara-
(•a'nııı, 1959 yılında Hınıs ilçesinde vukubulan 
zelzelenin sebeboldûğu ha'sar miktarına ve va-

dedilen yardımın yapılıp yapılmadığına dair 
sözlü soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığı
na. gönderilmiştir. (6/209) 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Hınıs ilçesinde 1959 yılında vukulbulan deprem
den zarar görenlere yapılan yardımlar hakkın
daki sözlü soru önergesi, İmar ve İskân Ba
kanlığına gönderilmiştir (6/210) 

Yazılı soru 
1. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın. 

Çatılanda bir halıcılık kursu açılmasının uy
gun olup olmadığına dair yazılı sora önergesi, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/60) 

- .329 — 
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...,„,,. 2. — GELEN KAĞITLAR 

, Tasan 
t. — Zirai kazançlarla ilgili olarak 1962 yılın

da yapılacak beyanların ve taıMyatın ertelen
mesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunuma bâzı hü
kümler ve geçici maddeler ilâvesi ve İ9'6î2 yılında 
Gelir yengilerinin 3, Kurumlar "Vergisinin 2 tak
sitte ödenmesi hakkında kanun tasarısı (1/112) 
((Maliye, Tarım, ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklif 

2. — Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'-
in, Sıtma Savaş Sağlık Koruyucuları hakkında 
kanun teklifi (2/130) (Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Bütçe komisyonlarına) . ' 

Raporlar, 
3. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve 

iki arkadaşının, Zirai Kazanç Vergisi tatbikatı
nın tehiri, hakkında vkanun teklif i; ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 66 arkadaşı
nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ziıai ge 
lirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine da
ir kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
;(2/106, 2/112) (Gündeme) 

4..—. Ankara Üniversitesi Rektörlük kadro
ları ile Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek 
Okulu kuruluş kadroları kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Bütçe, komisyonları raporları (1/102) 
(Gündeme) 

~».- m>m<* 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Puad Sirmen 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlar, birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Çorum Milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in10 
gün izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi 
(3/188) 

BAŞKAN — Bir izin tezkeresi vardır, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Aydın Milletvekili Nedim Müren'in hastalığı

na binaen, 9.2.1962 tarihinden itibaren, 10 gün 
izinli sayılması Başkanlık Divanının-12. 2 .1962 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad 'Sirmen 

BAŞKAN 
geçiyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, gündeme 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — izin verilmesini kabul buyuran
lar işaret etsin... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nm; 
5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifinin de bu konudaki ka
nun tasarısını görüşmek üzere kurulmuş olan ge
çici komisyona havalesine dair önergesi (2/117, 
4/44) 

BAŞKAN — İhsan Kabadayı arkadaşımızın 
bir teklifi vardır, okutuyorum. 

~ 330 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

ı5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin ta
dili hakkında kanun tasarısı ile kanun teklifinin 
bir geçici komisyonda görüşülmesi kabul edilmiş
tir. . . . . . . - • 

Aynı maddenin tadili hakkında verilen ve Ma
liye Komisyonuna havale edilmiş bulunan kanun 
teklifimizin de, bir vahdet temini gayesiyle, aynı 

komisyona havalesini arz ve teklif ederiz. 
9 . 2 . 1962 

Konya Milletvekili 
ihsan Kabadayı 

iBAŞ'KAN — İhsan Kabadayı arkadaşımızın 
teklifinin, Geçici (Komisyona verilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — SORULAR VB CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet daireleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, be 
tediyeler ve Devlet denetimindeki > müesseselerde 
maaşlı, ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan emekli 
memurlara dair Başbakandan sözlü sorusu (6/95) 

BAŞKAN — Soru sah'ibi burada mı efendim? 
(Burada sesleri) 

Başjba'kan adına konuşacak Bakan burada mı? 
Yok. Soruyu gelecek birleşime telhir ediyoruz. 

2. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-
nun, hangi illerde kaç vatandaşın servet beya
nına tâbi tutulduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/174) " 

BAŞKAN —'Soru sa'hilbi ıburadalar mı? 
(izinli, sesleri) Soruyu gelecek birleşime tehir 
ediyorum. 

3. — Gaziantep Milletvekili Mithat San'ın, 
Gaziantep Fıstık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğine Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
tarafından tahsis edilmiş bulunan krediye dair 

Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/182) 
BAŞKAN — Soru sahilbi buradalar mı? 

(Yok, sesleri).. Soru sahibi geçen birleşimde 
de bulunmadığı için sorusu düşmüştür. 

4. — Gaziantep Milletvekili Mithat San'ın, 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün bilû
mum iş yerlerinde muvakkat kaydiyle çalıştırı
lan işçilere dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/203)* 

BAŞKAN — Soru sahilbi buradalar mı efen
dim? («Yok» sesleri) Soru gelecek birleşime te
hir edilmiştir.' 

5. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı - Kağızman Devlet yolunun yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/206) 

BAŞKAN — Nevzat Güngör burada mı efen
dim? (Burada-sesleri) 

Bayındırlık Bakanı? (Yok, sesleri) Soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN— Gündemin 'bir defa görüşülecek 
maddelerine geçiyoruz : -

1. — Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/175) (S. Sayısı : 19) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 
(Karma Kjomisyion raporu okundu.) 
BAŞKAN'— Bu hususta-3 arkadaşımız söz 

(1) 19 S. Sayılı basmaijfizı tutanağın sonun-
dadır. 

almış (bulunuyor. Sıraısiyle söz vereceğim.. 
Söz sırası Sayın îlyas Kılıç'ındır, buyurun 

efendim. 

ÎLYAS KII/IÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, görüşülmekte olan mevzu; 28;1.1962 
tarihinde Ankara'nın ağırbaşlı bir kulübünde 
(Anadolu Kulübünde) bu memlekette insan hay
siyetine, hak ve hürriyetine, cemiyet nizamına 
ve kanunlara en çok saygı ve hürmet etmesi 
gereken bir milletvekilinin bu hususları hiçe sa
yarak; almış olduğu içkinin tesiri ile, iç âle
mini açığa vurarak, teşkilâtlanmış bir mille-

I tin müşahhas timsali, her türlü varlığının temi-
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M. Meclisi B:45 
natı, İstiklâl ve Cumhuriyetinin bekçisi şerefli 
Ordunun kumanda sınıfını teşkil eden subayla
rının eşlerine karşı medeni bir toplum önünde 
a'ğızâ ahnmıyaeak şekilde ve mânada galiz söz* 
ler sarf ederek memleket çapında ağır tepkiler 

. yaratan sözlerinden dolayı dokunulmazlığının 
kaldırılması istenen Nuri Beşer hadisesidir. 

Arkadaşlar, biz.buraya cemiyetin muhtelif 
meslek erbabı arasından seçilerek gelmiş kim
seleriz. Hepimizin malûmudur ki, dar mâna
da vazifemiz, mensubolduğumuz cemiyetin her 
sahada nizam ve intizamını sağlıyacak kanun
ları yapmaktır. Böyle insanlar olarak taşıdığı
mız mesuliyeti müdrik vaziyette hareket etme
miz lâzımdır ve böylece her türlü hareketimizin 
yine kendi tarafımızdan kontrol edilmesi ge
rekir. Yani demek istiyorum ki, bir milletve
kili ağzından çıkacak sözü düşünmeli, ne gibi 
bir tepki yapacağını hesabetmeli ve ondan sonra 
konuşmalıdır. Aksi halde düşüncesiz ve basi
retsiz bir hareketin ' ve sarf edilen bir sözün 
insana ne kadar pahalıya mal olduğunu görmek
teyiz. Tarihi boyunca milletine daima şereften 
ve zaferden, gayri hiçbir şey hediye etmiyen bir 
Ordunun kumanda heyetinin eşlerine karşı yö
netilen bu ağır sözleri nefretle karşılıyor ve 
Ordusuna bu şekilde dil uzatan bir milletvekili 
ile bu mübarek sakaf altında çalışmak isteme-

v diğimizi ve bu elîm hâdiseye sebebiyet veren 
Nuri Beşerin yasama dökunulırıazlığmın kaldı
rılmasını talebederiz. Çünkü, ağzı ile kulağı 
arasında irtibat kuramıyan ve tesadüfen bura
ya getirildiği her halinden anlaşılan böyle bir 
milletvekilinin ikinci Cumhuriyetin Millet Mec
lisinde vazife almış olması bizleri üzmektedir. 
Daha büyük hâdiselere meydan vermemek için 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması lâzımdır. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu. 
. FAHİR GÎRİTLiOĞLU (Edirne) — Sayın 
Başkan, çok değerli milletvekilleri arkadaşlarım; 
Büyük Meclisin xBeşer isimli üyesi tarafından 
Şanlı Türk Ordusu aleyhine sarf edilmiş bu
lunan sözler, münakaşa konusu halinde Büyük 
Meclise getirilmiş bulunmaktadır. 

Hâdiseyi lıareket noktası yaparak, teşriî ma
suniyet müessesesi kaldırılmalı mıdır veya kal
dırıl m amali .mıdır şeklinde kuru bir hukuk *mü-
nakaşası yapıp sizleri ayrıca rahatsız etmiyece-
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I ğim. Bilâkis cemiyetin bu konudaki tepkisini 

hareket noktası yaparak fikirlerimi açıklamak 
I yolunu tutacağım. 
I Biz öyle bir sosyal telâkkiye sahip bir mil

letiz ki, vatanımıza, istiklâlimize, Cumhuriye-
I timize, Ordumuzun şeref ve haysiyetine ve,hu-
I susi hayatımızda da namus ve iffetlerimize; hiç 

kimse ama hiç kimse ister ciddî, ister şakadan 
I asla dil uzatamaz. Her kim bu kutsal varlığımı-
I za saygısız tavır takınacak olursa kendisini Türk 
I cemiyetinin dışında ve cemiyeti de kendi karşı-
I smda bulur., 
I Cereyan eden olay, bugün bu neticeyi do-
I ğurmuştur. îlk tepki partisi içinden olmuş, 
I bu son derece seviyesiz ve bayağıca konuşan 
I şahsı Adalet Partisi katiyen tereddütetmeden 

bünyesinden kovmuş ve ihracetmek gibi ulvî 
I bir karar almıştır. (Alkışlar) 
I ismi bütün vatan sathında Dİr an içerisin-

-I de lanetle anılmıştır. Bütün matbuat bu meşe-
I leye dikkatleri çekmiş "ve olay günün konusu 
I haline gelmiştir ve netice itibariyle bugün B. 
I M. Meclisine intikal etmiş bulunuyor. Şimdi 
I Nuri Beşer'in teşriî dokunulmazlığı üzerinde bir 
I karar almak durumundayız. 
I Şunu arz edeyim ki; Nuri Beşer'in teşriî 
I lokunulmazlığı varsa, .Ordumuzun şeref ve hay-
I siyetinin, Ordu mensuplarının iffet ve namus-
I larının da millî dokunulmazlığı vardır. (Bravo 
I sesleri, alkışlar) 
I Bu kutsal varlıkları pervasızca tecavüze 
I cüret eden Nuri Beşer'i Yüksek Meclisinizin 
I himaye etmemesi gerekir kanaatindeyim. 
I Millî izzeti nefsimize ağır darbe indiren 
I Nuri Beşer'in dokunulmazlığının kaldırılarak 
I bir an evvel adalet Jıuzuruna şevkini millî va-
I zife telâkki ediyorum. Büyük Meclisin böyle bir 
I kararı ittifaka yakın bir ekseriyetle alacağına 
I mutlak inanç besliyerek, huzurunuzdan saygiyle 
I ayrılıyorum. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen-
I dim? («Yar» sesleri) Söz istiyenler isimlerini 
I kaydettirsin. 
I Buyurun Mustafa Kepir. 

MUSTAFA KEPİR (Yozgat) -*- Çok muh-
I törem arkadaşlarım, teşriî dokunulmazlığının 
I daldırılması talebedilen insan, evvelâ ruhunda 
I re vicdanında mücerret ahlâk mefhumuna yer 
I ayırmamış olan bir bg4bahttıı>Böyle bir kimse-
I nin bu mukaddes çatı altında ve Büyük Türk 
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milletinin kaderi üzerinde söz sahibi olması, biz
lere hicaplı ıstıraplı bir endişe verir. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasi rejimi 
bir. ahlâk ve bir fazilet rejimidir, bu, bir mütea-
rifedir. Bu kudsal mefhumlardan nasipsiz doğ
muş bir insanın, şerefli bir milletin kaderi üze
rinde söz sahibi olması ve aramızda bulunma
sı bizlere ayrıca hicap verir. Mensubiyetinden 
gurur duyduğumuz Türk milletinin şeref sembo
lü olan Türk Ordusuna, o Ordunun feragatkâr 
ve vefakâr şeflerinin iffet ve ismetlerine dil 
uzatmak gibi vicdanı tırmalayan bir söze, bir 
jeste teşebbüs eden kimsenin artık aramızda ye
ri olmaması lâzımdır. \ 

Büyük Mecliste en ileride tutulan mukaddes 
kıymet hükümleri; Türk milletine has iffet, is
met ve aile mefhumları üzerindeki millî hassasi
yetin mukaddes kıymet hükümleridir. Yedisin
den yetmişine kadar Türk milletinin varlığın] 
temsil eden bu Meclisin. Nuri Beşer ismindeki 
zatın teşriî dokunulmazlığının kaldırılmasına it
tifakla karar vermesini hepinizden istirham eder, 
sizleri hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Raif Aybar. 
RAÎF AYBAR (Ankara) — Muhterem arka 

daşlar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmla 
rım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altına 
bu milletin vekili olmak haysiyetiyle girmiş olaı 
bir insan, maalesef şu dakikada hepimizi aza 
ba ve zannediyorum ki, biraz da hicaba doğrı 
götüren bir fiilin faili olması dolayısiyle bu mu 
kaddes çatının altıilda bunları konuşmaya, böy 
le bir müzakereye bizleri icbar etti. 

İtiraf etmek zorundayız ki, bu parlâmentomu 
bir üyesinin, bir Türk'ün, milletine böyle bir mü 
zakere sahnesini bu Meclisin içinde cereyan edeı 
göstermek zaruretine düşmüş olması ve bizlerir 
de bu anda bu dokunulmazlığı kaldırmak vazi 
fesinde bulunmamız' Parlâmentomuzun bu baş 
I angıç aylarında talihsiz bir hareket olmuştur. 

Tarih boyunca bu milletin, bayrağı gibi mu
kaddesatı meyanmda olan Türk Ordusunun 
mensuplarına o mensupların ne bir teki, ne ta
mamı için söylenemiyecek (şu veya bu, şartın 
içinde asla ve hele bir parlâmento âzası tarafın 
dan katiyen söylenemiyecek) plan sözlerin sa< 
teşkil edip etmediğini müzakere etmek bize düş 
miyecektir. Böylesine bir günah, böylesine müs-
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tehçen bir suç, böylesine Türk milletinin mu
kaddesatına giran gelecek olan bir fiilin temiz
leyicisi Türk adaletinin bembeyaz elleri olacak
tır. 

Onun içindir ki. Büyük Meclis bu masuniye
tin kaldırılmasında zerre kadar tereddüt etmek
sizin, adaletin eline Nuri Beşer'i tesliminde her 
pimizin bir nebze olsun teselli bulacağı kanaa
tindeyim. ' 

Cümlenizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun İhsan Kabadayı. 
&ISAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, hepinizi hürmet ve muhabbetle 
selâmlarım. 

Gönül isterdi ki, memleketin bin'bir dert ye 
ıstırabının bulunduğu şu günlerde hepimizi 
üzen, müşterek kedere sevk eden şu hâdise ol
masaydı, şu ımübarek çatı altında muhterem 
huzurunuza söz alınarak gelinmeseydi de bu 
yolda harcadığımız zamanı 'memleket ve mille
tin dert ve ıstıraplarım gidermek yolunda çö
zülmesi gereken problemlere sarf etseydik. 

Olayı, ilk duyduğumuz zaman sanki inanma -
iık. Bu olayı Ikafamız ve havsalamız almadı. 
ulilleitvekili, vatandaşların meydana getirdikle-
u müesseseleri ve bunların fertlerinin namusla-
•ını, şereflerini, iffetlerini .korumaya anecbur-
lur. Hele bu memlekete ve millete tarihi bo
zunca ve bütün dünya milletlerini de hayran-
ik içinde bırakan bir ordu 'mensubuna, onla-
;n- şereflerine, (haysiyetlerine saldırış şeklin -
.e olunca sanki kafa tasım çatlıyacak hale gel-
ü. Her söz kişinin mehengi, ölçüsüdür, Nuri 
Jeşer arkadaşımız da bu hareketiyle kendi me-
aengini, kendi ayarını ortaya (koymuş oldu. 
Ne yazık ki, (bu hâdise bu şekilde olmuş, şu ve
ya bu şetkilde ıtaihlile meydan verrrniyecek, lü
zum bırakmiyaeak şekilde cereyan etmiştir, 
vjrüneş (balçıkla sulanmaz, mızrak çuvala gir
mez şefklinde bu hâdise olagelmiştir. Gerçi ka
der çizdiğini icra eder ama, insanlar ibir azıcık 
diline, eline hâkimdir, arkadaşlar. Bu insan bu 
hâdisede kendi kaderine dahi hâkim alamamış
tır, diline, terbiyesine sahip çıkamamıştır. Bu-
aa sahip çılkmıyan ve bu ölçülere uymıyan in
hanın (bir gün şu muhterem çatı altında yerinin 
)lmjyacağına muhakkak ki benimle birlikte 

iizler de inanmış bulunuyorsunuz. 
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Dedelerimiz derler iki, «konuşulan şeyler ko
nuşan insanın olgusudur, gönüllerde dercedl-
lip kafalarda tezekküre uğramadan, mihenge 
vurulmadan söylenmeımelidir.» Milletvekili ola-
ra'k, muhterem Heyetiniz, her biriniz bu ölçü
lere çok kere sahibolarak ve saygı göstererek 
konuşmaktasınız. Nuri Bey arkadaşımız, ken
disini Anadolu Kulübünde bu hâdise ile, bu öl
çüde yapılmış Iher istediğini ööyliyecek, her di
lediğini konuşacak bir serbestlikte zannetmişti. 
Milletvekili olmadan evvel belki de: böyle şey
leri efkârı umumiye hoş görebilir ama, Millet
vekilinin dilimden, elinden, kolundan gelen böy
le 'bir hâdiseyi ne millet affedebilir, ne de muh
terem varlıklarınız affedebilir. 

Bizlerin hep beraber çocuklarımıza 'bıraka
bileceğimiz yegâne miras, parlemanter rejimi
dir. Parlemanter rejim, biraz evvel arkadaşı
mın Ibuyurduğu ve bir Amerikalı yazarın söyle
diği gibi, fazilet, ahlâk, karakter ve terbiye re
jimidir. Bu ölçülerin zenginliğinin içinde bulu
nan bir millet olarâlk ve hasretini çekmiş oldu
ğumuz bu rejimin kurulması için gayret sarf 
eden insanlar olarak aramızda, bu ölçülerin 
altında1 bulunan ve bunu söylediği sözlerle is
pat eden Ibir arkadaşın yeri olmaması icabeder. 
Bjz dert ve ıstıraplarının değil, .terbiye, neza
ket ve efendilik ölçüleri dle.de reylerini aldığı
mız, işlerini görmekle kendimizi mükellef kıl
dığımız ' insanlara1 bu yolda da örnek, ölçü ver
meye ımedburuz. Nuri Beşer bir ordu camiasını 
kırmakla kalmamış, kendine rey vermiş olan 
Zonguldaklı vatandaşların da üzülmesine, dert 
ve ıstıraplarının artmasına, çoğalmasına - ina
nıyorum ki - vesile olmuştur, öyle zannediyo
rum ki, hâdiseden sadece sulbay hanımları de
ğil,' bütün Türk 'anneleri ve Tüflk hanımları 
müteessir ve rencide olmuşlardır. Yaratıcı olan 
Allah'ın yaratıcılık vasfı, yaratıcılık kudreti 
annelerle tecelli eder. Türk annesi, anne oldu
ğundan bugüne kadar kendi varlığında iffet 
ve namusunu "korumakla mükellef olan ordu 
sınıfına böyle saldırgan halde lâflar söyliyen 
bir evlât, bir yaratık dünyaya getirmemiştir. 
Bu kötü hâdise dalayısiyle, zannediyorum ki, 
herkesten çok kendi: annesi dertli ve ıstıraplı
dır. Burada dokunulmazlığının kaldırılması ve 
milletin bir sınıfının ıstırabının giderilmesi de
ğil Tü'ük annesinin, Türk .hanımının, haysiyet ve 
şerefinin namına bir vecibedir, bir bıorçtur. 
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Muhterem arkadaşlar, huzurunuzda bir 

Konya tâbirini söylemek, zikretmek isterim. 
Konyalı der ki, özür dilerim, «Tazı başında tak
ke tutmaz, tazı dingilder, koşar atlar, takke 
(başından düşer.» Bâzı insanlar da vardır ki, on
lara siz zorla şahsiyet veremezsiniz, şeref ve 
haysiyetleri bunların başına perçinliyerek al, di
yemezsiniz. Muhterem Heyetiniz kaldırmazsa 
eğer, Nuri Beşer, bu alâmet ve işaretler ile, ge
lecekte inanıyoruz ki, daha elîm, daha kötü, 
daha feci, hâdiselere sebeıbolan sahneler yara
tacaktır. Bunun dokunulmazlığının kaldırıl
ması, hem bundan böyle onu tedbire sevk etmek, 
millet ve memleket önünde üzücü hâdiselere 
meydan vermemek bakımından hayırlı bir iş, 
olacaktır. Eğer Türk hâkiminin önünde beraet 
eder gelirse, buyursun gelsin, yeri aramızda 
olacaktır. Beraet etmezse% cezasını çekecektir. 
Müstesna bir örnek vermek suretiyle, feci hâ
diseler önlenmiş olacaktır. Bu hâdise küçümse
necek kadar ehemmiyetsiz bir hâdise değildir. 
Türk tarihini bilenler ve hatırlıyanlar, yaprak-' 
larını şöyle bir çevirirlerse görürler ki, Çakır-
calı, Ahmet Efe, Çalkıcı Mehmet Efe niçin ve 
neden dağa çıkmışlardır? Annelerine ve ailele
rine yapılan küfür ve hakaretten dolayı.. Pat
rona Halil isyanı niçin çıkmıştır, diye tarihi 
tetkik ederseniz görürsünüz ki, bir kadına ya
pılan hakaretten çıkmıştır. Tarih boyunca yal
nız ve yalnız namus ve şerefi için yaşıyan Türk 
Milleti, değil ailesine, yanında bulunan bir ka
dına dalhi saldırmayı asla hoş görmez, icafo-
ederse bu yüzden cinayet bile işler. Günlük ga
zetelerde bunun binleree misalini görmekteyiz.' 
Hal böyle iken bir toplumu, Türk Milletinin şe
refli, güzide, kahraman bir zümreyi, yerin dibi
ne bastırır şekilde, yüz lira vermek : suretiyle 
'aileleri içinde kolektif şirket kurma gibi bir 
zümreyi, iffet ve namus sahibi bir zümreyi ye
rin dibine batıracalk şekilde, yapılan bu teca
vüzü Muhterem Heyetinizin 'hoş görmiyeceği 
kanaatindeyim. («Bunlara lüzum yok», sesleri) 

Dertlerin tahlilinde. teselli vardır. İstersen 
sen de gel, arzu ettiğini Iburadan sor. Aynen 
zaptı okuyorum. («Okundu» sesleri) Okudunuz. 
öyleyse şunu demek istiyorum/Zabıttaki hâdi
senin niçin ve neden doğmakta olduğunu bil
mek ve bu doğuşla hâdisenin bir noktaya akmış 
olması bilhassa enteresan. Bu bakımdan zaptı 
tekrar okuyunuz. 
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Şunu bir kere daJha. hatırlatmak isterim ki, 

bizi zulmetten, haysiyetsizlikten ve şerefsizlik
ten kurtaran insanlara karşı medyunuz ve bu 
halimiz daima devam edecektir. Bunu yıkma 
yolunda kötü tahrik ve tezvirlere girenlerin 
daima karşısında olacağız.. Memleketin selâme
tini bu yolda savsaklayıcı hareketlerle bozmak 
istiyenlere ısrarla şunu söyliyeyim ki, daima 
hüsrana uğrıyacaklardır. Hepinizin derdi, der-
dimizdir, derdimiz derdinizdir. Bu yolda anla
yışınıza sığmıyorum. Bu arkadaşı aramızdan 
alınız ve Türk hâkimine tâslim ediniz. Suçlu 
veya suçsuz ise belli olsun ve Türk efkârı da 
Tbu suretle teselli bulsun. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, söz istemiş ve ko-
nuşamamış bir arkadaşımız var. Nuri Beşer ar
kadaşımız müdafaasını yapmak için söz isteme
miştir. Bir kifayeti müzakere takriri geldi, onu 
okutacağım. 

NURİ BEŞER (Zonguldak) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsanız buyurun. 
(«ibrahim Bey daha evvel söz istemişti», sesi) 
Müdafaasını yaptıktan sonra kifayeti reye arz 
edeceğim, kalbul edilmezse İbrahim Bey konu
şurlar. 

NURİ BEŞER (Zonguldak) — Türkiye Mil
let Meclisinin muhterem üyeleri, 

15 günden beri memleketin her köşesinde, 
her bucağında adım ve adımla ilgili olarak, 
Muhterem Meclisiniz bir töhmetin altında, bir 
isnadın şüphesini teşkil eder durumda bulun
maktadır. («Bizim için bir şey yok.» sesleri) 
Müsaade ederseniz size, hâkim ve karar verme 
mevkiinde olan Muhterem Heyetinize, hâdise
yi (a) sından (z) sine kadar arz edeceğim. 15 
gün bu memlekette bir insan tahammülünün 
karşılıyamıyacağı, bir insan gücünün taşıya-
mıyacağı bir yükün altında inim inim inliyen 
bir insan sıfatiyle hâdisenin seyri gelişi ve 
takip şeklini izah etmek arzusundayım. Hak
kımda karar verecek olan Muhterem Heyeti
niz beni dinledikten sonra gönül rahatlığı ile 
karar verme imkânına kavuşacaktır. 

Müsaade ederseniz, evvelâ şahsım hakkında 
size bir kaç misal vereyim. Bendeniz Türkiye 
Büyü'k Millet Meclisine nereden ve ne şekilde 
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geldiğini gayet iyi bilen, kavrıyan bir insanım. 
Bu memlekette doğduğum ve yaşadığım andan 
bu yana sadece millî duygularla bu memlekete 
hizmet etmiş, karınca kararınca hizmet etmiş 
bir insanım. («Bunları bırak» sesleri) Anlata
cağım efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade Ibuyurun • efendim, 
müdafaasını yapsın. 

NURÎ BEŞER (Devamla) — Meclise 450 
tane milletvekili arkadaşımla birlikte girdiği
miz günden hâdisenin çıkarıldığı güne kadar 
tutumumla, hareketimle mebus arkadaşlarımla 
ve Hükümete iştirak eden Bakan arkadaşları
mızla bu memlekette huzurun, bu memlekette 
rahat çalışmanın temini mevzuunda kendi his
sesine düşen vazifeyi y4pan bir insanın duru
munda ve rolünde kenÖiöü görürdüm. Hükü
meti teşkil eden mensubu olduğum grupumda 
ne şekilde mücadele ettiğim hem Heyetiniz ve 
hem de efkârı umumiyenin malûmudur. Hükü
met teşkil edildikte^ sonra değerli vekil arka
daşlarımızın, huzur Ve sükûn içinde çalışabil
meleri için, karınca kararınca üzerine düşen 
vazifeyi yapan bir insan vaziyetindeyim. Size, 
müsaade ederseniz hâdisenin başlangıç şeklini 
izah edeceğim. 

Bendeniz, 27 Mayıs inkılâbından sonra, 
mahkeme kararı ile beraet eden vatandaşların 
işlerine alınmalarına dair bir takrir vermiştim. 
Başvekâletten bir sözlü #oru sormuştum. Bu 
sözlü sorumda, beraet eden vatandaşların işe 
alınmaları hakkında ne düşünüldüğünü sor
muştum. Ve ihtilâlden sonra Devlet meımuriyet-
lerinde vazife alan emekli sulbayların isimle
rini kürsüden ortaya koymuştum. Bütün umum 
müdürlerin inkılâp emeklileri olduklarını ve 
bu beraet eden masum vatandaşların işe alın
mamalarının sebebi hikmetini sormuştum. Bu 
sözlü sorumdan sonra, bâzı emekli subay arka
daşlarımızdan tehditkâr mektuplar aldım. Mek
tuplar bendenizdedir. Bu mektuplar bendeni
zi sözlü sorumdan sonra yaratılan hava, soru
mun aksülamelLbcni Büyük Meclisimizin huzu
runa bugün kötü bir takdim şekliyle çıkarma 
şekline kadar götürdü. 

Sayın arkadaşlar, ben ne olduğumu, nere
den geldiğimi, nasıl bir milletin mensubu oldu
ğumu bilen bir insanım. Türk Ordusunun şe
refli mensuplarına ve onların ailelerine saygı 
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duyan;, bu memlekette ordu mensuplarının hiz- 1 
metlerini idrak eden bir insanım. Seçimden ev- I 
vel askerî mekanizmalarla yaptığım temaslar I 
ve örfi idare Komutanlığında yaptığım görüş- I 
meler benim musibet bir adanı olduğumu, zan- I 
nediyorum ki, onlara bu hâdise nasıl yaratıl- I 
di, naısil çıktı ve ben böyle bir kötü takdimle 
Türk Milletinin ve şerefli Türk Ordusunun I 
mensuplarına nasıl tanıtılıyorum ve bir insan I 
olarak takdir buyurun nasıl ağır bir yükün al- I 
tındayım. I 

Hâdiseyi müsaade ederseniz çok hulasaten 
arz edeceğim: I 

28 Ocak Pazartesi günü akşamı 0. H. P. si
ne mensup Malatya ve Sivas milletvekilleri ar
kadaşlarım davet ediyorlar ve davetlerine ica
betle yemeğe gidiyorum ve arkadaşlarım da 
lıatırlıyacaklar, alkol de almıyorum, içki de kul
lanmıyorum. O akşam tamamen ayık vaziyet
teyim.-

Arkadaşlarla yemek yedikten sonra kalk
tım, arkadaşlardan ayrıldım, yukarı çıktını. 
Yeni Türkiye Partisi mensubu Kars Milletve
kili Kemal Kaya arkadaşımın beraberinde üç 
tanımadığım yaibancınm bulunduğunu gördüm 
ve ısrarlı davetlerine icabetle masalarına git
mek zorunda kaldım. 

Kemal Kaya arkadaşımın yanında bulunan 
üç zattan - kendilerini tanımıyorum, bilâhara 
öğreniyorum - bir tanesi İller Bankası Umum 
Müdürü, bir tanesi cTnun bacanağı, bir tanesi 
de onun arkadaşı imiş. Yabancı insanlar olma- I 
lan bakımından davetlerine icabet ediyorum. 
Çünkü hepinizin başındadır, gidensiniz böyle | 
hâdiseler olur, gitmezsiniz mebus oldu da bur- I 
nu büyüdü diye dedikodular edilir. Gittim ma
salarına oturdum. Selâhattin Bey ve Avukat 
Safa Mihrilbanlı arkadaşlarımız beni gıyaben 
tanıdıklarını, benim cesur,, açık kalpli bir . in
san olduğumu, şimdi de şahsan tanıdıkların
dan büyük memnuniyet duyduklarını ifade et
tiler. Ben kendilerine gayet nazikâne bir şe- I 
kilde memnun olduğunu söyledim. I 

Hâdisenin başlangıç noktası bu. Ne bir or- | 
du mensubunun şeref ve haysiyetine taallûk I 
eden bir konuşma ve ne de her hangi birisinin I 
şeref ve haysiyetine dokunan bir konuşma; I 
katiyen böyle bir şey yoktur. Beni metheden I 
bu konuşmalardan sonra Kemal Kaya arkada- I 
şımız, (Aynen huzurunuzda açıklamakta fayda I 
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mülâhaza ettiğim için olduğu gibi konuşuyo
rum) dedi ki, «Nuri Beşer'in daha birçok me
ziyetleri vardır, biz kendisine gıpta ederiz, bize 
himaye kanatlarını açmaz. Nedir bunlar? işte 
şöyle çapkın insan, böyle hovarda insan.» Özür 
dilerim boyler, bunlar bir masanın konulması 
değil. Arkadaşım Salâhattin Bey ve Safa Mih
rilbanlı, aman Beyefendi bu hususta arkadaşlı
ğınızı bizimle de devam ettirin dediler. Ken
dilerine aynen şunu söylüyorum: «Gıpta edi
lecek bir vaziyet yok. Size beni arkadasınız 
böyle takdim ettikten sonra bu hayatıma gıp
ta ediyorsunuz, zaten yaşım 40 ı geçmiş, şura
da kaç günlük ömrüm var, siz hepberaiber ve 
herkes benim bu eğlenceli, gıpta edilen haya
tıma iştirak hakkına sahipsiniz. Yalnız benim 
bir usulüm var. Bu eğlencelere, bu hayat tar
zıma iştirak için yüz liralık temettü hissesine 
sahiibolmanız lâzımdır.» Bunu bir lâtife, bir şa
ka, olarak söyledim. Burada hiçbir aile meflhu-
muııa, hicjbir şerefli Türk Sulbay ailesine karşı 
bir tek cümle geçmiyor. Adamcağız aşırı dere
cede sarhoş. Kalkıyor bir müddet sonra -«Sen 
nasıl oluyor da sulbay ailelerine hakaret edi
yorsun?» diyor ve ben donup kalıyorum. Be
nimle beraber nıasadakiler de şaşırıyorlar ve 
bizzat bacanağı Muhterem Avukat Safa Mihri-
banlı, kendisinden çok küçük olmasına ve bü
yüğüne hürmet etmesine rağmen, büyük baca
nağının bu hareketini hoş görmüyor ve ken
disine yumrukla mukaJbele ediyor. Safa Mihri-
banlı arkadaşımızın bu hareketi hâdiseyi biraz 
daha büyütüyor. Ve nihayet tiler Bankasının 
Umum Müdürünü sonradan tanıdığımız arka
daşları dışarıya çıkarıyorlar. Adana Senatörü 
Galip Avşar ve Adana Milletvekili Ahmet Sav-
rıın Beyler araya girdiler; «Böyle bir hâdise 
olmadı, Nuri Bey böyle bir kelime söylemedi. 
iböyle bir şey söylemiş olsa biz de sizinle bera
ber 'kendisine müdahale ederiz, birisi benim oğ
lum yüzbaşı, öbürü benim kızım binbaşı karı
sı böyle bir şey olmadı.» diyorlar. Selâhattin 
Baibüroğlu'nun araya koyduğu 3 arkadaş dönü
yor, bu iki arkadaşın masasında benden özür 
diliyorlar, elime sarılıyor, yanağımı öpüyor. 
«Selâhattin sarhoştur.» diye benden özür dili
yor. Galip Avşar ve Ahmet Savının bizzat şa
hit. Garsonlar orada, görüyor. Ben şaşırmış 
vaziyetteyim, aklımı kontrol ediyorum, diyo
rum ki, ben deli değilim, böyle bir ıstırap içe-
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rişinde arkadaşımızı teskia ediyoruz, onlar içe
riye götürüyor. 

Aradan beş dakika geçtikten sonra tekrar 
geliyorlar, Selâhattin, «tik diyor Nuri Beyden 
özür dileyeceğim. Ve bizzat evime götürüp 
elimle kahve ikram edeceğim, bir mebusa ha
karet etmenin ıstırabı içindeyim.» diyor. 

Kendisine şu haberi gönderdim: Selâhattin 
Bey fazla alkollü, gitsinler, şimdi istirahat et
sinler, ben yarın dâirelerinde kendileriyle gö
rüşürüm. Ben bana yapılan hakareti unuttum, 
dostluğumuz ve arkadaşlığımız baki.» 

Bu arkadaşlar kulüpten çıkıyorlar başka 
bir kulübe, galiba Astorya'ya gidiyorlar,. saat 
ikiye kadar eğleniyorlar. Bu arkadaş omdan son
ra gidiyor evine, yatıyor. 

Şimdi hâdisenin başka bir cephesini arz ede
yim : 

Kıymetli arkadaşlarım, Pazartesi sabahı 
dünyadan bihaber, Çalışma Meclisinin toplan
tısına gittim, öğleden sonra da Meclise geldim. 
Mecliste bir müddet kaldıktan sonra Sayın 
Meclis Reisi, Çalışma Bakanı ve Devlet Bakanı 
Turhan Feyzioğlu ile birlikte Çalışma Meclisi
nin kapanış toplantısına gittim. Hâdise Pazar
tesi akşamı devanı ediyor, ben normal hayatı
ma devam ediyorum. Böyle bir hâdisenin kati
yen vukuundan haberim yok. Pazartesi günü 
oradan dağılıyoruz, hep beraber Anadolu Ku
lübüne geliyoruz. Zonguldak Mebusu Sayın Ke
nan Esengin Pazartesi akşamı 6,5 da Anadolu 
Kulübünde, «Böyle bir hâdise duydum, böyle 
bir şey var mı?» dedi. Ben de cevaben, «Aman 
Paşam bende sizden duydum bu hâdiseyi. Ben 
nasıl şerefli ordu subaylarına böyle bir şey 
söyliyehilirim ? Bizzat iki kardeşi şu anda or
duda hizmet eden ve ecdadının bâzımı Çanak
kale'de, Galiçya'da, Yemen'de şehit düşmüş olan 
bir inisan böyle bir lâfı nasıl söyleyebilir? Aman 
Paşam yanlışınız olacak», dedim. «Ben de za
ten bu işe ihtimal vermedim, hemen gideyim, 
bu işi kapatalım» dedi. Salı günü sabahleyin 
Adalet Partisinin toplantısında bulundum, yi
ne bir şeyden haberim yok. Saat 12 de Sağlık 
Vekili arkadaşımla beraber ayrılıyor, Çalışma 
Vekâletine bâzı işlerimi takip için gidiyorum. 
Saat altıda Anadolu Kulübüne geldiğim za
man Adalet Partisi Grupundan telefon ediyor
lar, acele benim gelmemi rica ediyorlar. Grupa 
geldiğim zaman vaziyeti oradan öğreniyorum. 
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Kadri Eroğan, İhsan Sabri Çağlıyan ve Turan 
Kapanh, bir de Cahit arkadaşımızın bulunduğu 
yerde hâdiseyi öğreniyorum. Kara Kuvvıetleri 
Kumandanı Muhittin Paşa İhsan Sabri Çağlı-
yan'ı bulmuş, saat 3,5 ta muttali oluyor, «Böy
le bir hâdise olmuş, Zonguldak Milletvekili 
Nuri Beşer'i bulun görüşeyim» diyor. Arkadaş
larla beraber Muhittin Paşanın ziyaretine git
tik, kendisine durumu olduğu gibi arz ettik, 
«Paşam böyle bir şey söylemem için benim deli 
olmam lâzımgelir.» dedim ve hattâ, aynen böy
le dedim: «Eğer Sayın Hocamız Fahrettin Ke
rim Beyin raporu hâlâ geçiyorsa lütfen kendi
sini bulduralım, gelsin bana dçli diye rapor 
versin, ben de tımarhaneye gideyim.» dedim. 
Yani Muhittin Paşanın yanında aynen bu lâfı 
söyledim. Muhittin Paşa benim bu konuşmam
dan sonra, «Nuri Bey, siz bir vaziyetle karşı 
karşıyasınız, bu yayılmış vaziyette, yaygın hal
de, sizi anladım.» dedi ve kalktı, telefonla bâzı 
kumandanlara durumu izah etti. Fakat bu hâ
dise Orduya haklı olarak yayılmış. Bu hava 
karşısında herkes ve zaten ben şahsan üzülmüş 
vaziyetteyim ve bu üzüntülere bütün mevcu
diyetimle iştirak ediyorum. Yayılmış bir vazi
yet var. Muhittin Paşa bana dedi k i : «Bir iki 
gün evinde kal.» Bir iki gün gelmedim. Bir 
gün sonraki, hâdiseyi biliyorsunuz. Gazetelere 
birden bire intikali ile, emek verdiğim, uğrun
da bütün memleketi karış, karış yalın ayak ba
şı kabak dolaştığım partimden, benim hakkım
daki 5 dakikalık bir yıldırım kararı ile, dinle
meden, sorguya çekmeden ihracım ve parti gu
ruplarının ve sözcülerinin - kendilerine ve ga
zeteci arkadaşlara intikal ettirilen şekli ile -
çok h^klı olarak beyanatları ve memlekette ya
ratılan hava... Elbette ki, böyle bir hâdisenin 
karşısında en tabiî reaksiyon bu olmalı idi ve 
böyle oldu. Fakat bendeniz 15 günden beri bir 
ıstırap içerisinde, bir suçluluk ithamı içerisin
de ve hattâ hattâ ve hattâ, daha ileri gitmek 
suretiyle bir iftira karşısında inim inim inli-
yen ve bir kaç defa çok müşkül durumlar ge
çiren bir insan sıfatiyle 15 gün sonra meydana 
çıkarak Muhterem Heyetinizin huzuruna gel
dim. 

Simidi, hâdisenin bh* başka görünüşü var, de
miştim. Bu arkadaşımız bir umum müdür, ha
karete uğrıyan bir milletvekili. Bu umum mü
dür sarhoşluk anında yaptığı hareketi ayık ol-
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duğu zaman anlıyor. işinden olacağı endişesiy
le bir .gün sonra gidip bu beyanı yapıyor. Za
ten muhitinde ve bankada tutum ve çalışması 
ile alâkalı vekilce zannederim birkaç defa, ye
rinin değiştirilmesi gibi bir hava ile karşı kar
şıya kalmıştır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sadede 
gel, .sadede! Böyle konuşarak müdafaa' yapa
mazsın. (Gürültüler, konuşmalar ) 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun, hatibin sö
zünü kesmeyin. 

NURt • BEŞER (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, hâdise 28 . 1 . .1962 Pazar günü vu-
kubuluyor. Böyle mühim bir hâdiseyi, ben 
şahsan 48 saat muhafaza edemem. Pazar günü 
saat 21 de olan ve bana istanedilen bir suçu iş
lemiş olsam - iftiraya uğrayan bendeniz olma
ma rağmen - böyle bir şey söylemiş I olsam dahi 
yarım saat sonra Genelkurmay Başkanına, 
yoksa muavinine, o da yoksa örfi idare Ku
mandanına («örfi idare yokç» sesleri) örfi idare 
demişim, Orduevi müdürlerine kadar gidip, 
«Ben böyle bir küstahlıkta bulundum, böyle 
bir lâf söyledim, hakkımda kanuni muameleye 
geçiniz,» diyecek bir karakter sahibiyim. 

Hâdise Pazar günü 21 de oluyor, Pazartesi 
ve Salı günü geçiyor, 48 saat sonra duyuluyor. 
Bunun sebebini izah ederken arkadaşlarım bi
raz saJbırlı olsunlar. 

Bunun sebebini izah ederken, Umûm Müdür, 
yerinden uzaklaşacağı endişesiyle «Ne yapayım, 
ne yapayım?» diye düşünürken «Ne yapacakr 
sm, kendini kurtarmak için Nuri jBeşer'i mil
lete kötü takdim et, onu bu milletin şerefli 
ordu mensuplarına hakaret etmiş bir insan 
sıfatiyle milletin karşısına çıkartı» diyor,, işte 
ben karşınıza, şerefli Türk ordusu mensupları
nın karşısına böyle bir iftiranın kuıfbanı olarak 
böyle bir takdimle çıkmış bir insafımı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hâdisenin kur
banı benim, hâdise benim . üzerimde olmuştur. 
bir başka mebusun da üzerinde olabilirdi. Be
nim şahsi kanaatim ve Meclisteki birçok ar
kadaşlarımın da kanaati budur. Bu hâdise ba
na tesadüf etti. Adamcağız, hiçbir şey yok iken 
4 - 5 gün beni, bilâhara öğrendim, takibetmiş. 
Askerî hâkimler böyle bir sözü söylemediğimi. 
tesbit etti. Onların malûmatları benim böyle 
bir söz söylemediğim merkezindedir. Bacana-
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ğının ve akrabasının yanında böyle bir çirkin 
harekette bulunan bir Umum Müdür karşılaş
mamızdan iki gün sonra ve sırf kendisini kur
tarmak için beni, hem şerefli Ordu mensupları
nın, hem de Türk Milletinin huzuruna böyle 
bir takdim ile atmış bulunmaktadır. 

Değerli mebuslar, dokunulmazlığımın kaldı
rılmasını ve adaletinden emin olduğum Türk 
hâkiminin vereceği kararla, bu işin meydana 
çıkarılmasını bendeniz komisyonlarda ifade ve 
arz ettim. Aksi varit olduğu takdirde, zaten 
benim hayatımın, devamına imkân yoktur. Ec
dadım itibariyle Kılıç Aslan'ın kökünden ge
len, Fatih'in sancaktarlığmı ifa eden bir in-
lanın ahfadı olan, halen şerefli Türk ordusun
la muvazzaf iki kardeşi bulunan bir insanın 
ağzından böyle bir sözün çıkmasına imkân yok
tur. Ben olmayıp da bir başkası olsaydı yine 
aynı akıbete, ıstıraba sürüklenecekti. 

Ben komisyonda da arkadaşlarımdan da ay
nı şeyi istirham ettim. Dokunulmazlığımı kal
dırın ve mahkemede Türk hâkimi karar versin, 
ya ben bu iftiranın sonuna kadar, ıstırap çu
kuru içinde gideyim. Yahut şerefli Meclisin, 
şerefli azaları içindeki yerimi alayım. Bu 
kararınız şerefli ordu mensupları için de, Mec
lisimiz. için de hayırlı olsun, aziz ve kıymetli 
mebus arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Kifayet takrirlerini okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Riyaset Başkanlığına 
Nuri Beşerin dokunulmazlığının kaldırıl

ması mevzuunda Meclisimiz kâfi derecede ay
dınlanmış bulunduğundan, kifayeti müzakere 
teklif ediyorum. Saygılarımla. 

12 . 2 . 1962 
Kayseri Milletvekili 

Mehmet Yüceler 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Müzakere kifaye

tinin oya konmasını arz ederim. 
Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazova 

BAŞKAN — Takrirlerin her ikisi de aynı 
mahiyettedir. Müzakerelerin kifayetini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler. Lütfen işaret 
buyursunlar.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
ti*. ' 
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Nuri Beşer'in dokunulmazlığının kaldırıl

masına ait raporu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Nuri Beşer'in dokunulmazlığının kaldırıl

ması münasebetiyle Millet Meclisinin şanlı Türk 
Ordusuna sevgi ve saygılarının iblâğı hususu
nun oya arzını müsaadelerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Tekirdağ 
Hayrı Mumcuoğlu 

BAŞKAN —• Bu takriri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. ,/' 

2. — Maliye Bakanı [Şefik İnan'm, zirai ka
zançlarla ilgili olarak 1962 yılında yapılacak 
beyanlarının ve tarhiyatın ertelenmesi, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununa bâzı hükümler ve ge
çici maddeler ilâvesi ve 1962 yılında Gelir ver
gilerinin 3, Kurumlar Vergisinin '2 ' taksitte 
ödenmesi hakkında kanun tasarısının da aynı 
konuyu incelemek üzere kurulmuş olan Geçici 
Komisyona havalesine dair önergesi (1/112, 
4/45) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir takrir vardır, 
onu okutuyorum. 

iSaym Riyaset Makamına 
1. 193 sayılı Zirai Gelir Vergisinin tehirine 

-dair; geçici komisyon raporu öncelik ve ivedilikle 
(görüşülmesi talebiyle Riyasete takdim edildiği 
Ihalde İçtüzüğün 70 - 74 ve 78 nci maddeleri na
zara alınarak gündeme alınmaması söbebi anlaşı
lamamaktadır?. 

İzahım : 
2. İçtüzüğün baihsi geçen maddeleri gereğin

ce öncelik ve ivedilikle ıgündeme ithal edilerek 
'gereğinin yapılmasını rica ederim. 

12 . 2 . 1962 

Geçici Komisyon ıBaşkam 
Trabzon 

Ahmet Şener 

ıBAŞKAN —• Arkadaşlar, yerlerinizi muhafa
za etmenizi rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Ahmet Şener arkada

şımızın bir sualine kısaca cevap arz edeceğim. On
dan sonra Maliye Bakanına söz vereceğim. 

Ahmet Şener arkadaşımız, Komisyon ivedi
likle karar vermişti, bu işin niçin gündeme alın
madığını soruyor. Bu komisyon kararı gündeme 
alınabilmesi için, teklif edildikten sonra 48 saat 
geçmesi lâzımgelir. Bu sebeple bugünkü günde
me alınamamıştır, bundan sonraki gündeme alı
nacaktır. Şimdi söz Sayın Maliye Bakanının. 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Geçici Komisyon Başkanı tarafından öncelikle 
gündeme alınması teklif edilen konu sadece zirai 
Gelir Vergisine taallûk etmektedir. Halbuki, hem 
aynı konuyu içine alan, hem de Gelir Vergisinin 
diğer hususlarını kavrayan bir Hükümet tasarısı 
Büyük Meclise gelmiş bulunmaktadır. Gelen ev
rak arasında da yer almıştır. Bu kanun teklifi
nin aynı Karma Komisyona havale edilmesini ri
ca eden bir takriri sunmuş bulunuyoruz. Çünkü 
Hükümet tasarısı Zirai Gelir Vergisini de içine 
almakta ve teknik bakımdan işleri daha kolay
laştıran mahiyette ıbulunmaktadır. Bu konuda 
ayrı ayrı, parça parça kanunlar çıkmaması ve 
âcil olan durumların tek bir kanunla hallolunma
sını temin için de bu önergemin kafbulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Zirai kaızançlarla ilgili olarak 1962 yılında ya • 

pılacak beyanların t e tarhiyatın ertelenmesi, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununa' bâzı hükümler ve 
geçici maddeler ilâvesi ve 1962 yılında gelir ver
gilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitte öden
mesi hakkındaki kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Tarım, Maiîye ve Bütçe komisyonlarından 
alınan beşer üyeden, evvelce bu konularla ilgili 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda müzakere 
edilmesinin yüksek tasvibe arz edilmesini rica 
ederim. 

Maliye Bakanı 
Şefik İnan 

BAŞKAN — Ahmet Şener. ' 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım, Geçici Komisyon Başkanı olarak, 
söz almış bulunuyorum. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Zirai Ge
lir* Vergisi kısmının tehiri hakkında iki kanun 
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teklifi yapılmıştır. Bunlardan birisi Manisa Me
busu Süleyman Çağlar ve iki arkadaşmındır, di
ğeri de Kemal Sarıibrahimoğlu ve 66 milletvekili 
arkadaşının vermiş olduğu kanun teklifidir. 

Bu iki kanun komisyonumuzda müzakere edi
lirken, Sayın Maliye Bakanı arkadaşımızı davet 
ettik, kendilerinden izahat istedik. Bu tehir me
selesi için kendilerinin de bir kanun tasarısı ha
zırlamakta olduklarını beyan etti. Kendilerinden 
bir tarih istedik, bu tarihi verememişlerdir. Ben 
komisyonu Cuma günü tatil ettim, fakat bugün 
yapmış olduğumuz toplantıda yine tasarının Bü
yük Meclise sevk edilmediği görülmüştür. Komis
yonun kararında ivedilikle görüşülmesi madde 
(halinde dercedilmiş bulunmaktadır. Bugünkü 
ıgündeme alınmaması sebebi İçtüzüğün 70 nei 
maddesinin sarih ifadesindendir. Sayın Başkan 
dağıtılmasından itibaren 48 saat geçmediğini ifa
de ettiler ama, ivedilikle gündeme alınması gere
ken hususların, zannederim ki, 48 saat beklemesi
ne lüzum yoktur. Eğer icabediyorsa Yüksek Mec
lis bunu bugün, reye vaz'eder, gündeme alır. 

Benim anladığım şudur: Hükümetin bir ta
sarısı vardır. Bu tasarının diğerlerine takaddüm 
ederek, kanuniye* kesbetmesini istiyorlar. Had
dizatında bu tekliflerin ruhu doğrudan doğruya 
Zirai Gelir Vergisinin bir yıl geriye bıraküıma-
isidir. Hükümet bunu istediği zaanan (getirsin. 
Şimdi getirilen bu hükümet tasarısı, benim ka
naatime göre, Marta kadar yetişmiyeeektir. Çün
kü biliyorsunuz ki, Komisyonda görüşüldükten 
sonra Meclise gelecektir. Halbuki önümüzde 
bütçe vardır. Ne zaman müzakere edilecek? Son
ra Senatoda 15 gün bekletilip ondan sonra gün
deme alınacaktır. Bu itibarla bu kanun zama
nında çıkamıyaeak ve bu yıl da 193 sayılı Ka
nun ahkâmı câri olacaktır. 193 sayılı Kanunun 
ahkâmı, yani Zirai Gelir Vergisi Kanununun 
tatbikatı başlamış olacaktır. Eğer münasip gö
rülürse, bu kanunun ivedilikle gündeme alınıp 
görüşülmesini ben rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

larım, Hükümetin getirdiği tasarının, 28 Şubat 
1962 ye kadar kanunlaşması zaruridir. Ancak, 
Maliye Bakanlığının hazırladığı tasarı, maaleseü 
ıkanun tekniğine aykırıdır. Bu teknik aykırılık 
şudur: Hükümet Kurumlar Vergisine ait bir 
değişiklik maddesini^ Gelir Vergisi Kanununa 
ait, tahsilata mütaallik diğer maddelerle bir tek 
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tasarıya koymak suretiyle, bunu yapmıştır. Bu 
teknik güçlüğü Hükümet, kendisi ihdas etmiş
tir. Buna rağmen, Yüksek Meclisiniz bunu kaale 
almaksızın, bugün vereceği bir kararla gündeme 
alır, Kanma Komisyona havale buyuruma ve Ke
mal Sarıibrahimoğlu Beyefendinin teklifini de 
gündeme almayıp Hükümet tasarısının komis
yondan Genel Kurula gelmesine kadar bekletir
se, orada ve Senato tetkik müddeti dâhil olmak 
üzere 28 Şubat tarihine her ikisi de tev-
hiden yetişir. Zira Hükümet tasarısı da 
1962 Gelir Vergisi mükelleflerinin bâzı 
mahsup muamele şelkillerindeki değişikliğe 
taallûk eden ahkâm içine aldığından olarak 
1 Marttan evvel mutlaka kanunlaşması, malî 
bünyemiz itibariyle Gelir Vergisi için binlerce 
tahakkuk dairelerinin salim istikameti şimdiden 

) bilmeleri zarureti bakımından, elzemdir. O iti
barla, bendeniz her şeye rağmen, Sayın Ahmet 
Beyin söylediği bu haklı sözlere rağmen Maliye 
Bakanlığının yaptığı tasarının ivedilikle günde 
me alınıp Geçici Komisyona havalesi 'zaruretine 
kaaniim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muamımer Erten. 
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar, Zirai Gelir Vergisinin tehiri hak
kındaki kanun teklifini imza eden '66 arkadaş
tan biri olmak sıf atiyle söz almış bulunuyorum. 
(Bu teklifi yaparken halen yürürlükte bulunan 
193 sayılı Kanunun, Zirai gelirler kısmındaki 
hükmünün, tahsil, tahakkuk, ve sair hususları
nın bugünkü içtimai hayatımız, zirai gelirlerin 
hesaplanması ve sair zaruretlerle uygun olmta-
dığmın ve bugün bu kanunun cemiyetimizde 
büyük bir zorlama şeklinde, vatandaşlarımızın 
huzursuzluğuna sebebolduğunu müşahede etimî  
bulunuyoruz. 

Bütün bu sebeplerle, teklif ettiğimiz bu 'ka
nun teklifini âcil olarak gündeme alınmadı ve 
kanunlaşması için huzurunuza getirmiş .bulu
nuyoruz. 

Hükümetin endişesi varit değildir, yerinde 
değildir. Sebebini arz ettim. Bizim teklifimiz, 
kanunun 1 nei maddesi olarak 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun zirai gelire taallûk eden ikıs-
ımının tehiridir. 

Madde 2. de (1962 yılı Zirai gelirlere ait 
vergi yeni kabul edilecek kanuna göre tahakkuk 
ve tahsil edilir.) demek suretiyle, Fİ u küm eti 11 

340 



KL Meclisi B : 45 
bu mevzuda meveudolabileeek endişesini orta
dan kaldırmış bulunmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım; eğer komisyonun kabul 
ve ivedilikle Yüksek Heyetinize sevk ettiği bu 
kanun hemen görüşülmiyecek olursa ve Hükü
metin teklifi bâzı sebeplerle uzarsa, mükellefle
rin bu kanunun meri hükümlerine göre beyan- , 
namelerini vermeleri icabetmektedir. Buna gö*. 
re de şimdiye kadar hiç tatbik edilmemiş olan 
bir kanun, bunun aksaklıkları sebebiyle vatan
daşlarımız pek eok, vergi kaçakçılığı ve saire 
gibi, suç töhmeti altında bırakılmak durumu ile* 
karşıkarşıya kalacaktı? Eğer Hükümetin tek
lifi Marttan evvel gelip Meclisimizden gerekse 
o zaman bizim teklifimizle birleştirilmesi sure
tiyle kanunlaşmasında hiçbir mahzur mütalâa 
olunamaz. Ama 28 Şubata kadar bu kanun tehir 
edilmediği takdirde birçok komplikasyonlara 
meydan verecektir. Onun için bu kanun teklifi 
Karma Komisyonda görüşülmüş ve ivedilikle 
Meclise sorulması kabul edilmiştir. Bu kanunun 
çıkması içtimai ve iktisadi bir zarurettir. Hükü
metin tehir teklifi do. ilerde gelir ve müzakere 
edilerek çıkar. 

Anladığıma, göre Hükümetin endişesi şudur: 
Zirai Gelir Vergisi sistemi muhtelif esaslara gö
re hazırlanmış olan kanunun içinde mütalâa edil
mezse, öteki kanun Marta kadar çıkmaz. Böyle 
bir endişe varit değildir. 

Bir de aksini düşünelim : Ya- Hükümet kabul 
etmez, veya Mecliste iş uzarsa, o zaman böyle 
bir endişe varidolmıyacak mı? Bendenize göre, 
Hükümetin endişesine yer yoktur-. Bu teklifi
mizin ivedilikle Mecliste görüşülmesi icabetmek
tedir. Bunun için bir karar ittihaz etmenizi hür
metlerimle rica ederini. 

BAŞKAN — Buyurun Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak

kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
milletvekili arkadaşlarımız teklifi müzakere et
tiği gün, bendeniz de Geçici Komisyona gittim. 
Hükümetin böyle bir kararı olduğunu, Hükümet 
tasarısının geleceğini, mühlet verilmesini rica et
tim. İki gün mühlet verdiler, ikinci günü Sena
toda bulunuyordum ve ayrılmıyordum. Vazifeli 
arkadaşım, Hükümet teklifinin metnini dahi gö
türmüş ve gelen teklif budur demiştir. Bu itibar
la, Komisyon Başkanı tarafından ileri sürülen 
töhmeti reddederim. 
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ikincisi; Hükümet teklifi Zirai Gelir Vergi

sinin tehiri mahiyetindedir, tamamiyle aynı ma
hiyettedir. Bu teklifler kanunlaştığı zaman, şu 
anda yürürlükte olan Zirai Gelir Vergisi Kanu
nu, yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkıncaya kadar 
uygulanmıyacaktır. Müddet , tesbit etmişizdir, 
o müddete kadar uygulanmıyacaktır. Aynaca 
Hükümetin Gelir Vergisi mevzuunda karşıkar
şıya --bulunduğu mesele sadece çiftçilerimizi il
gilendiren mesele değüdir.-Bu bakımdandır ki, 
Hükümetin teklifi, Zirai Gelir Vergisi yanında 

•halen yürürlükte olan ve büyük adaletsizliği ih
tiva eden vergi nisbetlerini, bâzı konularda iki 
misline çıkaran, hususları da tashih eden bir Ka
nundur. Ayrıca bütün piyasanın beklediği ve 
çıkması tediye kolaylığı sağlıyan maddeleri ih
tiva etmektedir. Her gün ayrı ayrı ka/ıun çıkar-
maktansa, bütün âcil vergi meselelerimizi bir 
araya getirmiş olan, şikâyetlere cevap yeren 
Hükümet teklifinin komisyona havale edilerek, 
orada görüşüldükten sonra Umumi Heyetin,önü
ne gelmesi daha doğru olur. İvedilikle görüşül
mesini Hükümet de rica etmektedir. Ortada 
kaybedilen hiçbir husus yoktur. 

Hükümet teklifi şudur : Halledilecek bir tek 
mesele yoktur, çeşitli hal şekli bekliyen birta
kım mükellefler vardır. Yaptığımız şey, bu kanun 
ile bütün bu mükellefleri tatmin etmektir. Biz is
tiyoruz ki, o mükellefleri de tatmin edeLim, ihtiyaç
ların hepsine birden cevap verelim. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir noktayı tavzih 
için,Yüksek Heyetinizi bir dakika işgal edece
ğim. 

Maliye Vekili arkadaşımız zirai kazançlarla 
ilgili Gelir Vergisi hükümlerinin ertelenmesi
ne dair olup şimdi Ahmet Şener arkadaşımızın 
gündeme alınmasını istediği teklifi tetkik eden 
Geçici Komisyonun Hükümetten gelen tasarıyı 
da tetkik etmesini istiyor. 

İkincisi; bu Geçici Komisyona verilmesini is
tediği bu tasarı çıkıncaya kadar gündeme 
alınması ileri sürülen teklifin de gündeme alın
mamasını istiyor. Bu ikisi ayrı ayrı hususlardır. 
Evvelâ gelen evrak meyanmda bulunan.ye Hü
kümetten gelmiş olan tasarının da zirai kazanç
larla ilgili olarak 1962 yılında yapılacak beyan
ların ve tarhiyatm ertelenmesi hakkındaki tek
lifin görüşüldüğü Geçici Komisyona havalesini 
kabul buyuranlar işaret etsinler,., Kabul'etini-
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yenler... Kabul edilmiştir. Bu gelen 112 sayılı 
tasarıda Geçici Komisyona verilecektir. 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve 
iki arkadaşının, Zirai Kazanç Vergisi tatbikatının 
tehiri hakkındaki kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun ve 66 arkadaşı
nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai ge
lirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine da
ir kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/106, 112) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, ikinci hususu halletmek 
icabediyor. Fakat daha evvel Ahmet Şener arka
daşımız söz istedi. Ona söz veriyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlarım, iki defa söz aldığımdan özür dilerim. 
iSaym Maliye Bakanının burada, Geçici Komisyo
na tasarıyı tevdi etmiş olduğu hususundaki beya
natına cevap vermek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Muihterem arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanı 
arkadaşımız, teklifin birinci müzakeresi yapılır
ken teşrif ettiler. Demin söyledikleri izahatı din
ledik. Bu beyanatları sırasında Hükümet tasarı
sından da bahsetmişlerdi. Bu beyana biz hürmet 
ettik ve tasarının ne zaman getirileceğini sorduk, 
ibir tarih bildirmelerini kendilerinden rica -ettik. 
Katı bir tarih bildirmeyince, Cuma gününe ka
dar getirmezlerse, o gün, mevcut teklifleri görü
şeceğimizi bildirdik. Ve Cuma günü komisyon ka
rar almıştır. 

ı 
Muhterem arkadaşlarım, Hükümet temsilcisi

nin bana bir tasarı gösterdiklerinden, yani3 He
yeti Umumiyeye böyle bir tasarının geldiğinden 
bahsettiler. Zinhar böyle değildir arkadaşlarım. 
Komisyonda Kemal Sarıibrahimoğlu ve diğer bâ
zı arkadaşlar mevcut idi. Burada temsilci olarak, 
karar ittihaz edildikten sonra, temsilci söz aldı 
ve dedi ki, «Böyle bir teklifte bulunmaktadır.» 
Bu teklifin imzası yoktur. Meclisten bize' havale 
edilmemiştir. Biz böyle bir şeyi komisyonda te 
zekkür edemeyiz. 

©ir de söylüyorlar ki, biz Başkana bu tasarıyı 
ıgönderdi'k. Hükümetin imzasını taşıyan ve bize 
doğrudan doğruya Başkanlıktan havale edilen ev
rakı ancak müzakere edebiliriz. Çünkü, Maliye 

(1) 20 S, Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. ; 
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Vekili arkadaşımız daktilo ile yazılmış lalettayin-
bir evrakı göndererek gündeme alıp da görüşmek 
mi istiyordu? Böyle bir şey yapılmamış, sadece 
müsvedde halinde verilmiştir. Bunu beyan ede
rim. 

BAŞKAN —- Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Aziz arkadaşlarım, bu mevzu için Heyetinizi işgal 
etmek istemezdim ve istemiyordum. Fakat maa
lesef, Sayın Maliye Bakanının konuşmaları ve tu
tumu beni mecbur etti. 

Muhterem arkadaşlarım; biz teklifimizle şunu 
istedik : Hükümetin vergi reformu tasarısı müel
liflerinin ve Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosunun muhterem üyelerinin büyük ekseriyeti
nin, aksaklıkları ve tadili lüzumu üzerinde ittifak 
ettikleri bir kanun tatbik edilmesin. Yeni esaslar, 
yeni hükümler tedvin edilinceye kadar bu hü
kümler tehir edilsin. Ayrıca 1961 yılı gelirinden 
bütçeye yazılan rakamların mümkün olduğu ka
dar tenezzül etmemesi için de bir madde ekledik, 
Dedik ki; «1961 yılı zirai gelir kazançlarından 
alınacak vengi, yeni esaslara göre tahsil edilir.» 
Yani hem Hazinenin, hem de mükellefin hukuku
nun siyanet edilmesini istedik. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzu yeni de
ğildir. Bu mevzu 193 sayılı Kanunun tedvin edil
diği günden bu yana üzerinde konuşulan mevzu
dur. Memleketin muhtelif vilâyetlerinden temsil
ciler geldiler, Maliye Bakanlığının kapı eşiklerini 
aşındırdılar. Eğer bu tehir kanunu çıkmazsa, ka
nun tatbik edilecek, dendi. 

Muhterem arkadaşlarım, hattâ, koalisyonun 
her iki kanadına mensup partiler seçim beyanna
melerinde açık olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin 
ıslah ve tadil edileceği ve büyük ölçüde orta
dan kaldırılacağı vait ve taahhüdedilmisti. Ve 
bugün Maliye Bakanı da Maliye Vekâleti kol-
'tuğunu işgal etmektedir. Resmen O. H. P. lidir. 
Ve gelen ziraatçMer heyetine de ifade ettikleri 
gibi kendileri bir ilim adamı değil, bir politika 
adamıdırlar. Parti beyannameleri ile önceden 
bağlanmışlar, söz vermişlerdir. Millete şeref 
sözü vererek gelmişlerdir. Yalnız bu kadar da 
değil, Halk Partisi Grupunda görüşülmüş, zi
rai Gelir Vergisi mevzuuıiun görüşüldüğü ve 
tehirinin kabul edildiği ve bu hususta bir Hü
kümet tasarısının getirileceği, Ulus gazetesi ile 
millete ilân edilmiş ve Maliye Bakanı açıkça 
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taahhütlerde bulunmuştur/ Biz de tehir tasarısı 
vermişiz. 29 .1.1962 tarihinde ve müstaceli
yetle, görüşülmesi isteği ile Geçici Komisyona 
havale edilmiştir. O günden bugüne kadar, 
Maliye Bakanı tasarıyı getirdim, getiriyorum 
diye, bugüne kadar getirmemiş ve maalesef, bir 
oyalama siyaseti takibetmiştir. Hattâ Yüksek 
Mecliste «29 .1 .1962 de biz de bir tasarı geti
receğiz, bekleyin» demişler fakat Yüksek Mec
lis bunu zımnen reddetmiştir. 29 .1 .1962 de 
müstaceliyet kararı verildiği ve tarafımızdan, 
'bir mahkeme evrakı gibi her gün takibedildiği 
halde ancak 6 .2 .1962 günü gece saat 21,00 
22,00 de hususi polis tahsis etmek suretiyle 
komisyon üyelerine tebligat yapılabilmiş ve geç 
vakit komisyon toplanabilmiştir. Şahsiyetlerine 
ve teşekkül olarak heyetlerine büyük hürmetim 

. olmakla beraber, Reise ve Riyaset Divanına ser
zenişim var : Komisyon üyeleri geç ve güçlükle 
toplanabilmişler... Sayın Maliye Bakanı bu hey
et huzuruna gelmiş, çok meşgul bulunduklarını, 
yorulmuş olduklarını, bu tasarıyı hazırlamakta 
bulunduklarını ve birtakım kayıt ve şartlar 
ilâve ile, Hazirana kadar 193 sayılı Kanunun 
tehirini istediklerini ifade etmişlerdir. , Sayın 
komisyon üyeleri sormuşlardır. Ben gayet iyi 
hatırlıyorum, dediler ki, Bakanlar Kurulun
dan çıktı, bir iki güne kadar getireceğiz. 
Bekledik arkadaşlar, iki gün, iki buçuk gün, 
Cuma günü saat 14 e kadar teklifi encümene 
vermediler. Maliye Bakanının isteği üzerine 
iki gün mühlet verildi. O gün heyet toplandı, 
Maliye Bakanlığı temsilcisi geldi. Böyle bir 
tasarının Meclise verilmek üzere bulunduğu
nu bildirdi. Akşam tasdikten çıktı; Meclise 
sevk edildi, dedi. 

Başkan «ıfatiyle Ahmet Şener arkadaşımı
zın söylediği gibi, esaslarında Hükümetin de 
birleştiği görüşlerle bu tasarıyı görüşüyoruz 
dediler ve komisyon ittifakla tasarıyı kabul 
etti. Şimdi mesele .29 unda müstaceliyetle 
görüşülmesi isteği ile tasarı komisyona sevk-
edilmiş, 7 . 2 . de toplanmış ve 9 .2 . de komis
yonun kararma iktiran etmiş. Komisyon, önce
likle ee ivedilikle görüşülmesi için, Cuma günü . 
Riyasete vermiş. Bugün Pazartesi arkadaşlar? 
ayın da 12 si. Maatteessüf gündeme alınmamış
tır. Muhterem arkadaşlarım; biz Meclis olarak, 
milletvekilleri olarak, haklarımızı korumak ve 
Riyasetten de Divan olarak bu haklarımıza iti-

UM.19&İ 0:1 
bar etmelerini istemek hakkımızdır. Bir mem
lekette huzur istenir,-Teşriî Meclisin itibarı, Hü
kümetin istiklâl ve itibar içinde vazife görmesi 
istenirse bu lâzime; milletvekilleri olarak biz; 
Riyaset Divanı olarak sizler, Meclis iç yasala
rımıza, Meclis içi anayasalarımıza mutlak suret
te itaatimizle gerçekleşebilir. Başlka türlü ola
maz; kendi yasalarımızı, kendi Anayasamızı, 
kendimiz ihlâl ettiğimiz zaman kendi bindiğimiz 
dalı kendimiz kesiyoruz, demektir arkadaşla
rım. Bu itibarla bugün bu mesele gündeme alın
malıydı. ivedilikle ve öncelikle alınmasına Mec
lis karar verdiği ve komisyon da buna lüzum 
gördüğü için alınmalıydı. Fakat alınmamıştır. 

Bu mesele, mahiyeti itibariyle müstacel bir 
meseledir. Bir Martta vergiler alınmaya başla
nacaktır. Para işidir bu, lâf işi değil... Ayın 20 
sinde deftere tâlbi çiftçiler amelenin vergisini 
ödemek mecburiyetindedir. Tahsilata başlanı
yor. Mecliste görüşülecek, Senatoya gidecek, 
Ikomiısyonda kalacak, bütün bunlar kaç gün sü
recek belli değil... Normal olarak ve süratle, Se
nato Başkanlığının Millet Meclisi Başkanlığın
dan daha vazifeşinas olarak hareket ettiğini 
düşünelim; 15 gün sonra görüşülebileceği düşü
nülebilir. Zaten komisyonda bu iş uzunuzadıya 
konuşuldu, gecikti. Birtakım hesaplar var, tak
vim elimizde. Şurada kaç gün kaldı, kanunun 
tatbikine?. 

Arkadaşlar, Maliye Bakanı arkadaşımız, ra
kamları hepimizden iyi bilir, esasen bilmesi lâ
zım. Geçenlerde bir konuşması sırasında, «ra
kamlar hakikati söyler, hata bile yapılsa, bana 
rakamlar hata olduğunu söyler,» buyurmuşlar
dı. Rakamlar meydanda. Bugün ayın 12 si. 28 
Şulbat ay sonu, şunun şurasında kaç gün kaldı? 
Burada görüşülecek, Senatoda görüşülecek, tas-
dika gidecek, kanunlaşacak ve yayınlanacak. 
Uzun işler var. 

Mulhterem arkadaşlarım, bir kere, mevcut 
tasarı komisyonda kabul edilmiş, müstaceliyet 
ve ivedilikle Mecliste görüşülmesi istenmiştir. 
Gündeme alınmasında zaruret vardır. Burada, 
tbu mesele müspet bir şekilde koalisyonun her 
iki kanadına mensup arkadaşların da isteği 
veçjhile hal yoluna bağlanmış olacaktır. 

Saniyen meselenin bir cephesi daha var. Ma
liye Bakanı bir teklif getirdiler, teklifleri bi
zimki ile ayniyet arz etmemektedir. Büyük öl
çüde maıhiyet farkı vardır. Bir kere bizim tek-
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lif ettiğimiz metindeki hükümler, dışında bir 
kısım hükümleri muhtevidir. Bu hükümler esa
sa mütaalliktir. Belki de meclislerde müzake
resi günlerce sürecektir. Uzun boylu üzerinde 
durulması icabeden hükümlerdir. Sayın Hocam 
Asım Eren'in de işaret ettikleri gibi, kanun tek
niğine de aykırıdır. Bu itibarla, bizimki ile bir
leşmesine imkân yoktur. Saniyen arkadaşlarım, 
Maliye Vekili, gerek Meclis ve gerekse grupta 
ve Hükümet teibliği olarak işaret edildiği üzere, 
tehirini mutlak olarak kalbul ettiği halde, tehiri 
kayıtsız getirmemişlerdir. Ayrıca burada Hükü
met tasarısının maddeleri aynen okunmadı. Es-
Ibaibı mucibeleri de Yüksek Meclisinize arz edil
mesi icalbederdi. Riyaset burada da zühul et
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; sevk edilen kanun, 
gazetelere intikal eden şekliyle «Beyannameye 
tâlbi olan mükelleflerin beyanname verme mü
kellefiyetlerinin 1 Haziran tarihine kadar talik 
edildiği» hususunu derpiş ediyor. Fakat bu ara
da beyanname veren ve vergi ödiyen olursa, 
«sonradan bu verdikleri vergilerin tenzil edile
ceği zikredilmektedir. Mesele şudur : Seçim ari
fesinde millete vaitlerde bulunuyoruz. Bu, par
tilerin ve partililerin şeref sözüdür. Hükümet 
de bu partilerin bir üyesi olarak koltuk işgal 
eden şahsın da uyması lâzımgelen bir Anayasa 
demektir bu. Hükümet olarak, «tehir edeceğiz» 
diye beyan ediyoruz, fakat diğer taraftan 
bu tehirin, zamanında çıkmaması için Maliye 
©akanı olarak mümkün olanı yapıyoruz, maa
lesef.... 

Maliye Bakanının getirmiş olduğu tasarı, 
Ibizim tasarımızla birleştirildiği takdirde> Mart
ta tatil olduğu da düşünülürse, bir Marta kadar 
yetişmesine imkân yoktur. 

Maliye Bakanlığı ise Martta beyannameleri 
alacak, vergiyi tahsile başlıyacak, bu tasarıyı 
görügmeyip, Maliye Bakanının teklifine uya
rak, Hükümet tasarısını bekliyecek olursak, o 
zaman (kanunun tatfbikatımn tehiri mümkün 
olanaz. 

Görüyorsunuz ki, tdhir tasarısı baltalanıp, 
ay başına kadar çıkmıyacak olursa, ne olacak? 
Kanun işliyecek. Maliye Bakanı mer'i kanunu 
tatbik edecetk. 

Politikada samimi olmak lâzımdır. Realite
leri ve vaitleri göz önünde tutmak lâzımdır. 

12 .2 .1962 O : 1 
Hazirana kadar verginin tehirini istiyoruz, o 
kadar. 

Sonra efendim, kendilerinin kayıtlı teklifi
ni komisyon reddetmiştir. Aynı komisyon, (ka
yıtlı şartlı yeni tekliflerini kabul mü edecek? 
Raporu okursanız, rapor vazıhtır. Kayıtsız 
şartsız tehir kabul edilmiş. Maliye Vekilinin 
teklifi reddedilmiştir. Biz aynı komisyonun 
tetkik edeceği Hükümet tasarısının beklenmesi 
lüzumundan bahsi]e, kanunlaşmak üzere bulu
nan ve Hükümetçe verilmiş sözlere de uygun 
olan tasarının çelmelenmesini doğru bulmuyo
ruz. İşi Yüksek Heyetinizin vicdanlarına arz 
ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Ke
mal Saniıbrahiımoğlu'nun Riyasetin vazifelerine 
nıütaallik sözlerini ilki kelime ile cevaplandır
mak istiyorum : Balhis buyurdukları kanun 
Meclise geldiği zaman, bir geçici komisyon ku
rulması ve müstaceliyetle görüşülmesi hususu 
Yüksek Meclise arz edilmişti ve Meclis bunu 
kaibul etmişti. Meclisin bu emrine imtisalen, ge
çici komisyon kurulmuş ve şimdi gündeme alın
ması istenen raporu vermiştir. Yalnız, arkadaşı
ma şunu hatırlatmak isterim ki, Meclisin bun
dan evvel almış olduğu karar, İçtüzüğün 101 
nıci maddesine göre, gelmiş olan evrakın azaya 
dağıtıldıktan sonra 48 saat geçmeden gündeme 
alınmasını mutazammm değildir. Onun içindir 
ki, Başkanlık Divanı İçtüzük hükümlerine ta
mamen mutabık olarak, bu raporu bugünkü 
gündeme alamamıştır. Şimdi, Ahmet Şener ar
kadaşımız, şüpJhesiz içtüzük hükümlerini bilmi-
yerek, bize tarizlerde bulundu. Kendilerine ce
vaplarını vermiş bulunuyorum. Fakat bu cevap
larım, her halde Kemal Sarıibrahimoğlu'nu tat
min etmemiş olacak ki, bu şekilde bir konuş
ma yapıyorlar. Bu teklif, müddeti ıdolmıyarı 
«gelen evrak» içine dâhil edilmiş ve azaya Cu
martesi günü dağıtılmış olan bu raporun da 
gündeme alınarak görüşülmesini istemektedir. 
Müzakereler bu mevzuda cereyan etmektedir. 
Riyasetin tutumunda her hangi bir yanlış ta
raf yoktur. 

Söz Maliye Bakanınındır. 
MALİYE BAKANI ŞEFlK İNAN (Ça

nakkale) — Çok muhterem arkadaşlarım; şunu 
belirtmek isterim ki, Karma Hükümetin bir üye
si olarak masamda şu vesikalar bulunur : Ana-
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yasa, sonra Karma Hükümet Programı, Koalis
yon Anlatması, ondan sonra, Cumhuriyet Halk 
Partisi Programı, koalisyonun öteki kanadı olan 
Adalet Partisi Programı. 

Söz verilmiştir, yapılacaktır. Kentlileri 
29 . .1. . 1962 de buraya telklif getirdiler. Kürsü
ye çıktım, «Hükümet (tasarısı gelecektir, birlik
te mütalâasını rica ederim» dedim. Bu ricama 
rağmen tasarı komisyona havale edilmiştir. 

Hükümet tasarısı 9 . 2 . 1962 de yani Cuma 
günü gelmiştir. Karma Komisyonun, toplanıp 
karar verdiği gün tasarı '(Meclise gelmiştir. Ben
deniz meşgul olduğum için, Maliye temsilcisi 
arkadaşımdan rica ettim, tasarının bir sureti
ni lütfen gösterin. Bakanlar Kurulunca imza 
edilen metin kendilerine tevdi edilir, dedimı. 
ilk toplantıda istediğim müddet içinde Bakan
lar Kurulu karar vermişti, iki gün müsaade et
tiler, günü geldi. Birkaç saat beklememek yo
lunu tutan uslardır. 

Arkadaşlarım, oyalama siyaseti tüye bir si
yaset yoktur. Böyle bir şey çıkarılmasın. Ne 
vadedildiyse mutlaka yerine getirilir. «Eli na
sıl bilirsin, kendim gibif» demişler, Hayır 
arkadaşlar, reddederim ve ağzımdan çıkanı mut
laka yerine getiririm. 

Şu ciheti de ilâve edeyim ki, bu Gelir 
Vergisinin sivri noktalarının tadilini bekliyen-
ler sadece çiftçilerimiz değildir. O halde, Hü
kümet tasarısında başka vatandaşların ve bü
tün piyasanın beklediği hususlar da vardır. 
Başka zümreler de bunu beklemektedirler. 

Müddetler, yani beyanname için müddet 
bir ^Tarttan 31 Mart tarihine kadardır, iş ka-
nuniyet kesbettiği zaman dâva kendiliğinden 
halledilmiştir, t) halde ne kaybedilmiş zaman, 
ne bir tuzak kurma vardır, ne de verilen vaidi 
yerine getirmemek mevzuubahistir. 

Şurasını arz edeyim ki, malî mevzularda 
madde tedvini çok zordur. Teknik servisler 
tarafından hazırlanması gerekir, öyle ayaküstü 
tedvin edilemez. Aksi takdirde halledilememiş 
birtakım meseleler kalır. Bu itibarla lütfen 
Hükümet tarafından, teknik servilerin etüt
lerinin mahsulü olarak hazırlanmış olan mad
delerin müzakeresine imkân verilsin. 

Mâruzâtım, ricam, istirhamım bundan iba
rettir. 
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BAŞKAN — Muammer Erten. 
MUAMMER -ERTEN (Manisa) — Pek muh

terem. arkadaşlarım; tekrar söz almak"mecbu
riyetinde kaldığım için özür dilerim. Esas mev
zua başlamadan evvel bir hususu açıklamak 
isterim. Bu kanun komisyonda kabul edildiği 
zaman bendeniz sureti mahsusada Meclis Baş
kanına gittim. .Sayın Meclis Başkanına müra
caat ettim. Clündeme alma mevzuunda konuş
tuk. Hakikaten, dağıtıldıktan 48 saat geçtik
ten sonra gündeme alınacağını ifade ettiler. 
Tetkik ettim, içtüzüğe göre haklı olduklarını 
gördüm. Onun için ifade ediyorum, Başkanlık 
Divanı hüsnüniyetle çalışır, bunu ifade etmek 
isterim. 

Hükümetin de hüsnniyetle hareket ettiğine 
şüphe yok. Ancak bir noktayı açıklamak isti
yorum. 

Şimdi arkadaşlarım. Geçici Komisyondan çı
kan tehir kararı ile, Geçici. Komisyonda görü
şülmesine karar verdiğiniz meselenin ne oldu
ğunu gözlerinizin önüne sermek isterim. 

Bu teklif meselâ Çarşamba günü müzakere 
edilecektir. Çarşamba günü gündeme alınma
dığı takdirde ne olacak? Gene kendi istihbaratı
ma göre, Cuma günü de bütçe müzakeresine baş-
lıyacaktır. Bütçe geldikten sonra, bizim tekli
fimizin gündeme alınmasına, görüşülmesine 
imkân kalmıyacaktır. Martın başında bu te
hir teklifinin kanunlaşıp yürürlüğe girmesi lâ
zımdır. Şayet iki teklif birlikte mütalâa edi
lecek olursa, o zaman Tehir Kanununun çıkma
sına imkân kalmamaktadır. Çünkü, Hükümetten 
gelen diğer teklif, arkadaşlarımın ifade ettiği 
gibi, başka hükümleri de ihtiva etmektedir, 
uzunboylu münakaşalara da yol açabilir. Dola-
layısiyle teklifin zamanında Meclise gelmesi ge
cikecektir. Sayın Maliye Vekilimizin 'buyur
dukları gibi, bu, yalnız ziraatçıları değil, pek-
çok vatandaşlarımızı alâkadar eder. Fakat Zi
rai Gelir A^ergisi, vatan sathında herkesi ilgi
lendiren bir mevzudur. Bu bakımdan kanun ha
zırlanmış ve gelmiştir de. Gerçi vatandaşı ilgi
lendiren bâzı diğer vergi kanunlarını konuşa
madık, fakat bu kanun gelmiştir. Huzurunuza 
gelmiş olan bu kanunu bir an evvel görüşmek
te her halde fayda mülâhaza etmek gerekir. 
Bu husus için tekrar söz almıştım. Hürmetle
rimle. 
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BAŞKAN — Maliye Bakam. I 
MALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Ça- L 

nakakle) — Muhterem arkadaşlar; Zirai Gelir 
Vergisi mevzuunda «en küçük köyden, bütün 
memlekete...» falan diye bir edebiyat yapılmak
tadır. Şu anda yürürlüktü bulunan kanuna 
göre, altı vilâyet hariç, Zirai Gelir Vergisinin içi- I 
no aldığı vatandaş sayısı 86 227 dir «Milyonlar, 
fakir köylü üalaıij» bunlar mevzuubahis değil
dir. Hükümetinizin hazırlamakta olduğu ve Ge
lir Vergisinin tamamını içine alan vergi reformu 
ise mükellefleri daha da dikkatle ele alacaktır. 
Lütfen şu edebiyatı bırakalım. 

BAŞKAN —• Arkadaşlar, müzakerenin kifa
yeti hakkında bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Mevzu aydınlandığından kifayeti müzakere

yi arz ve teklif ederim. 
12 . 2 . J9(İ2 

Yozgat 
Oelâl Sungur 

BAŞKAN -— Müzakerenin yeterliğini 'oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlarını, Ahmet Şener arkadaşı
mızın bir takriri vardır. Gelen evrak m oyanın
da bulunan, tevziinden henüz 48 saat geçmemiş 
olduğu için gündeme aiınamıyan raporun gün
deme alınmasına dairdir. Bir diğer takrir daha 
vardır, o da Asam Eren'in, önce onu okutuyo
rum. 

önergenin hulâsası : 
«Maliye Bakanlığının tasarısının; (Zirai ver

giledin ertelenmesi hakkındaki kanun teklifiyle 
birlikte tetkik ve intacı hakkında müstaceliyet 
kararı) isteği» I 

Yüksek Başkanlığa 
• Hükümet tasarısının (müstaceliyet kararı) 

alınarak, Geçici Komisyondaki kanun teklifiyle 
birlikte tetkikini ve Genel Kurula şevkini ve 
,28 Şubata kadar sonuç alınacak veçhile her saf
hada ivedilik uygulanmasını saygı ile arz ve tek
lif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — İki takriri de okumuş bulunu
yoruz. Ahmet Şener arkadaşımızın takririni tek-
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rar okutup reylerinize arz edeceğim. (En aykı
rısını reye koyun sesleri) En aykırı teklif, gün
deme alınmamış olan bir maddenin gündeme 
alınmasını isliyen tekliftir. Öteki, gündeme gir
dikten sonra yapılacak muameleye*taallûk edi
yor. Onun için Ahmet Şener'in önergesini oyu
nuza sunmaya mecburum. 

Sayın Kiyaset Makamına 
198 sayılı Kanunun Gelir Vergisi ile ilgili kıs

mının tehiri tasarısının, İçtüzüğün 101 nci mad
desinin 48 saat şartına bağlı olmıyarak, günde
me alınmasını talebedenim 

Adana Trabzon 
Melih Küçüktepepınar Ahmet Şener 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Cı mideme alınmıştır. 
Kanun teklifini ve encümenin mazbatasını 

okuyalım mı yoksa heyeti uınumiyesi hakkında 
müzakeresine mi geçelim? Okunmasın] isliydi
ler lütfen işaret etsinler... İstemiydiler... Okun
ması hususu kabul edilmiştir. («Ekseriyet kal
madı» ekseriyet yok sesleri) 

önce maddeleri okutuyorum. 
(Geçici Komisyonun raporunun madde me

tinleri okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi de raporu okutuyorum. 
(Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Kanunun heyeti uınumiyesi üze
rinde söz istiyeıı var mit.. Yok. Raporda önce
lik ve ivedilik teklifi vardır. Gündemde kalan 
tek madde kaldığına göre öncelik teklifini reyi
nize koynııyacağım. İvedilik teklifini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Zirai Gelir-
lerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair 

Kanun 

Madde i. — \9o sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun Zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbi
ki bu bapta yeni hükümler tedvin edilinceye ka
dar tehir edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 1.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — 1 . 1 . 1961 tarihinden 31 . 12 . 

1962 tarihine kadar geçen devreye aidolup 193 
sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili icabeden 
Zirai Gelir Vergisi tedvin edilecek yeni esaslara 
göre tahsil olunur. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun 28 Şubat İ962 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza, arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Teklif acık oyunuza sunulacaktır. Kabul 
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beyaz, ret kırmızı, çekinser yeşildir. Bir arkadaş 
diğeri yerine rey •atamaz. Matbu puslası ol-
mıyanlar haber vererek adlarını beyaz kâğıda 
yazabilirler. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 

var mi l . . Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
(Oyların tasnifi yapıldı.) 

BAŞKAN — Şimdi oylama neticesini arz edi
yorum : 

Oy sayısı 97, kabul 96, ret 1 dir. Nisap yok
tur. önümüzdeki Birleşimde tekrar oyunuza arz 
edilecektir. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde yok
tur. 14 Şubat Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

B) YAZILI SORULA 

1. — Konya Milletvekili irfan Baran'm, 
Konya'nın Sille bucağına bağlı bâzı köylerde 
1960 yılından sonra pancar ekiminin Vilâyetçe 
menedilmesi sebebine dair sorusuna. Sanayi Ba
kanı FetM Çelikbas'ın yazılı cevabı (7/29) 

26 . 12 . 1961. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya, ili Sille bucağına bağlı Basara, Kavak, 

Keçimuhsinc, Ulumuhsine, Değirmen ve Salalı 
köylerinde binden fazla çiftçi ailesi 1954 - 1960 
yılları arasında şekerpancarı ziraati yapmış
lardır. Köylüler, Ekiciler Kooperatifine de or
taktırlar. Fakat 1960 yılından sonra bu kÖ3r-
lerde pancar ekimi Konya Vilâyetince menedil-
miştir. 

Bu meni keyfiyetinin neye müstenit bulundu
ğunun ve geniş.bir çiftçi zümresini mutazarrır 
eden kararın kanuni olup olmadığının; önümüz
deki yılda adı geçen köylerde geçmiş yıllarda 
olduğu gibi pancar ekimine müsaade edilip edil -
miyeceğinin Sayın Sanayi Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
rica ederim. Saygılarımla... 

Konya Milletvekili 
İrfan Baran 

R VE CEVAPLARI 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 8 Şubat 1962 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Say! : 115 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9 . 1 . 1962 tarih Genel Sekreterlik 586-2705 

sayılı yazılarına c. 
Konya'nın Sille bucağına bağlı bâzı kövlerde 

1960 yılından sonra pancar ekiminin Vilâyetçe 
menedilmesi sebebine dair Konya Milletvekili 
İrfan Baran tarafından verileni yazılı soru öner
gesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz olunur. 
Fethi Çelikbaş 
Sanayi Bakanı 

Konya Milletvekili İrfan Baran'm 26 . 12 . 
1961 tarihli yapılı soru hakkında Sanayi Bakan
lığı cevabı : 

Soru : 
Konya ili Sille bucağına bağlı Basara, Ka

vak, Kcçimuibsine, Ulumuhsine, Değirmen ve 
Salah köylerinde binden fazla çiftçi ailesi 
1954 - 1960 yılları arasında şeker pancarı zi
raati yapmışlardır. Köylüler Ekiciler Koopera
tifine de ortaktırlar. Fakat. 1960 yılından sonra 
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'bu köylerde pancar ekimi Konya Vilâyetince 
ınenedilmişitir. • 

Bu meni keyfiyetinin neye müstenit bulundu
ğunun ve geniş bir çiftçi zümresini mutazarrır 
eden kararın kanuni olup olmadığının; önü
müzdeki yılda adı geçen köylerde geçmiş yıl
larda olduğu gilbi pancar akimine müsaade edi
lip edilmiyeceğmin cevaplandırı'lmaisı; 

Cevap : 
Soru önergesinde adı geçen 5 köyün bulun

duğu vadiden geçerek vilâyetin mesire yeri olan 
Meram na'hiyeisine inen dere suyunun, öteden-
beri meyvaeılıik ve sebze ziraatiyle geçinen mez
kûr köyler halkı tarafından kullanılmakta ve 
kurak geçen yaz aylarında da bu sebeple Me-
ranı'a suyun- hemen hemen hiç gitmemekte ol
duğu, ancak, 1959 - 1960 yıllarında pancar eki
minin genişlemesi dolayısiyle suyun daha fazla 
kullanılıp dağıtılması yüzünden, bu mesire yeri 
ve civarındaki bağların tamamen kurumak teh
likesiyle karşıla§tığı, bu durum muvacehesinde 
Konya Valiliğince keyfiyet tetkik ettirilerek, 
esasen şehre ait bir vakfiye 'bulunan suyun, 
10 igün müddetle devamlı olarak mezkûr köy
lere ve 20 gün müddetle de Meram ve civarına -
akıtılması ve bu inrkân dâihilinde köylerde iste
nen mahsulün elkilebileceği, bunun dışında pan
car ekiminin vilâyetten müsaade olmadan yapı-
•lam.ıya.cağı yolunda bir karar alındığı, Valiliğin 
Iböyle bir karar ve tedbiri almakta kanunen vet-
ıkisi bulunduğu, 1960 yılında (Meram'a bağlı 
Salah köyü hariç) bahis konusu köylerde pan
car eken çiftçilerin 553 kişiden ibaret olduğu 
anlaşılmış (bulunmaktadır. 

2. — Konya Milletvekili Kemal Atamanhn, 
Tütüncüler Bankasında yapılan teftiş esnasında, 
bâzı yolsuz muamelelerin tesbit edilip edilmedi
ğine dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik tnan'ın 
yazık cevabı (7/30) 

29 . 12 . 1961 
Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica edıerim. • 

Konya .Milletvekili 
Kemal Ataman 

1. Merkezi İzmir'de bulunan Tütüncüler 
Bankasının Balkanlığınızın yeminli murakıbı 

12.2.1962 0 : İ 
(Bankalar yeminli murakıp'liği) Hayrettin Tir-
pan'm teftişi sırasında mezkûr bankanın bâzı 
yolsuz muameleleri teslbit edilmiş midir? Edil
miş ise şimdiye kadar ne gilbi bir muamele ya
pılmıştır? 

2. Bu yolsuzluklar arasında İzmir tüccar
larından İsmail Karagülle firmasından bâzı 
dolambaçlı yollarla kanunsuz olarak para alın
mış mıdır? Alındı ise kaç liradır? 

3. Bu paralar mezkûr firmaya iade edilecek 
Midir? Rdilecekse ne »aman edilecektir? 

T. C, 
Maliye Bakanlığı 5 . 2 .1962 

Hazine Genel. Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi İş 

Birliği Teşkilâtı 
Banka ve Kurumlar Dairesi 

Bankalar ve Kredi 
Kontrolü Şb. 

Sayı : 5298 - 58/5486 

Konu : Konya Milletvekili Kemal 
Ataman'm yazılı soru öner
gesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 1 . 1,962 tarih ve 7/30 - 627 - 2893 

sayılı yazıya : 
Konya Milletvekili Sayın Kemal Ataman 

tarafından Türkiye Tütüncüler Bankası hak
kında, Bakanlığımızca yazılı olarak cevaplan
dırılması isteğiyle verilmiş olan yazılı soru öner
gesine ait cevabımız ilişik olarak takdim 'kılın
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Maliye Bakanı 

Ş. înan 

Konya Milletvekili Kemal Ataman'ın Tür-
ikiye Tütüncüler Bankası ile a'lâka.lı yazılı soru 
önergesi cevabıdır : 

1. Merkezi İzmir'de bulunan Türkiye Tü
tüncüler, Bankasında Bankalar Yeminli Mura
kıbı Hayrettin Tırpan tarafından yapılan teftiş 
sırasında, mezkûr bankanın Bankalar Kanunu
nun 38, 40, 41, 45, 46 ve 50 nei maddeleri hü
kümlerine aykırı muamelelerde bulunduğu tes
lbit edilmiş ve bu durumda ilgililer hakkında 
gerekli kanuni takibata geçilmesini teminen 
keyfiyet 10 1 . 1962 tarih ve 5298-58/1361 
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sayılı yazımızla izmir C. Savcılığına intikal et
tirilmiştir. 

2. Murakıplık, ıbankada yaptığı tetkikat 
esnasında, izmir tüccarlarından ismail Kara
gülle tarafından yapılan şikâyet üzerinde de 
durmuş ve adı geçen firmaya, Tutum Bankası
nın kefaletiyle senet mukabilinde açılan 130 bin 
liralık .kredi muamelesinde, Bankalar Kanunu
nun 40 ncı maddelsine muhalif . olarak, kanuni 
faiz fevkinde menfaat temin edildiğini tesbit 
etmiştir. 

Başka bir müşterinin kanuni takipteki bor
cu tavsit edilmek suretiyle temin edildiği iddia 
olunan bu menfaat 30 bin lira civarındadır. 

3. ismail Karagülle firmasının şikâyeti de, 
tesbit edilen kanuna aykırı diğer işlemlerle bir
likte, yukarda zikredilen yazımızla, Cumhuriyet 
Savcılığına intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, kanuna aykırı muamelelerin süratle 
ıslaJhı ile neticesinin bildirilmesi 13 . 1 . 1962 
tarih ve 5298-58/1846 sayılı yazımızla Türkiye 
Tütüncüler Bankası Umum Müdürlüğüne teb
liğ edilmiştir. 

Keyfiyet arz olunur. 

3. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
27 Mayıs İhtilâlimden sonra. Sivas Devlet Demir
yolları Fabrikası ile i ncü işletmeye bağlı tesis
lerden kaç memur ve işçinin ne sebeple nakle
dildiğine dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Cahit 
Akyar'm yazılı cevabı (7/42) 

12 Ocak 1962 . 
Millet Meclisi Başkanlığına-

Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından aşağıdaki 
hususların yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı arz edei'im. 

Sivas Milletvekili 
Tahsin Türkay 

1. 27 Mayıs İhtilâlinden .sonra Sivas DDY 
Fabrikası ile 4 ncü İşletmeye bağlı tesislerden 
kaç memur ve işçi nakledilmiştir ? 

2. Nakledilen bu memur ve işçilere atfedi
len nakil sebepleri nelerdir1? 

3. Yine bu tarihten sonra münfesih D. Par
ti taraftarları olduğu için tertiplerle mahkeme
lere sevk edilenler ve idari «muamele yapılanlar 
adedi nedir? 

Bunlardan /beraet edip tekrar işlerine dön
mek istiyenler var mıdır? 

12.2 .1962 O : 1 
Bunlardan ne kadarı vazifelerine alınmış, ne 

kadarı alınmamıştır? 
Alınmayanlar var ise sebepleri nelerdir? 
4. Son defa, yine D. P. taraftarları olduk

ları id'diasiyle işinden çıkarılan işçi mevcut mu
dur? 

Mevcut ise partizan hareketlerinde hâlâ ıs
rar eden müsebbipler hakkında ne düşünülmek
tedir? 

5. Hiçbir nakil sebebi olmadığı halde, ihti
lâl havasının itevlidetJtiği durumdan istifade 
ederek iftira ve tezviratla nakledilenlerin mâ
ruz kaldıkları /bu haksız muamelelerin gideril
mesi için Bakanlığınızın ıbir tasarruf lan var. 
mıdır ? 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 8 .2 .1962 

Karayolları Ulaştırma Dairesi 
Başkanlığı 

Dosya No: 11 - B 
Kayıt No: 147/1081 

özet; 27 Mayıstan sonra vazi
feden çıkarılan işçi ve memur 
durumuna dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
i lgi: 16 . 1 . 1962 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/42 - 812 - 3439 sayılı yazınız. 
27 Mayıs ihtilâlinden sonra TCDD Teşek

külü Sivas Fabrikası ile 4 ncü İşletmeye bağlı 
tesislerden kaç memur ve işçinin ne sebeple 
nakledildiğine dair, Sivas Milletvekili Sayın 
Tahsin Türkay tarafından verilen yazılı soru 
önergesine ait cevabı, ilişik olarak saygılarım
la arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Cahit Akyar 

1. 27 Mayıs 1960 tarihinden Aralık 1961 
tarihine kadar Sivas Demiryol Fabrikası ile 4 
ncü işletmeden diğer işletmelere nakil edilen 
memur ve ihizmetli ile işçi miktarı aşağıda gös
terilmiştir. 

Memur 
ve 

hizmetli işçi 

18 5 Sivas Demiryol Fabrikasından 
218 2 4 ncü İşletmeden 
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M. Meclisi 
2. Nakil sebepleri ve miktarı : 
a) Sivas Demiryol Fabrikası : 

B:45 

Memur ve 
hizmetli 

Aded Nakil sebebi 

6 Kendi arzulariyle nakil edilenler, 
5 işyeri âmirinin veya dairesinin tek

lifi üzerine nakil edilenler, 
7 . Haklarında yapılan tahkikat sonu 

idarî icap ve zaruretle nakil edilen
ler 

18 
Daimî 

işçi 

5 

b) 4 

Memur ve 
hizmetli 
Aded 

Tahkikat sonu 
nakil edilen 

ve idari 

neü îşleitme Müdürlüğü 

icabolarak 

109 

19 

5 
43 

3 

31 

Mahrumiyet mıritakası olan 4 ncü İş
letmede asgari 5 senelik hizmet müd
detini doldurduklarından arzuları 
üzerine karşılıklı olarak iyi bölgele
re (Ankara, İstanbul, İzmir işletme
lerine) naikledilenler, 
Becayiş talebinde bulunduklarından 
nakil edilenler, 
Terfian nakil edilenler, 
Kendi talepleri üzerine nakil edilen
ler, 
Stajda muvaffak olamıyan başka bir 
iş yerinde denenmek üzere nakil edi
lenler, 
Sarıkamış deposunun lağvı dolayı-
siyle nakil edilenler, 
İş yeri âmirinin ve dairesinin tek
lifi üzerine işletme icalbı nakil edi
lenler, 
Haklarında yapılan tahkikat sonu 
idari icap ve zaruretle ve işin ayar
lanmasına bağlı kalınarak yapılan 
nakiller 

218 

12. 2.1962 Ö : İ 
Aynı devrede 4 ncü işletmeden yailnız kendi 

arzulariyle 2 işçi nakil edilmiştir. 
3. İdareci partili olduğu mülâhazasiyle 

mahkemelere sevk edilenler yoktur. 
4. Son defa D. P. taraftarı oldukları iddi-

asiyle işinden çıkarılan işçi mevcut değildir. 

4. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri, belediyeler ve ben
zeri müesseselerde barem dışı kadrolarda çalışan 
hizmetlilerin hastalık ve emeklilik durumlarına 
dair sorusuna Başbakan adına Maliye Bakanı Şe
fik İnanhn, yazılı cevabı (7/44) 

7 . 1 . 1962 
Yazılı soru 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. İktisadi Devlet Teşekkülleri, belediyeler 

ve benzeri müesseelerde barem dışı kadrolarda 
çalışan memur ve hizmetlilerin hastalık halinde 
tedavileri 2 ayı aştığı takdirde bunların işine son 
verilmektedir. 

2. Bu gibi müesseselerde İş Kanunu meriyete 
girmeden sebk etmiş hizmetlerin bilâhara sigorta 
veya emekliliğe dâhil edilmediği anlaşılmaktadır. 

Yukarda arz ettiğim hususlar : Sanayi, Çalış
ma ve diğer bakanlıklardan hangilerini ilgilendi
riyorsa, ilgili Sayın Bakanlar tarafından açıklan
masını ve bu hususlarda Hükümet olarak neler 
düşünüldüğünün yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş 

T. O. 
Maliye Bakanlığı • 9.2.1962 

Bütçe ve M. K. G. Müdürlüğü 
Emeklilik 

•Sayı : 114445-29/2357 

özü : Mehmet Yavaşa tarafından 
yazılı soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa yazılan 18 .1.1962 tarih 

ve 7/44 - 793 - 3351 .sayılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş tarafından 

(Barem dışı kadrolarda çalışan memur ve hizmet
lilerin hastalık izinleri ile bunların hizmetleri 
hakkındaki) yazılı soru önergesinin cevabının ili
şik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Maliye Bakana 
Şefik İnan 

m -
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Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş tarafından ba
rem dışı kadrolarda çalışan memur ve hizmetlile
rin hastalık izinleri ve bunların hizmetleri hak

kında verilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 
Yazılı soru önergesinde : 
1. iktisadi Devlet Teşekkülleri, belediyeler 

ve benzeri müesseselerde barem dışı kadrolarda 
çalışan memur ve hizmetlilerin hastalık halinde 
bunların işine son verildiği, 

2. Bu gibi müesseselerde iş Kanunu meriye
te girmeden evvel geçmiş hizmetlerin bilâhara si
gorta veya emekliliğe dâhil edilmediği, 

Bahsolunarak bu hususların açıklanması ve bu 
konuda ne düşünüldüğü sorulmaktadır. 

1. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 47 nci maddesi ile; çeşitli hizmetlilerin 
fiilî hizmet müddetleri ne olursa olsun hastalık 
izinleri 2 ay olarak tâyin edilmiştir. Genel ve kat
ma bütçeli dairelerle, iktisadi Devlet Teşekkül
leri, belediyeler ve benzeri müesseselerde barem 
dışı kadrolarda çalışan bütün çeşitli hizmetliler 
ıbu hükme tâbidir. Barem dışı kadrolarda çalışan 
hizmetlilerin hastalık izinlerinin, barem dâhili 
memurların hastalık izinlerine mütenazır bir şe
kilde veya hastalığın mahiyetine göre yeniden 
tesbiti ve bu hükmün ilgisi sebebiyle T. C. Emek
li Sandığı Kanununda değil, Personel Kanunun
da yer alması icabetmektedir. 

Personel kanun lâyihası, 160 sayılı Kanunla 
'kurulan Devlet Personel Dairesince hazırlanır
ken lâyihada, çeşitli hizmetlilerin hastalık ve se
nelik izinleri ile diğer özlük haklarının da teadül 
esasları dairesinde nazara alınacağı bedihidir. 

2. Çeşitli hizmetliler, daimî bir kadroya müs
tenit bulunduğundan 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun (Sandıktan faydalanacakla
rı gösteren) 12 nci maddesinin I I işaretli kısım 
nln (C) bendi gereğince Emekli Sandığına tâbi 
olup, bu hizmetlere gerek bu kanunla ve gerekse 
mülga Emekli sandıkları kanunlarının borçlan
maya ait hükümleri ile (Emekli hakkı tanındığı 
tarihten geriye doğru) 10 yıllık müddetin borçla 
nılarak emeklilik süresine katılması kabul edil
miştir. 

Barem dışı kadrolarda çalışan çeşitli hizmet 
liler, esas itibariyle T. C. Emekli Sandığına tâbi 
bulunduğu gibi, iş Kanunu tatbik olunduğu iş 
yerlerindeki işçi vasfını haiz hizmetlilerden 
1.1.1950 tarihinden önce mülga emekli sandık
ları ile ilgilendirilmiş olanların da, 5434 sayılı, 

12,2.1962 0 : 1 
Kanunun geçici 90 nci maddesiyle Sandıkla ilgi
leri devam ettirilmiştir. 

iş Kanununun tatbik olunduğu iş yerlerinde 
çalışan hizmetliler, iş Kanununa göre sigortalı sa
yıldıkları takdirde, haklarında ilgili sigorta ka
nunlarının tatbik edilmesi lâzımgelir, bu durum
da olanların iş Kanununun tatbik olunduğu ta
rihten evvelki hizmetleri, mülga Emekli Sandık
ları Kanunları şümulüne girmediği takdirde t« 
ve işçi Sigortaları mevzuatına göre, bu hükümle
rin kabulünden evvelki hizmetleri sigortada geç
miş sayılmamaktadır. 

5. —- Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Çankırı ili merkezi ile Eskipazar, Çerkeş ve 
Kurşunlu ilçelerine Çatalağzı Termik Elektrik 
Santralından elektrik verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna Başbakan adına 
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın yazılı cevabı 
(7/46) 

15.1 .1962 
Millet. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

Çatalağzı Termik Elektrik Santralında üre
tilen elektriği Ankara'ya ileten hat Çankırı 
iline bağlı Eskipazar - Çerkeş - Kurşunlu ilçe
leri ile Çankırı merkez ilçesinden geçmektedir. 

Bu hale göre mezkûr hattan pek cüzi bir 
masraf ihtiyarı ile adı geçen ilçelere ve Çan
kırı iline elektrik verilmesi düşünülmekte midir? 

Hali inşaatta bulunan Çankırı ili indirici 
Trafo Merkezi inşaatı ne zaman sona erecek
tir? Ve Çankırı iline hangi tarihte ve kilovat 
saati kaç kuruştan elektrik verebilecektir? 

T. C. 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sanayi Bakanlığı 12.2.1962 
Sayı : l-h-124 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kuzey - Batı Anadolu Enterkonnokte siste

minden beslenecek Çankırı ve muhtelif merkez
ler hakkında, Çankırı Milletvekili Nurettin Ok 
tarafından Başbakanlığa tevcih edilip cevaplan
dırılmak üzere Bakanlığımıza intikal ettiril-
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miş bulunan yazılı soru cevabı ilişik olarak su
nulmuştur. 

Arz olunur. 
Fethi Çelikbaş 
Sanayi Bakanı 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un 15.1 1962 
tarihli yazılı sorusu cevabı : 

Soru : 
Çatalağzı Termik Elektrik Santralında üre

tilen elektriği Ankara'ya ileten hat Çankırı iline 
bağlı Eskipazar - Çerkeş - Kurşunlu ilçeleri ile 
Çankırı merkez ilçesinden geçmektedir. 

Bu hale göre mezkûr hattan pek cüzi bir 
masraf ihtiyarı ile adı geçen ilçelere ve Çankırı 
iline elektrik verilmesi düşünülmekte midir? 

Hali inşaatta bulunan Çankırı ili İndirici 
Trafo Merkezi inşaatı ne zaman sona erecektir? 
Ve Çankırı iline hangi tarihte ve kilovat saati 
kaç kuruştan elektrik verebilecektir? 

(îevap : I 
Eskipazar, Çerkeş, Kurşunlu, Atkaracalar, 

derede, Mengen ve Dörtdivan kasabaları, Ka
rabük - Kırıkkale 154 kv. lık enerji nâkil hattı 
üzerinde îsmetpaşa'da tesis edilecek bir indirici 
postadan, elektrik alacaklardır. 

Kurulacak postalar ve hava hatlarının tah
minî keşif bedelleri toplamı 10 000 000 T. L. 
ve bu kasabaların irtibat tesisleri ile tevzi şe
bekelerinin tesis, ıslah ve tevsileri için de 
4 000 000 T. L. na ihtiyacolacaktır. 

Bu tesislerin inşası öncelik durumu bakı-
mından 1962 yatırım programına ithal edilme
miştir. Hazırlanmakta olan 5 yıllık yatırım 
programı içindeki yeri halen belli olmamıştır. 

Çankırı'nın aynı hattın irtibatlandırılması : 
Karabük - Kırıkkale 154 kv. lık hattı, teknik 

işletme şartları icabı olarak lüzumu halinde iki
ye ayrılabilmek maksadiyle Çankırı'da gerekli 
salt tesislerinin montajına devam edilmektedir. I 

Çankırı'yı besliyecek olan indirici posta ise, I 
1963 yılı sonlarında tamamlanmak üzere Eti-
bank tarafından programa alınmış bulunmak- I 
tadır. Ancak Etibank muvakkat bâzı tedbir
lerle daha önce Çankırı'ya enerji temin etmeye I 
çalışmaktadır. 

Çankırı belediyesine satılacak enerji fiyatı: 
Çankırı Belediyesine Etibankm satış bedel

leri, vergiler haricolmak üzere ve aşağıdaki I 
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takat ve enerji tahminlerine göre bugünkü Eti
bank tarifesi esas alınarak şu şekilde olacaktır. 

kw. 1.000/kwh. kwh./Krş. 

1964 1.000 2.300 21,5 
1966 1.250 3.500 19,5 
1968 1.650 4.800 18,5 
1970 1.900 5.800 18,0 

6'. — Mardin Miletv&kiU Memet Ali Arıkan'-
m, subay, assubay, •memur, müstahdem ve işçile
re Sümerbank manut ilerinin taksitle satılmasının 
mümkün olup olmadığına dair sorusuna Sanayi 
Bakanı Fethi Çelikbaş'ın yazdı cevabı (7/53) 

16 . 1 . 1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 
Her ay >maa§ ve ücretlerinden kesilmek şar-

tiyle subay, assubay, memur, müstahdem ve iş
çilere Sümerban'k mamullerinin taksitle veril
mesinin mümkün olup olmadığının ve şayet 
mümkün ise bu yolda ne gibi tedbirler alınabile
ceğinin bil dirilmesini rica ederim. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 8 Şubat 1962 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 114 

Mi Höt. Meclisi Başkanlığına 
23 . 1 . 1962 tarih, Genel Sekreterlik 915-3806 

sayılı yazılarına C. 

Subay, assubay, memur, müstahdem ve işçile
re Sümerbank mamullerinin 'taksitle satılması
nın mümkün olup olmadığına dair Mardin Mil
letvekili Mehmet Ali Arıkan tarafından verilen 
yazılı soru önergesi cevatbı ilişik olarak »sunul
muştur. 

Arz olunur. 

Sanaıyi Bakanı 
Fethi Çelikbaş 
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Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın 
16 . 1 . 1962 tarihli yazılı sorusu halkkmda Sa

nayi Ra'kanlığı cevabı 
Soru : 
Her ay maiaş ve ücretlerinden kesilmeik §ar-

tiyle, subay, assubay, memur, müstahdem ve iş
lilere Sümerbank mamullerinin taksitle veril
mesinin mümkün olup olmadığının ve şayet 
mümkün değilse bu yolda ne gi?bi tedbirler alı
nabileceğinin bil dirilmesi. 

Cevap : 
Soruda balhşi gecen ihtiyaç, sahiplerinin Sü

merbank mamullerinden kolaylıkla ve müsait 
imkânlarla faydalanmalarının temini huısusu, 
halen bankanın tatbik etmekte olduğu satış 
usulleri meyanmda esas itibariyle derpiş edilmiş 
bulunmaktadır. Şöyle ki; banka 'bilûmum resmî 
daire ve teşekküllerle sermayesinin yarısından 
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fazlası Devlet veya bu teşekküllerce tediye olu
nan ımüessese ve şirketlerin personeline ait koo
peratif ve yardımlaşma organlarına, mevzuat 
dâhilinde ve icabında kredili olarak satış yap
makladır. 

Sözü geçen kimselere ımünferiden kredili sa 
i iş yapılması keyfiyeti ise; bankanın ınıeunle-
ketin muhtelif yerlerinde faaliyette bulunan 
152 satış mağazasından her birisine, gerek mu
hasebe ve gerek alacakların ttakip ve tahsili .ba
kımından, bu muameleleri ifa edecek kifayette 
kadrolar ihdasını ıgerektirecelk ve ayrıca ihtiyar 
olunacak masraflar dolayıisiyle de müesseseye 
ımalî külfetler tahmil edece'ktir. Bu hususlav 
göz önünde tutularak soruda zikredilen şahısla
rın ihtiyağlarının 'karşılanması ımaksadiyle, yu
karda kaydolunan satış usulleri, 'banka tarafın
dan tatbika konulmuş bulunmaktadır. 

...y.. >m< 
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Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
İbrahim İmirzalıoğlu 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mehmet Yavaş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevaf Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemal cılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin İncioğlu 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balıım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu-
Gihad Baban 
Ferruh Bozbeyîi 
Tahsin Demiray 

Ömer Zekâi Dorman 
Hüsamettin Tiyangan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Melhmet Sağlara 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğ'Iıı 
Muamımer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Fevzi Lfıtfi Karaosman-
oğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut .* 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Oğuzdemir,. Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol. Yılımaz Akçal 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Hagim Tan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mıımcuoğlu 
Qrhan öztrak 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 

UŞAK 
İbrahim Bıüanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız' 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müft.üoğlu 
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[Reddedenler] 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
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ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlıı 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral (B.) 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
xlrif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler (1. Ü.) 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
lamail Sarıgöz 
Nevzat Şener* 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van (1.) 
İsmail Gence 

[Oya katılmıyanlar] 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (1.) 
Emin Paksüt (B.) 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üsıtün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Enıinağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç. 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç. 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
lîalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Mügtak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Palksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan (B.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahımi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çohanoglu 
İsmail Ertan 

İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Aaizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettün Ardıçoğlu 
Naci Güray 
JHürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Giyasettin Karaca 
Şer af ettin Konuray 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Azdz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 
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GÎRESUN 
Mi Cüeeoğlu 
Mustafa Keinıal Çilesiz 
Ndzamettin Erlkmen 
Ethem Kılıçoğlu 
A1İ Köyraen 
Na'Sm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Ne ctmeddin Küçüke ı • 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRt 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereıketoğla 
Abdullah CilH 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip inal 
İnayet MiKisaloğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazbar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
I ^olunan Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Fııalt Arna 
Suphi Baykanı 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Buralk 
Saadet Evrem. 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhittin Güven (B.) 

Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ilhamı Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
İsmail Halkkı Tekine! 
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Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mclılmet Ali Ay t aş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
liagıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Safco Kaygan 
NÜhat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasü Osıma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzünı 
Hasarı Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay î.) 
Sabri Kekiklin 
Ali özdlfemenili 
ismail Ha kk ı Yıl anlı -
'Oğfaı 

KAYSBRİ 
A<bdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Gökler 
Hüsamettin Gümüşpâla 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır (I. t).) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâaddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

12.2.1962 0 :1 
Halil öamen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilıgisıı 
Nihat Erim 
Haklan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemâl Ataman 
Selçuk Aytaıı 
irfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kafh 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bas. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüşitü özal 
Fakih özfakiıh 
Fa kah özlen 
Faruk Süikan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
ALİ Enbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Seztai Sarpaşar 
Bedrettin To>sbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
ismet inönü (Başbakan) 
Halı't Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup. Kadri Kara us-
manoğlu (1.) 
Hurrem Kubat 
Mimi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdaioğlu 

MARDİN 
Eniver Kaplan 
Mehmet Ali Arıkan 
Adnan Karaküçük 
Esat Kemal Avbar 

Vahap Dizdaroğlıı 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilimi Bayduı-
.Cevdet Oslkay 
İlhan Tekinaip 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztüıik 

NEVŞEHİR 
iialit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nuimanoğlu 

NIGDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım. Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Raf et Aksoy (Baş. V.) 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğtu 
Alta Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alicau 
Nuri Bay ar 
Muslihiıttin Gürer (î. 
t).) 
Hami Tezkan 
Yusuf Ujlımoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmraıı Evliyoğlu 
f(©0 
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Hâmit Kiper 
lliyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şâhinoğln 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşia 

SİNOP 
Mahmut Alicıanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemlil Karahan 

SİVAS 
Adil Alttay 
Rahmi Çeltelkli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
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Sebati Hasfcaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad. Odyakmaz 
Güner SarıısÖzen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Miahmut VuraU 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahraımlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizıman 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekar Ş/eyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 
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TRABZON 

Ali Şakır Ağanoğhı 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi öfcten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımuridereli 

TUNOELt 
Viahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

T7RFA 
Osman Ağan 
Aftalay Akan 
Kemal. Badıllı 
Kadri Erioğan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

Celâl öncel 
UŞAK 

Ali Rızıa Akbıyıkoğlu 
Ahmet Talhtiakılıe 

YOZGAT 
İsmail HJakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücehİlgin 

[Açık üyelikler] 
Muş 





Dönem : 1 I A 
Toplantı: ı MÎLLET MECLÎSİ S. Sayısı : \ü 

Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep 

Karma Komisyon raporu (3/175) 

T. C. 
Başbakanlık 1.2. 1962 

özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 530 

Konu : Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in ya
sama dokunulmazlığı hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2 8 . 1 . İ962 günü Anadolu Kulübünde, arkadaşları Saffan Mindivanlı ve Selâmi Kuşçuoğlu ile 
yemek yemekte bulunan iller Bankası Genel Müdürü Selâhattin Babiroğlu'nun masasına gelen 
Zonguldak Milletvekili Nuri Başer'in, ihtilâl ve günlük olaylarla ilgili konuşma sırasında sarf etti
ği sözlerle Devletin askerî kuvvetlerini tahkir ve tezyif eylemesinden dolayı hakkında takibat ya
pılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesi
ne dair Adalet Bakanlığından alman 1.2.1962 tarihli ve 2714 sayılı tezkerenin suretiyle eklerinin 
bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 

Akif Eyidoğan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 1.2. 1962 

Ceza î§. G. Müdürlüğü 
Sayı: 

Genel : 
özel : 2714 
E. 11 

özü : Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in yasa
ma dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

Ankara Cumhuriyet Savcılığından alman 31 .1.1962 gün ve 3/939 sayılı yazıda; 28.1.1982 
günü, Anadolu Kulübünde, arkadaşları Saf fan M'ndivanlı ve Selâmi Kuşçuoğlu ile yemek yemekte 
bulunan Uler Bankası Genel Müdürü Selâhattin Babüroğlu'nun masasına gelen Zonguldak Milletve
kili Nuri Beşer'in, ihtilâl ve günlük olaylarla ilgi1! konuşma sırasında «Ben muvazzaf bir subay arı
yorum. Bulursam karısını, kızını düzerim. Subay karılarını ve kızlarını düzmek için bir cemiyet 
kurduk» demek suretiyle Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyif eylemesinden dolayı hak
kında yapılacak takibata Türk Csza Kanununun 160 ncı maddesi uyarınca Bakanlığımızca izin ve
rilmesi ve sonra da, adı geçenin yasama dokunul uazlıgının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 
ncu maddesi hükmünce kaldırılması için talepte bulunulmaktadır. 
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Bu konuda Ankara Cumhuriyet Savcılığının sözü edilen yazısına ek olarak alman fezlekeli 

tahkikat evrakı birlikte sunulmuş olmakla, Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyif eylemek
ten dolayı hakkında, Türk Ceza Kanununun 160/2 maddesi gereğince takibat yapılmasını Bakanlığı-
mizca izin verilmiş bulunan Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 79 ncu maddesi hükmü dairesinde yasama dokunulmazlığının kaldırılması hususunda gereğinin 
takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur, 

8ahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

T. C. 
Başbakanlık 5.2. 1962 

özlük ve Yazı işleri: 6/2 - 582 

Konu :-Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in ya
sama dokunulmazlığı hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 1.2 .1962 tarihli ve 6/2 - 530 sayılı tezkeremize; 
Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyiften sanık Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in ya

sama dokunulmazlığı ile ilgili olarak bu kere Adalet Bakanlığından alman 5.2.1962 tarihli ve 2989 
sayılı tezkerenin suretiyle eki Ankara C. Savcılığının 5.2.1962 tarihli ve 3/939 sayılı yazısının 
bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 

Akif Eyidoğan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 5.2. 1962 

Ceza iş. G. Müdürlüğü 
Sayı: 2989 
Genel : 
özel : 

özü : Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in yasa
ma dokunulmazlığı hakkında. 

BAŞBAKANLIĞA 

îlgi : 1 Şubat 1962 gün ve 2714 sayılı yazımıza ektir. 
Devletin Askerî Kuvvetlerini tahkir ve tezyiften sanık Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer hak

kında gerekli takibata devam edilebilmek üzere, adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini ihtiva eden ve Ankara Cumhuriyet Savcılığının 31.1.1962 gün ve 3/939 sayılı yazı-
siyle alman tahkikat evrakı üzerine, müsnet suçun mahiyeti itibariyle ve Türk Ceza Kanununun 
160/2 maddesi uyarınca takibat icrasına Bakanlığımızca izin verilmiş ve keyfiyet yasama dokunul
mazlığının kaldırılması için yukarda ilgisi gösterilen yazımızla makamlarına arz edilmişti. 

Bu defa aynı yer Cumhuriyet Savcılığından alman ve sanık Nuri Beşer'e müsnet suçun, Türk 
Ceza Kanununun 159 ncu maddesine uymakta olup takibat yapılmasına Bakanlığımızca izin verildi
ğinden bahisle mumaileyhin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi geerğince yasama 

Millet M«disd (& Sayısı : 19) 
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dokunulmazlığının kaldırılması isteğini ihtiva eden 5 .2 .1962 gün ve 3/939 sayılı yazının da, önce
siyle birleştirilmek üzere birlikte sunulduğunu arz ederim. 

S ahir Kurutluoğlu 
Adalet Bakanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından - 9 . 2 . 196.2 

mürekkep Karma Komisyon 
Esas No: 3/175 

Karar No: 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Anayasa ve Adalet komisyonlarından-mürekkep Karma Komisyon, 8 Şubat 1962 gün
kü Birleşiminde, Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in, Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kındaki Başbakanlığın özlük ve Yazı îşleri ifadeli 1 Şubat 1962 tarihli ve 6/2 - 530 sayılı yazısı ve 
Başbakanlığın özlük ve Yazı îşleri ifadeli, 5 Şubat 1962 tarihli ve 6/2 - 582 sayılı yazısı ile bu yazılara 
ek olarak gönderilen Adalet Bakanlığı yazılariylc Cumhuriyet Savcılığı yazıları ve Cumhuriyet Sav
cılığı fezlekesine ek şahit ifadelerini, İçtüzüğün 178 nci maddesi gereğince seçilmiş olan îhzarî Komis
yonun mumaileyhin yasama dokunulmazlığının kaHırılması lâzım geldiğine dair ittifakla hazırladığı 
6 Şubat 1962 tarihli raporu ve bu rapora ek mumaileyhin muhtırası ile birlikte incelenmiş ve aşağı
daki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Ihzarî Komisyonun, Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'i dinlediği ve mumaileyhin Ihzarî Ko
misyona ayrıca bir de yazılı muhtıra verdiği ve gerek sözlü izahatında, gerek mezkûr muhtırasında, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını, hakikatin hâkim önünde tecellisini arzu ettiği için talebet-
tiği müşahede edilmiş ve bu talebi, içtüzüğün İSİ nci maddesi gereğince muamele görmüştür. 

2. Karma Komisyon yaptığı incelemeler sırasında, Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasının, Devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçundan sa
nık olarak Türk Ceza Kanununun 159 neu maddesi gereğince işlem yapılmak üzere talebedildiğini ve 
hakkında bu suçtan dolayı takibat yapılmasına Türk Ceza Kanununun 160 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince Adalet Bakanlığınca izin verilmiş olduğunu müşahede eylemiştir. 

3. Karma Komisyon, Cumhuriyet Savcılığı huturunda şahitler tarafından verilmiş olan ifadeleri 
ve Zoneruldak Milletvekili Nuri Beşer'in Ihzarî Komisyona vermiş olduğu muhtırayı tetkik ettikten ve 
Ihzarî Komisyon adma verilen izahatı dinledikten sonra, mumaileyhin, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması talebine esas teşkil eden sözleri sarf ettiği yolunda mevcut isnadın ciddî bir mahiyet taşı
dığına kanaat getirmiştir. 

4. Karma Komisyon, yukardaki 2 nci maddede yer alan müşahedesine istinaden ve 3 ncü madde
de açıklanan kanaatine binaen, Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in yasama dokunulmazlığının, Ana
yasanın 79 neu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince kaldırılması lâzımgeldiğine çoğunlukla karar ver
miştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anavasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon Başkanı 

Ankara Sözcü 
(Söz hakkım mahfuzdur.) istanbul Ankara 

Burhan Apaydın Coşkun Kırca Fuad Börekçi 
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Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 

(imzada bulunamadı.) 

Kars 
Kemal Güven 

Manisa 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Kayseri 
Mehmet Göker 

(îmzada bulunamadı) 

îzmir 
Mustafa Uyar 

Çanakkale 
Çekinser şerhim ilişiktir. 

Ref et Sezgin 

Konya 
Fakih özfakih 

Manisa 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 

Urf a 
Atalay Akan 

Aydın 
Çekinser şerhim ilişiktir. 

Orhan Apaydın 

Kayseri 
Çekinserim. 
Halim Araş 

(îmzada 'bulunamadı) 

Uşak 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Elâzığ 
Nurettin Ardtçoğlu 

Malatya 
Avni Akşit 

(îmzada bulunamadı) 

Sivas 
Güner Sarısözen 

(îmzada bulunamadı) 

Denizli 
Hüdaî Oral 

Çanakkale 
Burhan Arat 

(îmzada bulunamadı) 

Mardin 
Çekinser şerhim ilişiktir, 

Esat Kemal Aybar 

Çekinser şerhi 
Tahkikatın noksanlığı ve hükme kadar tevkif edilmeme bakımından müstenkifim. 

8 . 2 . 1962 
Çanakkale Milletvekili 

Ref et Sezgin 

Tahkikat noksan kalmış ve müsnet fiili işlemiş olup olmadığı hususu 
Bu bakımdan müstenkifim. 

Mardin Milletvekili 
Esat Kemal Aybar 

meşkûk bulunmuştur. 

8 . 2 . 1962 

Dosyada mevcut evraktan, bâzı şahit ifadeleri kanuni usule uygun olarak alınmamıştır. 
Takibatın ciddiliği bakımından, dosyanın iadesi ile noksanlığın tamamlanması icabeder. Ay
rıca, Anayasanın 79 ncu maddesinin 2 nci fıkrası mucibince, teşriî masuniyet tevkif muame
lesi istisna edilmek suretiyle, kısmen ref edilebilir. (Nitekim doktirinde şu fikir müdafaa 
edilmektedir. Dr. Metin Kıratlı - Parlmanter muafiyetler; Barthelemy - Duez; Termicourt) 
Bu sebeple, parlâmento faaliyetinin sekteye uğramaması bakımından, tevkif muamelesi istisna 

edilerek masuniyetin kısmen ref'i düşünülebilir. 
Müstenkifim. 

Aydın Milletvekili 
Orhan Apaydın 

<•»» 
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MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 0 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve iki arkadaşının 
Ziraî Kazanç Yergisi tatbikatının tehiri hakkındaki 
kanun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun ve 66 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun Ziraî Gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin 
tehirine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 

(2/106,112) 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve iki arkadaşının, Zirai Kazanç Vergini tatbikatının 
tehiri hakkında kanun teklifi (2/106) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Zirai Kazanç Vergisi tatbikatının tehiri hakkındaki kanun teklifimizi ve gerekçesini takdim 
ediyoruz. 

Gereğini saygılarımızla rica edem. 
22 . 1 . 1962 

Manisa Milletvekili .tamir Milletvekili Aydın Milletvekili 
Süleyman ÇctğHar AU NaiU Erdem Reşat ömrda 

ESBABI MUfe&E "" *" '' 

Memleketin yüzde altmışını teşkil eden zümrenin istenilen hayat seviyesine ulaşması, için 
gerekli her türlü yardımın yapılmasına yer veren Hükümet programının buna mütedair bahis
leri muvacehesinde 31.12.1960 tarihinde kabul edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai 
gelire ait kısmının memleketin gerçekleri ile bağdaşamadığım ve zürraı halihazır" durumundan 
daha kötü şartlara götürdüğünü kabul' etmekteyiz. 

Şöyle ki: Pek aeele olarak ve Türk çiftçisinin malî takati göz önünde tutulmıyarak işlbu ka
nunun hazırlanmış olması, tatbik edilmek üzere olduğu bugünlerde çiftçimizin yukiârda belirdi
ğimiz gübi zaten zayıf olan malî bünyesini daha da sarsacağı muhakkaktır. Esasen çiftçimizin 
arzu edilen hayat seviyesine ulaşmaması ve birçok mahrumiyetler içerisinde çırpınmasına mzi-
ma'men geçen ziraat mevsiminin kuraklık .sebebiyle ve^msiz ölMası ve yurdun bire/âk yerlerinde 
açlık tehlikesinin baş göstermesi karşısında üstelik bir de Zirai Gelir Vergisi endişesinin ortaTya 
çıkması, müstahsık içinden çıkılmaz güç bir duruma sokmuştur. 

Çiftçimizin büyi$c bir ekseriyetle borçlu durumda«iOİduğu da göz önünde tutulursa, Zirai Ge
lir Vergîsi tatbikatının zirai dâvamızı baltalıyacağı ve bunun neticesinde çifteüefciahfiz arasında 
panik yaratacağı njuhakkaktır. Bu endişe milletvekili nre senatör arkadaşlarımızda ida tebellür et
miş olduğundan bahis konusu. 193 numaralı Kanunun tadiline mütedair müteaddit kanun teklif• 
leri Meclis Riyasetine takdim edilmiştir. Bu tasarıların birleştirilerek kanunlaşması bir zamana 
bağlı bulunduğu Yüksek Meclisin malûmlarıdır. Halbuki meri kanunun bu yılki tatbikatına baş-

ÖÖnem : i 
Toplantı: 1 



lanmış olduğundan çiftçimizin ıştıraJbına bu şartlar altında cevap verilemiyeceği için'dir ki, işbu 
tehir kanunumuz halen komisyonlarda bulunan tasarıların kanunlaşmasına kadar meri olmak üze
re arz ve takdim kılınmıştır. 

Manisa Milletvekili İzmir Milletvekili Aydın Milletvekili 
Süleyman Çağlar Ali Naili Erdem Reşat Özarda 

MANİSA MİLLETVEKİLİ «SÜLEYMAN ÇAĞLAR VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Zirai Kazanç Vergisi tatbikatının tehiri hakkında Kanun 

MADDE 1. — 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai ıkazanç bölümü
nü ilgilendiren kısmın tatbiki bu kanunda yapılması mutasavver değişikliğe kadar tehir edil
miştir. 

MADDE 2. -~ Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. Bu kanun hükümlerini Maliye Bakam yürütür. 

Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu • ve 6 6 arkadaşının, 103 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikine dair kanun teklifi (2/112) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

193 «ayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair 
kanun teklifimiz, gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 
23 . 1 . 1M2 

Adana Milletvekili 
K. SanİbraTıimoğlu 

Hatay 
B. Bahadır 

Konya 
t. Kabadayı 

Edirne 
F. Giritliöğlu 

Tokat, 
R. önder 

İzmir 
M- Uyar \ 
Antalya 
E, Ağva 

Niğde Milletvekili 
A. Eren 

Koeaeli Senatörü 
L. Tokoffîu. 

Adana 
M. Geçioğht 

Trabzon 
A. Şener 

Konya 
F. öefakih. 

Aydın 
/. C. Ege 

Adana 
Y. Akiimur 

İstanbul 
S. Vardarh 

Manisa Milletvdkili 
M. Erten 

Amasya Milletvekili 
R. Arpmıoğlu 

Sivas 
R. Griinay 

Adana 
A. Karomüftüoğlu 
Mardin Senatörü 

K. Oral 
Erzurum Milletvekili 

G, Karaca 
Tokat, 

li. Şeyhoğlu 
Kayseri 

/¥* Sağlam 
Çanakkale 

^ B. Aral 
İzmir Milletvekili 

O. S. Ada! 
Samsun Milletvekili 

F, Geveci 
••Balıkesir 

A. A> Bölak 

Mardin 
M. A- Ankan 

Konya Milletvekili 
V. Tanır 

Adana Milletvekili 
ff. Aksay 

Maraş 
H. F. Evliya 

Denizli 
ff. Oral 

İçel 
M. A. Arslan 

Erzincan Milletvekili 
%. Gündoğdu 

-Samsun . •» 
/. K%Uç 
Bursa 

ER. Ahyürek 
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Sivas 

H. Çeltekii 
Sakarya 

Y. TJlusoy 
Muğla Milletvekili 

C. Oskay 
izmir Millet vekili 

M. A. Ayta§ 
Afyon K. Milletvekili 

M. Turgut 
Oorum Senatörü 

Z. Arsan 
Maraş. Milletvekili 

A. Hüdaioğlu 
Manisa 

8. 

Sivas 
/. Göker 

Diyarbakır 
8. Arslan 

Adana Senatörü 
M. N. Ademoğlu 

N Denizli Milletvekili 
8. Bosna 

i Kayseri Senatörü 
H. Dikeçligil 

Siirt 
8. öner 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Adana Senatörü 
S. ÖnaJ 

Adana Milletvekili 
/. Tekin 

Adana Senatörü 
M. Ünddı 

Çorum 
N. Ahtskahoğtu 

Adana 
A. Savrun 

Maraş Senatörü 
C. Aksu 

İçel Milletvekili 
a Kılıç 

Bursa Milletvekili 
' M. Tayyar 

Aydın Senatörü İstanbul Samsun Milletvekili 
F. Turhangil M. R. Bertan 0. Şahinoğlu 

İsparta Milletvekili Kayseri Senatörü Manisa Milletvekili 
8. Bilgiç H, Kalpaklıoğlu Y. Yakut 

Milletvekili Balıkesir Milletvekili Yozgat 
Çağm- C. Turgut V. Uyar 

GEREKÇE 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümleri memleket gerçeklerine 
uymamaktadır. 

Verginin matrahını tâyinde, tahakkukunda ve tahsilinde ihdas edilen hükümler ile olduğu 
kadar verginin nisbetlerindeki aşırılık ve muafiyet hadlerindeki düşüklülde kanunun kolaylıkla 
tatbiki ve umulan verimi temin etmesi mümkün değildir. 

Götürü gider usulünde vilâyetten vilâyete büyük farklar ve ayrılıklar yarattığı bugünden sabit 
olmaktadır. Defter tutma ve bilanço mükellefiyeti % 70 i okuma - yazma bilmiyen ziraat erbabı 
için içinden çıkılmaz bir problemdir. Götürü giderin bünyesi icabı zarar kabul etmez karakteri 
ayrı ve kaçınılmaz bir mahzur teşkil etmektedir. 

Bütün medeni memleketlerde (Fransa, ingiltere gibi) dahi yarım asra yakın bir intikal dev
resinden sonra zirai gelirlere Gelir Vergisi tam ve kâmil şekilde tatbik edilebilmiştir. 19İ7 - 1950 
arasında İngiltere'de dönüm başına mefruz kira bedeli matrah olarak kabul edilmiştir. Fransa'
da da buna benzer bir usul tatbik edilmiştir. Japonya ve İtalya gibi bizimle hiçbir bakımdan 
kıyaslanamıyacak terakkilere mazhar olmuş milletler bugün dahi dönüm esasına müstenit vergi 
sistemini tatbik edegelmektedirler. 

Türkiye köylüsü, çiftçisi ve ziraati modern vasıta, imkân ve bunların temin ettiği yüz güldü
rücü, verimli, randımanlı ve kaliteli mahsulden mahrum iken bir hazırlık ve intikal devresi dahi 
kabul etmeden en modern esasların tatbikine hedef ittihaz edilmesi zararlı .bir f antaziden ibarettir. 

Küçük, orta ve büyük işletmeleri tazyik etmekte olan ve huzursuzluk yaratan bu sistemin ilga-
siyle ekilen mahsulün cinsine ve arazinin verimine ve yüz Ölçümüne göre değişen dönüm esasına 
müstenit tatbiki kolay, masrafsız, nisbeten alışılmış ve istenen verimi temin edebilecek bir siste
min kabulü lehinde milletvekilleri tarafından yapılmış teklifler mevcudolup komisyonlarda tezek
kür edilmektedir. 

Vergi reform tasarısının bu mevzu ile ilgili kısımlarında da mevcut sistemin ıslaha mııhtâcoi 
duğu binnetî'ce kabul edilmektedir. Şifahi temaslarımızdan Maliye Bakanlığının da yeni bir tasarı 
getireceğianlaşılmaktadır. Mevcut kanunun tatbiki çok yakındır. Bütün bu teklif ve muhtemel 
tasarıların tetkik ve intacı kısa bir zamana sığmıyacaktır kanaatindeyiz. 
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İslahı lüzumu üzerinde koalisyonu teşkil eden A. P. ve C. H. P. niıı açıkça seçim beyanname

lerinde taahhütleri mevcut bulunmaktadır. Milletvekillerinin büyük ekseriyeti de bu bapta ittifak 
etmektedirler. Bu itibarla melhuz haksızlıkları ve istihsal üzerindeki menfi inikaslarını önlemek 
ve yeni teklif ve tasarıların daha rahat bir şekilde kanunlaşmasını temin için teklifimizi hazırla
mış bulunmaktayız. Hazineyi bir gelirden mahrum etmemek için ikinci madde ile 1961 yılına ait 
gelirin tahsilini imkân dâhiline sokmuş bulunmaktayız. 

Geçici Komisyon raporu 

UüUt Meclisi 
Geçici Komisyon 9.2.1962 

Esas No : 2/106, 2/112 
Karar No :2 

Yüksek Başkanlığa 

Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 66 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair kanun teklifime Manisa Milletvekili Süley
man Çağlar ve İM arkadaşının Zirai Kazanç Vergisi tatbikatının tehiri hakkında kanun teklifi, ko
misyonumuzun 9.2.1962 tarihli toplantısında Maliye ve Tarım Bakanlıkları temsilcilerinin de işti 
rakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Aynı mealde olan iki teklifin tevhiden ve Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 66 ar
kadaşının teklifi görüşmeye esas alınarak yapılan müzakereler sonunda : 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikatta pek çok aksak
lıkla»^, şikâyetlere ve memleket tanmma da zararlara mucibolduğu bilhassa vergi matrahının tâyini 
nisbetler ve muafiyet hadleri ve götürü usulün arz ettiği tatbikat farklan ve takdir farklan yönün
den verginin bu malî yıl döneminde aynı ile tatbiki halinde içinden çıkılmaz zorluklar doğuracağı 
mütalâa edilmiştir, 

Nitekim Hükümet de bu hususu müşahede eylemiş olmakla acele tadil tasanlannı hazırlamış ve 
bir tehir teklifinin de Meclise bugün sunulacağını ilgililer ifade eylemişlerdir. 

Kemal Sanibrahimoğlu ve arkadaşlarının gerekçesinde zikredilen diğer hususlar da varit görül
müştür. 

Hükümet de teklifin esasına mutabakatını Maliye Bakanı vasıtasiyle ifade etmiştir. Her ne ka
dar Hükümetçe 1962 Haziranına kadar tehir istenildiği ifade olunmuş ise de tasan yeni hükümler ted
vin edilinceye kadar tâbiri ile daha şümullü ve muhtemel gecikmeler için de yeni teklifleri icabettir-
miyecek mahiyette bulunduğundan aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin ikinci maddesine göre 193 sayılı Kanun hükümleri mucibince tahsili icabeden Zirai Ge
lirler Vergini getirilecek yeni kanun ve tadil esaslarına ve hükümlerine göre yapılacaktır. 

Teklifin kabul edilen şekliyle İ93 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hüküm
lerinin tatbiki tehir edildiği cihetle bu hususta mükelleflerden 1962 Mart ayı sonuna kadar veril
mesi muktazi beyannameler de istenilmiyecektir. 

Kanun teklifinin istihdaf ettiği maksadı teminen yürürlük tarihi komisyonumuzca değiştiril
miştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa arz orlunur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 

Trabzon Konya Ordu Adana 
A. Ş$ner t. Boran A, Bodur A. Karamüftttoğlu 

îmzada bulunamadı 
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Ağrı 
N. Güngör 

Yozgat 
T. Nizamoğhı 

Muğla 
T. Şahin 

Yozgat 
Muhalifim 
CSungur 

Niğde 
ff. Özalp 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

Muhalefet şerhi 

Siirt 
A. Taşa 

Hükümet bu mevzuda daha mufassal kanun tasansım sevk ettiğini 7.2.1962 günü 
resmefi beyan etmiştir. -

Bu sebepten Hükümet tasarısının beklenilmesine zaruret olduğuna inanıyorum. 

Yozgat 
C. Sungur 

ADANA MİLLETVEKİLİ KEMAL SAEIİB 
RAHİMOfiLU VE 66 ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Zirai Gelir
lerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair 

kanon teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun Zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbi
ki bu bapta yeni hükümler tedvin edilinceye ka 
dar tehir edilmiştir. 

MADDE 2. — 1 . 1 . 1961 tarihinden 31 . 12 
19.62 tarihine kadar geçen devreye aidolup 193 
sayılı Kanun hükümlerine göre tahsili icabeden 
Zirai Gelir Vergisi tedvin edilecek yeni esaslara 
göre tahsil olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 4. 
ı-ütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı yü-
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Zirai Gelir
lerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair 

Kanım 

MADDE 1. Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir* 

MADDE 2. Teklifi» t 2 m-i maddesi uyııen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -~ Bu kanun 28 Şubat 19t>2 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer 

MADDE 4. - Teklifin 4 neü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

* • » * • -

M. Meclisi ( S. Sayısı : 20) 




