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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 322:323 

2. — Gelen kağıtlar 323 

3. — Yoklama 324 
4. —. Başkanlık Divanının Genel Ku-

' rula sunuşları 324 
1. — İstanbul Milletvekili Ahmet 

Oğuz'un, .önemli 'memleket meselelerinin, 
gündem dışı ve ıgeçen tutanak özeti vesile 
edilerek konuşulmasının usule uymadığı
na dair demeci 324 

2. — Adana Milletvekili Kasım Gü-
lek'in dış itibar konusunda, 'gündem dışı 
demeci 324:325 

3. — Erzurum Milletvekili Cevat ön-
der'in, Bizim Radyo adiyle neşriyat yapan 
radyo istasyonu haikkmda, demeci 325:327 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibraihimoğlu'nun, ateşli silâhların ve taşı
ma rulhsatlarının idari makamlarca takdir 
hakkı tanınarak iadesi ve verlgi, toprak 
ve zirai relform tasarılarının süratle Mec
lise ıgetirilmesin'e dair demeci 327:328 

5. — ©ursa Milletvekili Sadrettin Çanı-
ga'nın, Bursa ve çevrelerine yağan şid-

Sayfa 
detli yağmurlardan zarar ıgörenlere yar
dım yapılması 'hakkında demeci 328:329 

6. — Aydın Milletvekili M'eihmet Ya
vaş'm öldüğüne dair Başbakanlık tezke
resi (3/395) ve rahmetlinin ölümü müna
sebetiyle Yugoslav Federatif Oumlhuriyeıti 
Başkanlığının taıziyet telgrafı 329 

7. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanunu gereğince Kurula üye se
çimi ' 329:330 

8. — Yeniden teşkili gereken Bütçe 
Komisyonu seçimi 330:331 

9. — Aydın Milletvekili Melhmet Yavaş 
ve Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, 1111 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ek talhsil durumuna göre »hiz
met süresi hakkındaki kanun teklifinin 
'geri verilmesine dair önergesi (2/141, 
4/104) 331 

10. — İhracatı geliştirmek amacı ile 
vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alına
cak tedbirlere dair kanun tasarısının Ge
çici ibir Komisyonda görüşüLmesine dair 
Sanayi Bakanı Fethi Çelifcbaş'ın önergesi 
(1/303, 4/105) 331 



"" Sayfa 
5. — Görüşülen işler 331 
.1. — Aydın Milletvekili İsmet Sez

gin, 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 neü madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
mici maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Ka
nuna 'bir madde ilâvesi hakkında kanun 
teklif inin Cumhuriyet Senatosunca reddi
ne dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Oumlhuriyet Senatosu ve 'Mil
let (Meclisi Bütçe komisyonları raporları 
(2/39) (S. Sayısı: 165 e 2 uci ek) [Da
ğıtma tarihi: 26 . 9 . 1962] 331 :332 

2. — Karayolları Uımum Müdürlüğü
nün '1957 ibütç'e yılı Hesabı Katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Sayıştay 'Başkanlığı tezkeresi ile 
Karayolları Umum Müdürlüğünün 1967 
malî yılı Hesajbı Kat! kanunin tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/135. 1/70) 
(.S. Sayısı: 258) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 
1962] 332:333 

3. — Bursa Milletvekili Ziya Uğur ve 
92 arkadaşının, '6183 sayılı Âmme alacak
larının tahsil usulü hakkındaki Kanuna 
gec,ici !bir madde eklenmesin'e dair 40 sa
yılı Kanuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun/teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları '(2/203) (IS. Sayısı: 

6. — Sorular ve cevaplar 339 
# 

A) Sözlü sorular ve cevaplan 339 
1. — Zonguldak Milletvekili Kenan 

Eserugin'in, çeşitli yönlerden istismar edi
len Eminsu konusu hakkında neler düşü
nüldüğüne dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/367) 339 

2. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Diyarbakır, Mardin;, Siirt ve ci
varı illerde henüz yakalanamamış bulunan 
gıyabi mevkufların adedine ve bunların 
yakalanmaları için özel sın ette tedbir alı
nıp 'alınmadığına dair İçişleri Balkanından 
sözlü sorusu 06/368) 339 

3. -Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'ın, kaçakçılığın meni ve l.akilbi 
maksadiyle istimlâkine, karar verilen Giî 
ney - Doğnjdaki arazilerin istimlâkinden 
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vazgeçme yoluna, gidilip gidilmıiyeceğitıe 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 339 

4. — Aydın Milletvekili Kesat öz&rda'-
ınıı, Almanya'nın Mülheim kasabasında 
her yılın 21 Şubatında tertibedilen Türk 
Haftası adındaki festivale 1963 yılında iş
tirak edilmek üzere bir teşebbüs ve hazır
lık yapılıp yapılmadığına dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/375) , 339 

5. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
•Hakkı Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi 
bitirip de üniversite ve yüksek okullarla 
giremiyeu öğrenci adedine ve bunlar hak
kında ne düşünüldüğüne dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/384) 339 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, üniversite ve yüksek okullara giremi
yen! er için ne gibi. tedbirler alındığına ve 
gece üniversitesi ile gece yüksek okulları 
açılması hakkında ne gibi çalışmalar ol
duğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/386) 339 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özard'a'-
nı n, Yüksek Adalet Divanı eski Başsavcı
sı hakkında yapılan neşriyata dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/388) 339 

8. — Antlya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Güneş Matbacılık Türk Anonim Şirke
tinin Hazineye intikalinden sonraki duru
muna. dair Maliye1 Bakanından sözlü so
rusu (6/390) 339 

9. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, bir banka kurulması maksadı ile 
tütün müstahsilin dan para toplanmış ol
masına rağmen, bankanın şimdiye kadar ne 
sebeple kurulamamış olduğuna dair Tica
ret, Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanla
rından sözlü sorusu (6/393) 339 

10. — Manisa Milletvekili Muammer 
Hlrten'in, çekirdeksiz kuru üzümün asgari 
ilhraç fiyatına, dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/394) 340 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Güney - Doğu Anadolu bölgesinde ka
vakçılığı n önlenmesi için mayınlama ve is
timlâk işine ne zaman başlandığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/395) 340 
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12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'

un, 1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz ola
rak Suriye uyruğuna geçen Türk vatan
daşı bulunup bulunmadığı ve bunların 
yeniden Türk vatandaşlığına alınıp alm-
mıyacağı hakkında neler düşünüldüğüne 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/396) 340 

13. — Konya Milletvekili İrfan Ba
ran'm, Anayasa ve demokrasiye aykırı. 
olduğu tesbit edilen kanun ve hükümle
rin kaldırılması veya değiştirilmesi işine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/399) 340 

14. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'-
in, haşhaş ekimi ve afyon satmalınması 
hakkındaki mevzuatın müstahsil lehine 
değiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/400) 340 

15. — Gümüşane Milletvekili Nurettin. 
özdemir'in, Malatya'nın Hekimhan ilçesi 
Deveci ve Karakoz mevkilerinde Maden ( 

Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından de
mir madeni araması yapılıp yapılmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/401) 340 

16. — Sinop Milletvekili Cemil Kara-
han'm, yurdumuzda bir senede kaç hek
tar orman yandığına dair Tarım Babanın
dan sözlü sorusu (6/402) 340 

17. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, Hopa - İstanbul sahil şosesinin 
yapılması hususunda bir proje bulunup bu
lunmadığına dair Bayındırlık ve Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu! (6/404) 340 

18. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, 
kuraklık sebebiyle, kredili olarak verilen 
buğdayın bedelinin alınmaması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/405) 340 

19. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, siyasi hükümlülerden, hastalıkları se
bebiyle, kimlerin tahliye edilmiş olduğu
na ve daha kaç hasta mahkûm bulunup 
bunların tahliyeleri için ne düşünüldüğüne > 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/406N. 340 
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20. — Sivas Milletvekili Tahsin Tür-

kay'm, Amerika Cumhurbaşkanı Yardım
cısına verilen hediyelerle, misafirimizin 
verdiği hediyelere dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/407) 340 

21. — Trabzon Milletvekili Ali Şakir 
Ağanoğlu'nun, Trabzon ili ile Akçaabat 
ve Maçka ilçelerinde mahsulü hasara uğ-
rıyan tütün müstahsilinin yardımına ko
şulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/408) 340:341 

22. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'-
ın, memleketimizde ağır işliyen, pahalı, 
bürokratik, me'suliyet ve salâhiyet münase
beti belli olmıyan teşkilâtın düzeltilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/409) 34İ 

23. — Balıkesir Milletvekili Süreyya 
Koç'un, Ankara 3 ncü Ağır Ceza Mahke
mesinde 17.9.1962 günü vukübulan olaya 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/410) 341 

24. — Samsun Milletvekili Mehmet Ba-
şaran'm, Türkiye Emlâk Kredi Bankası
nın işlemlerine ait bilgiyi «KİM» dergisine 
verenler hakkındaki tahkikatın neticelenip 
neticelenmediğine dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/411) 341 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Veli Başaran'm, Afyon Karahisar'm San
dıklı ilçesi polis karakolunda bir vatan
daşa işkence edenler hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/412) 341 

26. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
mn, merkezi Madrit'te olan Zeytin Yağı 
Müstahsili Memleketler Konseyine Türki
ye'nin asıl üye olarak iştirak etmemesi se
bebine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/413) 341 

27. — Ankara Milletvekili Ahmet Üs
tün'ün, bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai 
gübre temin edilip edilmediğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/414) 34İ 

28. — Ankara Milletvekili Ahmet Üs-
tün'ün, muhtaç çiftçiye ne miktar tohum-
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luk fouğday yardımı yapılacağına ve bunun 
vaktinde verilme'si için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/415) 341 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul Belediyesi imar Müdür
lüğü tarafından, inşaat projelerinin müra
caat tarihinden itibaren 1 ay geçmedikçe 
tasdik edilemiyeceği hakkında bir kanar 

"alındığının doğru olup olmadığına dair 
içişleri ve imar ve iskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/416) 341 

30. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul'un . muhtelif yerlerinde 
açıkta akan ve etrafa mikrop saçan dere 
ve lâğımlar hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık, içişleri ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/417) 341 

31. -r- izmir Milletvekili Şinasi Oşma'-

Sayfa 
nm, tezahüratını tecavüz seviyesine vardı
ran spor sahalarındaki bâzı taşkın seyirci
lerin hareketlerine dair Devlet Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/418) 341 

32. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, basında raslanan sol ve komüni-
zan neşriyat karşısında ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair, Başbakandan sözlü 
sorusu (6/419) 341:342 

33. — Aydın Milletvekili Mustafa 
Şükrü Koç'un, tapulu kültür arazisinin or
man hudutları içinde sayılması yönünden 
Anayasaya aykırı uygulamaların önlenme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/420) 342 

34. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv'ün, Türk sporunun çeşitli kollarında 
bir ilerleme olup olmadığına ve Spor -
Toto Teşkilâtına dair Devlet Bakanından 
dozlu sorusu (6/421) 342 

- • « » > • • « 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına istanbul 
Milletvekili Muhiddin Güven'in, 2 Ekim 1962 
Salı günü Ankara'da vukubulan nümayiş ve 
olaylar hakkındaki demecine, Hükümet adına 
Başbakan ismet inönü cevap verdi. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nu gereğince Kurula üye seçimi yapıldı. Ara
nılan nisap hâsıl olmadığından seçimin gelecek 
Birleşimde tekrarlanacağı Başkanlıkça bildi
rildi. 

Yeniden teşkili ıgereken Bütçe Komisyonu 
secimi, C.K.M.P. den seçilecek üye sayısının üç 
olması icabettiği ve hesapta yanlışlık olduğu 
cihetle gelecek Birleşime bırakılması hakkın-
daki teklif kabul olundu, 

'Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi okundu, kabul edildi. 

Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 
bütünlüğünün korunması hakkındaki kanun 
teklifi Millet Meclisince kabul olundu. 

5 . 10 . 1962 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

ö. Z. Dorman 

Kâtip 
Bolu 

Z. Baltacıoğlu 

Kâtip 
istanbul 

F. Bozbeyli 
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SORÜLAE 

Sözlü sorular 
1. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-

nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun 12.9.1962 
tarihli 115 nci Birleşiminde gündem dışı yapı
lan görüşmelere dair sözlü soru önergesi (6/423) 

2. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö-
ğüş'ün, tekzip hususunda görevini kötüye kul
lanmış bulunan Ankara İkinci Sulh Ceza Hâki
mi hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
sözlü soru önergesi Adalet Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/424) 

Yazılı sorular 
1. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-

men'in, Giresun ilinde 1960 ve 1961 yılları büt
çesiyle realize edilmesine karar verilmiş oldu

ğu halde, bilâhara vazgeçilen veya ikmal edil-
miyen Devlet yatırımı bulunup bulunmadığına 
dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/191) 

2. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, memleketimizdeki lise ve ortaokul mev
cuduna dair yazılı soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/192) 

3. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Genel ve mülhak bütçeli idarelerde va
zife gören memurlardan haklarında 6435 sayılı 
(Kanun ile 5434 sayılı Kanunun 89 ncu madde^ 
si hükmü tatbik edilmiş olanlara dair yazılı 
soru 'önerjgesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/193) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Ma
arif 'teşkilâtına daıir oilan Kanunun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair Ikanun teklifi 
(2/310) (Millî Eğitöim ve Bütçe komisyonları
na) 

2. — Kastamonu MilletveMl Sabri Keskin 
ve dört arkadaşınım, Köylü ve çiftçilerin T. C. 

Zftraat Bankasına olan bâzı borçlarının taksit-
lendirilme'sine dair Ikanun ''teklifi'(2/311) (Ta
rım, Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkere 

3. - - Aydın MilH'eıtvelkıili Reşat özarda'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/393) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 



B t B Î N C l OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 

KÂTİPLER : Zeki Baltacıoğlu (Bolu), Muslih Görentaş (Van) 

BAŞKAN — Birli eşıimli aıçıyoram. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklanıa yapıia,c>aıktır\ 
(Yoklanma yapıldı.) 
BAŞlKAN — Ooğunluğıümıuız vardır, görüş

melere Ibaşlıyoruz. 
Efendim, Ston hâdiseler münasebetiyle m cırı -

loketimizin dış itibarını ilgilendirmesi bakım m-
dan Sayın Kasım Gülok'in gelçen (Birleşimde is
tedikleri konuşmanın ibu 'birleşime talikini ken
dilerinden riea etmiştim. Şimdi kendisine söz ve
riyorum. 

1. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz'un,-
önemli memleket meselelerinin gündem dışı ve 
geçen tutanak özeti vesile edilerek konuşulması
nın usule uymadığına dair demeci 

AHMET .OĞUZ (Istanibul) 
da süz istiyorum, efendim. 

Usul hakkı n-

B AŞK AN — Buyuran. 
AHMET OĞUZ (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, son cimlerde Yüksek 'Meclisinizden 
gündem dışı alman «Merin istikameti âdeta Mec
lis hayatında raslanmıyan yeni /bir ufuk açmak
tadır. Memleket çapında Yüksek Mecliste te-zdk-
(kür edilmesi lâzımgelen çok mühim meselelerin 
dahi (gündem dışı tâbiri aTtmda konuşulmasına 
müsaade edilmekte ve yine Ibuna covaibolarak 
(gruplar adına .süz alınmakta, Hükümet de çıkı D 
."bunlara cevap vermektedir. .2 Ekimden ıbu tarafa 
cereyan eden hâdiselerin ehemmiyeti karşısında 
(bunları memleket çapında ele alıp tetkik ve te
zekkür etmek Yüksek Meclisin elibetteki hakkıdır. 
Ama Ibir gündem dışı söz alıp iburaya çıkmakla ıbu 
mûvzuiara 'burada temas edip geçmek yerinde ol
maz kanaatindeyim. ıHal iböyle olunca (büyük 
ıgrap 'teşekküllerine dayanan (partilerin bir gün
dem dışı usulüne dayanmak suretiyle, Ibu dâva
lara temas etmeyi tercih ettiklerini esefle müşa
hede et m ekteyim. 

Elimizdeki mevzuat, bir istizah takririni açık 

veya gizli olarak gruplara getirmek hakkını ta
nımaktadır. Biz Ibu yolda devam edersek, .millî 
varlığın ve birliğin esasını teşkil edecek çok mü
him meseleler gruplarca taakkul edilmiyecck. 
Fantiler (basılacak, mal, can emniyeti ylo'k olacak 
•ve fakat <biz tüzüğün müsaade ettiği zaptı sabık 
hakkındaki konuşma salâhiyetine dayanarak, bu 
mühim mesele1]eri gündem dışı konuşmak »suretiy
le Ibertaraf edeceğiz. Bunun usul olmamasını 
Yüksek Riyasetten bilhassa rica d ecrim. 

Bakınız şu anda .memleketin dış itibarına ta
allûk eden mühim !bir mevzuu yine gündem dışı 
ısöz yoliyle tezekkür edilmek istenmektedir. Bil
işi Ibu şekilde tezekkür etmek, işleri 'halletmek de
ğil, iğlâk etmektir. Gündem dışı söz almak bir 
»turum evvel yapılan sataşmalar, cereyan eden 
konuşmalar zapta yanlış geçme ıbaibmda olur ve 
bu bapta yapılmalıdır. Bu itibarla (bendeniz iğ-
lâktan (başka faydası lolmıyan 'memleket çapında
ki mevzuların gündem dışı yoliyle değil, gruplar 
tarafından, Sayın milletvekilleri tarafından (baş
ka yollarla Meclise getirilip tezekkür edilmesinde 
fayda mülâhaza 'etmekteyim. (Bu gittiğimiz yol 
(Meclis çalışmalarında anlayışı, (birliği bir kat da
ha seLbedecektir. 

Arz ederim, efendim. (Alkışlar.) 

2. — Adana Milletvekili Kasım Gülck'in, d-ı>: 
itibar konusunda gündem dışı demeci. 
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BAŞKAN — Kasım Cülek. 
KASIM GÜDEK (Adana) — Sayın arkadaş

larım, dış itibar .konusunda bir açıklama yapmak 
için huzurunuzdayım. Duş itibar konusu memle
ketin ıson derece hassas bir mevzuudur. 

Dış itibar hepimizin teker teker itiba
rıdır. Dışarıya Meclisimizi temsilen gönder
diğiniz biz arkadaşlar, dışarda milletin 
itibarı konusiyle yakından ilgiliyiz. Bu hu
susu büyük bir hassasiyetle takibetmekte-
yiz. Muhtelif vesilelerle dış itibarımızı ilgilendi
ren mesele bahis konusu olduğu vakit gereken 
karşılık derhal verilmiştir ve verilmektedir. Av
rupa Konseyi'nin son toplantısında, bundan ev
velki 1 - 2 toplantıda olduğu gibi, bir - iki çat
lak ses çıktı. Adı daha evvel duyulan ve Türk-
çesi şeytan mânasına gelen Luçifero çıktı ve 
Türkiye'den bahsetti. Kendisine gereken cevabı 
en açık ve şiddetli bir şekilde verdik. Reye kon
duğu vakit bir tek Luçifero el kaldırdı. Bunu 
bilhassa belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gibi çatlak ses
ler zaman zaman çıkabilir. Bir Luçifero'nun kal
kıp bir iki lâf etmesi itibarımıza toz bile kon
durmaz. Biz, Avrupa'da daima her vesile ile an
lattık, Türkiye'de inkılâp oldu, inkılâptan sonra 
verilen söz tutuldu, Kurucu Meclis toplandı, 
dünyanın en iyi hazırlanmış anayasalarından 
birisini hazırladı ve arkasından hepimizin ifti
har edebileceği ve yabancıların toz konduramı-
yacağı dürüst bir seçim yapıldı. Bugün Avru
pa'nın birçok memleketlerinde yapılan seçimler 
üzerinde hâlâ ihtilâflar mevcuttur. Bâzı memle
ketler, memleketlerinde yapılan seçimlerin dü
rüst olmadığı noktasından o kadar ihtilâfa düş
müşler ki, muhalefet partileri birbirine girmiş
ler ve dünya parlâmentolarına heyetler gönder
mişlerdir. 

Yine anlattık ki, Türkiye'de her partiden 
vatandaşlar, parti dışında ve partiler üzerinde 
vatansever insanlar Atatürk ilkelerini ve de
mokrasi rejimini korumak için çalışmakta gay
ret sarf etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, millî itibar son de
rece hassas bir konudur, dedim. Bütün dünyada 
bu böyle görülmektedir. Bunun bir ufak misa
lini vereyim : 

Bir müddet evvel memleketimize Almanya'
dan muhalefete mensup bir mebus geldi. Kendi
siyle konuştuk, kendisine birçok sualler sorul-
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du, bu adam dedi ki : «Ben muhalefete mensu
bum. Fakat, yurt dışında ancak bir Almanya 
vardır. Ben muhalefete mensubum, diye hiçbir 
suretle memleketim hakkında menfi tek kelime 
söylemem.» 

Yine bir misal daha vereyim : Birkaç yıl ev
vel Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
Almanya'ya iktidara ve muhalefete mensup me
buslar olarak bir heyet gitmiştir. Almanya'nın 
başşehrinde büyük bir ziyafet verildi. Bu ziya
fette Alman Devlet adamları da vardı. İktidara 
mensup bir mebus kalktı, konuştu. Arkasamdan 
muhalefete mensup bir mebus arkadaş konuştu. 
Her ikisi de biz memleketimizde birbirimize 

• muhalifiz, aramızda şedit mücadeleler geçer, 
ama yurt dışında hepimiz Türk mebusuyuz, he
pimiz beraberiz, hepimizin beraber olduğumuz 
meselelerin başında da Türk - Alman dostluğu 
gelir, dendi. 

Dünyada Türk Milletinin tarih boyunca bü
yük itibarı mevcuttur. Hür dünyanın savunması 
bakımından yaptığımız fedakârlık herkesin 
gözü önündedir. Her vesile ile bunları yeni baş
tan belirtmek de bizlerin vazifesi olmuştur. 
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

3. -— Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 
Bizim Radyo adiyle neşriyat yapan radyo istas
yonu hahmda demeci 

BAŞKAN — Sayın Cevat önder, Bizim Rad
yo adı ile neşriyat yapan radyo hakkında gün
dem dışı söz istemişlerdir, buyurun. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Pek muhte
rem milletvekilleri; Tür'k demokrasi ve hürriyet 
mücadelesi tarihinde ve hattâ dünya siyasi ta
rihinde misli görülmemiş hâdiselerle karşı karşı
ya bulunmaktayız. Büyük Türk Milletinin ve
kâlet ve mesuliyetini taşıyan insanlar olarak, bu 
hâdiselere tekrar tekrar eğilmemiz, hâdiselerin 
başka cihetlerini araştırmamız gerekir. Bugün, 
bir gazetede verilen bir habere, çok ehemmi
yetle dikkatinizi çekmek isterim. Haberin baş
lığı şudur : 

«Türkiye'de komünist ihtilâli olacakmış!..» 
Yeni İstanbul gazetesi, Demirperde Radyosu 

Bizim Radyonun, 27 Eylül 1962 tarihli yayının
dan bahsetmekte, Hükümetin ve bütün Türk 
efkârı umumiyesinin nazarı dikkatini çekmek
tedir. 
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Bizim Radyo 27 Eylül 1962 tarihinde, saat I 

13,15 te, Türkiye Komünist Partisi Merkez Ko- I 
mitesinin, halkımıza çağırışı, adı altında bir I 
metin yayınlamıştır. «Bütün Türkiye halkına» I 
başlı ğiyle başlıyan bu çağında, çok şayanı dik
kat pasajlar mevcuttur. Şimdi bunlardan birini I 
okuyacağım .- I 

«Memleketimizi 'bugünkü feci duruma sürük- I 
liyen gerici kuvvetler, millî varlığımızdan ayak- I 
ta kalan ne varsa hepsini yok etmek için yıkıcı I 
faaliyetlerine hız verdiler. 27 Mayısla sonuçla
nan hareketin getirdiği Anayasa, memleketin I 
ve halkın gerçek ihtiyaçlarını karşılamak ve I 
hakkiyle uygulamaktan uzak olsa da, bâzı hak
lar sağlamıştır. Bu bile boynumuza vurulan eko
nomik, politik ve askerî boyunduruğa rağmen, I 
halkımızın gericiliğe karşı savaşla «İde ettiği bir I 
başarıdır; bir kazançtır. Fakat bugünkü ortak I 
Hükümet memlekette demokrasinin demokratik I 
kuvvetlerin gelişmesini engelliyor. Gerici kuv- I 
vetlerin yararına çalışıyor; onlara kuvvet, cesa
ret ve imkân veriyor.» I 

Bizim Radyo, bu sözlerle Parlâmentoda tem- I 
sil olunan ve birer millî teşekkül olan siyasi j 
partilerin hepsini, gericilikle itham ediyor. Ko- I 
alisyon Hükümetini, gericilerin hâmisi olarak 
gösteriyor. Esefle söylemek gerekir, Bizim Rad- I 
yo ağziyle konuşan bâzı gazete ve mecmualar ve I 
hattâ siyasi şahsiyetler mevcuttur. Bizim Rad- I 
yonun vasıtasiyle Türkiye Komünist Partisi I 
zehir saçmaya devam ediyor. Ve aynen şöyle di- I 
yor : 

«Türkiye Komünist Partisi, halkımızın em
peryalizme karşı, millî bağımsızlık için gerıcilı- I 
ğe karşı, demokrasi için giriştiği savaşta daima I 
ön safta ateş hattında yer almıştır. Bundan böy- I 
le de bu savaş hattında savaşacaktır.» I 

Muhterem arkadaşlarım, bu insanı irkilten 
sözleri iyice dinleyiniz. Türkiye hakkında du- I 
yulan niyet ve arzuları iyice anlayınız. Bakın, I 
(bir Mehmet Ali Ayhar çıkıyor, Türkiye İşçi Par- I 
tisinin, Eyüp ilçesinin açılışında, şu şekilde ko- I 
nuşuyor : I 

«Biz Faşizmin tek partili biçimini de çok par- I 
tili biçimini de yaşadık.» I 

«İşçi sınıfı, emekçi halk yığınlarını uyara- I 
cak, halkçı ve devrimci, Atatürkçü ordumuzla I 
elele demokrasiyi, Anayasayı koruyacaktır.» I 

Şimdi, orduyu, Atatürk'ü, vatanperver Türk I 
işçisini paravana yapan bu şaklabanın sözleriyle, | 
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Bizim Radyonun, , Türkiye Komünist Partisine 
atfen yayınladığı şu hezeyanları, lütfen karşı
laştırın : 

«İşçiler, köylüler, ileri aydınlar, yurtsever 
subaylar, millî bağımsızlık ülküsüne bağlı genç
ler, yabancı sermaye karşısında koruyucusuz 
kalan millî sanayiciler, iş adamları, bütün Türk 
halkı, Türkiye Komünist Partisi size teslimdir. 
Gerici kuvvetler gemi azıya almışlardır. Bu 
kuvvetler açık bir Faşist diktatörlüğü kurmak 
ve memleketi bir atom harbinde yok etmek yo
lunda yürüyorlar. Korkunç plânlarını gerçek
leştirmek için de, önce ilerici kuvvetleri ezme
ye hazırlanıyorlar. Bu plânların gerçekleşmesi
ni önliyecek tek kuvvet, bütün ilerici, demok
ratik kuvvetlerin tek cephe 'birliğidir. Bu.bir
liği sağlamak için, teşkilâtlanınız, savaşınız.» 

«Türidye Komünist Partisi, Türk komünist
leri, bu savaşta daima olduğu gibi, halkımızın ya
nındadır.» 

Şimdi, lütfen cevap verir misiniz ve lütfen 
söyler misiniz, Sayın Başvekil, Sayın Kabine aza
ları; 

Nedir bu Türkiye Komünist Partisi? Mev
cut mudur, değil midir? Kimdir Türk Milleti
nin millî vahdetine kasdedenler? «Millî Kurtu
luş Cephesi» kurulmasını istiyenler, vatanper
ver Türk halkını ve çilekeş Türk basınını, ileri
ci - gerici diye ayıranlar, kimlerdir? O. H. P. 
de dâhil Parlâmentoda temsil edilen bütün par
tilere gerici ve statükocu diyenler, kimlerdir? 

Hangi menfur eller, Türk Milletini iç sava
şa sürüklemek istiyor? 

Kızılay meydanını, arena (haline sokmak is
tiyenler İklimlerdir? Kızılay'a dolan sabiler hil-
miyerek .kimlere alet oluyorlar? 

Muhterem arkadaşlar; bu arada üzerinde 
Ehemmiyetle durulması ica'beden ibir noklta daha 
var. Dün Cumlhuriyet Senatosunda Osman Kok
sal dedi ki «Eikıim ayı hâdiselere gelbedir.» El-
ibette, eski ihtilâlci 'bu ısöızleri 'boşuna söyleme
miştir, 'bir bildiği vardır. Hükümet (bu »(izleri 
hirdh'bar telâkki etmiyorum? 

Hangi ,'hâdi'selere gelbedir? Türkiye nereye 
götürülmek isteniyor? Hülküm'etin (tahkik e'tme-
si millet kaderinde söz saMfoi olan bizlerin 'bil
mesi ieabetmez mi? 

Aziz arkadaşlarım diğer /bir husus da şudur: 
Kızılay'a dökülen çocuklar, Parlâmentoyu mâ
nevi ve maddi 'baskı altına almak istemekte-
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dirler. (Gürültüler, «öyle şey yok» sesleri) Türk 
Ceza Kamımı, Tedbirler Kanunu nerededir? i 
Hükümet nerededir? En fazla vatandaş toplu
luğuna hitabeden bir partinin harimi ismetine 
tecavüz 'edenlerin; 'basın hürriyetine darlbe 
atanların; fikre yumruk sallıyanların üzerine, 
Hükümet niçin yürümüyor'? Milletin ve Devle
tin rencide edilmiş olan haysiyetini 'kim tamir 
edecek, kim koruyacak? (Halk Partisi sırala
rımdan: «.Sen isen» sesleri) Evet 'ben ve Türk 
Milletli. Türk Milletinin naçiz 'bir temsilcisi ola
rak'bu soruları soracağız ve İhale bildiğimiz yol
da yürüyeceğiz. Bilgim meimlekette ihtilûl be
yannameleri dağıtılıyor, yayınlanıyor. Millî 
Devrim Ordusu deniyor. Hangi Milli Devrim 
Ordusu? (Biz bu 'memlekette 'bir tek ordu tanıyo
ruz. O da 'Türk Millî Ordusu ve Silâhlı Kuvvet
leri. (iSbldan ve sağdan •alkışlar) 

Hükümetin dikkatini çekiyorum : 
Türkiye tarihî (bir dönemeç noktasındadır. 

Bu milletin beka dâvasını, burada dile getirmek 
istiyorum. 'Biz (burada parti olarak 'konuşmu
yoruz, partimiz adına da konuşmuyoruz. Türk 
Milletinin naçiz Ibir mümessili olarak 'heyecan
la bulgünkü durumu dile getirmek işitiyoruz. 
Maruzatımız bundan ibarettir. 'Gocıınanlar go
cunur; al'giyemler allanır arkadaşlarım! (Sağ- | 
dan alkışlar)! 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, ateşli silâhların ve taşıma ruhsatları
nın idari makamlarca takdir ıJıakkı \taninarak ia
desi ve vergi, toprak ve zirai reform tasarıları
nın süratle Meclise getirilmesine dair 'demeci. 

BAŞKAN — Ruhsatlı ateşli silâhların iade
si ve Zirai Gelir vergileri hakkında Sayın Ke
mal Sariihrahimöğlu 'gümdem dışı söz istemiş
ti. Buyurun. 

KEMAL SAR1İİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem millet'vekilleni; âcil mahiyet taşıyan 
ve ehemmiyetli gördüğüm bâzı memleket mese
leleri üzerimde Yüksek Meclisinizin ve Hükü
metin dikkat (nazarlarını çekmek maksadiyle söz 
almış (bulunmaktayım: 

1. Hepinizce malûm 'olduğu üzere vatan
daşlar Ibir İnkılâp ertesinin durulmamış hava
sından faydalanan 'muhtelif kaynaklar tarafın
dan, Hükümet, meclisler ve biıhiri aleyhine 
kıyasıya 'Ve .insafsızca kışkırtılmaktadır. Bu 
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meş'um gayretlerin semere vermekte olduğunu 
•esefle müşaihâde etmekteyiz. 

Bu hava içinde, "27 Mayıs 'İnkılâbından son
ra emniyet mülâhazasiyle toplattırılmış hulunan 
ruhsatlı ateşli silâhların (taşıma ruhsatları ile 
birlikte iadesine dair ısdar edilen kararname
nin huigünlkü şümulü ile tatbikini memleket em
niyeti hakımımdan mahzurlu saymaktayım. 

, İşi ve durumu itibariyle silâh taşımak zo
runda bulunan iyi hal sahibi vatandaşlara, si
lâhlarının ve taşıma rulhsatlarının iadesinin lü
zumunu ve faydasını ka'bul 'ediyorum. Ancak; 
vaktiyle ibu zaruretim hududu aşılarak, cömert
çe taşıma ruhsatı verildiği bir vakıadır. 

Bu İtibarla, kararın fiilen tatbikime haşlan
mamış olduğuna göre, Hükümet tarafından 
acilen bir karar alınarak, ruhsat vermeye yet
kili makamlara, taşıma ruhsatlarını bulundur
ma ruhsatına tebdil, hat tâ lüzum gördükleri 
hallerde 'büsbütün istirdat için geniş takdir hak
kı verilmeli ve telle tdbliğ edilmelidir. Bu su
retle taşıma ruhsatı zaruret hudutları aşılma
dan verilmiş ve memleket .emniyetini tehlikeye 
düşürebilecek ihtimaller 'kısmen de 'olsa berta
raf edilmiş olur düşüncesindeyim. 

2, Memlekette huzurun temininin, temel şar
tı ; iktisadi inkişafın ve sosyal dengenin süratle 
ve selâmetle teminidir. İktisadi inkişafın ve sos
yal dengenin temin 've tesisinin, adaletli ıbir vergi 
reformu ve 'memleket (gerçeklerine .uygun toprak 
reformu ve zirai reformla büyük ölçüde 'gerçek
leşme yoluna ıgireceği münakaşa götürmez (bir ha
kikattir. 

iSayın Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Mvliya, 
ile 'birlikte Meclis açıldığında Başkanlığa takdim 
ettiğimiz ve halen Maliye Komisyonunda Yüksek 
Meclisin kararı ile, hükümet tasarısının ıgelme
şine talik edilmiş olan Zirai Vergi Kamunu tek
lifimiz, uyumaktadır. Hükümet; ıgerek hu tekli
fimizin (Meclis ıgündemine alınmasına dair tak
ririmiz üzerine Mecliste cereyan eden müzakere
lerde, gerekse Zirai Gelir Vergisinin memleket 
gerçeklerine uygun Ibir hal yolu Ibulummcaya ka
dar tehirine dair teklifimizin müzakerelerinde 
Maliye (Bakanı vasıtasiyle, vergi reform tasarısı
nı, hu arada zirai kazançların vergilendirilmesi
ne dair hükümleri en ıgeç Haziran l'9ı62 tarihine 
kadar Meclise şevkini vait ve taahhüdetmiş idi. 

Refah ve sosyal adalet IbeMiyen (geniş halk 
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(kütleleri ilmin ve memleket ilerleklerinin süzge
cinden ıgeçmiş, adaletli (bir verigi reformunu' sa-
Ibırsızlıkla .'beklemektedirler. 

Tarihin her devrinde caniyle, ikaniyle bu yur
tla 'hizmetten asla kaçmamış olan eılbaıbı ziraat de, 
ıtakatlarını aşmıyan, kolay ve pratik Ibir yolla 
vergisini vererek, çiftçi vergi /vermek istemiyor 
şeklindeki izanları bir an evvel bertaraf etmeyi 
canü ıglöriülden istemektedir. 

Ünlü iktisatçılardan Kaldor'un prensip itiba
riyle, tarafımızdan teklif edilen, bilâhara >ziraat-
.çiler temsilcileri ve Yüksek Meclisinizin benimse
diği tekliflerle mutabakat arz eden raporunun 
orijinalinden (tercüme ettirilerek mil letv ekili eri
ne ve .senatörlere dağıtılmasını salim bir istika
metin tâyini (bakımından faydalı ive lüzumlu (gör
mekteyim. 

Ekonomik ve sosyal (gerçeklere 'gözümüzü 
kırpmadan bakmayı öğrenmediğimiz ve .gerekli 
ıçarelere cesaretle ive süratle Ibaşlvurmadığımız 
müddetçe ne (beklenen kalkınma ve ne de özlenen 
huzur asla tahakkuk etmiyeeektir. 

3. Toprak reformu" ve buna mütenazır zirai 
reform; her iktidarın llıalk (kütlelerine talhakku-
kunu vâad ve taablhüdettiği fakat maalesef «kı
zıl elma» gilbi bir Ihayalden, ıbir seraptan ibaret 
olduğu kanısını kökünden ıslöıküıp atacak kudretti i 
ve cesaretli ellerin, duyan Ibir kalb ve inanan bir 
kafayla üzerine eğilmesini (beklemektedir. 

Ortaçağ mirası toprak mülkiyeti ve .zirai is
tihsal anlayışı ve araçları ile, ine yurdu, ne de 
«efendimiz» bahtsız köylülerimizi (kalkındırmak, 
ne de ekonomik ive «sosyal dev (bir dâlva halinde 
karşımıza dikilmekte ve her ıgün (biraz daıha bü
yümekte ve sahasını (genişletmekte olan «(gece
kondular» dâvasını halletmek mümkün olabilir. 

Teşkilâtsız ve sahipsiz olduğu isçin .susuyor 
ıgörünen Ö'O milyonluk dev kütle, için için kayna
maktadır. Kazanı taşırmadan, ekonomik, sosyal 
ve kültürel dâvalarına köşklü ve şümullü tedjbir-
lerle ve cesaretle el atmak zamanı ıgelmiştir ve 
baittâ geçmektedir. 

ilimin ve yurt (gerçeklerinin süzgecinden geç
miş, pratik, verimli Ibir vergi reformu ile, toprak 
reformu ve zirai reformu, gerekli süratle gerçek
leştirmemek; sosyal Devlet ve sosyal adalet ilke
lerini açıkça kabul etmiş -Anayasamızın, en azın
dan ihmali mânasını taşıyacaktır. 

Milyonların ekmek, mesken, okuma ve bir ke
lime ile insanca yaşama ve buzur beklediği ıbir 

beldede, iktidar, mulhalefet, (basın, üniversite, za-
flbıta ve Silâhlı »Kuvvetlerinin, bir kelime ile (bil
cümle meşru (müesseselerin ve vatanseverlerin 
elele vererek, talhrikleri ve taşkınlıkları önleme
leri, ruhlara »sinmekte olan karamsarlığı ve endi
şeleri dağıtmaları, iktisadi ve sosyal dâvaların se
rinkanlılıkla 'hallini mümkün kılacak ortamı ha
zırlamaları, millî ıbir vazife halini almıştır. 

(Bu yolda gayret (göstermediğimiz takdirde, 
sonu lıepimiz için ive emanetini taşıdığımız büyük 
Türk milleti için maalesef hüsran ve felâket ola
caktır. Hürmetlerimle. 

5. — Bursa Milletvekili fiadr ettin Çanga'nın, 
Bursa ve çevresinde yağan şiddetli yağmurlar
dan zarar görenlere yardım yapılması hakkında 
demeci. 

BAŞKAN — .Efendim, Bursa iline bağlı ilçe
lerden bâzılarında uğranılan sel felâketi müna
sebetiyle, Sayın Sadrettin Ganga gündem dışı 
söz istediler. Buyurunuz, Sadrettin Bey. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Çok sayın 
arkadaşlarım, gönlümüzü acı ile dolduran bir 
konuda birkaç dakikalık müsamalhanızı dile
yerek Hükümetten bir isteîkte bulunacağım. 

Marmara bölgesinde dün yağan yağmurlar 
Bursa ile İnegöl, Mustafa Kemal Paşa ve Ka
racabey ilçelerinde bir felâket halini alarak 
bir hayli can ve mal kaybına sebep olmuştur. 

Şu ana Ikaldar edindiğimiz (bilgiye göre ine
göl ilçemizin 4 köyünde evler şiddetli selle r 
sebebiyle yukılmış, ısekilz vatandaşıımız 'ölmüş 
ve 1 500 kadar da hayvan 'telef olmuştur. He
nüz tesfbit edilme imkânı IbuTunamıyan diğer 
köylerde de sellerin buna benzer felâketlere 
sebebolduğu bildirilmektedir. 

Ayrıca Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey 
ilçelerimizde ide seller 100 den fazla evde (ha
sarlara sebebiyet vermiştir. 

Zararın ilk tahminlerinin 5 milyon lira ol
duğu öğrenilmiştir. Köylerde evleri yıkılan bin
lerce vatandaşımızın 'köyün sağlam binalarına 
sığınldı'Marı veya açıkta (kaldıkları söylenmek
tedir. 

Vilâyetçe gerekli tedbirlerin alınacağından 
şüphe etmemekle beralber bu kaibîl olaylarda 
vatandaş ıstıraplarına süratle yardıma (koş
makta örnekler vermiş Hükümetimizin Bursa'-
nın İnegöl, Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey 
ilçelerinde felâkete uğrayan vatandaşlarımızın 
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da yardumlarma vakit 'kaybetmeksizin koşma
larını bekliyoruz. Vaktinde yapılacak bu yar
dımın gönülleri ıstırap ve gözleri yaşlarla do
lu binlerce vatandaşımızın acılarnıı dindirece
ğini huzurunuzda ifadeyi vazife saymaktayım. 
Hürmetlerimle. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERlM GÖKAY (İstanbul) — Söz istiyorum ' 
-efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (İstanbul) — Muhterem Reis 
Beyefendi ve muhterem arkadaşlarım; şimdi 
arkadaşımızın izah etmiş olduğu Çanakıkale ve 
Bursa havalisinde vukubulmuş olan seylâp âfe
tine karşı Hükümetiniz ilk dakikadan itibaren 
gerekli tedbirleri almış, Kızılay vasıtasiyle yar
dımı yapılmış, bugün de imar ve iskân Bakan
lığından fen heyeti göııderilımelk suretiyle alın
ması icabeden tedbirler için çalışmalara başla
nılmıştır. Keyfiyeti hürmetlerimle arz »ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Çanakkale Milletve
kili Sayın Refet Sezgin'in Çanakkale vilâyetin
de vukubulan sel felâketi dolaymiyle gündem 
dışı bir konuşma isteği vardı. Fakat, Sayın 
imar ve iskân Bakanının bu mevzuda vermiş 
olduğu malûmat her ikisini de kapsıyacak şe-
(kilde olduğundan, sayın Refet Sezgin bu mev
zuda konuşmayı artık lüzumsuz gördüler. 

6. — Aydın Milletveikili Mehmet Yavaş'ın 
ölümüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/375) ile, 
rahmetlinin ölümü münasebetiyle Yugoslav Fe
deratif Cumhuriyeti Başkanlığının taziyet tel
grafı 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili rahmetli 
Mehmet Yavaş'a ait Başbakanlık Itezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm Stras-

burg'dan yurda dönerken Zagreb - Belgrad ara
sında geçirmiş olduğu bir otomobil kazası so
nunda 'kaldırıldığı Novo Gradiska Hastanesin
de 28 Eylülü 29 Eylüle bağlıyan gece saat 00,30 
da vefat etmiş olduğu Belgrad Büyükelçiliğinin 
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tel yazısına atfen Dışişleri Bakanlığından bildi
rilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Barbakan 

ismet inönü 

BAŞKAN — Efendim, (bu hazin ölüm sebe
biyle, aziz hâtırasına hürmete n heyeti umumiye-
nizi üç dakika ihtiram duruşuna davet ediyo
rum. 

(Üç dakika ihtiram duruşunda bulunuldu.) 

BAŞKAN — Siz sağ olun, millet sağ olsun. 
Bu münasebetle Yugoslavya Millet Meclisi 

Başkanlığından alman bir tezkere var, lokuyo-
rum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden 
Mehmet Yavaş'm memleketimizde vukubulan 
feci ölümü münasebetiyle Yugoslavya Federa
tif Cumhuriyeti Parlâmentosu adına en samimi 
taziyetlerimi kabul etmenizi rica ederim. 

Federal Millet Meclisi Başkanı 
Petar Istanboliç 

BAŞKAN — Meclis (Başkanlığınca gereken 
teşeikkür cevabı yazılmıştır. 

7. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi 

BAŞKAN — Geçen seçim netcelerini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

gereğince kurula asıl üyelik için altıncı turda 
yapılan seçime (310) üye katılmış ve neticede 
aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 'gös
terilen 'oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kayseri izmir 
Mehmet Göker Şükrü Akkan 

Üye 
Kars 

Bahtiyar Vural 

Hikmet Lütfi Sancar 141 
Şefik Türkdoğan 135 
Fevzi Peşgircioğlu 7 
Kaya Alper 5 
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Burhanettin Karaküçük 3 
Ta'hir 'Taş er 4 
Zahit Çandarlı 2 
Rüştü Baykal 2 
Celâl Çalgüner ' 1 
Saffet Tüzün 1 
Ahmet Oğuz 1 
Bo§ pusula. 1 
Muteber <olmıyan 7 
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müstakillere ait listeyi okutalım, her üye dile» 
diği adayı yazsın. Hangisini arzu. edersiniz ©fen
dim? («Celâlettin Üzer» sesleri, «îhsan Gürsan» 
sesleri) (Liste okurusun sesleri) 

Efendim, bu duruma göre listeyi okutuyo
rum. Çünkü, tekliflerde tef avut vardır. 

BAŞKAN — Çoğunluk yoktur. Yeni seçim 
yapacağız. Evvelâ Ayırma Heyetini teşkil et
mek üzere kur'a ile ad çekiyoruz. 

Aa'hmet Sırrı Hocaoğlu (Hatay) burada mı 
efendim?... Burada. 

Saki Zorlu (Hatay) burada mı efendim?... 
Yok. 

îbrahim Cemalcılar (Eskişehir) burada mı 
efendim?... Yok. 

Ahmet Nihat Akay (Çanakkale) burada mı 
efendim?... Yok. 

Cevdet Aydın (Siirt) burada mı efendim?... 
Burada. 

Atıf iŞöftı'oğlu (Denizli) burada mı efendim?.. 
'Burada. 

Şimdi, oyların alınmasına hangi ilden baş
lanacağını tesbit için kur'a çekiyoruz. Bursa : 

Efendim, bu seçimin akabinde Bütçe Komis
yonu seçimine .geçeceğimiz için, lütfen yerleri
nizi, terk buyurmayınız. (Her iki seçimi de be
raber yapalım, sesleri) 

Her iki seçimin birden yapılmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... arzunuz yerine getirile
cek. Her* iki seçim birden yapılacaktır. 

8. — Yeniden teşkili gereken Bütçe Komis
yonu seçimi 

BAŞKAN — Ancak, Bütçe Komisyonu se
çimi -mevzuunda, bir noktayı aydınlatmama mü
saade buyurunuz. 

Geçen oturumda, C. K. M. P. adına konu
şan Sayın Cevat Odyakmaz, .gruplarım oranla
rında fbir yanlışlık solduğunu iddia etmişlerdi. 
BilâJhara, yeniden yapıdan tetkik neticesinde, 
ıbu iddianın varit bulunmadığı anlaşılmıştır. 
Bü itibarla, C. K. M. P. yine 2 aday göstermiş
tir. 

Ancak, listenin sonunda bağımsız bir aday 
yeri vardır. Eğer, sayın müstakiller bit aday 
'gösterecekler ise, lütfen bildirsinler, bu adayı 
Heyeti Uîmumiyeye arz edelim. Aksi takdirde, 

Halûk Nur Baki, 
Süreyya Endik, 
Necini öktem, 
Ceiâlettin üzer, 
Saki Zorlu, 
Malik Yoiaç, 
Hilmi Oben, 
thsan Gürsan, 
Kadri özek, 
Fetih i Doğançay 
Rauf Kıray, 
Talât Asal, 
Kâmuran Eıvliyaoğiu, 
Nihat Berkkan, 
Onhan Apaydın. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, adları okunan 
arkadaşlardan birisini seçelbilirler. 

Şimdi, Bütçe Komisyonu Ayırma Heyeti 
için kur'a, çekiyorum. (Aynı heyet olsun ses
len) 

ibrahim îmirzalıoğlu (Ankara) burada mı 
efendim?... Burada. 

Melih Kemal Küçüktepepmar (Adana) bu
rada mı efendim?... Yok. 

Halil özmen (Kırşehir) burada mı efendini?.. 
Yok. 

Nizamettin Erkmen (Giresun) burada mı 
efendim?... Yok. 

Zeki Yağmurdereli (Trabzon) /burada mı 
e f e n di m ?... Burada. 

Edip Rüştü Akyürek (Bursa) burada mı 
efendim?... Yok. 

Bahri Cömert (Samsun) burada mı efen
dim?... Burada. 

Her iki secim için, oyların toplanmasına 
aynı vilâyetten yani Bursa milletvekillerinden 
b'aşlıyaeağız. 

Efendim, 2 sepet konulmuştur; birisi' Yük
sek Hâkimler Kurulu için, diğeri Bütçe Ko
misyonu içindir. 

(Oyların toplanmasına (başlandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan lütfen kul

lanışın efendim. 
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Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif yapılıncaya kadar gündeme devam 

ediyoruz. 

9. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş ve 
Cumhuriyet S&natosu îzmir Üyesi Hilmi Onat'-
ın, 1111 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ek 
tahsil durumuna göre hizmet süresi hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair önergesi 
(2/141, 4/104) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Askerlik müddetinin tahsil derecesine göre 

ayarlanması hakkındaki kanun teklifimiz (Hü
kümet tarafından bütün vatandaşlar iein as
kerlik suresinin eşit ve 2 sene olmasını derpiş 
eden bir tasarı hazırlanmakta ve farklı hizme
tin Anayasaya aykırı okluğu) gerekçesi ile Ko
misyonda reddedilmiştir. Komisyonun bu kara
rına katıldığımdan teklifi geri aldığımı ara ede
rim. 

C. Senatosu üyesi 

îzmir 
Hilmi Onat 

Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

10. — İhracatı geliştirmek amacı ile vergiler
le ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere 
dair kanun tasarısının Geçici bir Komisyonda 
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görüşülmesine dair Sanayi Bakanı Fethi Çelik-
baş'ın önergesi (1/303, 4/105) ' ! 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

' Yüksele Başkanlığa 
İhracatı gelişjtirnıejk amaciyle vergilerle il

gili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair 
kanun tasarısının ehemmiyetine binaen bir an 
evvel kanunlaşması için havale edilmiş olduğu 
Sanayi, Maliye ve Bütçe komisyonlarından se
çilecek 3 er üyeden müteşekkil geçici bir Ko
misyonda görüşülmelini arz ve teklif ederim. 

Sanayi Bakanı 
(Burdur) 

Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kajbul olundu. 

Gündem hakkında bir önerge var, okuyoruz 
efendim. 

M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunların sözlü sorulardan önce görüşül

mesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa 
Hikmet Akalın 

Eskişehir 
Ertıığrul Gazi Sakarya 

BAŞKAN —• önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgindin, 1076 
sayılı Yedek subay yedek askerî memurlar Ka
nununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici maddeler ilâvesine dair 97 sa
yılı Kanuna bir madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifinin Cumhuriyet Senatosunca reddine da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Bütçe 
komisyonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 165 e 2 
nci ek) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Bütçe komisyonlarının raporlarını okıı-

(1) S. Sayısı 165 e 2 nci ek basmayazı bu 
tutanağın sonundadir, 

tuyorum. Bütçe Komisyonu lütfen yerini alsın. 
(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Bütçe 
komisyonları raporları okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, takdir Duyurulacağı 
veçhile, Yedek subay öğretmenler hakkında ev
velce Meclisimizce kabul edilen işbu Kanun, Se
natoda tüm olarak reddilmiştir. Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu bu kararı ret suretiyle Sena
tonun kararını benimsememiştir. Eğer şimdi Yük
sek Heyetiniz bu Bütçe Komisyonu raporunu ka
bul ederlerse, bu sefer Anayasanın 92 nci madde
sinin 5 nci fıkrası gereğince gereken muameleye 
geçilecektir. 

Bütçe Komisyonunun raporunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul 
olundu. " ' 
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Senatonun tümünü benimsememesi hususu 

Meclisimizce reddedilmiştir ve bu kanun tekli
fi Meclisimizce kabul edilmiştir. Karma Komis
yon teşkili için her iki komisyondan beşer kişi
lik üye seçilecektir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, Anayasanın 92 nci maddesi gereğin
ce bu şıkta Karma Komisyon teşkiline lüzum 
yoktur. Karma Komisyon şu şıkta kurulur. 
«Cumhuriyet Senatosu kendisine gelen metni de
ğiştirerek kabul ederse, Millet Meclisinin bu de
ğişikliği benimsemesi halinde metin kanunlaşır.» 

Burada bahis konusu olan sadece, Millet Mec
lisinden gelen metni Cumhuriyet Senatosunun 
değiştirerek kabul etmiş olması halidir. Değişti
rerek kabul etmesi ve Millet Meclisinin bunu be
nimsememesi halinde Karma Komisyon kurulur. 

Bunun gibi, Millet Meclisinin reddettiği bir 
tasarı veya bir teklif, C. Senatosuna gider ve 
O. Senatosu Millet Meclisinin ret kararını be
nimsemezse metin tekrar Millet Meclisine gelir. 
Fakat bu defa tasarı veya teklif Millet Meclisin
ce değiştirilirse yine Karma Komisyon kurulur. 

Şimdiki şıkkımızda ise, C. Senatosunun, Mil
let Meclisinden gelen metni değiştirerek kabul 
etmiş olması değil, fakat Millet Meclisinden ge
len teklifin tümünü reddetmiş olması hali bahis 
konusudur. Bu husus, 92 nci maddenin 8 nci fık
rasında tanzim ediliyor. Fıkra diyor ki : «Cum
huriyet Senatosunca, üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile tümü reddedilen bir metnin Millet 
Meclisi tarafından kabulü için, üye tamsayısının 
salt çoğunluğu lâzımdır.» 

Şimdi; şıkkımızda Cumhuriyet Senatosu Mil
let Meclisinin metnini benimsemezken, yapılan 
açık oylamada bu benimsememe keyfiyeti üye 
tamsayısının salt çoğunluğuyla olmuş değildir. 
Binaenaleyh, Millet Meclisinin, 92 nci maddesi
nin 8 nci fıkrası gereğince eski kararında ısrar 
ederken üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
aranmasına lüzum yoktur. Millet Meclisinin Büt
çe Komisyonu raporunda, Millet Meclisinin eski 
metninin olduğu gibi benimsenmesi istenmiştir. 
Bu metin Cumhuriyet Senatosunca âdi ekseri
yetle tüm halinde reddedilmiş bulunmaktadır. 
Şu halde Millet Meclisi vermiş olduğu kararla, 
Millet Meclisinin daha evvel tesbit etmiş olduğu 
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metin kesin olarakf kanunlaşmış bulunmaktadır. 
Bu itibarla Karma Komisyon kurulmasına ma
hal yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, sayın arkadaşımızın 
bu baptaki izahatı uygun görülmüştür. Bu iza
hat Anayasanın ruh ve mânasına da mütevaffık 
bulunmaktadır. İşbu kanun Senatoda salt çoğun
lukla da reddedilmiş değildir. Bu itibarla, ayrı
ca bir Karma Komisyon teşkiline lüzum olmak
sızın Kanun Millet Meclisince kabul edilmiş ve 
kanunlaşmıştır, arz ederim. 

Efendim Tüzük gereğince, bir defa görüşüle
cek işlerden 2 nci maddeye deçiyoruz. 

2. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 1957 
bütçe yılı Hesabı Katisine ait mutabakat -beyan
namesinin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Karayolları Umum Müdürlüğü
nün 1957 malî yılı Hesabı Katı kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/135, 1/70) 
(S. Sayısı : 258) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu lütfen ye
rini alsın. 

Sayıştay Komisyonu geldi mi efendim? (Gel
medi, sesleri) 

Sayıştay Komisyonu Başkan ve üyelerinin 
isimlerini okuyoruz : 

(Sayıştay Komisyonunun Başkan ve üyele
rinin isimleri okundu.) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu salonda 
olmadıkları için kesinhesap kanun tasarılarının 
müzakeresi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi için 
yapılan oylamanın tasnif neticesini okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

gereğince Kurula asıl üyelik için yedinci turda 
yapılan seçime 287 üye katılmış ve neticede aşa
ğıda isimleri yazılı üyeler hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz. olunur. 
Üye Üye 
Siirt Denizli 

Cevdet Aydın Atıf Şohoğlu 

Üye 
Hatay 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Ali Şefik Türkdoğan 
Hikmet Lûtfi Sanear 
Tahir Taşer 
Kaya Alper 
Rüştü Baykal 
Fevzi Peşgircioğlu 
Bahattin Karaküçük 
Ahmet Oğuz 
Zahit Çandarlı 
Boş pusla 
Muteber olmıyan pusla 

145 
121 

7 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 

BAŞKAN — Yeter sayı yoktur. Seçime ge
lecek birleşimde devam edilecektir. 

• Bir takrir var, okutuyorum : 

Divan Başkanlığına 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işlerin 

12 sıra numarasında Bütçe Encümeninin önce
lik ve ivedilik teklifi vardır. 

Sözcü 
Ordu 

Arif Hikmet Onat 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 78 nci mad
desine göre Heyeti Umumiye gündemin birinci 
görüşülmesi yapılacak işler maddesinin 3, 4 ve 
5 numaralarmdaki maddelerin yerlerinin değiş
tirilmesine karar verebilir. Ancak, gündemin bi
rinci görüşülmesi yapılacak işleri içerisinde Di
vanca sıralanmış ve komisyonlarda öncelik ve 
ivedilik kararı verilmiş diğer maddeler vardır : 

Meselâ; üçüncü ve dördüncü maddelerde İs
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve arkadaşla
rının kanun teklifleri gibi. Halbuki, verilen tak
rirle müzakeresi istenen kanun teklifi 12 nci 
sırada bulunmaktadır. Heyeti Umumiyenin tas-
vibiyle bu yerler değiştirilebilir. Bu itibarla, bu 
takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul olundu. 

3. — Bursa Milletvekili Ziya Uğur ve 92 ar
kadaşının, 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair 40 sayûı Kanuna bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/203) (S. Sayısı: 
247) (1) 

(1) 247 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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BAŞKAN — Kanun teklifinin, komisyon ra

poru gereğince öncelikle müzakeresini oylarını
za sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul olundu. 
Efendim, işbu kanunun gerekçe ve maddele

rinin heyeti umumiyesinin okunmasına lüzum 
görüyor musunuz1?.. (Hayır, sesleri) O halde 
tümü üzerinde söz istiyenler var mı? 

Buyurun, Sayın Uğur. 
ZÎYA UĞUR (Bursa) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri. 6183 sayılı Kanuna geçici 
madde ekliyecek olan teklifimiz, Millet Mecli
sinde, Hükümette ve komisyonlarda yakın bir 
alâka ve itibar görmüştür. Sözlerime başlarken 
bu alâkalarından dolayı muhterem milletvekil
lerine ve Hükümete teşekkürlerimizi arz ederiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Kanun âcil bir ihtiyaçtan doğmuştur. Şöyle 

ki : Senelerden beri çalışan ve Devlete vergi 
ödiyen birtakım sanayiciler bâzı şart ve sebep
lerden dolayı vergilerini ödiyememişler ve bun
dan evvelkiHükümetlerin gösterdiği bâzı imkân
ları da kullandıkları halde bu borçtan kurtula
mamışlardır. Halen bu sebeple tesislerinin satı
şından başka çare kalmamıştır. Sanayicilerin 
neden dolayı bu hale düştüklerini inceliyecek 
olursak ilk sebep olarak alâkalı mütehassısların 
1958 de alınmasına lüzum hissettikleri istikrar 
tedbirlerini görürüz. Bu tedbirlerle banka kre
dileri ürkek hale gelmiş, sanayici kredi ile sat
tığı malların karşılığını bankalardan alamamış
tır. Yani senetler ihtiyacı karşılıyacak şekilde 
iskonto edilememiştir. 

Buna inzımamen dolârm 2,80 den 9,— T. L. 
sına çıkarılması kredi ile ithalât yapan tüccarı 
ve sanayiciyi aldığı mala üç misli para ödemek 
durumunda bırakmıştır. Dolayısiyle para ihti-. 
yaçları artmıştır. Kredi kısılmış, buna karşılık 
ithal malı pahalılanmıştır. 

Bu arada İcra ve iflâs Kanununun kötü ni
yet sahibi tüccara sağladığı imkân en fazla sa
nayiciyi müşkül durumda bırakmıştır. 

Bütün bu iktisadi faktörlerin yanışım yakın 
zamana kadar devam eden siyasi hâdiseler iş 
'hayatına s'on derece tesirli olmuş ve 'bu tesir 
kendini en fazla sanayici üzerinde hissettirmiş
tir. işte yukarıda sıraladığımız muhtelif şart 
ve sebepler tesiriyle sanayi tesislerinin satılma
sını önflyamek için bu ek kanun tasarımı getirdik. 
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Şimdi, tasarı aleyhinde söylenebilecek fikir

leri ele alarak taıhliilerini yapmaya çalışalım. 
Denilebilir ki, vergisini zarmanmda ödiyen ile 
ödiyendyen 'arasında ne fark kalıyor? Biz (bu 'ka
nun ile vergisini vaktinde verıniyene pirim tanı
mış gilbi oluyoruz. Denilebilir ki, sanayiciye 
aidolan vergi tecil ediyorda ticaret erbabına 
aidolanlar neden edilmiyor? 

Muhterem arkadaşlar; 
Evvelâ sanayici ile tüccarı birilbiriııdon ayır

mak lâzımdır. Her sanayi tesisi kimin olursa 
olsun aslında milLötin ıriüştereh: imalıdır. Haya
tiyetini de 'müteşebbisin bizzat kendisinden attır. 
Sanayi: tesisinin çalınmada aksama yapması, hem 
müstehliki hem de işçi zümresini yakından alâ-
kadar eder. Böylece şahıs meselesi olmaktan 
ziyade cemiyet meselesidir. Vaktinde ödiyen ile 
ödem iyen arasındaki hak ve hukuka gelince : 
Bu da zannedildiği gibi (büyük bir adaletsizli
ği hatıra getirmemelidir. 

Aynı sıkıntıya, düşüp de bütün imkânlarını 
kullanarak, hattâ tesisinden başka nesi var ne
si yok her şeyini satıp borcunu ödiyebilenler 
çalışmaya devamı edebilmiş (kazanmış ve gelişe-
bilmiştir. Her imik ânı 'kullanıp 'borcunu ödiye-
miyenfler ise ealışamanıış, ^kazanamamış, hazır 
yemiş, fabrikasının cari masrafları devamı et
miştir. 

Esasen kanun hu. şekilde olduğunu işba t 
edenler için kullanılacaktır. Binaenaleyh 'böyle 
'endişeli l)ir mütalâa zahiri olmaktan ileri bir 
durura, arz (itmez. Bu arada tesisin rantahl olup 
olmadığı ve kolaylı'k gösterildiği takdirde, 
rantahl olmıyan tesisin vergisini nasıl ödiyebi-
leceği akla gelebilir. 

Şunu hemen ilâve edelim ki, hiçbir özel te-
•şebbüs rantahilitesi olmıyan işte çalışmaya de
vam etmez. Vergisini anormal şartlar ile ödiyc-
miyen sanayi tesislerinin rantalbl olmadığı veya 
müteşebbisinin beceriksiz olduğu iddiasının en 
açık nakz edici islbatı; kazançlarından husule 
gelen milyonlarca liralık vergi borçlarıdır. 

Taşanının Bütçe Komisyonu tarafından ka
bul edilip huzurunuza gelen şekli dikkatle ince
lendiği zaman görülür ki, horçlunun son duru
mu Maliye Vekâletince yeniden incelenecek, 'sa
nayi tesislerinin dışında çalışmayı aksatmıyan 
her imkânı zorlanacaktır. Ancak Vekâletçe ka
nunun şümulüne girdiği tesbit edildiği.takdirde 
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uygun olan müddelt ve şartlarla tecili yapılacak
tır. 'Salâhiyet tamamen Maliye Vekâletinindir. 

Bu kanunun kabulü ile ne gibi neticeler bek
lediğimizi do arz etmek isteriz: 

1. Sanayicinin, ve yatırım erbabının ümidi 
ve şevki artacaktır. 

2. Hükümetin müteaddit beyanlarında ifa
de ettiği özel teşebbüse verdiği 'kıymet değerlen
miş olacak ve ilk ciddî işaret iş hayatına ulaşa
caktır. 

'3. Son günlerin modası olan sosyalist te
mayülü ü davranışların ıuihaye't, vasatı bulmak 
çabası ile yapılan, fikir hürriyeti esprisi içinde 
'kaldığı, yoksa birçok kimseleri endişeye sevk 
eden koyu bir sol kayması olmadığı işba t edil
miş bulunacaktır. 

4. Bir de bu kanunun maddi tarafı vardır 
ki, her şeyden ev ve'! Hazine menfaatlerini ko
rur Şöyle k i : 

En kısa bir zamanda kanun icabı faaliyete 
geçmek zorunda, olan fabrikalar hem borcunu 
ödeyecek, hem de kazancından vergi verecektir. 
Böylece iki maddi fayda birden sağlanmış ola
caktır. 

5. işsizlik dâvamıza leyihte olarak bir hay
li fayda getireceği de inkâr edilemez. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bizim balkıma
mızdan çok mühim olan bir tmcseieyi huzurunuz
da münakaşa etmek istiyoruz. 

Beş partiye mensup 93 .milletvekilinin imza
ladığı bu kanun tehilifinin bir maddesi de te
cildeki müddet hususudur. 

Biz teklifimizde Maliye Vekâletinin tecil 
salâhiyetinin 10 senelik bir tavan için kullanma
sını uygun gördük. Yani Maliye Vekâleti ica-
bederse tetkikleri sonundaki kanaatline göre 10 
seneye kadar tecil 'etme imlkânliarına malik ola
bilmelidir, dedik. Bu maliyeti her türlü 'men
faat hesapları yapılmak süratiyle geniş imkâna 
sahip kılmak içindir. Tetklifimiz Maliye Komis
yonunda münasip karşılanmış fakat Bütçe Ko
misyonunda bir .oy farkiyle beş seneye indiril-
'mişitir. Sebep olarak da daha evvel sanayiciye 
birer ikişer sene tecil hakkı kullanıldığı, bina
enaleyh beş sene daha ilâvesi ile bunun esasen 
baliğ olacağı gösterildi. Ayrıca sanayiciyi ge
niş imkânlar vermek suretiyle gevşekliğe sevk 
etmemek lüzumu ileri sürüldü. 

Sayın milletvekilleri, biz şimdi sıralıyacağı-
mız aşağıdaki sebeplerle tecile neden beş"senelik 
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değil de an senelik tavan kabul edilmesi lâzım 
geldiğini izah edeceğiz. Şimdiki Hükümet gibi 
bundan evvelki hükümetler de sanayicinin Mali
yeye olan vergi borçlarının teciline lüzum hisset
miş ve bir ile iki senelik teciller yapmıştır. An
cak bir senelik tecil sanayiciye işe başlama im
kân ve ümidini verememiştir. Sanayicinin bir 
iki senede yüzbinleri , milyonları bulan bor
cunu ödemesine imkân olamıyacağı için işi
ne başlamayı dahi'mümkün görememiştir. Neti
ce itibariyle verilen müddetler baba olup gitmiş 
borç yerinde kalmıştır. Bu hale göre (zaten 8 
sene tecil oluyor) mütalâasına hak vermek elde 
değildir. Sanayicinin gevşek tutulmaması na
zariyesine gelince, biz esasen bu kanaate işti
rak ederek, Maliyenin tam salâhiyetini tanıyor 
ve lâyık alanlara lâyık tecil imkânının verilme
sini istiyoruz. Maliyecilerimizin, sanayicinin 
menfaati yanında Hazine menfaatini de koru
yacağında asla şüphemiz yoktur. 

Yeniden faaliyete geçecek sanayi tesislerinin 
kendilerini toparlamaları ve kâra intikal ede
bilmeleri için asgari İM üç sene lâzımdır. Dar 
bir zamana sığdırılacak, ödeme zorlamaları te
sislerin inkişafını da önliyecektir. Kredi mües
seseleri Hükümetin fiilî bir hareketi ile sanayi
ciyi en geniş mânada koruduğunu görürse, o da 
imkânlarını rahatlıkla ve emniyetle kullanacak
tır. Tetkikler sonunda öyle müesseselere Taşla
nabilir ki, mevcut şartlar dolayısiyle beş sene
lik tecille toparlanmasına ve memlekete yarar
lı olmasına imkân bulamaz. Bu gibi müesssese-
liere Maliyenin kendi menfaatlerini de düşünerek 
daha toleranslı davranmasına müsaade etmeli
yiz. Nihayet bu kanunun tatbikinde Maliye za
man bakımından hiçbir kayıt 'altında değildir. 
Takdir hakkı tamamen kendisinindir. Bu tak
dir hakkını kullanırken elbette ki, en ciddî tet
kikleri yapacaktır. Bizim beş senenin 10 seneye 
çıkarılması hakkındaki teklifimiz sadece Mali
yenin imkân hududunu genişletmekten ibarettir. 
Yüksek Meclisin anlayış göstereceğine ve tekli
fimize müspet oy kullanacağına inanıyoruz. 

•Sayın Milletvekilleri, 
Bu kanun vesilesiyle şunu söyliyerek sözle

rime son vereceğim. Görülüyor ki, müşterek 
memleket dertleri karşısında aklıselim birleşe-
ibiliyor, her partiden muhtelif milletvekilleri ay
nı tasarıyı imzalıyor, Hükümet destekliyor, ko
misyonlar samimiyet ve ahenkle 'hareket ediyor, 
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bu suretle huzurunuzda iyi bir iş yapmanın, zev
kini duyuyoruz. Her hareketimizin bu anlayış 
ve hava içinde geçmesini temenni eder Yüksek 
Meclise en derin hürmetlerimi arz ederim. (Sol
dan, alkışlar) 

(BAŞKAN — Efendim, (başka söz isttiyen var 
mı? 

Buyurun, Vahyi özarar. 
VAHYÎ ÖZARAR (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, sanayi erbabının çok mühim 
bir derdini kısmen de 'olsa tatmin edecek olan 
bir kanun teklifinde bulunan muhtterem arka
daşlarıma şahsan şükranlarımı arz ederim. Ha
kikaten bir kısım sanayi erbabı vergi yükü al
tında ezilme'kte ve ödeme imkânını her gün 
kaybetmiş (bulunmaktadır. Böyle bir kanunca 
hem Devlet borcunu tahsil imkânını sağla* 
alacak hem de inhitat halinde, borç altında 
lunan sanayi erbabı inkişaf imkânını bulacakt! 

Yalnız kanun teklifinde tecil müddeti beş 
sene 'gibi oldukça az bir devreye inhisar ettiril
mektedir. Bunun Maliye Bakanlığının takdir 
hakkını kullanmakla 10 seneye çıkarılmasını 
muhterem Meclis kabul ederse, sanayi erbabına 
çok iyi bir hizmet ifa edilmiş olacak ve sanayiin 
inkişafına bir im'kân bırakılmış 'olacaktır. Bu 
itibarla tecil müddetinin 10 sente 'olarak kabul 
edilmesini şahsan istirham ediyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mil., 
Sayın Yahya Dermancı. 
YAHYA DERMANCI (içel) — Muhterem 

arkadaşlarım; Bu teklifi getiren kıymetli ar
kadaşlar, memleketin sanayicilerinin içinde bu
lundukları sıkıntıyı dile getirmiş bulunmakta
dırlar. Sırf, Hazînenin menfaatini düşünen ar
kadaşlarımızın bu işletmecilere ve sanayicilere 
yardım yerine onların borçlarını gırtlaklarına 
basarak alınması yoluna giderse Ibu durum, Ha
zineye gelir sağlıyacak olan sanayicileri orta
dan kaldırmış olacaklardır 'M bu, Hazine için 
menfaat değil, felâket alacaktır. 

Şimdi faizim sanayicilerimize yapacağımız 
bu yardım, yalnız borçlarını tecil etmek üzere 
10 yıl gibi bir mehil tanımak, hiçbir suretle 
sadra şifa vermez. 

Biraz da idari kolaylık göstermek lâzım. 
Maliyemizin ve Hazinenin, sanayicileri Ve ti
caret erbabını, bu sahada korumak için millî 
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'bankalara tavsiyede .bulunup, bu şekilde na
muslu çalışan sanat erba'bmı, işletmecileri bir 
an evvel kuvvetlendirmek suretiyle, kredi te
min -etmek suretiyle, işlerini îgenişletmek ve ve
rimli bir bale getirmek esas vazifesidir. 

Bu 'bakımdan, millî lbarikalaı*a tavsiye etmek 
suretiyle bir 'kısım sanayici ve tüccarlarımıza 
bu yolda çeşitli (kolaylık göstertmeleri ile; (bun
ların iş -safhalarını tam ,ve j*antalbl bir hale ge-

t tirmekle memleketin ekonomik bayatı ayağa 
kalkar ve Hazinenin kaynakları tamamen açıl
ırı rş ve Ibol 'gelir sağlamış olur. 

Bu (bakımdan muhterem milletıvekili arka
daşlarımızın, bu tasarıya iltifat göstermeleri, 
memleket İktisadi bayatıma balki/katen bir kuV-

I
vet vermesi, ibu hayata bir istikrar >ve düzen 
germesi bakımından çok faydalı 'olacaktır ka-
haati ile 'hepinizi hürmetle «elAnılarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — «ayın Sadrettin Çaaıka. 
SADBETTÎN Ç A M M (Buma) — Sayın ar

kadaşlarım, kanun Ihakkında benden evvel 'ko
nuşan arkadaşlarımın (duygularına tamamiyle 
iştirak ediyorum. 'Teklifte ilk olarak belirtil
diği üzere, arkadaşlarımın ifade buyurdukları 
esbabı mucibeyo dayanarak müddetin 10 yıl 
olması noktai nazarıma (İlendeniz de iştirak dt-
nıekteyim. / 

Sanayiimizin, geçirdiğimiz devrede çok »bü
yük krizler atlattığı malûmdur. '5 yıllık bir dev
re içinde ve bilhassa Müşterek Pazara girmek 
gibi bir mevzu ile karşı karşıya (bulunduğumuz 
sırada, yerli sanayiimizi şimldiden kalkındır
mak bakımımdan .10 yıllık müddetin aynen /mu
hafazasında zaruret vardır. Ancak, kanum met
ninde anlaşılmalkta İse de, zabıtlara geçmesi ba
kımından sarahatle bir 'hususu Bütçe Komisyo
nundan öğrenmekte fayda ımütalâa etmekteyim. 
Sttopaj olarak biriken borçlar buna dâhil mi
dir ve 'kanun meriyete ıgirdiMen sonra yapı
lacak müracaatlere de İbu imkânlar tanımamak 
mıdır'? Bu Ihususun da. Bütçe 'Komisyonu tara
fından /burada izıa'hında fayda vardır. Hiç ol
mazsa tatibikatçilar Meclis zabıtlarına 'geçecek 
bu .izahlardan sonra 'bir 'güçlükle karşı 'karşıya 
kalmazlar, saygılarımı la, 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜStî AKİF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Mulbtcrem arka
daşlar; evve'lâ Sadrettin Ganga, arkadaşıma ar-
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zı cevap edeyim: Bu kanunun metni sarihtir, 
stopaj dâbildir. Bunu böylece belirttikten sonra 
şu hususa da arzı cevap edeyim, id Maliye Ba
kanı bu teklifin müzakeresinde ner Ihangi bir 
muhalefette 'bulunmamış, bilâkis Bütçe Ecüme-
nine yardımcı olmuştur. Bu itibarla Maliye Ve
kiline Encümenimiz adına teşekkür etmek is
terim. 

Müddet konusuna igelin.ee: 
Aıkadaşlar, biliyorsunuz istikrar kararla

rından sionra sanayiciler piyasada 'husule ge
len durgunluk dtalayısiyie sıkıntıya düşmüşler
dir*. -O zamanki Hükümet bu sıkıntı karşısında 
anlayış göstermiş, kendi imkânları dâhilinde ve 
kanuni nisbetlerde sanayicilere iki senelik müd
det vermiştir. DaJha sonra çıkarılan 40 sayılı 
Kanunla 'bir senelik müddet daJha verilmiştir 
ki, böylece ibu müddet 3 sene eder. 

Bütün bu evvelce verilen müddetleri müta
lâa öden Bütçe Encümeninde, arkadaşların tek
liflerinde ileri sürdükleri, 10 senenin 5 seneye 
indirilmesinde daha âdil hareket edileceği ka
naatine varılmıştır. Arkadaşlarım da lütfetsin
ler, 10 senede ısrar etmesinler, Bütçe Encüme
ni 5 seneyi kâfi görmektedir. 5 sene sonra ye
niden gelişme olamaz, sanayiimizde beklenen in
kişafa mazhar olamazsa o zaman düşünülür. Büt
çe Encümeniniz, 5 sene müddette ısrar etmekte 
ve Heyeti Aliyenizden de bu 5 sene müddetin 
'kabul edilmesini istirham etmektedir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Tümü 
üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun teklifinde ivedilik de 
vardır. İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

6183 sayılı Âmme alacklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanuna geçici bir m'adde eklenmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. —* 6183 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici beşinci madde eklenmiştir. 

CrEÇÎCÎ MADDE 5. — Gelir, Kurumlar ve 
dâhilde alınan tstiıhsal vergilerinden 1.1.1962 
tarihinde vâdesi geçmiş bulunan sınai işletme
ler borçlularından (iktisadi Devlet Teşebbüsleri 
hariç) 48 nci maddeye göre yaptıkları tecil ta-
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iepleri 40 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce 
reddedilmiş olanlarla, haklarında mezkûr madde 
hükmü uygulanmış bulunanlar ve geçici 4 ncü 
maddeye göre yaptıkları tecil talepleri redde
dilmiş olanlarla, haklarında mezkûr madde hük
mü uygulanmış bulunanlar bu kanunun yürür
lüğü tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye 
Vergi tahsil dairelerine yazı ile müracaat etme
leri şartiyle son durumları yeniden incelenir. 

Yapılan incelemede borçlunun, mevcut sınai 
tesisi satılmaksızın veya sınai tesisin faaliyeti
nin devamına imkân bırakmıyacak veya ağır 
şekilde sekteye uğratacak tedbirlere baş vurul-
maksızın borcunu ödeyemiyeceği anlaşıldığı tak
dirde bir defaya mahsus olmak üzere bakiye 
borçları 500 bin liraya kadar (500 000 lira dâ
hil) olanların borçlan Maliye Bakanlığınca, 
(500) bin liradan yukarı olanların borçlan Ba
kanlar Kurulunca (5) seneye kadar tecil oluna
bilir. Gerekirse taksitlerin tahsiline on çok 
üçüncü yıl sonunda başlanır. 

Evvelce faaliyette bulunduğu halde bu ka
nunun yürürlüğü tarihinde malî imkânsızlıkları. 
yüzünden faaliyetini tatil etmiş bulunan sınai 
müesseselerin bu hükümden istifadeleri, tecil 
muamelesinin ikmalinden itibaren en geç (6) 
ay içinde tekrar faaliyete geçmelerine bağlıdır. 

Kanunun, teminat istenmesi, faiz aranması, 
haczedilmiş malların teminat yerine geçmesi, 
teminatın değiştirilmesi ve değerini kaybeden 
teminatın tamamlanması- ile ilgili hükümleri 
mahfuzdur. 

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

Tecil şartlarına riayet edilmemesi', vergi tah
sil dairelerince yapılacak yazılı tebliğ üzerine 
(15) gün içinde değerini kaybeden teminatın 
veya mahcuz malların tamamlanmaması veya 
yerine bankalarının gösterilmemesi hallerinde âm
me alacağı muaccel olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş bir 
değiştirge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
6183 «ayılı Kanuna eklenen geçici madde 

5 deki metinde «5 seneye kadar tecil olunabilir.» 
ibaresi yerine «10 seneye kadar tecil olunabilir.» 
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şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Bursa 
Ziya Uğur Gadrettin Çanga 
Çanakkale Ankara 

Eefe't Sezgin ismail Gence 

BAŞKAN — Maliye ıBakanının bu mevzuda 
fikirleri olacaktır, lütfen ıBakan arkadaşımızı 
dinliyelim. 

MALİYE -BAKANİ FERİD M'BLBN — Sa
yın milletvekilleri, muhterem arkadaşlarımızın 
Ibâzı sanayicilerin verigi Ihorç'larının ibeş yıl müd
detle tehiri veya ıbeş yıl müddetle teciline ait tek
liflerine H'üıktümetin ıbir itirazı yoktur. Tasan 
komisyonlarda ve Bütçe Komisyonunda müzake
reye /başlandığı andan itilbaren Hükümet teklif 1 e 
mutabık olmuştur. 

Ancak ıburada bir milletvekili Ibu Ibeş yıllık 
müdddtin 10 yıla -çıkarılmasına dair bir takrir 
verdi. Bundan dolayı huzurumuzu işgal ettim. 

Bir muhterem milletvekili arkadaşım şu ifa
dede 'bulundu : Sanayicilerb üyük sıkıntı içinde
dir. Bu tasarı sanayicileri içinde bulundukları bu 
sıkıntıdan kurtaracaktır.» Hamdolsun sanayicile
rin tamamının sıkıntı içinde (bulunduğunu biz fca-
ibul edemiyoruz. Sanayicilerin yüzde 90 mdân faz
lası «bugün vergi (borçlarını zamanında ve munta
zaman Maliyeye ödemektedirler. Sıkıntıda olsalar 
dahi ödemektedirler. Vergi .borcunu ıbir vecibe 
olarak zamanında yerine getirmektedirler. Yal
nız mahdut sayıda Ibâzı vatandaşlar, kısmen enf
lâsyon devrinin kurlbanlan sayılan vatandaşlar, 
hakikaten sıkıntıya düşmüşlerdir. İkincisi, kendi 
tedbirsizliklerinden veya ticarete lâyikı ile inti
bak edememelerinden veyahut Ibir hâdiseden do
layı başlarına ibir felâket gelmiştir. (Bunlara biz 
de bakanlık olarak muttaliiz. Kendilerine, kanu
nun tanıdığı yetkiyi tamamen kullanarak imkân 
verdiğimiz ıhalde hakikaten bu (borçlarını ödiye-
memişlerdir. Ve bu da Devleti, onların tesislerini 
satmak zaruretiyle karşıkarşıya ibırakmâktadır. 
Ancak ibunlarm sayısı, zannedildiği kadar çok da 
değildir. Ve (bunlar ümidediyoruz (ki, çok mâkûl 
gördüğümüz 5 yıllık bir devre içinde ıbu (borçları
nı ödemek imkânım bulacaklardır. Şayet bu dev
rede dahi (borçlarını ödemek imkânını ıbulamıyan-
lar çıkarsa, artık 'bunları kurtarmak için (gayret 
sarf etmemek lâzımdır. Zaten (bunlara sarf edile
cek gayret de (memlekete (hiçbir fayda sağlamaz. 
Bunların elinden (bilâkis ibu tesisler alınıp (başka 
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vatandaşlara intikal ettirilmelidir ki, bu tesisler 
memleket ekonomisi bakımından faydalı ihale gel
sin. .AJksi ıhalde bunlar uzun müddet işliyemez 
hale ıgelir. Esasen ıbunların (borçlan tecil edilse 
dahi bağlanan sermaye muattal halde kalacaktır. 
Arz ettiğim gibi beş senelik çok mâkul olan müd
det içinde borcunu ödiyen müesseseler için bir 
imkân açılmıştır, bunlar faydalı şekilde çalışa
caklardır. Bu müddet içinde borçlarını ödiyemi-
yorlarsa ki, ıbunların içinde bildiklerimiz vardır, 
bunların borçlarını terkin de etseniz yine içinde 
bulunduğu sıkıntıdan ikurtulamıyaoak müessese
ler vardır. Ellerindeki tesisle borçlarının müna
sebeti olmıyacak derecede içeriye ıgirmiş gırtla
ğına kadar batmış vatandaşlar maatteessüf mev
cuttur. tBence bunları kurtarmak için bir gayret 
sarfına lüzum yoktur. Bunda fayda değil, 'zarar 
vardır. Bunun dışındakiler ise beş sene müddet 
içinde bu borçlarım ödiyebilirler. Kabul etmek 
lâzımdır 'ki, bu muamele ıçok hususi ve istisnai
dir. Milyonlarca vatandaş zamanında borcunu 
öderken, bâzı vatandaşlara çok uzun vâdeler ver
menin de ibâzı mahzurlar doğuracağını yüksek 
takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Efendim, ıbirinci madde üzerin

deki değiştirge teklifini tekrar okutuyorum. 
(Bursa Milletvekili Ziya Uğur, Sadrettin 

Çanga ve Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin ile 
Ankara Milletvekili İsmail Gence'nin önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ıbu teklife katılıyor 
mu, efendim?.. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 
HİKMET ONAT (Ordu) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, değiştir
ge önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... KaJbul etmiyenler... Reddedildi. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe (girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiişitir, 

'MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. KaJbul edilmiştir. 
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Kanun teklifi Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Bütçe Encümeni seçimine ait neticeyi okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yeniden teşkili gereken Bütçe Komisyonu 

üyeliği için yapılan seçime 294 üye katılmış ve 
neticede, "aşağıda isimleri yazılı üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Ankara Samsun 
İbrahim îmirzalıoğlu Bahri Cömert 

Üye 
Trabzan 

Zeki Yağmurdereli 

Fennî îslimyeli 
Şefik İnan 
Hürrem Müftügil 
A. Sırrı Hocaoğlu 
Sadık Kutlay 
Reşit Ülker 
N. Mirkelâmoğluı 
Rüştü özal 
Turan Şuhin 
A. Hikmet Onat 
M. Aiicanoğlu 

291 
289 
291 
290 
291 
290 
290 
290 
291 
291 
287 

A. Şakir Ağanoğlu 290 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 
R. Iskenderoğlu 
Sekip înal 
Sabri Keskin 
Adil Yaşa 
Mahmut Vural 
Ahmet Oğuz 
İrfan Baran 
Hasun Aksay 
Sabit Osman Avcı 

291 
291 
293 
294 
294 
294 
294 
293 
293 
293 
293 

İsmet Sezgin 
Cihat Bilgehan 
Sadi Binay 

293 
294 
293 

Ömer Faruk Sanaç 293 
Cevat önder 
Sabahattin Savacı 
Cahit Yılmaz 
Adnan Karaküçük 
Enver Kaplan 
Nuri Bayar 

292 
292 
293 
293 
293 
293 

İ. Hakkı Akdoğan 294 
İhsan Gürsan 
Celâl ettin Üzer 
Orhan Apaydın 
Talât Oğuz 
Kadri özek 
K. Evliyuoğlu 
Alâattin Sarıca 
Fakih özlen 
Refet Sezgin 
Fuat Arna 
t. Sıtkı Hatiboğlu 
Malik Yolaç 

104 
99 
37 

7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

BAŞKAN — Bu suretle Bütçe Komisyonu 
için yapılan seçim tamamlanmıştır. îzafi şek
liyle bağımsızlardan 104 oy alan İhsan Gürsan 
da Bütçe Komisyonuna seçilmişlerdir. 

Şimdi birinci defa müzakeresi yapılacak iş
lere devam ediyoruz. Az evvel arz ettiğim veç
hile gündemin 3 ve 4 ncü maddelerinde bulu
nan kanun tasarılarının öncelik ve ivedilikle 
müzakeresine ait Bütçe Komisyonunun teklif
leri vardır. 
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İSMET SEZGİN (Aydın) — Reis Bey, bun

lar çok mühim kanunlar, bu ekseriyetle görü
şülemez. 

BAŞKAN — O halde müsaade ederseniz, 
sözlü sorulara geçelim. (Hükümet yok sesleri) 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçilmesini ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul olundu. 

1. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, çeşitli yönlerden istismar edilen Eminsu 
konusu hakkında neler düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/367) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin?.. Yok. Geçen defa da bulunmadıkla
rından soruları düşmüştür. 

2. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı iller
de henüz yakalanamamış bulunan gıyabi mev
kufların adedine ve bunların yakalanmaları için 
özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/368) 

BAŞKAN — Esat Kemal Aybar?... Yok. Ge
çen defa da bulunmadıklarından soruları düş
müştür. 

3. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle, 
istimlâkine karar verilen Güney - Doğudaki ara
zilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidilip 
gidilmiyeçeğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/369) 

BAŞKAN — Esat Kemal Bey.. Yok. Ge
çen defa da yoklardı. Soruları düşmüştür. 

4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
Almanya'nın Mülheim kasabasında her yılın 21 
Şubatında tertib edilen Türk Haftası adındaki 
festivale 1963 yılında iştirak edilmek üzere bir 
teşebbüs ve hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/375) 

- Soru sahibi burada. Dışişleri 
Soru gelecek birleşime bırakıl-

BAŞKAN -
Vekili yoktur. 
mistir. 

5. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yüanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi bitirip de 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğren

ci adedine ve bunlar hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim Bakanından > sözlü sorusu 
(6/384) V 

BAŞKAN — tsmail Hakkı Yılanlıoğlu?.. 
Buradadır. Millî Eğitim Bakanı yoktur. Soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne gibi tedbirler alındığına ve gece üniversitesi 
ile gece yüksek okulları açılması hakkında ne 
gibi çalışmalar olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/386) 

BAŞKAN — Reşit Ülker burada. Millî Eği
tim Bakanı yoktur. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yüksek Adalet Divanı eski Başsavcısı hakkında 
yapılan neşriyata dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/388) 

BAŞKAN — Reşat özarda burada. Adalet 
Bakanı bulunmadığından soru gelecek birleşi
me (bırakılmıştır. 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Güneş Matbaacılık Türk Anonim Şirketinin Ha
zineye intikalinden sonraki durumuna dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv kendisi mezundur. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

9. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, bir banka kurulması maksadı ile tütün müs-
tahsilından para toplanmış olmasına rağmen, 
bankanın şimdiye kadar ne sebeple kurulamamış 
olduğuna dair Ticaret, Tarım ve Gümrük ve Te
kel Bakanlarından sözlü sorusu (6/393) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Muammer 
Erten buradalar mı? Yok. Soru gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 
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10. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-

in, çekirdeksiz kuru üzümün asgari ihraç fiya
tına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 

(6/394) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Muammer 
Erten yine yoklar, sorulan gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk isine ne 
zaman başlandığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/395) 

BAŞKAN — Talât Oğuz? Buradalar mı efen
dim?... («İzinli» sesleri) izinli olduklarından so
ra gelecek birleşime bırakılmıştır. 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve miitaakıp yıllarda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bulun
madığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığı
na alınıp alınmıyacağı hakkında neler düşünül
düğüne dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/396) 

BAŞKAN — Keza izinli oldukları için so
ru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

13. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Anayasa ve demokrasiye aykırı olduğu tesbit 
edilen kanun ve hükümlerin kaldırılması veya 
değiştirilmesi işine dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/399) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim?... («Burada» sesleri) Adalet Bakanı bulun
madığı için soru gelecek ibirleşjime bırakılmıştır. 

14. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
haşhaş ekimi ve afyon satınalınması hakkındaki 
mevzuatın müstahsil lehine değiştirilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/400) 

BAŞKAN — Alî Erbek buradalar mı efen
dim?... («Burada» sesleri) Tarım Bakanı?... Yok. 
Bakan olmadığı için soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

15. — G-ümüşane Milletvekili Nurettin öz-
demir'in, Malatya'nın Hekimhan ilçesi Deveci 
ve Karakoz mevkilerinde Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü tarafından demir madeni ara-
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ması yapılıp yapılmadığına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/401) 

BAŞKAN — Gümüşane Milletvekili Nuret
tin özdemir?... Yok. Geçen defa da bulunmadı
ğından soruları düşmüştür. 

16. — Sinop Milletvekili Cemü Kardhan'tn, 
yurdumuzda bir senede kaç hektar orman yan
dığına dair * T'arım Bakanından sözlü sorusu 
(6/402) 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Cemil Kara-
han?... Yok. Geçen defa da bulunmadığından so
ruları düştü. 

17. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Hopa - İstanbul sahil şosesinin yapılması 
hususunda bir proje bulunup bulunmadığına 
dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/404) 

BAŞKAN — Sadi Pehlivanoğlu buradadır. 
Bayındırlık ve Ticaret Vekilleri yoktur. Soru ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

18. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık 
sebebiyle, kredili olarak verilen buğdayın be
delinin alınmaması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/405) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Nihat 
Bey izinlidir, soruları gelecek birleşime bıra
kıldı. 

19. — Aydın Mlletvekili Reşat özarda'nın, 
siyasi hükümlülerden, hastalıkları sebebiyle, 
kimlerin tahliye edilmiş olduğuna ve daha kaç 
hasta mahkûm bulunup bunların tahliyeleri 
için ne düşünüldüğüne dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/406) 

BAŞKAN — Reşat özarda burada. Adalet 
Bakanı yoktur. Soruları gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

20. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısına verilen 
hediyelerle, misafirimizin verdiği hediyelere 
dair Dışişleri Bakanından süzlü sorusu (6/407) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Yok. Bulunmadık
ları için soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

21. — Trabzon Milletvekili Ali Şdkir Ağan-
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oğlu'nun, Trabzon ili ile Akçaabat ve Maçka J 
ilçelerinde mahsulü hasara uğrıyan tütün müs
tahsilinin yardımına koşulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım, Gümrük ve Tekel 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/408) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bakanlar 
bulunmadıkları için soru gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

22. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
memleketimizde ağır işliyen, pahalı, bürokratik, 
mesuliyet ve salahiyet münasebeti belli olmı-
yan teşkilâtın düzeltilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/409) 

BAŞKAN — Sora sahibi? Yok. Bulunmadık
ları için soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

23. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Ankara 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinde 
17 . 9 . 1962 günü vukubulan olaya dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/410) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Yok. Bulunmadık
ları için soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

24. — Samsun Mlletvekili Mehmet Başaran'-
ın, Türkiye Emlâk Kredi Bankacının işlemleri
ne ait bügiyi «KİM» deı*gisine verenler hak
kındaki tahkikatın neticelenip neticelenmediğine 
dmr İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/411) 

BAŞKAN — Sora sahibi? Yok. Bulunmadık
ları için sora gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba-
şaran'ın, Afyon Karahisar'm Sandıklı ilçesi 
Polis Karakolunda bir vatandaşa işkence edenler 
hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/412) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bakan bu
lunmadıkları için gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

26. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
merkezi Madrifte olan Zeytin Yağı Müstahsili 
Memleketler Konseyine Türkiye'nin asil üye 
olarak iştirak etmemesi sebebine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/413) 
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BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yoklar. Soru ge

lecek Birleşime bırakılmıştır. 

27. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai gübre temin 
edilip edilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü 
soî'usu (6/414) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yoklar. Soru ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

28. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
muhtaç çiftçiye ne miktar tohumluk buğday 
yardımı yapılacağına ve bunun vaktinde veril
mesi için ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/415) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Keza yoklar. So
ru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafın
dan, inşaat projelernin müracaat tarihinden 
itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği 
hakkında bir karar alındığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/416) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada, içişleri, 
îmar ve İskân Bakanları bulunmadığından soru 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan sue 
etrafa mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık, İçişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Tardım • Bakanlarından söz
lü sorusu (6/417) 

BAŞKAN — Reşit Ülker burada. Vekiller 
yoktur. Soru gelecek Birleşime bırakıldı. 

31. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tezahüratını tecavüz seviyesine vardıran spor 
sahalarındaki bâzı taşkın seyircilerin hareket
lerine dair Devlet Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/418) 

BAŞKAN — Şinasi Osma?.. Yok. Soruları 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

32. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, basında raslanan sol ve komünizan neşri
yat karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 
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BAŞKAN — Sadi Pehlivanoğlu burada. Baş

bakan bulunmadığından soru gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

33. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, tapulu kültür arazisinin orman hudut
ları içinde sayılması yönünden Anayasaya aykı
rı uygulamaların önlenmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/420) 

BAŞKAN — Mustafa Şükrü Koç?.. Yok. Ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

5.10.1962 0 : 1 
34. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 

Türk sporunun çeşitli kollarında bir ilerleme 
olup olmadığına ve Spor - Toto Teşkilâtına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/421) 

BAŞKAN — ihsan Ataöv izinlidir. Sorusu ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

Gündemde konuşulacak başka bir husus kal
madığından 8 Ekim Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşimi "kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,00 
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Toplantı: 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 247 
Bursa Milletvekili Ziya Uğur ve 92 arkadaşının, 6183 
sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 40 sayılı 
Kanuna bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 

Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına 

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanuna bir madde eklenmesine dair 
olan 40 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesi için hazırlamış bulunduğumuz kanun teklifi gerekçe
siyle birlikte sunulmuştur. 

Kanun halini alması için gerekli işlemin yapılmasını arz ve rica ederiz. 

Bursa Milletvekili 
Z. Uğur 

Bursa Senatörü 
Ş. Kayalar 

Afyon K. Milletvekili 
H. Nur Baki 

Balıkesir 
îmza okunamadı 
İstanbul Senatörü 

ö. Şahingiray 
Bursa Milletvekili 

M. Tayyar 
Trabzon Milletvekili 

E. Dikmen 
Adana Milletvekili 

î. Tekin 
Elâzığ Milletvekili 

N. Güray 
Bursa Milletvekili 

1. Yılmaz 
Artvin Milletvekili 

8. Eminağaoğlu 
Balıkesir Milletvekili 

8. Koç 
Kırklareli Milletvekili 

A. Altuğ 

Sakarya Senatörü 
T. Kapanlı 

Zonguldak Milletvekili 
8. Müftüoğlu 

Eskişehir Milletvekili 
E. G. Sakarya 
İçel Senatörü 
C. Okyayuz 

İzmir Senatörü 
E. Kansu 

Adana Senatörü 
M. Ünaldı 

Çanakkale Milletvekili 
A. N, Akay 

İstanbul Milletvekili 
/. Abak 

Bursa Milletvekili 
C. Perin 

Bursa Milletvekili 
8. Çanga 

Bursa Milletvekili 
E. R. Akyürek 

Amasya Milletvekili 
JB. Arpactoğlu 

Burdur Milletvekili 
N. Yavuzkan 

Afyon Karahisar Milletvekili İsparta Milletvekili 
A. Yılmaz L. Başaran 

Çanakkale Milletvekili Bolu Milletvekili 
B. Arat Z. Baltacvoğlu 

Bursa Senatörü 
î. 8. Çağlayangü 
Bursa Senatörü 

B. Güzey 
Bursa Milletvekili 

E. Paksoy 
İçel Senatörü 
T. özdolay 

Antalya Milletvekili 
İmza okunamadı 
Trabzon Senatörü 

R. Zaloğlu 
Konya Milletvekili 

8. 8. Yücesoy 
İstanbul Milletvekili 

N. öktem 
istanbul Milletvekili 

v N. Bulak 
Denizli Milletvekili 

H. Oral 
Ankara Milletvekili 

/. 8. Hatipoğlu 
Uşak Milletvekili 
A. R. Akbıyikoğlu 

Erzincan Milletvekili 
Z. Gündoğdu 

Kayseri Milletvekili 
M, Sağlam 

İçel Milletvekili 
T. Dermana 

Çanakkale Milletvekili 
8. Endik 

Bursa Milletvekili 
A. Türkel 

Bursa Milletvekili 
H. Akahn 

Kayseri Senatörü 
H. Dikeçligil 

İzmir Senatörü 
N. özerdemli 

Kocaeli Milletvekili 
8. Sofuoğlu 

istanbul Milletvekili 
M. R. Bertan 

Gümüşane Milletvekili 
8. Savacı 

Edirne Milletvekili 
/. Ertem 

Zonguldak Milletvekili 
K. Esengin 

Balıkesir Milletvekili 
Af. Tiritoğlu 

Balıkesir Milletvekili 
A. A. Bolak 

Denizli Milletvekili 
Â. Şöhoğlu 

Bolu Milletvekili 
K. Demir 

Edirne Milletvekili 
S. Bilgen 



İstanbul Milletvekili 
S. Sarper 

Kırklareli Milletvekili 
//. T. Uzun 

İzmir Milletvekili 
Dr. M. Döşemeci 
Kayseri Senatörü 
// . Kalpaklıoğlu 

Ankara Milletvekili 
R. Aybar 

Edirne Milletvekili 
T. Asal 

Bitlis Senatörü 
C. Geboloğlu 

Erzurum Milletvekili 
C. önder 

Kütahya Milletvekili 
A. Bozbay 

Eskişehir Milletvekili 
Ş. Asbuzoğlu 

İzmir Senatörü 
C. Okurer 

İzmir Senatörü 
/. Birant 

İstanbul Milletvekili 
F. K. Gökay 

Diyarbakır Senatörü 
A. Erdoğan 

Bitlis Milletvekili 
N. Giray 

Giresun Senatörü 
8. Orhun 

Eskişehir Milletvekili 
/. Cemalcilar 

Erzurum Milletvekili 
G. Karaca 

Diyanbaikır Milletvekili 
A. D. Şen 

İstanbul Senatörü 
S. Tanman 

Diyarbakır Milletvekili 
T. Azizoğlu 

Giresun Milletvekili 
E. Kilıçoğlu 

Sivas Milletvekili 
T. Türköz 

Sıvan Milletvekili 
R, Turhan 

Trabzon Milletvekili 
İmza okunamadı 
Bursa Senatörü 

C. Ortaç 
İsparta Milletvekili 

Dr. M. Gülcügil 
İstanbul Senatörü 

B. Turan 
Erzurum Milletvekili 

E. Akça 
Adıyaman Milletvekili 

A. Turanlı 
Erzincan Milletvekilli 

H. Atabeyli 
Erzurum Milletvekili 

T. Bilgin 

G E R E K Ç E 

Her hangi bir memlekette vukua gelen iktisadi duraklamalardan en önde ve en fazla müteessir 
olan faaliyet sahasının sınaî sektör olduğu malûmdur. 

Memleketimizde de 1958 yılından itibaren hissedilen iktisadi duraklama daha ilk aylardan 
itibaren sanayi sektörünü şiddetle tazyik etmiş, fabriklarımız istihsal ettiği malları paraya çevir
mekte güçlüklere ve hattâ imkânsızlıklara mâruz kalmışlar, vergi borçlarını vaktinde ödeye
memişler, bir kısım işçilere yol vermek durum ana düşmüşler bu hali gören bankalar haklı ola
rak kredi kapılarını kapamış veya daraltmışlar, ve bütün bunlar sanayi sektörünü gittikçe müş
kül duruma düşüren fasit bir daire halini almış ve nihayet birçok fabrikalarımız ya faaliyetlerini 
asgari hadde indirmişler, yahut da tamamen tatil etmişlerdir. 

Bu durura muvacehesinde muhtaç sanayie yardım için Hükümet tarafından bâzı fonlar tesisine 
gayret olunmuş, hattâ İşçi Sigortaları Kurumu tarafından 5 yıl vâde ile sanayi sektörüne ikra-
zatta bulunulması kanünlaştırılmış, fakat yapılacak yardımlar için istenen teminat ve vaz'edile-ı 
usuller bu fonların gereği gibi işlemesine imkân vermemiştir. 

Memleket sanayiinin içine düştüğü bu çıkmazdan kurtulması için her şeyden önce bankalara 
itimat telkin etmek ve bunun için fabrika Atelye, makina, teçhizat ve emtia stoklarını, vergi bor
cu dolayısiyle tasfiye ve haciz tehdidinden uzaklaştırarak müesseselerin normal kredilerini tek
rar elde etmelerine, çalışma ve kazanmalarına, hem bugüne kadar, ödeyemedikleri vergi borç la
nı ödemelerine, hem de bundan sonraki faaliyetleri dolayısiyle yeniden vergi vermelerine imkân 
hazırlamak zaruridir. 

Tekrar faaliyete geçecek olan sınaî müessesenin Memlekette çalıştıracağı iş gücü, yaratacağı 
istihlâk gücü bakımından olduğu kadar, bizzat Devlet maliyesi bakımından da hayati bir önemi 
haizdir. 

Bu bakımdan teklif ettiğimiz kanun hükmü, Memleket Ekonomisi ve sanayi sektörü bakımın
dan ne derece lüzumlu ise, bizzat Devlet Maliyesi bakımından da o derece lüzumlu, zaruri ve fay
dalıdır. 

Şu ciheti de arz etmek iktiza ederki, smaî tesislerimizi felce uğratma istidadında bulunan 
tedbirlere başvurma suretiyle vergi tahsili caİÂ olmadığı gibi tahsili bugün güç, hattâ imkânsız 
olan bir vergiyi, mükellefe çalışma, kazanma ve borcunu ödeme imkânı sağlıyarak, tahsil edile
bilir hale getirmekteki fayda da aşikârdır. 
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Teklifimiz B. M. Meclisince kabul Duyurularak kanunlaştığı takdirde, Maliye Bakanlığı yapa

cağı inceleme sonunda, boçlunun borcuna yetecek serveti bulunmadığını, ve borcun tahsili için 
sınaî müessesenin satılmasına veya çalışmasına sınaî müessesenin satılmasına veya çalışmasını 
engelliyecek tedbirlere başvurulmasına zaruret olduğu kanaatine vardığı takdirde fıkra hükmünü 
tatbik edecektir. Borcunu ödemeye yetecek başka varlıkları bulunanların fıkra hükmünden is
tifadeleri elbetteki bahis konusu değildir. 

Yapılacak tecil, kanunun maksadına uygun olarak, müessesenin tasfiyesini veya faaliyetinin 
aksamasını Önliyecek mahiyet ve şekilde olacaktır. Bunun yalnız hesap yönünden değil, iti
bar ve kredi bakımından da maksada uygun bir şekilde icraası gerekecektir. Bundan dolayıdır 
ki, teklifte Maliye Bakanlığına tecil müddeti olarak on yıl gibi uzunca bir müddet için yetki veril
mesi düşünülmüştür. 

Vergi borcunun tecilinde güdülen gayenin, Memleketin sınaî faaliyetinin teşviki ve iş hayatının 
geliştirilmesi olduğu düşüncesiyle, halen faaliyetini tatil etmiş müesseselerin bu tecilden istifa
deleri için kısa bir müddet zarfında tekrar faaliyete geçmeleri şartı konulmuştur. 

Maliye Komisyonu raporu ' 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 
Karar No. 61 5 . 9 . 1962 

Esas No. 2/203 

Millet Meclisi Başkanlık Makamına 

6183 sayılı Âmme alacaklarımı! tahsil usulü hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair 40 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesi hakkında Bursa Milletvekili Ziya Üğıır ve 9z aıKauaşı-
nın Kanunlar Müdürlüğü 12 . 4 . 1962 tarih ve 1794 sayı ile havale buyurulan kanun teklifi, tek
lif sahipleri ve ilgili Bakanlık tenis lcile.i huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Millet Meclisi ve Senatoca ivedilik ile kabul edilen 40 sayılı Kanun hükümlerinin mesnedini 
teşkil eden Hükümet, Mecls ve Senato İhtisar komisyonları gerekçelerinds 1958 yılından itiba
ren enflâsyona karşı alınan yerinde fakat tatbikat itibariyle çok sıkı tedbirler, vatandan kitle
lerinde satmalına gücünün azalması, bilhassa sınai istihsalde stokların nakde tahvilindeki güç
lükler ve müiaakıp yıllarda sınai > tesisler istihsalâtının satışına tavassut eden toptancı ve pera
kendeci tacirlerin bonolarını vâdelerinde ödeyememelerine mukabil zorunlu kaldığı ödemeler ist tı
sa! masrafları yüzünden birçok müesseseler işletme sermayelerini son santimine kadar sarf ederek 
zor duruma, düşmüşler, bâzıları iflâs etmiş bu arada Hazine alacaklarının tahsili hakkındaki hü-
kümlo: gel r, kurumlar, dahilde alınan istihsal, nakliyat ve banka sigorta muameleleri vergileri 
mükelleflerini çaresiz bırakmış, her hangi bir sakilde kredi yardımından da mahrum kalan mü
kellefler işlerini tatil mecburiyetinde kalmışlardır. Diğer taraftan da Hazine 1962 Bütçe görüşmele
rinde açıklanan durumuna rağmen bu yolda haczedilen ve teminata bağlanmış olan menkul ve 
gayrimenkul kıymetlerin satışına gitmekten ise tecil suretiyle borçlulara 1962 yılı zarfında çalış
ma ve kazançlarından ödeme gücü kazanmalarına imkân sağlamayı derpiş etmiştir. Ancak bugün 
görmekteyiz ki, 40 sayılı Kanunun ısdarı sırasında umulan ekonomik gelişme tahakkuk etmenin 
ve «zor durum» şiddetle devam etmekte bulunmuş, bu sebeplerle piyasada beklenen ferahlık borç
lunun ödeme gücünü harekete geç'rmediği gibi sirkülasyon ve bundan mütevellit vasıtalı vergi
lerde tahmin edilen artış tahakkuk etmemiştir. Özel sermayenin yatırım yapması teşvik edilmek 
istenilen şu devrede şimdiye kadar yatırımlar yapmış teşebbüslerin içinde can çekiştiği zor duru
mun yeni yatırımları ürkütecek âmillerin başında bulunmaktadır. 
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Hazinenin içinde bulunduğu zor durumlar vergi müeklleflerinin durumları arasında karşı
lıklı ve zaruri bir fedakârlığı nazara almak ve bo, suretle kapalı tesisleri ve âtıl ticari müessese
leri faaliyete geçirmek ve sirlriilâsyonu canlandırmak işsizliğe kısmen de olsa çare bulmak 
amacıyla 40 sayık Kanunla derpiş edilen tecil müddetini uaztmak ve taksitlerin tahsiline d3 ge
rekirse en çok üç yılı geçtikten ve mükDİlefin ö leme gücü teşekkül ettikten sonra âzami on 
yıl zarfında yapmak gerekli görülmektedir Maliye Vekili takdirini bu prensipler dairesinde 
kullandığı takdirde esasen ekonomik imkânların bulunmamasından dolayı değerinde nakde tah
vili mümkün olmıyan teminatın ve karşılık mılların kısır ve yıkıcı hâsılası yerine faaliyete 
gecece!: müesseselerin çalışmalarından doğacak gelirlere de kavuşmuş olacaktır. 

Teklif gerekçesine eklenen komisyon görüşüne uygun olarak hazırlanan metnin havalesi ge
reğince ivedilik ve öncelikle tetkiki için Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üZ3re Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Kocaeli Aydın Ağn Adana 
C. Babaç N. Müren N. Güngör Y. Aktimur 

Bolu 
K. inal 

Kütahya 
A. Erberk 

Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 
Esas No: 2/203 
Karar No: 69 

14. . 9 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Ziya Uğur ve 92 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 40 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesi hu
susunda kanun teklifi ve Maliye Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
teklif sahipleri, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Plânlama Dairesi ve Ticaret ve Sanayi Oda
ları Birliği temsilcileri hazır oldukları halde incelandi ve görüşüldü. 

Teklifin gerekçesinde de belirtildiği gibi, 6 . 3 . 1962 tarihli ve 40 sayılı Kanunla bâzı mükel
leflerin vergi borçları bir sene tecil edilerek taksite bağlanmış ise de bu durum istenilen neticeyi 
temin edememiştir. Piyasada iktisadi ve ticari hareketler umulan seviyeye ulaşmamış olduğundan 
bu vergi borçlarının ödenebilmesi, müşkül durumda bulunan bu gibi mükelleflere ait sınai tesis 
ye müesseselerin icra voliyle satılmaları ile mümkün olabileceği neticesine varılmıştır. 

Millî ekonomimiz için faydalı olmıyan böyle bir yola gidilmeksizin tecil muamelesinin ikma
linden (6) ay sonra faaliyete geçmek şartına bağlı olarak (10) seneyi geçmemek üzere Maliye 
Bakanına tecil salâhiyeti verilmesini temin gayesiyle kanun teklifi sevk edilmiş, bulunmaktadır. 

Meselenin önemine binaen bu konu hakkında Devlet Plânlama Dairesinin ve Ticaret ve Sana
yi Odaları Birliğinin de mütalâalarının alınması uygun görüldüğünden yetkili temsilciler çağrı
larak dinlenmiştir. 

Hükümetin de bâzı şartlarla bu teklife iştirak ettiğini beyan eylemesi üzerine teklif komisyo
numuzca da yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
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Ancak 40 sayılı Kanun geçici bir hüküm taşımakta ve miadını doldurmuş olmasî dolayısiyle 
teklifin mezkûr kanuna ek olması kanun tekniğine uygun bulunmadığından Âmme Alacakları Tah
sil Usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanuna geçici bir madde olarak ilâvesi uygun görülmüş, kanun 
başlığı ve metni yeniden tanzim edilmiştir. 

6183 sayılı Kanunun hükümleri icabı olarak yukarıda zikredilen mükelleflere esasen iki yıllık te
cil hakkı tanınmış ve 40 sayılı Kanunla da bir 3ene daha tecil verilmiş bulunduğu için 10 senelik 
müddet çofe uzun bir zaman görüldüğünden bunun 5 seneye indirilmesi kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan 500 bin liraya kadar olan borçların Maliye Bakanlığınca üst kısmının ise Bakan
lar Kurulu karariyle tecil edilmesi tatbikat bakımından daha faydalı görüldüğünden metne bu hu
sus ilâve edilmiştir. » 

40 sayılı Kanundaki bâzı hükümlerin de kanun metnine alınması yine tatbikat bakımından lü
zumlu görüldüğünden ilişik metin bu maksatları ihtiva edecek şekilde hazırlanmıştır. 

tşin müstaceliyeti göz önünde tutularak öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Artvin 
8. O. Avct 

Erzurum 
5 sene müddete muha

lifim. Söz hakkım 
mahfuzdur. 
C. önder 

Kırşehir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Bilgin 

Başkanvekili 
Elâzığ 

H. Müftügü 

Aydın 
/. Sezgin 

Gümüşane 
8. Savacı 

(Maraş 
E. Kaplan 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 

Balıkesir 
F. tslimyeli 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
A. Karaküçük 

* 

Yozgat 
C. Sungur 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Diyarbakır 
B. îskenderoğlu 

istanbul 
R. Ülker 

imzada bulunamadı 

Muğla 
T. Şahin 

M. Mccliai •', S. Saytett : U1) 
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İÜRSA MİLLETVEKİLİ ZİYA UĞUR VE 92 MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

6183 sajılı Âmmz alacakla, inin tahsil usulü hak
kın la Kanuna geçici bv\ madde eklenmesine dair 

40 sajılı Kanuna geçici bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi 

r.IADD.2 1. — 6183 sayılı Kanuna 40 sayılı 
. inanla okLnon goçici dördüncü maddeye aşa
ğıdaki üç'.ne a fıkra eklenmiştir : 

Yakardaki fıkrada sözü geçen inceleme borç
lanan, mevcut sınai tesisi satılmaksıan veya sı
nai teshin fiilen çalışma3im imkansız hale geti
recek tedbirlere başvurulmaksızın, borcunu öde-
yemiyeceğini meydana koymuş ise, müessesenin 
satılmasına, tasfiyesine veya faaliyetinin aksa
masına mahal bırakmıyacak şekilde vergi borç
larının daha uzun müddetle teciline Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. Şu kadar ki, bu müddet on 
yılı geçemez. 

Evvelce faaliyette bulunduğu halde bu kanu
nun yayımı tarihinde malî imkânsızlıklar yüzün
den faaliyetini tatil etmiş halde bulunan sınai 
müesseselerin bu fıkra hükmünden istifadeleri, 
tecil muamelesinin ikmalinden itibaren en geç 
altı ay içinde tekrar faaliyete geçmelerine bağ
lıdır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
Kirliğe girer. 

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

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 

40 sayılı Kanuna geçici bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 6183 sayılı Kanuna 40 sayılı 
Kananla eldenen goçici dördüncü maddeye aşa
ğıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir : 

Yakardaki fıkrada sözü geçen inceleme borç
lunun, mevcut sınai tesisi satılmaksızın veya sı
nai tesisin fiilen çalışmasını imkânsız hale geti
recek tedbirlere başvurulmaksızın, borcunu öde-
yemiyeceğini meydana koymuş ise, müessesenin 
satılmasına» tasfiyesine veya faaliyetinin aksa
masına mahal bırakmıyacak şekilde vergi borç
larının daha uzun müddetle teciline Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. Şu kadar ki, bu müddet on 
yılı geçemez. Gerekirse taksitlerin tahsiline en 
çok üçüncü yıl sonunda başlanılır. 

Evvelce faaliyette bulunduğu halde bu kanu
nun yayımı tarihinde malî imkânsızlıklar yüzün
den faaliyetini tatil etmiş halde bulunan sınai 
müesseselerin bu fıkra hükmünden istifadeleri, 
tecil muamelesinin ikmalinden itibaren en geç 
altı ay içinde tekrar faaliyete geçmelerine bağ
lıdır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
rarl'iğe girer. 

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

M, Meclisi ( S. Sayısı: 247) 



BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

6183 sayût Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 6183 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici beşinci madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 5. — Gelir, Kurumlar ve dâhilde alınan İstihsal vergilerinden 1 .1 .1962 tari

hinde vâdesi geçmiş bulunan sınai işletmeler borçlularından (İktisadi Devlet teşebbüsleri hariç) 
48 nci maddeye göre yaptıkları tecil talepleri 40 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce reddedilmiş 
olanlarla, haklarında mezkûr madde hükmü uygulanmış bulunanlar ve geçici 4 ncü maddeye göre 
yaptıkları tecil talepleri reddedilmiş olanlarla, haklarında mezkûr madde hükmü uygulanmış bu
lunanlar bu kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye Vergi tahsil dairelerine 
yazı ile müracaat etmeleri şartiyle son durumları yeniden incelenir. 

Yapılan incelemede borçlunun, mevcut sınai tesisi satılmaksızın veya sınai tesisin faaliyetinin 
devamına imkân bırakmıyacak veya ağır şekilde sekteye uğratacak tedbirlere baş vurulmaksızm 
borcunu ödeyemiyeceği anlaşıldığı takdirde bir defaya mahsus olmak üzere bakiye borçları 500 bin 
liraya kadar (500 000 lira dâhil) olanların borçlan Maliye Bakanlığınca, (500) bin liradan yukarı 
olanların borçlan Bakanlar Kurulunca (5) seneye kadar tecil olunabilir. Gerekirse taksitlerin 
tahsiline en çok üçüncü yıl sonunda başlanır. 

Evvelce faaliyette bulunduğu halde bu kanunun yürürlüğü tarihinde malî imkânsızlıkları yü
zünden faaliyetini tatil etmiş bulunan sınai müesseselerin bu hükümden istifadeleri, tecil muamele
sinin ikmalinden itibaren en geç (6) ay içinde tekrar faaliyete geçmelerine bağlıdır. 

Kanunun, teminat, istenmesi, faiz aranması, haczedilmiş maların teminat yerine geçmesi, temi
natın değiştirilmesi ve değerini kaybeden teminatın tamamlanması ile %ili hükümleri mahfuzdur. 

MViye Bakanlığı bu madde ile tanınan tecil yetkisini kısmen veya tamamen mahallî teşkilâ
tına devredebilir. 

Tecil şartlarına riayet edilmemesi, vergi tahsil dairelerince yapılacak yazılh tebliğ üzerine (15) 
gün içinde değerini kaybeden teminatın veya mahcuz ma'ların tamamlanmaması veya yerine 
bankalarının gösterilmemesi hallerinde âmme alacağı muaccel olur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 247) 



Topta»»,: ı MİLLET MECLÎSİ S Sayısı : 165 e 2 nci ek 

Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, 1076 sayılı Yedek 
subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna bir madde 
ilâvesi hakkında kanun teklifinin Cumhuriyet Senato
sunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 

Bütçe komisyonları raporları (2/39) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.7. 1962 

Kanunidir Müdürlüğü 
Sayı: 915 - 2/23 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22 . 6 . 1962 tarih ve 432 - 2205 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril

mesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesi hakkındaki 97 sayılı Kamunun geçici ikinci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin reddine dair olan C. Senatosu Bütçe Komisyonu 
raporu Cumhuriyet Senatosu Geneli Kurulunun 6 . 7 . 1962 tarihli 78 nci Birleşiminde aynen ka
bul edilerek ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. ' 
Saygılarımla. Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başlkanı 

Not : Bütçe Komisyonu raporu açık oya sunulmuş olup 68 habul, 27 ret, 4 çekinser oyla kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu raporu 

C,umhuriye$ Senatosu 
Bütçe Komisyonu 4.7. 1962 

Esas No. 2/23 
Karar No. 28 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 . 6 . 1962 tarihli 104 ncü Birleşiminde kabul edilen 
«1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici maddeler ilavesi hak'kındaki 97 sayılı Kanunun geçici ikinci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi» ve Millî Eğitim Komisyonu raporu komisyonumuza 



— 2 — 
havale edilmiş olmakla Malîye ve MİM Eğitim 'Bakanlığı temsilcileri hazır olduğu halde ince
lendi ve görüşüldü. 

Teklif yedek subay öğretmen olarak askerlik vazifelerini yapanlardan, MM Savunma Bakan
lığı emrinde eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenlere tazminat verilmesini derpiş etmektedir. 

Askerlik vazifesini yapan bu gençlerden bir kısmına böyle bir hak tanınması adalete uygun 
görülmediği gibi bundan sonra askere alınacak bu öğretmenlerin er olarak vazife görecekleri 
dikkate alınırsa kendileri için bugünkü durumları bir avantaj sağlamaktadır. 

Diğer taraftan geçmiş aylara bilhassa bir evvelki bütçe yılına ait bir tazminatın verilmesi ka
sım tekniğine de uygun değildir. 

Bu sebeple kanun teklifinin kabulüne imkân görülmemiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Buı rapor Sözcüsü 
T. Üye Ankara T. Üye T. Üye 

F. Kuytak N. Ağırnaslt 8. Gürsoyirak E. Tunçkamat 

Balıkesir Malatya Sakarya 
K. öztaş N. Yetkin Kâzım Yurdakul 

Bütçe Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Mütçe Komisyonu 20 . 9.. 1962 
Esas No,; 2/39 
Karar No : 76 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilerek Cumhuriyet Senatosuna gönderilen ve Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun 6.7.1962 tarihli ve 78 nci Birleşiminde reddedilmiş bulunan Aydın 
Milletvekili îsmet Sezgin'in 1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memurlar Kanununun S ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici hükümler eklenmesine dair kanun teklifi komis
yonumuza havale edilmiş olmakla incelendi ve görüşüldü. 

97 sayılı Kanun gereğince yedek subay öğretmen olarak çalıştırılan asıl öğretmenlerden bir 
kısmı bulundukları yerde askerliğini yaparken maaşlarını, makam ücretlerini almışlar ve öğret
men lojmanlarından istifade etmişler bir kısmı ise bulunduğu yerlerden alınarak ordu er eğitim 
merkezlerinde, çalıştırılmaları hasebiyle, diğer arkadaşlarının sahiboldukları bu avantajlardan 
mahrum edilmişlerdir. Vazife gördükleri yerlerden başka yerlere nakilleri de ayrıca birtakım za
ruri masraflara katlanmalarını icabettirdiği de bir hakikattir. 

97 sayılı Kanun gereğince yedek subay öğretmen olarak istihdam edilen 10 bin küsur öğret
menden 1 004 tanesinin er eğitim merkezlerinde çalıştırılması bunların diğer asıl öğretmen arka
daşlarına nazaran mutlak mağduriyetlerini mucibolmuştur. 

Bu sebeple komisyonumuz Cumhuriyet Senatosunun ret kararına uymıyarak Millet Meclisince 
kabul edilen metnin aynen kabulünü, bu gibi öğretmenlerin mağduriyetini bertaraf edeceği mülâ
haza ve kanaatiyle uygun görmüştür. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Faskan V. 
Elâzığ 

H. Müftügü 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 165 e ikinci ek ) 
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Artvin 

8. 0. Avcı 

Erzurum 
C. önder 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Maraş 
A. Karaküçük 

Aydın 
t. Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

imzada 'bulunamadı 

Konya 
1. Baran 

Muğla . 
Muhalifim 

T. Şphm 

Trabzon 
Muhalifim 

A. Ş. Ağanoğlu 

Balıkesir 
Muhalifim 

F. Islimyeli 

Hatay 
§. İnal 

Konya 
C. Yılmaz 

Sakarya 
N. Boyar 

Yozgat 
G. Sungur 

Diyarbakır 
R. İskenderoğhı 

istanbul 
R. Ülker 

Maraş 
E. Kaplam, 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî memur
lar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici maddeler üâvesi hakkındaki 
97 saydı Kanunun geçici ikinci maddesine bir fık

ra eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek subay ve 
yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler ilâvesine dair 97 sayılı Kanunun geçi
ci ikinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bunlardan askerlik hizmetlerini Türk Silâh
lı Kuvvetleri Okuma - Yasma Okulunda yapan 
(asil ilkokul öğretmenlerine) bu vazife ile görev
lendirildikleri tarihten başlamak üzere ayda 150 
lira eğitim tazminatı verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim ve 
Mıflî Savunma Bakanları yürütür. 

« • * • 

M. Meclisi ( S. Sayısı ; 165 e ikinci ek ) 




