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1. — Adana Milletvekili Kasım G-ülek'-

in, ,geçen birleşimde okunan Dışişleri Ba
kanının önergesine dair açıklaması 419 :420 

2. — Ankara'da vukubulan feci uçak 
kazası ile ilgili olarak: Başkanın; Millet 
Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in, Başkan-
vekillerinin de katıldığı bir kurul halin
de ve Millet Meclisi adına kazaya uğrı-
yan hasta ve yaralılara yaptıkları ziya
retleri hakkında bildirisi ve içişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm, bu kaza 
hakkında şimdiye kadar elde edilen bü
tün 'bilgileri içine alan demeçleri ve vefat 
edenlere Ulu Tanrıdan mağfiret, aileleri
ne ve ibütün Türk Milletine başsağlığı ve 
hasta ve yaralılara da âcil şifa ve afiyet 
temennileriyle, Ankara Milletvekili Ahmet 
Üstün'ün, bıı dileklere katılır mahiyette 
demeci. 420:421 

Sayfa 
3. — Bütçe ile ilgili kanun teklif ve ta

sarılarının görüşülmesi zaruretimle bütçe 
müzakerelerinin başlıyacağı güne kadar 
Meclisin, her gün saat ondan onüçe ve on-
dörtten onyedi otuza kadar toplantı yap
ması hakkında karar alınması 421 

4. — Keban Barajı ile ilgili olarak te
maslarda bulunmak üzere Batı - Alman
ya'ya 'giden Ticaret ve Bayındırlık Bakan
larının açıklamaları " 421:425 

6. — C. Senatosu Çanakkale Üyesi. Âli 
Aksoy ile Hakkâri Üyesi Adil Türkoğlu'-
nun, Memurin Kanununun 84 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kantin 
teklifinin geri alındığı -"hakkında Cumhu
riyet Senatosu 'Başkanlığı tezkeresi (3/493, 
2/352) 425 

6. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Vatandaşlık Kanununun 10 neu 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Türk Vatandaşlığı Kanununun 
10 neu maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin, Türk vatandaşlığı 
kanunu tasarısını görüşmek üzere Genel 



Sayfa j 
Kurulun 18 .1 .1963 tarihli 32 nci Birle- j 
Siminde kurulması kabul edilen Geçici 
Komisyonda 'görüşülmesine dair Dışişleri 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (2/264, 
2/89, 3/496) .' . 425:426 

7. — .Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununa ek kanun teklifinin, Türk va
tandaşlığı kanunu tasarısını görüşmek 
üzere Genel Kurulun 18 .1 .1963 tarihli 
32 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonda .görüşülmesine dair 
içişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(2/18, 3/497) 426 

8. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibralhimoğlu, İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar ile Cumhuriyet Senatosu Yozgat I 
Üıyesi Sadık Artukmaç ve 12 arkadaşının, ı 
Tapulama Kanunu ile ilgili kanun teklif
lerinin, tapulama kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere Genel Kurulun 16 .1 .1963 
tarihli 31 nci Birleşiminde kurulması 
kabul edilen Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair içişleri Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (2/35, 2/76, 2/167, 3/498) 426: 

427 
9. — Diyarbakır Milletvekili Alp Do

ğan Şen'in, 113 .sayılı Af Kanununun 3 ncü 
maddesinin (m) bendinin kaldırılmasına 
-dair kanun teklifinin içtüzüğün 36 nci 
maddesi gereğince gündeme alınması hak
kında önergesi (2/28, 4/172) 427:428 

10. — C. Senatosu Üyesi Hidayet Ay-
dmer'dn, Tapu kayıtlarından hukuki kıy
metini kaybetmiş olanların tasfiyesine da- i 
ir 1515 sayılı Kanunun birinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi 'hakkında kanun 
teklifinin, Tapulama kanunu tasarısını 
görüşmek üzere Genel Kurulun 16 . 1 . 
1963 tarihli 31 nci Birleşiminde kurul- | 

Sayfa 
ması kabul edilen Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi (2/375, 4/173) 428: 

429 
11. — Ticaret Komisyonundan istifa 

eden Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
yerine Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
menlin, aday ıgösterildiğine dair Millet 
Meclisi A. P. Meclis Grupu Başkanlığı 
tezkeresi (3/499) 429 

5. — Görüşülen işler 429 
1. — Damga Resmi Kanununun bâzı 

maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/364) (;S. Sayısı: 44) 429, 

441:451 
2. — 6802 sajyılı Gider Vergileri Kanu

nunun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (1/365) 

•(•S. Sayısı: 47) 429,441:451 
3. — Gider Vergileri Kanununda bâzı 

değişiklikler yapılması, istihsal ve Güm
rük vergileri hadleri artırılmış olan akar 
yakıtların Stok Vergisine tabi tutulması 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye Plân 
komisyonları raporları (1/361) (iS. Sayı
sı: 46) 429,441:451 

4. — Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı 
A'e Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/360) ((S. Sayısı: 45) 429:430 

5. — istanbul Milletvekili Suphi Baıy-
kam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araş
tırma (hastanelerinde çalışanlara tazminat 
verilmesi ıhakkındaki kanun teklifine dair 
Cum'huriyet Senatosu Başkanlığı tezke

resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (2/52) (S. Sayısı : 221 e 
1 nci ek) 430:441 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, 
Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının, havale edil
miş olduğu Dışişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer üyeden mürekkep geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi ile, 

Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan 
Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'a ödeneğinin 
verilebilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi kabul olundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, okunan Başkan
lık tezkeresindeki sürelerle, izin verilmesi ka
bul edildi. 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekil
leri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısözen'in 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebet
lerinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifinin 
görüşülmesi, komisyona havale edilen madde
ler yine gelmemiş olduğundan, gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uçucu
larına verilecek uçuş tazminatı, hakkında kanun 
tasarısının tümü kabul edildi. 

Maliye Bakanı Ferid Melen'in, vergi reform 
mevzularının arz ettiği ivedilik dolayısiyle 
Harçlar, Damga Vergisi ve Motorlu Kara Ta
şıtları Vergisi kanun tasarılarının, Kurumlar, 

2. — GELEN 

Tasan 
1. — Köy Kanununda değişiklik yapılması

na ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı (1/398) (İçişleri ve Adalet ko
misyonlarına) 

Tezkereler 
2. — istanbul Milletvekili Malik Yolaç'ın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/500) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

3. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/501) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

4. — Karacabey ilçesi Sarıbey islâm köyü 

- — 417 

Vorgi Usul-ve Gelir Vergisi kanun tasarılarımın 
tetkiki için 'kurulmuş bulunan Geçici Komisyon
da görüşülmesini istiyen önergesi kabul olundu. 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı oıkul ve ku
rumların idaresi hakkındaki 29 . 5 .1926 tarih
li ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı hak
kında C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Ko
misyonu raporu kabul olunarak tasarı kanun
laştı. 

istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 
arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınla bağlı öğretim ve araştırma hastanelerin
de çalışanlara tazminat verilmesi sakkındakL 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu üzerinde bir süre görü
şüldükten sonra, 

4 . 2 . 1963 Pazartesi günü saat 14 de topla
nılmak üzene Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Nurettin Ok Ve/a Tanır 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

KAĞITLAR 

hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlj, 
Ahmedoğlu Sabriye'den doğma, 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey il
çesi, Yeni Sarıbey köyü nüfusunun hane 5, 
cilt 25 ve sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevket-
oğlu Nazmiye'den doğma, 1926 doğumlu Hasan 
Güney'm ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/502) (Adalet Ko
misyonuna) 

Raporlar 

5. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu 



tıaporu (2/271) (Gündeme) (S. Sayısı : 48) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

6. — 31 . 1 2 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunumun bâzı maddelerinin 
değiştdiri'kııesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi ve bir kısım hükümlerim kaldırıl -
iması hakkında 'kanun tasarısı ile 31 . 12 . 1960 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da Hükümetçe hasırlaman kanım tasarıları ve 
Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya ile 
Adana Millet vekili 'Kemal Sarıibrahiımoğlu'num 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 'mad
delerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair 
kanun teklifi, Adana Milletvekili Keımıal Saırı-
iibrahiımoğlu'ınun; 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunumun 68 nci maddesinin tadili hakkında. 
karnın teklifi, Cumhuriyet Senatosu îçel Üye
si, Cavit Tevfik Okyayuz ve 51 arkadaşının, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasıma dair 
Zirai Vergi Kanunu teklifi, Adana Milletve
kili Ahmet Karamüftüoğlu'num, Zirai Gelir 
Vergisi kanunu teklifi, istanbul Milletvekili 
Reşiıt Ülker'in, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci madde
sine bir fıkra 'eklenmesine dair kanun teklifi, 
Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi öımer Lüt
fü Bozcıalı'nm, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 64 ıncü maddesinin 1 ve 5 numaralı 
bendi erinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi, Cumhuriyet Senatosu Adama Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 5 ve 7 nci .maddelerinin kaldırılmasınla 
dair ıkanun teklifi ile Kütahya Milletvekili 
Ali Erbek ve 18 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 
tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 
ek bir madde ile geçici bir madde 'eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 
raporu. (1/307, 1/355, 2/12, 2/66, 2/86, 
2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 2/171) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 49) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

7. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 
tarihinde imzalanan İstikraz Anlaşmasını mu-
addil andlaşnuanım onaylanmasına uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisoynları raporları (1/223) 
(Gündeme) (S. Sayısı ; 50) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

8. — Kuzey Atlantik Amdlaşmiası teşkilâtı 
müşterek enfrastrüktür programları gerekince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kamunun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri, Maliye ve Plân komisyonları raporları. 
(1/291) (Gündeme) (S. Sayısı : 51) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

9. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan istik
raz amdlaşmasmın onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kamun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/259) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 52) [Dağıtma,tari
hi : 2 . 2 . 1963] 

10. — Hükümetimizle Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti 'arasında imzalanan istik
raz Andl aş imasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/276) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 53) [Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1963] 

11. — Dış seyahat harciamialan •kanunu ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları. (1/367) (Gündeme) (S. Sayısı : 54 [Da
ğıtıma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

12. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğ-
lu, Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu 
Hüseyin Akça 'm n ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (3/20) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 55) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

13. — Yalvaç ilçesinin Terziller köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Aliıoğlu, Satı'-
dan doğma 10 Nisam 1926 doğumlu Mehmet 
Ali Yılmaz'in ölüm cezasınla, çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (3/354) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 56) [Dağıtma tarihi : '2 . 2 . 1963] 

14. - - Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, ha
ne 398, cilt 3 ve sayfa, 4 sayısında nüfusa ka
yıtlı, Gebze 15 Mot. Top. Tb. da er Ahmetoğlu, 
Emime'den doğma 1 . 1 . 1932 doğumlu izzet 
Sivaslı ille Taşköprü ilçesinin Karapürçek kö
yü, hane 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa ka
yıtlı ve aynı birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'-
dan doğma 12 Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'
ım. ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet, Komisyonu rapo-

— 418 — " 



M. Meclisi B : 39 4 . 2 . 1963 O : 1 
ru. (3/439) (Gündeme) (S. Sayısı : 57) [Da
ğıtana, tarihi : 2 . 2 . 1963] 

15. — 7338 sayılı Veraset ve intikal Ver
gisi Kanununun 10 ncu maddesi ile 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin de

ğiştirilmesi ve 7338 sayılı Kanunum muvakkat 
1 nci maddesinin fcaAdınlması hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/354) (Gündeme) (S. Sayısı i 58) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTtPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Kâfi çoğunluğumuz var, müza

kerelere başlıyoruz. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 

Gündem dışı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında? 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Trakya'daki kış hakkında.. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
edeceğim, sizden evvel Kasım Gülek arkadaşı
mızın zaptı sabık hakkında söz talepleri vardır. 
Bu sebeple ilk defa kendilerine zaptı sabık hak
kında söz veriyorum. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, ge
çen birleşimde okunan Dışişleri Bakanının öner
gesine dair açıklaması. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar
kadaşlarım, geçen toplantıda bir sayın arkada
şım, kendi tabiriyle bir sürçü lisanı tashih etti. 
Millet Meclisinin zabıtlarına yanlış geçmesin di
ye ben de bir noktayı anlatmak isterim. 

Geçen toplantıda, Merkezi Brüksel'de olan 
Avrupa İktisadi Birliğine bir temsilci gönderil
mesi isteniyordu. Bu teklif edildi. Bu Avrupa 
İktisadi Birliği tâbiri hazan bizde Avrupa İkti
sadi Camiası diye tercüme edilir. «Camia» aı-ap-
ça bir kelimedir. Birlik kelimesinin kullanılması 
daha doğru olur. Bu terim de Avrupa İktisadi 
Birliği diye tercüme ediliyordu. 

Aziz arkadaşlarım, 1957 de Roma Anlaşma
sı ile kurulan ve bizim de girmek istediğimiz, 

kısa adiyle Ortak Pazar denilen bu kurulun asıl 
adı Avrupa İktisadi Birliğidir. Bunun resmî dili 
üç tanedir. Bu üç dilden Ortak Pazarın adını 
söyliyeceğim : tngilizcesi; «European Economie 
Coramunity» Fransızcası, «Communeaute Econo-
mique Europeence» Almancası ise «Euroâische 
Wirtschats - Gemeinschafts» tır. Rumuzları da 
sırasiyle EEC, CEE ve EWG dir. 

Arkadaşımın ifadesinde iltibasa vesile olan 
Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtının bununla 
alâkası yoktur. Merkezi Paris'te olan teşekkül 
1947 senesinde kurulmuştur ve o yıldan itiba
ren bizim Maliye Vekâletine bağlı bu teşekkül 
nezdinde daimî bir temsilcimiz vardır. Bu teşek
külün resmî dili iki tanedir, Fransızca ve İngi
lizce... «Avrupa iktisadi iş Birliği» nin Fransız
cası «Organisation Europeenne Pour Cooperation 
Economique» (O. E. C. E.), tngilizcesi «Organiı 
zatiorı For European Economie Cooperation» 

419 — 



M. Meclisi B : i 
(OEEC) dir. Bu teşekkülün adı değişerek, yeni 
ismi, Avrupa kelimesi çıkarılmak suretiyle, «İk
tisadi İş Birliği Kalkınma Teşkilâtı» olmuştur. 
Bunun da Fransızcası (OCED), yani «Orga-
nization Cooperative Pourla Cooperation Eco-
nimique et Developpement», Ingilizcesi (OCED) 
yani «Organization For Economic Cooperation 
and Development» dir. Almancası ise «Organi-
sation für "VVirtschefts Zusammenarbert und 
Enkwicklung» tür. Millet Meclisinin zabıtların
da yanlış olarak geçmesin diye, iltibası önlemeyi 
bir vazife bildim. Saygılarımla. 

%&<-- -,. 
2. — Ankara'da vukubulan fecî uçak kazası ile 

ilgili olarak; Millet İlieclisi Başkanı Fuad Sir-
men'in, -Başhanv ehillerinin de katıldığı bir kurul 
halinde ve Millet Meclisi adına kazaya uğrayan 
hasta ve yaralılara yaptıkları ziyaretleri hakkın
da bildirisi ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'-
nın, bu kaza hakkında şimdiye kadar elde edilen 
bütün bilgileri içine alan demeçleri ve vefat eden
lere Ulu Tanrıdan mağfiret, ailelerine ve bütün 
Türk Milletine başsağlığı ve hasta ve yaralılara 
da âcil şifa ve afiyet temennileriyle, Ankara Mil
letvekili Ahmet Üstün'ün, bu dileklere katılır ma
hiyette demeci. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 1 Şubat 
Cuma günü, Millet Meclisinin toplantıda bulun
duğu bir sırada, Ankara'da vukua gelen fecî 
uçak kazası dolayısiyle, yaralanmış bulunan va
tandaşlarımızı tedavi gördükleri muhtelif has
tanelerde Millet Meclisi Başkanı Sayın Fuad 
Sirmen, Başkanvekillerinden Sayın Ferruh Boz-
beyli ve bendenizin katıldığı bir heyet halinde 
ziyaret ederek, Yüce Meclis adına kendilerine 
sıhhat ve afiyet temennisinde bulunduk, geçmiş 
olsun dedik, şifalar diledik. 

Bu vesile ile kazada vefat edenlere Ulu Tan
rıdan mağfiret, bilhassa ailelerine sabır ve baş
sağlığı diler, yaralıların bir an önce sıhhat ve 
«afiyette kavuşmalarını yine Yüce Meclisimiz 
adına temenni ederiz. 

Bu kaza dolayısiyle Sayın İçişleri Bakanının 
konuşma istemi vardır. Bunun hakkında kendi
lerine söz vereceğim. 

Buyurun, Sayın İçişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BERA
TA (Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi) — 
Pek: muhterem arkadaşlarım, 1 Şubat 1963 Cu-

4 . 2 . 1963 O : 1 
ma günü öğleden sonra saat 16,05 de, hepimi
zi son derece müteellim eden bir uçak kazası ol
du. Kaza olayı takriben Cebeci ile Sıhhiye üs
tünde, havada vukubulmuştur. Kazazede uçak
lardan birisi Lübnan Havayollarına ait yolcu 
uçağı, diğeri ise, 12 nci Hava Üssüne ait C-47 
tipi askerî nakliye uçağımızdır. Bu uçakların 
çarpışmasını mütaakıp Lübnan uçağının asli göv
desi Ulus civarında, Garanti ve İstanbul banka
larının ortasına, askerî uçağımızın gövde kısmı 
ise Atpazarı'nda Yenihayat mahallesindeki bir 
evin üstüne düşmüştür. Hâdise vukubulur bul-
anaz, önce Vali ve Belediye Başkanı, emniyet 
mensupları, itfaiye teşkilâtı derhal olay yerine 
koşmuşlar, işe el koymuşlar ve gerek yangının, 
gerekse kazanın süratle sirayetini önlemişlerdir. 
Kaza duyulunca başta Sayın Cumhurbaşkanı
mız olduğu halde, Başbakan, Hükümet üyeleri 
ve biraz evvel Meclis Başkanvekillerimizin de 
ifade buyurdukları gibi, milletvekilleriyle sena
törler hâdise ile yakından alâkadar olmuşlardır. 
Hâdisenin âni oluşu ve yerlere »benzinlerin dö
külüşü dolayısiyle; kazaya uğramış olanların 
mühim bir kısmının kurtarılması, bütün gay
retlere rağmen, mümkün olamamış ve kazanın 
ilk anda tesbit edilen bilançosu şu idi : 46 ölü 
ve 114 yaralı. Bugün Meclise gelmeden evvel 
resmen aldığım rakamlar şöyledir : Yaralıların 
bir kısmı daha ölmüşlerdir. Bu duruma göre 
son ölü sayısı 79, yaralı sayısı 62 dir. Ayakta 
tedavi edilenler çıktıktan sonra şu anda ölü ve 
yaralı sayısı 141 dir. 

ölenlerden 64 ünün kimliği teşhis edilebil
miştir. Diğerlerinin teşhisine çalışılmakta ise de; 
vücutların parçalanmış olması veya kömürleş
miş bulunması dolayısiyle bu teşhis işi ciddî 
güçlük arz etmektedir. 

Bu gibi yangın mevzularında yaralıların te
davilerini mütaakıp böbrekleri bir müddet son
ra kifayetsiz hale gelmektedir. Bu itibarla Al
manya'dan bu gibi ihtiyaçlarda kullanılmak üze
re suni böbrek getirtilmiştir. 

Yarın öğleden sonra Haıcı Bayram-ı Veli Ca
miinde cenaze merasimi yapılacaktır, öğle na
mazını mütaakıp 50 - 60 kadar kazazedet törenle 
kaldırılacaklardır. 

İlk günden itibaren Hükümet kazaya uğramış 
olanların aileleriyle ve kendileriyle yakinen meş
gul olmakta ve bir de yardım kampanyası açıl
mış bulunulmaktadır. 
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Şunu da bir vesile ile arz edeyim ki, o gün 

öğle vakti Hacı Bayram-ı Veli Camiinde büyük 
bir mevlût töreni var idi. Aynı kaza bu törenin 
dağılması sırasında veya öğleden sonra saat 5 
civarlarında olsaydı, bu ölüm adedinin binleri 
bulması mümkündü. 

Yine bir noktayı daha arz edeyim : İkinci 
uçak gövdesinin düştüğü yer, Ankara'nın en 
kalabalık semtlerindendir. Ve bu mahallenin so
kak araları itfaiye arazözlerinin girmesine im
kân olmıyascak kadar dardır. Bu mahalleye düş
müş bulunan uçağın da benzini patlamış ve yan
gın etrafa sirayet etmiş olsa idi; orada da tasav
vur edilemiyecek kadar büyük mal ve can kaybı 
olacaktı. Halbuki 3 - 4 kişi ölmüştür. Bu iti
barla kazayı, taşıdığı vehamete göre ucuz atla
tılmış bir büyük felâket olarak vasıflandırmak 
mümkündür. 

Kaza dolayısiyle milletimizin, Meclisimizin ve 
bütün kazazede yakınlarının başlarının sağ ol
masını diliyor ve Tanrının, benzeri felâketlerden 
yurdumuzu korumasını niyaz ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün, zatıâliniz 
gündem dışı bu konu ile ilgili olmak üzere söz 
istemiş bulunuyorsunuz. Konuşma hususunda 
ısrar ediyor musunuz? 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, 1 Şubat 1963 Cuma günü 
Ankara göklerinde çok müessif bir uçak kazası 
olmuştur. Sayın İçişleri Bakanımız bu husus
larda etraflı malûmat vermiş bulundukları için, 
bendeniz kısaca mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Bu kaza telâfisi mümkün olmıyan büyük 
kayıplara sebebolmuştur; İlgililerin beyan et
tiklerine göre bugüne kadar 80 vatandaşımız 
ölmüş, halen tedavi edilmekte bulunan 67 va
tandaşımız ağır ve hafif olmak üzere yaralan
mıştır. 

Her insan acı ve kederli anlarında dostları
nın ilgisini bekler ve bu ilgiden teselli bulur. 
Ankaralıları büyük üzüntü ve acılara gark 
eden bu olayla bütün Türk Milletinin yakından 
ilgilenmesinden Ankaralılar teselli bulmuşlar
dır. Kazanın daha büyük kayıplara sebebolma-
ması için Ankara vilâyetinin bütün imkânları
nı seferber ederek yangının söndürülmesinde 
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enkazın kaldırılarak yaralıların ve Ölülerin has* 
taneye naklinde gösterdikleri büyük gayreti 
memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. 
Ayrıca, hastanelerimizin, kazazedelere müşfik 
kucaklarını açmış ve ihtimamla tedavilerini 
yapmakta olduklarını da yine memnuniyetle 
görmüş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kaza neticesi aramızdan ebediyen ayrıl

mış bulunanlara Ulu Tanrıdan bol rahmet, ke
derli ailelerine başsağlığı, yaralılara âcil şifa
lar diler, bir daha milletimizi bu gibi felâket 
ve musibetlerden korumasını Ulu Tanrıdan ni* 
yaz ederim. 

3. — Bütçe ile ilgili kanun teklif ve taşan
larının görüşülmesi zaruretiyle Mtçe müzakere* 
terinin bağlıyacağı güne kadar Meclisin her gün 
saat ondan onüçe ve ondörtten onyedi otuza ka
dar toplantı yapması hakkında karar alınması 

JBAŞKAN — Sayın arkadaşlar, yüksek ma
lûmunuz olduğu veçhile, 1963 yılı bütçesi Cum
huriyet Senatosunda görüşülmektedir. Bütçe 
ile yakından ilgili olan vergi mevzuatı hakkın
da bâzı kanun tasarı ve teklifleri mevcuttur. 
Bu kanun tasarı ve tekliflerinin, Mecliste büt
çeden evvel görüşülmesi icabettiğinden bundan 
böyle Yüce Meclisimizin, bütçe müzakerelerinin 
başlanacağı güne kadar her gün, saat 10 dan 
13 e kadar, 14 ten 17,30 a kadar toplantı yap
ması zaruretine Başkanlık Divanınız kaanidir. 
Bu yönden Yüce Meclisin bu konu hakkında 
tasvibini almak mecburiyetindeyiz. Elimimde 
bulunan bu tasarıların, bütçe müzakerelerinden 
evvel konuşulması zaruretiyle bundan böyle, 
bugünden itibaren, saat 10 dan 13 e ve 14 ten 
17,30 a kadar toplantı yapmayı oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bundan böyle, Millet Meclisinde bütçe mü
zakereleri başlıyacağı zamana kadar her gün 
saat 10 dan 13 e ve 14 ten 17,30 a kadar top
lantı yapacaktır. 

4. — Keb.an Barajı ile ilgili olarak temaslar
da bulunmak üzere Batı - Almanya'ya giden Ti
caret ve Bayındırlık Bakanlarının açıklamaları 

BAŞKAN — Bir birleşim evvel, bâzı arka
daşlarımızın Keban Barajı ile ilgili olmak üze
re, Bayındırlık ve Ticaret Bakanlarının Batı * 
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Almanya'ya vukubulan ziyaretleri hakkında, 
Meclise izahat verilmesi talepleri mevcut idi. 
Sa^m Bakanlar bu hususta izahat vermek iste
mekte midirler? Buyurun efendim. Sayın Tica
ret Bakanı Keban Barajı ile ilgili temaslar hak
kında Yüce Meclise izahatta bulunacaklardır. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka
ra) — Muhterem arkadaşlar; 10 gün evvel Hü
kümete Almanya'da İktisadi Koordinasyon ve 
Kalkınma Bakanının riyaseti altında bir komis
yon toplandığı, bu komisyonun, Suriye'nin Tat-
ko Barajı işleriyle uğraşacağını ve komisyonun 
işlerini, teshil maksadiyle Suriye'den iki ba
kanın süratle Bonn'a hareket ettiği haberi g«ldi. 
Sayın Başba'kan bu mevzuda Dışişleri Bakanı. 
ile konuştuktan ve diğer arkadaşlarla müda-
velei efkâr ettikten sonra, bu meseleyi tahkik 
ve bizimle alâkası olan Keban Barajı üzerinde 
gerekli izahatı vermek üzere Sayın, Bayındırlık 
Bakanı ile bendenize Bonn'a gitmemizi em
retti. Bizim Bonn'a gitmemizin iki mahiyeti 
vardı : Bir defa aynı nehrin iki tarafında ba
raj yapan iki devlet olarak; bu meseleyi anla
mak ve bu husustaki teknik görüşlerimizi izah 
etmektir. O meyanda da Kalkınma ve Koordi
nasyon Bakanı yeni olduğu ve Türkiye'nin az 
gelişmiş bir memleket olması bakımından bu 
meselelerle uğraşan Bakan bulunduğu için, 
ekonomik meseleleri kendilerine-açmakta bir 
fayda mülâhaza edildi. Bunun haricinde, bu iş
lerle alâkadar muhtelif siyasi parti mensubu 
arkadaşlarımızla da konuşmak ve zemini ha
zırlamak vazifesi ile de tavzif edilmiş bulu
nuyorduk. -Nitekim bundan evvel de Bayındır
lık Bakanlığından bir teknik heyet gitti, te
ferruatını arkadaşım izah edecekler, İktisat 
Bakanlığındaki Tetkik Heyetiy'e temasa geç;i, 
Bizim gidişimizin bu teknik heyetin müzake
relerini bitirmeden evvelki zamana isabet 
etmesini istiyorduk ve hakikaten ele öyle oldu. 
Süratli gidişimizin sebebi burada idi. Bu ba
rajı yani Tatko Barajını Federal Alman Hükü
meti daha evvel, Birleşik Arap Cumhuriyeti 
halinde iken onlara vaadetmişti. Suriye müsta
kil olduktan sonra bu baraj üzerinde ısrar 
etti ve Almanlar da, Amerikalılar da mutabık 
kalmak suretiyle, burada birtakım etütler 
yaptırdılar ve bu etütler üzerinde finansman 
imkânı aramaya koyuldular. Şüphesiz, bu ba
rajın durumu, demin de kısaca arz ettiğini 
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gibi, hududun bu tarafında yani Türkiye'de ya
pılacak olan Keban Barajı ile şiddetli ilgili 
idi. Bu bakımdan, bu muhtelif nehir meselele
rini görüşmek ve bunlar hakkında Türk tezini 
müdafaa etmek üzere oraya gitmiş bulunuyor
duk. Bizi kabul eden Kalkınma ve İktisadi 
Koordinasyon Başkanına, bu mesele Mecliste 
görüşülürken haklı bir hassasiyet doğurduğunu, 
Hükümetin meseleyi ciddî olarak ele aldığını 
ve bizim kendi görüşlerimizi aksettirmek için 
geldiğimizi söyledik. Şüphesiz ki, bu arada, 
Suriye'de yapılacak olan barajda doğrudan 
doğruya bir mahzur görmediğimizi, fakat bâ
zı vaziyetler hâsıl olursa bunlardan müteessir 
olabileceği ;nh: arz ettik. Bütün bu teknik iza
hatı arkadaşım verecektir. Bunları izahta 
fayd'a v.r.'dı. bilhassa Lozan Muahedesi de La 
mouıi ''.' i ier'n müşterek JU seleleri üzerine miiv-
tereken durulmasını icabettiriyordu. Bu ışık al
tında kendileriyle uzun boylu ve bilhassa tek
nik konularda müzakereye giriştik. Gerek bu 
teknik müzakerelerin, gerek iktisadi görüşle
rimizin aksettirilmesinin, bu bakanlıkta ve daha 
evvel teknik bir toplantı yapılan İktisat Ba
kanlığında eok tesiri oldu. Hattâ bunun ha
ricinde Suriye'de yapılacak baraj konusu Fe
deral Almanya Parlâmentosunda görüşülürken 
başla . Türk dostu olarak tanıdığımız Prof. 
Baade de olmak üzere Sosyal Demokrat parti
leri ve diğer partiler bir hayli çekişmiş bu
lunuyorlardı. Bu bakımdan bu parti liderle
riyle görüşmek ve görüşümüzü kendilerine 
brsusi. ve umumi olarak bildirmekte büyük 
i'aydahır olduğunu tahmin ediyorum. Daha 
fazla, teferruatına girmiyeyim. Asıl mevzu Sa
yın Bayındırlık Bakanımızı alâkadar ettiği 
İrin. müsaade ederseniz teknik izahatı kendileri 
1 fil f etsinler. Hürmetlerimle. 

F/ROL AKÇAL (Rize) — Sayın Bakandan 
'••!:' sualim var. 

BAŞKAN -•- Buyurun, yalnız sualiniz kısa 
;;/;un Erol Bey. Sayın Bakan sadece Meclise 
izahat 'vermiş bulunuyorlar... 

VAlOh AKÇAL (Devamla) - - Vekil Bey 
!iar:.'.-> gitmeden evvel Bonn Hükümetiyle te
masa. geçilmiş ve kendileri davet edilmişler mi
dir i 

TlCARIvT BAKANT. MUHLİS ETE (De
vamla) —- Ditmeden evvel. Hariciye yoliyle 
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Bonn Hükümetine ve İktisadi Koordinasyon ve 
Kalkınma Bakanına malûmat verilmiştir; ken
dileri de bizi beklemekteydi. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Muhlis Ete arkadaşımın burada ifade ettikleri 
gibi, geçen hafta Çarşamba günü Bonn 'da Alman 
Hükümeti iktisat Nezaretinin dış memleketlere 
yapacağı iktisadi yardımlarla ilgili teknisyen-
leriyle, Türkiye'nin Keban Barajı üzerinde 
çalışmalar yapmış dlan teknisyenleri arasında 
bir görüşme yapılması için bundan 15 gün ev
vel Alman Hükümetinin resmen davet etmesi 
üzerine tarafımızdan davet kabul edilmiş ve 
biri Bakanlığın Müsteşarı ve diğeri de, Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi Müşavirlerinden ihalen Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi Doçentlerinden 
Yüksek Mühendis Korkut Beyin teşkil ettik
leri 'bir 'heyeti Almanya'ya göndermiş idik. Bu 
heyet müzakerelere başladığı gün, Suriye'nin 
Fırat nehri üzerinde Tatko Barajını finanse 
etmek için, Federal Almanya'da müzakereler
de bulunmak üzere bir «heyetinin Bonn'a ha
reket ettiğini öğrenmemiz üzerine, Sayın Baş
bakan'm emirleriyle, bizim teknik seviyede 
müzakerelere girişmek üzere Almanya'ya gi
den heyetimize iştirak etmek üzere, Sayın 
Muhlis Ete arkadaşımla birlikte Perşembe gü
nü Bonn'a Ihareket ettik. Filhakika teknik 
seviyede yapılan müzakerelerin birincisi Per
şembe 'günü yapılmış, ikinci celsesi Cuma gü
nü saat 10 a talik edilmiş bulunuyordu. İkti
sat Bakanlığında yapılan bu toplantıya, başta 
Suriye Hükümetinin yaptırmağa teşebbüs et
mek üzere 'olduğu barajın projelerini yapan 
Berlin Üniversitesi Profesörü Tires ve Federal 
Alman.•Hükümetinin Ankara Büyükelçisi Sa
yın Von, "VValıter'de olmak üzere; biz iki Vekil, 
bizim teknisyenler heyetine başkanlık ettik ve 
müzakereler 3,5 saat sürdü. Bizim teknik he
yetin bir »gün evvelki yaptığı konuşmaların 
mevzuu, T. B. M. M. nin tasdikma sunulan 5 
yıllık plânın içerisine dâhil bulunan Keban 
Barajı projesinin teknik hususiyetlerini ve fi
nansman imkânlarını Federal Almanya Hükü
meti nezdinde anlatmak, izaih etmek, bu proje
nin dış finansman kısmının Alman Hüküme-
tinee- desteklenmesi yolunda talepte bulunmak 
ve banım imkânLaînnı hazırlamak maksadına 
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matuf idi.. Filhakika ilk ıgün teknisyenler se
viyesinde yapılan toplantıda, biz Keban Bara
jının 5 Yıllık Kalkınma Plânına dâhil olduğu
nu, projelerinin halen Elektrik İşleri Etüt İda
resi vasıtasiyle Sanayi Bakanlığı tarafından 
bir Amerikalı firmaya ihale edildiğini fizibili
te raporunun 'hazırlanmak üzere olduğunu, 
bunu mütaakıp 19103 senesi içerisinde kati pro
jelerinin (hazırlanacağını, 1&64 senesi içinde de 
Keban Barajı inşaatını fiilen bir mütaahhide 
ihale etmek suretiyle Türk Hükümetinin bunu1 

gerçekleştirmek (hususunda kararlı olduğunu 
ifade ettik. Bu barajın tek maksatlı olduğu 
ve yalnız enerji üretimi maksadına matuf ola
rak kurulmasına teşebbüs edildiği halde ran-
tabilitesinin çok yüksek olduğunu, '(3,1) in üs
tünde bir rantabiliteyi havi bulunduğu ve 23 
milyar metreküb Fırat nehrinden su toplıyaca-
ğını ve Türk Milletinin sanayileşme konusun
daki büyük ihtiyacı olan enerjiyi büyük mik
yasta karşılayacağını enterlkolekter 'hattıyla 
Kuzey - Batıya ve Batı "ya bağlanacağını, 120 
milyon dolar dış finansmana ihtiyacı bulundu
ğunu, 'Türkiye'nin beş yıllık plânının dış fi
nansman ihtiyacını temin etmek için kurulan 
ve kati kararını bu ayın ikinci yarısında Pa
ris'te yapacağı toplantıda vermek üzere bulu
nan Konsorsiyumda, NATO'daki müttefikimiz 
ve ananevi dostumuz Alman Hükümeti tara
fından desteklenmesinin, müzaheret edilmesi
nin şart olduğunu ifade ettik. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ete arkada
şım ifade ettiler ki, Federal Almanya Hükü
meti, iSuriye'de Fırat nenri üzerinde yapıl
makta olan Tatlko Barajiyle yakmen ilgilen
mektedir. Filhakika bundan iki sene kadar 
evvel Suriye ve Mısır Hükümetleri «Birleşik 
Arap Cumhuriyeti» nâmı altında bir Hükümet 
iken, Federal Almanya Cumhuriyeti Hüküme
ti ile, Birleşik Arap Cumhuriyet Hükümeti 
arasında yapılmış olan bir anlaşmaya göre, 
Birleşik Arap Cumhuriyeti arazisi dahilindeki 
büyük su ve enerji projelerinin dış finansma
nının bir kısmını temin etmek mâksadiyle 800 
milyon Alman markının Birleşik Arap Cum
huriyeti emrine 20 sene vadeli ve 3,75 faizli 
bir kredi olarak verilmesinin taahhüdü altında 
bulunduklarını bu sefer bize Almanya'nın, Az 
Gelişmiş- Memleketlere Yardım ve TCoordinns-
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yon Nâzın Sebili ifade etti. Suriye'nin Tatko 
Barajını yapmak üzere istedikleri, 350 milyon 
marklık yardımın, iki sene evvel Birleşik Arap 
'Oumlhuriyetine taahhüt ettikleri yardımın bir 
cüzü olduğunu, Suriye Hüküm eti Birleşik Arap 
Cumhuriyeti Hükümetinden ayrıldıktan sonra, 
müstakil bir devlet halinde kurulduktan sonra, 
'vaktiyle yapılan anlaşmaya ıgöre kendilerine 
isabet eden kısmını şimdi Alman Hükümetin
den talebettiklerini, filhakika. Amerikan Hü
kümetiyle de mutabık kalarak Orta - Doğu'da 
az gelişmiş memleketlere dış finansman te
mini bakımından Almanların da yardım yap
maya mecbur olduklarını ve Türkiye'nin ya
kın menfaatlerini, su haklarını haleldar etme
mek şartiyle, Suriye'nin kalkınması için zaru
ri görülen bu projenin gerçekleşmesi iein 
Alman Hükümetinin de bir yardım yapmak 
niyetinde olduğunu ve bu hususta Suriye'nin 
yaptırmış olduğu projelerin teknik hususiyet
lerini öğrenmek için halen kendileriyle müza
kerelerde bulunduklarını ifade etti. 

Muhterem arkadaşlar, şurasını ifade ede
yim, bizim teknisyen arkadaşların 'Suriye'nin 
yaptırmaya teşebbüs ettiği projenin hususiyet
leri hakkında bilgileri vardır, bizim de resmen 
bilgilerimiz vardır. Fi'Dhakika bu proje 200 bin 
kilovat saatlik bir elektrik enerjisi istihsal ede
cek. Üçüncü kademe ise 600 bin hektarlık bir 
arazinin sulanmasını derpiş etmektedir. İki mak
satlı olduğu halde rantabilitesi Keban projesin
den daha küçüktür; 2 civarındadır. Ama veril
miş bir taahhüde sadık kalmak maksadiyle Fe
deral Almanya Hükümeti, bu barajın 285 - 300 
kodu üzerinden inşa edilmesi lüzumunu ifade 
ettiler, öyle zannediyoruz ki, Suriye Hüküme
ti ile bu noktada yapılmış olan anlaşmaya isti
naden bu projenin gerçekleştirilmesi için Alman 
Hükümeti, bir kredi açılmasını ciddî olarak dü
şünmektedir. Biz Sayın Ete arkadaşımla birlik
te kendileriyle temas ettiğimiz sırada müdafaa et
tiğimiz fikir şu idi : Biz Suriye Hükümetine 
her hangi bir şekilde büyük bir tesisin yapıl
ması için kredi açılmasın gibi müdafaası gayri-
kabil ve insanlıkla kabili telif olmıyan bir fik
ri ortaya çıkarmadık. Biz dostumuz, uzun müd
det birlikte yaşadığımız bir milletin kalkınması 
için kendi hudutları dâhilinde bir büyük tesis ' 
yapmasını uygun gördüğümüzü, ancak bu ara- | 
da Fırat üzerinde kurulacak olan bu baraj do-
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layısiyle Suriye ile şimdilik bir müzakerede 
bulunmadığımızı;' çünkü Türkiye ile Suriye ara
sında mevcudolan çeşitli müşterek sular üze
rinde bir müzakerede bulunmak ve bir anlaşma
ya varmak niyetinde olduğumuzu, ama Suriye'
nin şimdilik Türkiye'den geçen sular üzerinde 
müktesep hak teşkil etmemek şartiyle bir ba
raj yapmasına her hangi bir itirazımız bulun
madığını, yalnız Türkiye'nin Keban Barajı ve 
ondan sonraki kademelerde Karakaya Barajı, 
Halfeti Barajı gibi bilhassa Türkiye'nin hayati 
meseleleri olan sulamayla ilgili barajları ger
çekleştirmeye kararlı olduğumuzu, Suriye'nin 
kendi iktisadi gücü ve imkânları dışında ve 
Türk sularının bir kısmına ileride müktesep hak 
teşkil edecek şekilde bir baraj yaptığı takdirde, 
bizim başladığımız büyük sulama işlerine zerre
ce menfi tesiri olamıyacağmı sarahatle ifade 
ettik. Ve Federal Almanya Hükümetinden bi
zim Fırat projesini desteklemesi konusunda 
yardım ve müzaheret rica ettik. 

Sayın Ete arkadaşımın ifade buyurdukları 
gibi, bize söyledikleri son sözleri şu olmuştur: 
Konsorsiyum içinde, Alman Hükümetinin 5 
yıllık Türk plânının dış finansmanını temin et
mek maksadiyle Türkiye'nin getireceği diğer 
projeler yanında bilhassa başta Keban projesi 
olmak üzere dış finansmanın temini konusunda 
Konsorsiyum içinde en büyük müzahereti göste
receklerini ve bu Keban projesinin Türkiye için 
hayati ehemmiyetini müdrik bulunduklarını, 
kendilerinin yardım edeceklerini ifade ettiler. 

Biz de bu suretle 3 günlük müzakereler so
nunda yaptığımız temaslardan sonra avdet ettik. 
Büyük Meclise hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Mehmet Bey. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Muhterem Bakanımızın izahatından anlaşıldı
ğına göre, Almanya'ya giderken fizibilite rapo
ru henüz hazırlanmamıştı. Yine Sayın Bakanı
mızın anlattığına göre Almanya Hükümeti bi
zim Hükümet mensubu olan zatları değil, bir 
teknik heyeti davet etmiştir. 

Şimdi, Suriye Hükümeti üe Alman Hüküme
ti arasında görüşmeler sırasında bizim bakanla
rımızın bulunmaması halinde bu görüşmeler 
beynelmilel kaidelere uygun mudur, değil mi
dir ? Bu hususu öğrenmek isterim. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Beynelmilel kaidelere aykırı ci-. 
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hetini göremedik. Fizibilite raporu hazırlanmak
tadır. Türk Milleti topyekûn bu büyük tesisin 
kurulması için bu mevzu üzerinde durmakta
dır. Benim müşahedem odur ki, Büyük Meclis 
1,5 yıldan beri bu konu üzerine hassasiyetle 
eğilmiş bulunmaktadır. Siyasi partilerin de ay
nı şekilde hareket ettiklerini biliyoruz. Hükü
metin her türlü imkândan faydalanıp bu yar
dımları temin etme yolunda gayret sarf etmesi
ni uygun mütalâa ettik. Onun için bu seyaha
ti yaptık ve faydalı olduğuna da kaaniim, arz 
ederim. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Bir sual sora
bilir miyim ? 

BAŞKAN — Sayın Eroğan çok uzatmayınız; 
sebebi şu: Arkadaşlar, takdir edersiniz ki, bu
rada Sayın Bakanların yalnızca izahat vermesi 
arzu edilmiş olup, Riyaset de bu arzuyu is'af 
sadedinde söz vermiş bulunuyor. Keban Bara
jı hakkında daha geniş malûmat arzu edildiği 
takdirde sözlü soru verilmesi.daha muvafık 
olur. Buyurun Sayın Eroğan. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Efendim, şimdi 
bu seyahat, mütaahhit firma mahiyetinde olan 
Alman Hükümetiyle kredi temini bakımından 
yapılmıştır. 

Aslolan bizim ilerde Suriye Hükümetiyle ih
tilâfa düşmememiz meselesidir. Suriye Hüküme
tiyle aramızda vukua gelecek ihtilâfları önliye-
cek tedbirler üzerinde durulmuş mudur? Bir se
ne evvelki bütçede tutulan zabıtlarda vardır. 
«Suriye Hükümeti Nasır zamanında harekete 
geçti. Geç kalırsak ilerde daha çok-ihtilâf vu
kua gelir demiştik.» Bu bakımdan Hükümet ne 
tedbir almıştır ve bu hususta Suriye Hüküme
tiyle Hükümetimiz arasındaki münasebet ne 
merkezdedir? Bunu istirham ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, bu konu
da bir ay kadar evvel bizim teknisyenlerimizle, 
Suriye Hükümetinin gönderdiği teknisiyenler 
bu barajlar üzerinde karşılıklı müdavelei efkâr
da bulunmadılar. Dış politika kısmım Hariciye 
Bakanı arkadaşım izah eder. Bendeniz şurasını 
işaret etmek isterim ki, Hükümet olarak bizim 
fikrimiz Suriye ile. Türkiye arasında yalnız Fı
rat nehrinin suları için müstakil müzakereye gir
menin münasip olmadığı merkezindedir. Türkiye 
ile Suriye arasındaki müşterek sular topyekûn 
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bir müzakere konusu yapılabilir» Asi nehri üze
rinde de bâzı ihtilaflı noktalarımız vardır. Bü
tün bunlar bir karara bağlanabilir. Ama şimdi
lik şurasını arz edeyim, Suriye'nin inşasına te
vessül ettiği Totko Barajının bizim sulama hak
larımızla su haklarımızla taarruz teşkil eden bir 
tarafı mevcut değildir. Böyle bir mevzu bahis 
konusu olduğu takdirde Hükümetin en büyük 
hassasiyetle meseleye müdahale edeceğinden ar
kadaşımın şüphesi olmamasını istirham ederim. 

ZEKÎ ZEREN (İstanbul) - - Usul hakkın
da. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZEKİ ZEREN (İstanbul) — Geçen celsede 

bitirilemiyen tasarının müzakeresinin devamını 
komisyon olarak rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sırası gelecek efendim. 
Şimdi sayın arkadaşlar, gündeme geçiyoruz. 

5. — C. Senatosu Çanakkale Üyesi Ali Aksoy 
ile Hakkâri Üyesi Adil Türkoğlu'nun, Memurin 
Kanununun 84 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifinin geri alındığı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/493)\2/352) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 Aralık 1962 gün ve 1511 sayılı yazı

mıza ektir : 
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Ali 

Aksoy ve Hakkâri Üyesi Âdil Türkoğlu'nun, Me
murin Kanununun 84 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair olan kanun teklifini daha şü
mullü olarak hazırlamak üzere geri almıştır. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. Say
gılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Suad Hayri Ürgüplü 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'-
%n, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu maddesine iki 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ile İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Vatan
daşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin, Türk vatan
daşlığı kanunu tasarısını görüşmek üzere Genel 
Kurulun 18 . 1 . 1963 tarihli 32 nci Birleşiminde 
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kurulması kabul edilen Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair Dışişleri Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi (2/264, 2/89, 3/496) 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın, 

Vatandaşlık Kanununun 10 ncu maddesine iki fık
ra eklenmesine dair olan kanun teklifi ve İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Vatandaş
lığı Kanununun 10 ncu maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifi Komisyonumuzda 
görüşüldü. 

1312 sayılı Kanunun 10 ncu maddesini tadil 
etmek maksadiyle hazırlanmış olan ve Komis
yonumuzda bulunan mezkûr tekliflerin de, Türk 
vatandaşlığı kanunu tasarısını görüşmek üzere 
Genel Kurulun 18 . 1 . 1963 tarihli 32 nci Birleşi
minde kurulması kabul edilen Geçici Komisyon
da görüşülmesinin daha uygun olacağı mütalâa 
edilmiş ve bahis konusu tekliflerin, İçtüzüğün 
27 nci maddesi gereğince adı geçen, Geçici Ko
misyona havale buyurulmak üzere, ilişik olarak 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Bursa 

Cevdet Perin 

BAŞKAN — Bahis konusu tekliflerin Geçi
ci Komisyona havalesini oyunuza sunuyorum. 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'-
m, 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa 
ek kanun teklifinin, Türk vatandaşlığı kanunu 
tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 18 , 1 . 
1963 tarihli 32 nci Birleşiminde kurulması kabul 
edilen Geçici Komisyonda görüşülmesine dair İç
işleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (2/18, 
3/497) 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 

1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek ka
nun teklifi, Komisyonumuzda görüşüldü. 
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1312 sayılı Kanuna iki madde ilâve etmek 

maksadiyle hazırlanmış olan ve komisyonumuz
da bulunan bahis konusu teklifin de, Türk va
tandaşlığı kanunu tasarısını görüşmek üzere Ge
nel Kurulun 18 . 1 . 1963 tarihli 32 nci Birleşi
minde kurulması kabul olunan Geçici Komisyon
da görüşülmesinin daha uygun olacağı düşünül
müş ve mevzuubahis teklifin, İçtüzüğün 27 nci 
maddesi gereğince, adı geçen Geçici Komisyo
na havale buyurulmak üzere ilişik olarak Yük
sek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş oldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Millet. Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
İzmir 

Osman Sabri Adal 

BAŞKAN — Bahis konusu kanun teklifinin 
Geçici Komisyona havalesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy eni er... Kabul edil
miştir. 

8. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ-
lu, İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ile Cum
huriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artuk-
maç ve 12 arkadaşının, Tapulama Kanunu ile ilgi
li kanun tekliflerinin, Tapulama kanunu ta
sarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 16 . 
1 . 1963 tarihli 31 nci Birleşiminde kurulması 
kabul edilen Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(2/35, 2/76, 2/167, 3/498) 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanlığı
nın tezkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-

nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) ben
dinin zilyedliğin ispatında 10 sene evvel tesis 
edilmiş vergi kaydı aranması şartının kaldırıl
ması suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendi
nin başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu 
maddenin (E) ve (F) bentlerinin (G) olarak de
ğiştirilmesine ve aynı kanunun 35 nci maddesine 
iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile 
üçüncü fıkra olarak değiştirilmesine dair olan 
kanun teklifi ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 31, 
32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 ncü maddesinin 4 
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ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 12 arkadaşının, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün imar ve îskân Ba
kanlığına bağlanmasına dair olan kanun teklifi, 
komisyonumuzca görüşüldü. 

5602 sayılı Tapulama Kanununun bâzı mad
delerini tadil etmek maksadiyle hazırlanmış olan 
ve komisyonumuzda bulunan mezkûr tekliflerin 
de, Tapulama Kanunu tasarısını görüşmek üze
re Genel Kurulun 16 . 1 . 1963 tarihli 31 nci 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda görüşülmesinin maksadın teminine da
ha uygun olacağı mütalâa edilmiş ve mevzuuba-
his tekliflerin, İçtüzüğün 27 nci maddesi gerer 
ğinee adı geçen Geçici Komisyona havale buyu-
rulmak üzere ilişik olarak Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına karar verilmiş olduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

İzmir 
Osman Sabri Adal 

BAŞKAN — Bahis konusu tekliflerin Geçici 
Komisyona havalesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'-
in, 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin 
(m) bendinin kaldırılmasına dair kanun teklifi
nin İçtüzüğün 36 nci maddesi gereğince günde
me alınması hakkında önergesi (2/28, 4/172) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Geçen devre Adalet Komisyonundan geçerek 

gündeme girmiş bulunan (113 sayılı Af Kanunu
nun 3 ncü maddesinin «m» bendinin kaldırıl
ması) hakkındaki kanun teklifim, Yüksek Mec
lisin 14 . 9 . 1962 tarihli ve 116 nci Birleşimin
de müzakeresi yapılacak idi. 

Fakat Adalet Bakanının (... bir miktar tehiri 
için ricada bulunacağım) teklifi üzerine tasarı 
Genel Kurulca bir müddet için geriye bırakılmış 
olundu. 

Zamanın geçmesi dolayısiyle de içtüzük ge
reğince yeni seçilen Adalet Komisyonu tasarısı
nın müdafaasını takabbül etmediğinden halen 
kanun teklifim gündeme alınmamaktadır. 
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Bu durum karşısında, içtüzüğün 36 nci mad

desine dayanarak kanun teklifimin gündeme 
alınmasına karar istihsalini arz ve rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Alp Doğan Şen 

BAŞKAN — Komisyon konuşmak istiyor 
mu? Buyurun, komisyon adına Sayın Oral. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HÜDAt 
ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 113 
sayılı Af Kanununun (M) bendinin kaldırılması 
hakkında Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen tarafından vâki kanun teklifinin Adalet Ko
misyonunda tevsiini mütaakıp Yüksek Heyetiniz 
de müzakeresi başladığı zaman, Hükümet adına 
konuşan Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük, 
aynen okuyorum; «Hükümet tarafından takdim 
edilecek tasarının gelişine kadar müzakeresinin 
geri bırakılmasını rica ediyorum» demişler ve 
bunun üzerine de Yüksek Heyetinizce Hükümet
ten gelecek tasarının takdimine kadar tehirini 
oylarınıza sunuyorum, denilmiş ve kabul edil
miştir. 113 sayılı Af Kanununun çıkması üzerine, 
memurların vazifelerini suiistimalden dolayı 
haklarında açılan dâvalar, affa mütedair olan 
(M) bendinin kaldırılması ile beraber, komisyon 
ayrıca 1 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde sayı
lan şahıslar alelıtlak, bütün suçlarının affını 
derpiş eden ve bu şekilde tevsiini mutazammm 
bulunan teklif Yüksek Heyetinize gelmiş ve bu
nun üzerine de Yüksek Heyetinizce, bu mevzuda 
Hükümetten tasarı gelinceye kadar müzakeresi 
tehir edilmiştir. 

Komisyonlar yeniden teşkil olunduktan'son
ra, komisyonumuza takabbül bakımından tevdi 
edilen bu teklif, Hükümetten veya Hükümete 
dâhil olan partilerin müştereken hazırlıyacakları 
teklif veya tasarıya da intizar edilmek üzere, 
19 . 11 . 1962 tarihli komisyon toplantısında 
bunu takabbül edip etmeme mevzuunun tekrar 
konuşulması için tehir edilmişti. Yüksek Heyeti
nizin malûmudur ki, (L) ve (M) bentlerine taal
lûk etmek üzere koalisyona dâhil bulunan parti
ler tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Ve bu 
çalışmaların neticesi olarak hazırlanacak olan 
tasarı veya teklif süratle Yüksek Heyetinize 
sevk edilecektir. Bu itibarla, her iki teklifin Yük
sek Heyetinizde, müşterek konuşmaya- imkân 
vermek üzere, gündeme alınmasına mütedair Alp 
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Doğan Şen'in teklifinin reddine karar verilmesi
ni istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alp Doğan Şen. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlarım, bendeniz geçen sene bu za
manlarda Birinci Koalisyon Hükümeti zamanın
da, bu 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde
sinin (M) bendinin kaldırılmasına dair bir ka
nun teklifini Yüksek • Başkanlığa tevdi etmiş
tim. 

Muhterem arkadaşlarım, benim teklifim bir 
nevi tashihi karar talebiydi. Çünkü, bu kanun 
teklifi ile, bilhassa Hükümete yardımcı ve Hü
kümet icra organlarındaki lâkaydilik bu tashih-
den sonra, yani memurlardaki lâkaydi ve me
suliyetten kaçınmak duygularını bertaraf ede
cek ve her memur 113 sayılı Af Kanunu ile işine 
canla başla sarılmış olacaktı. Hakikaten adliye
de de muazzam dosyalar birikmiş ve bu dosya
lar üzerinde adliye mekanizması işliyemez ol
muştu. Bütün partiler gayet iyi niyet göstere
rek bu teklif üzerinde birleştiler. Encümende 
de teklifimiz müspet karşılandı. Encümende bü
tün partili arkadaşlar tarafından tasvibedilerek 
Umumi Heyete geldi. Fakat sonradan, bunun 
daha şümullü olması için, yine partiler, memnu
niyetle ifade ederim ki, geniş bir af tasarısı ge
tirmek istediler. Bu yüzden, bugüne kadar geri 
bırakıldı. Yalnız, arkadaşlar, atiliye bakımından 
ben bunun biran evvel çıkartılmasını rica edi
yorum. Bunu çıkartalım, bütün, partilerin arzu 
ettikleri şümullü af kanununu da yine o Geçici 
Komisyon hazırlasın, getirsin, bunları da -biran 
evvel çıkartalım. 

NURETTİN ÖZDRMÎR (Oümüşane) — 
Meclis af makinası mı? 

ALP DOĞAN ŞEN (Devamla) — Her halde 
Meclis af makinası değildir. Ve zannedersem, 
bu tasarının karara bağlanıp gündeme alınması 
lâzımdır. Bir kısım (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin, rica 
ediyorum. Gerek teklif sahibi, kanun tasarısı
nın gündeme alınmasını .istiyen takriri hakkın
da ve gerekse komisyon bu takririn aleyhinde 
konuşmuş bulunmaktadır. Yüksek Heyetiniz bu 
kanun teklifini gündeme alıp almıyacağımızı 
oyları ile kararlaştıracaktır. Sayın Alp Doğan 
Şen'in Af Kanununun (M) bendinde değişiklik 
yapılmasını istiyen teklifinin gündeme alınma- | 

4 . 2 . 1963 O : 1 
smı kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmiyenler lütfen işaret buyursunlar... 84 
oya karşı 125 oyl-a önerge reddedilmiştir. 

113 sayılı Kanuna dair bir teklif daha var
dır. Bu, gündeme almadığımız kanunla ilgilidir. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
113 sayılı Kanunun tadiline dair teklifin büt

çeden önce Meclise getirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Erzincan Kütahya 
Sadık Perinçek Sadrettin Tosbi 

Bursa 
ibrahim öktem 

BAŞKAN — 113 sayılı Af Kanunu ile ilgili 
ve şimdi gündeme alınması reddedilen mevzuda 
bir tasarı getirilmesi ve bütçe müzakerelerinden 
evvel gündeme alınması konusundaki takrir 
okundu. Takrir hakkında konuşmak istiyen var 
mı? Olmadığına göre takriri oyunuza arz edi
yorum. («Anlaşılmadı» sesleri) 

Takriri bir kere daha okuyoruz. 
(iSadık Perinçek, İbrahim öktem ve Sadrettin 

Tosbi'nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

10. — C. Senatosu Üyesi Hidayet Aydıner'-
in, Tapu kayıtlarından hukuki kıymetini kay-
betmiş^olanların tasfiyesine dair 1515 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin, Tapulama kanunu 
tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 
16 . 1 . 1963 tarihli 31 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilen GeçÂci Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (2/375, 4/173) 

•BAŞKAN -— Cumhuriyet 'Senatosu Üyesi Hi
dayet Aydmer'in takririni okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tapu kayıtlarından hukuki kıymetini kaybet

miş olanların tasfiyesine dair 1515 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki teklifimi takdim etmiştim. Bunun Ada-
löt ve Işişleri ve Plânlama komisyonlarına havale 
buyurulduğunu öğrendim. Ancak Hükümetinde 
teklif etmiş olduğu Tapulama Kanununun aynı 

| komisyonlara havale edilmişken bir karma ko-
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misyon kurularak karma komisyonca incelen
mekte olduğunu öğrendim. Her iki teklif ve 
tasarı aynı konuya, tapu tahrir ve kayıtlarına 
ilişkin ve birbirine sıkıca bağlı olması sebebiyle 
benim teklifimin de aynı karma komisyona tev
dii için gereken işlemin yapılmasını arz ederim. 

C. Senatosu Üyesi 
Hidayet Ay diner 

BAŞKAN — ©abis konusu kanun teklifinin 
Geçici Komisyona havalesi için oylarınızı al
mak lâzımgelecektir. Bu teklifin evvelce kurul
muş olan Geçici Komisyona havale edilmesini 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

11. — Ticaret Komisyonundan istifa eden 
Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, yerine 
Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, aday 
gösterildiğine dair Millet Meclisi A. P. Meclis 
Grupu Başkanlığı tezkeresi (3/499) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu arada bir 
ricada bulunacağım. Yapılacak seçimi mütaakıp 
lütfen salonu terk etmeyiniz. Çünkü görüşüle
cek mühim kanun tasarı ve teklifleri vardır. 
Dağıtılmış olan aday kâğıtlarına göre seçim ic
ra edilecektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

4.2.1963 0 : 1 
Şimdi tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ticaret Komisyonundan istifa eden Ağrı 

Milletvekili Nevzat Güngör'ün yerine, Trabzon 
Milletvekili Ekrem Dikmen'in grupumuzca aday 
gösterildiğini arz ederim. 

Millet Meclisi A. P. 
Grup Başkanvekili 

Balıkesir 
Cihat Bilgehaaı 

BAŞKAN — Evvelâ tasnif komisyonunu se
çeceğiz. 

Talât Oğuz (Burada) 
Giyasettin Karaca (Burada) 
Ali özdikmenli (Burada) 
Bu arkadaşlar tasnif heyetine seçildiler. Yer

lerini lütfen alsınlar. 

Oylamaya hangi ilden baş'lıyacağımıza dair 
kur'a çekiyoruz : Amasya. 

(Amasya milletvekillerinden başlanarak oy
lar kullanıldı.) 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar, bâzı kanun 
teklif ve tasarılarının öncelik ve ivedilikle ele 
alınması istenilmektedir. 

I 
1. — Damga Resmi Kanununun bâzı mad

delerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/364) (Gündeme) (S. Sayısı : 44) 

2. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
nun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı .: 47) 

3. — Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük ver
gileri hadleri artırılmış olan akar' yakıtların 
Stok Vergisine tabi tutulması hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/361) (S. Sayısı : 46) 

4. — Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/360) 
(S. Sayısı : 45) 

BAŞKAN — Bu tasarılara aıit verilmiş öner
geler var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde bulunan ve 1963 bütçe

siyle ilgisi dolayısiyle bu bütçeden evvel tetkiki 
gereken «Damga Resmi . Kanununun bâzı mad
delerine ilâveler yapılması ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair» kanun tasarısının 
ivedilik ve öncelikle müzakeresini saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde bulunan ve 1963 bütçe

siyle ilgisi dolayısiyle bu bütçeden evvel tetkiki 
gereken «6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
nun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında» 
kanun tasarısının ivedilik ve öncelikle mlizake-
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resini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde bulunan ve 1963 büt

çesiyle ilgisi dolay isiyle bu Ibütçeden evvel 
tetkiki gereken, «Gider Vergileri Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılması, istihsal ve Güm
rük yengileri hadleri .artırılmış, olan akar ya
kıtların Stok Vergisine tabi tutulması» hak
kında kanun tasarısının ivedilik ve öncelikle 
müzakeresini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Bugünkü igündemde bulunan 1963 bütçesiy

le ilgisi dolayısiyle bu bütçeden evvel tetkiki 
gereken, «Değerli kâğıtlar kanun» tasarısının 
ivedilik ve öncelikle müzakeresini saygılarım
la arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Teker teker okutacağım ve 
Yüce Meclisin tasvibini alacağım. 

ZEKÎ ZEREN (İstanbul) — Efendim, mü
zakeresi yarıda kalan bir kanun bımkılıp da 
başka kanunun görüşülmesine geçmek doğru 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Doktor biraz sonra ka
nun teklifinizin, görüşülmesine •geçeceğiz; Baş
kanlık Divanınız hepinizin talebini ayrı ayrı 
ele almasını biliyor, rica ederim istical etme
yiniz. 

Efendim, takrirleri tekrar okutuyorum. 
(Maliye Bakanı Ferid Melen'in Damga Res

ini Kanunu ile ilgili tasarıya ait önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesini oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Maliye Bakanı Ferid Melen'in Gider Ver
gileri Kanunu ile ilgili tasarıya ait önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Tadarının öncelikle görüşül
mesini oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
Etmeyenler... Kanunun öncelikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

19 4 . 2 . 1963 O : 1 
(Maliye Bakanı Ferid Melen'in Gider Ver

gileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması, 
istihsal ve Gümrük vergileri hadleri artırılmış 
olan akar yakıtların Stok Vergisine tabi tutul
ması, hakkındaki kanun tasarısiyle ilgili öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kanunun öncelikle görüşülme
sini oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Et
miyenler... öncelikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

('Maliye Bakanı Ferid Melen'in Değerli kâ-
I ğıtlar kanun tasarısiyle ilgili önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Kanun tasarısının öncelikle gö

rüşülmesini kabul edenler,., Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 221 e 1 nci ek) (1) 

BAiŞKAN — Sayın arkadaşlar, takdir eder-
j siniz ki Riyaset her hâdiseyi İçtüzük müvace-
J hesinde değerlendirir. O yönden geçen birleşim-
| de görüşülmesine devam olunup da müzakeresi 

hitama erdirilemiyen kanun teklifinin görüşül
mesine devam ediyoruz. Bu konuda lehte, aleyh
te ve üzerinde ikişer arkadaşımız konuşmuşlar
dır. Ve bu arada da müzakerelerin 'yeterliğine 
dair de bir takrir gelmişti. Ancak bu yeterlik 
önergesini oya koyacağımız sırada Komisyon 
söz istemişti. 'Şimdi lütfen Komisyon yerini 
alsın. Rapor üzerinde müzakerelere devam edi
yoruz. 

Plân Karma Komisyonu adına Sayın Sekip 
İnal ve Sağlık Komisyonu adına Sayın Zeki 
Zeren söz almış bulunmakta idi. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir, sepetleri 
kaldırınız. 

Buyurun Sekip İnal, gecem birleşimde mü
zakeresine devam edilen ve zatiâlinizin Komis-

(1) 221 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 21. 
2.1963 tarihli 33 ncü Birleşim tutanağı sonun-
dadır. 
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yon adına izahat vermek istediğiniz kanun ta
sarısının müzakeresine devam ediyoruz. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ŞEKlP İNAL 
(Hatay) — Efendim, Karma Komisyon içtima 
halinde bulunduğu için ancak yeni ayrılıp hu
zurunuza gelebildim, geç kaldığım için özür di
lerim. 

Geçen gün Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı müesseselerinde ve hastanelerinde asis
tanlık yapan arkadaşlara ikiyüzer lira tazmi
nat verilmesi hakkındaki kanun teklifi konu
şulurken komisyon adına söz istemiştim. Şimdi 
huzurunuzda komisyonumuzun bu husustaki 
görüşlerini arz edeceğim. 

O gün bilhassa Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu adına Sayın Zeki Zeren konuşurlar
ken bizim komisyonu vukufsuzlukla vasıflan
dırdılar. Ben bu hususta kendilerine bir şey 
diyemiyeceğim, çünkü, bu bir kanaat meselesi
dir. Yalnız bir noktayı yüksek huzurunuzda arz 
etmek isterim. 

Biz, komisyon olarak iki cihetin ayrılmasını 
bilhassa faydalı görüyoruz. Bir kere Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı hastanelerinde veya 
müesseselerinde vazife göre asistanlar tamamen 
memur statüsüne tabidirler. Binaenaleyh, bun
ları bu vasfiyle ele almak lâzımdır. 

İkincisi; üniversitede bulunan asistanlar ise 
üniversite statüsü içinde o mevzuat dâhilinde 
nazarı itibara alınması gerekmektedir. Tıp Fa
kültesi asistanları olduğu gibi diğer fakültele
rin bütün asistanları da, edebiyat olsun, coğ
rafya olsun, hukuk olsun, her hangi diğer va
zifeli asistanlar da tam olarak Üniversiteler 
Kanunu gereğince tazminat almaktadırlar. Bi
naenaleyh, üniversiteye bağlı Tıp fakültelerin
de çalışan asistanlar tamamen bu statü içinde 
mütalâa ve mülâhaza edilmek gerekmektedir. 
Diğerleri ise memur statüsü içinde göz önünde 
tutulmak icabeder. Bir nevi staj olarak o da 
Devlet Personel Dairesi mevzuu içine girer. 
Asistanlar arasında staj gördükleri gibi bunun 
dışında meselâ kaymakam olabilmek için mai
yet memurluğu stajı görenler, avukat olabil
mek için, bir sene staj görenler ve buna benzer 
birtakım stajlarda bulunanlar hiçbir zaman 
munzam bir tazminat almamaktadırlar. O halde" 
meseleyi karıştırmamak lâzımdır. Biri memur 
statüsüne dâhil, diğeri üniversite statüsüne dâ
hildir. 

59 4 . 2 . 1983 O : 1 
J Şimdi bu tefriki yapmakta maksadımız, biz 

doktorlara tazminat verilsin veya verilmesin, 
meselesinden ziyade, ana prensibinin bir kere 
burada zedelenmemesi gerektiği kanaatindeyiz. 
Eğer Sağlık Bakanlığına bağlı hastane veya 
müesseselerde veya eğitim kurullarında vazife 
görenlere tazminat verilirse elbetteki yarın 
muhtelif müesseselerde, avukat stajyerliğinde, 
hâkimlik stajyerliklerinde vazife görmekte 
olanların dahi aynı tazminat talepleriyle karşı 
karşıya gelmiş olacağız. Binaenaleyh, bu iş için 
zaten Devlet Personel Kanunu hazırlanmakta
dır. Binaenaleyh, o açı içinde ilerde bu mese
leyi mütalâa etmek ve bütün memurları içine 
alabilecek bir formül içinde bir şeyler yapmak 
elbetteki mümkün olacaktır. 

Sonra, Sayın Zeren'in bir noktada yanıldık
ları kanaatindeyim. Asistanlara 200 lira tazmi
nat verilmediği için Avrupa veya Amerika'ya 
gittiklerini ileri sürdüler. Bu ifade bizim res
men Sağlık Bakanlığından aldığımız bilgilere 
zıt düşmektedir. 

Avrupa, Amerika veya diğer yabancı mem
leketlere giden doktorların çoğu mütehassıs 
doktorlardır. Bunlar kendilerinin maddi ba
kımdan tatmin edilmemeleri veya bilgi ve gör
gülerini daha ziyade artırmak ihtiyacı ile ya
bancı memleketlerde daha fazla ücret almak 
suretiyle tatmin olunmak yolunda gitmektedir
ler. Bunun asistanlıkla hiçbir irtibatı olmadığı 
kanaatindeyim. Esasen bir doktorun 200 lira 
gibi bir fark için yurdundaki hizmetleri bıra
kıp da yurt dışına gideceğine kaani değiliz. 
Bu itibarla Sayın Zeki Zeren Beyefendi muhak
kak ki, yanlış bir anlam içine girdiler. Kaldı 
ki, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tek
liflerini ve bilhassa bütçe müzakereleri sıra
sında da görüşleri tesbit ettik. Komisyonda da 
bu fikre, hattâ; bâzı formüller dâhilinde, muva
fakat etmiştir, kararlarına iktiran etmiştir. 
Birtakım mahrumiyet bölgelerinde mukaveleli 
hekimlik esasını prensip itibariyle kabul etmiş
tir. Tasarı yüksek huzurunuza geldiği zamanda 
görülecektir ki, komisyonumuz orada bulunan 
vazifelilere haklı olarak yüksek ücretlerin ve
rilmesine muvafakat etmiştir. Binaenaleyh, ko
misyonumuz bir anlayışsızlık içinde değildir, 
esâs statüleri şu veya bu şekilde zedelememek 

I durumundadır. 
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Bugün doktorlarımıza verilen paraların, 

plândaki pilot bölge durumuna göre verilmesi 
hususunda bir tereddüt gösterilmemiştir. Komis
yon da aynı kanaate iştirak etmektedir, Hükü
metin talebini aynen kabul etmiştir. O halde 
doktorlarımıza 200 lira fazla bir tazminatın ve
rilmemesi gibi bir durum yoktur. Yalnız muay
yen bir statüye gelmemiş doktorlara bu tazmina
tın verilmemesi yolunda bir karar verilmiştir. 
Yüksek Heyetinizden bu esasların derhal tetkik 
edilmesini, komisyonun kararını tasvibini ve ak
si şekilde olan talebin reddedilmesini istirham 
ediyorum. 

Bx\ŞKAN — Sayın arkadaşlarım, kanunun 
hakkında iki, lehinde iki, aleyhinde de iki kişi 
olmak üzere tam altı arkadaşımız konuşmuş bu
lunmaktadır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU BAŞKANI ZEKÎ ZEREN (istanbul) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Zeren, malûmuâliniz ol
duğu üzere, biz hangi rapor üzerinde görüşme 
icabediyorsa, alâkalı komisyonu Riyaset Divanı 
muhatap alır. Bunun dışında kifayet önergesi 
şayet kabul edilmezse, elbette Sağlık Komisyo
nunun mütalâası da nazara alınacaktır. 

Evvelemirde arkadaşlarımızın vermiş olduğu 
yeterlik önergeleri var, okutup reylerinize arz 
edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Bu konuda konuşmaların kifayetini arz ve 

rica ederiz. 
Kırklareli Tekirdağ 

Abdurrahman Altuğ Turhan Kut 
istanbul 

Selim Sarper 

Sayın Başkanlığa 
Durum anlaşılmıştır. Asistanlara tazminat ve

rilmelidir. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Burdur 
Mehmet özbey 

Meclis Başkanlığı Yüksek Makamına 
Görüşmenin kifayetinin oya konulmasını arz 

ve teklif ederim. 
Ordu 

İzzettin Ağaoğlu 
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BAŞKAN — Kifayet takririnin aleyhinde 

Sayın Ruhi Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Bu kanun teklifinin müzakere

si hakkındaki yeterliğe ait önergeleri okutmuş 
bulunuyoruz. Üç önerge de aynı mahiyettedir. 
Bu kanun hakkındaki müzakerelerin kifayetini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Müzakerelerin kifayeti kabul edilmiştir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım; yüksek malûmu
nuzdur ki; mezkûr kanun daha evvel Millet Mec
lisinde reddedilmiş, Cumhuriyet Senatosunda 
tadilen kabul edilmiş ve ondan sonra havale edil
miş olduğu Millet Meclisi Plân Komisyonunda 
tekrar reddedilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosunun tadilen ka
bul etmiş bulunduğu metni Yüce Meclisiniz be
nimserse kanunun maddeleriyle birlikte müza
kereye geçilecek ve Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilen şekil hiçbir değişikliksiz kabul edilir
se metin kanunlaşacaktır. Şayet Yüce Meclisi
niz, Cumhuriyet Senatosundan gelen metni red
dederse, o zaman teklif reddedilmiş olacaktır. 
Şayet, Cumhuriyet Senatosundan gelen metnin 
görüşülmesini benimseyip de, görüşülmesine de
vam olunduktan sonra, tadilen kabul edilirse, 
Anayasanın 92 nci maddesi gereğince, teklif bir 
karma komisyona havale edilerek orada tekrar te
zekkür edilecektir. Şimdi, Cumhuriyet Senatosu 
tarafından tadilen kabul edilmiş bulunan kanun 
metninin benimsenip, benimsenmediği hususunu 
oylarınıza sunacağım : Benimseyenler... Benim-
semiyenler... Benimsenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosundan tadilen gelen metin 
benimsenmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesi mevzuubahistir. 
Yalnız maddelere geçmeden evvel bu kanunun 
adının değiştirilmesi hakkında Ali ihsan Balım 
arkadaşımızın vermiş olduğu bir takrir vardır, 
bu takriri okutup reye koyduktan sonra mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
221 sıra sayılı kanun tasarısının başlığının 

(adının) sarahat vermek bakımından şu şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İsparta 
ihsan Balım 

«İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 
arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
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ğma bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
asistan doktor olarak çalışanlara tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu» 

BAŞKAN — Efendim, Ali îhsan Balım arka
daşımız, müzakereye konu olan kanunun, başlı
ğını (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde asis
tan doktor olarak çalışanlar) şeklinde değişti
rilmesini istemektedir. 

ALÎ ÎHSAN BALIM (îsparta) — Efendim, 
müsaade buyurun takririmi izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ ÎHSAN BALIM (îsparta)) — Muhte

rem arkadaşlar, kanunun ismi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim 
yapan hastanelerde çalışanlara tazminat veril
mesi şeklindedir. Malûmuâliniz bu hastanelerde 
çalışan ve doktor olmıyan diğer elemanlar da 
vardır. Kanuna sarahat verilmesi bakımından 
ben, asistan doktor kelimesinin de eklenmesini 
münasip görüyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı efendim? 

SAĞLIK KOMÎSYONU BAŞKANI ZEKÎ 
ZEREN (îstanbul) — Asistan ve başasistan ola
rak eklenmesine iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu kanunun adının 
değiştirilmesinde, asistan kelimesine doktor ke
limesinin de ilâvesini uygun mütalâa ediyor. Ka
nunun adının; Sayın Ali îhsan Balım'm önerge
sinde zikredildiği şekilde (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma 
hastanelerinde asistan doktor olarak çalışanlara 
tazminat verilmesi hakkında Kanun) şeklinde 
değiştirmeyi kabul edenler, lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmîyenler... Değiştirge kabul 
edilmiştir. 

Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmîyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 

öğretim ve araştırma hastanelerinde asistan dok
tor olarak çalışanlara tazminat verilmesi hak
kındaki Kanun 
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MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastane
lerinde çalışan asistanlara her ay maaşlarından 
ayrı olarak 200 lira tazminat ödenir. 

«Ancak bu tazminatı alan asistanlar, mü
tehassıs olduktan sonra Devletin göstereceği bir 
hastanede iki sene hizmet ederler.» 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz mü 
istiyorsunuz, Sayın Baykam? \ 

SUPHÎ BAYKAM (îstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi, yok

sa üzerinde mi konuşacaksınız, Sayın Baykam? 
SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Aleyhinde 

konuşacağım, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
SUPHÎ BAYKAM (îstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, mevcut bir adaletsizliği gidermek 
irin yaptırımız kanun teklifi Senatodan değişti
rilerek geri çevrilmiştir. Eğer kanunumuz bu şe
kilde tadil edilirse, maalesef yeni bir adaletsiz
lik kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bilindiği 
gibi, Türkiye'de üc tıp müessesesi, ihtisas ele
manı yetiştirmektedir. Bunlar, 

Tıp Fakültesi, Gülhane Tıp Akademisi ve 
halen asistanlarına tazminat düşündüğümüz 
araştırma hastaneleridir. 

Arkadaşlar,-, ilk iki müessesede ihtisas yapan
lar tazminat alırken, araştırma hastanesi asis
tanları bundan mahrum kalmışlardır. Aynı 
şartlar altında çalışan, hattâ daha çok mesai 
sarfıyla, 24 saat hastanede kalmak mecburiye
tinde olan araştırma hastanelerindeki doktorla
ra diğerlerinde olmıyan bir mecburi hizmet yük-
lersek, avnı şartlar altında çalışan dis-er iki mü
essesedeki asistanlarla SaŞhk Bakanlığı asistan
ları arasında, yeni bir adaletsizliğe sebebolnna-
caktır. Bir doktor, Tıp Fakültesine gider asistan 
olur, mütehassıs olarak çıkar fakat mecburi 
hizmet yüklenmez... Akademiye gider, mütehas
sıs olarak çıkar mecburi hizmet yüklenmez, ama, 
bu tadil kabul edilirse araştırma hastanelerin
de ihtisas vapanlar 2 sene mecburi hizmet yük
leneceklerdir. Bu hükümle, bir yeni adaletsiz
lik getirilmiş olmaktadır. 

Bu mahzurun dışında arkadaşlar, 2 veya 3 
senelik ihtisas süresi içinde verilecek olan 5-6 
bin lirava mukabil bir doktorun ayrıca iki se
ne mecburi hizmet yüklenmesi mümkün değil
dir. Bu şekilde çıkacağına kanunun çıkmaması, 
reddedilmesi daha hayırlı olur. Çünkü mütehas-
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sis bir hekim, 5 bin lirayı bu süre içinde alaca- I 
ğını diye iki sene mecburi hizmetin kendisine 
yüklenmesini kabul etmiyecek, bu parayı alma
yacaktır. Almadığı iyin de böyle ölü bir kanunu 
çıkarmanın mânası kalmıyacaktır. 

Arkadaşlarım, kanun teklifimizin maksadı 
bakımından da yine bu maddenin reddedilmesi 
lâzımdır. Biz doktoıları ihtisas dalma çekmenin 
gayreti içindeyiz. Bizim emeklerinin değerlen
dirilmesini istediğimiz kütlenin sadece çalışma 
şartlarını lıesabedersek, teklifimizin yine yapıl
dığı gibi kabulü lâzımdır. Bu hastanelerde 24 
saat çalışan doktorlar tazminatı almaya hakla
rı vardır. Eğer asistanlara verilmesini istediği
miz bu 200 lira karş lığında kendilerini böyle bir 
mükellefiyetle karşı karşıya bıraktığımız za
man, elbette bu kanundan netice almak müm
kün almıyacaktır. Böyle bir sistem bugün için 
bu seviyede hiçbir müessesede mevcut değildir, 
arkadaşlar. Mevcudu zaten fazla olmıyan asis
tanlar bu hüküm karşısında ihtisasa gelmiye- I 
çeklerdir. I 

Hepinizin bildiği ıgibi, yurt dışına giden pek I 
çok doktorumuz oralarda ihtisas yapmaktadır
lar, ve ihtisaslarını yaparlarken çok yüksek üc
ret alabilmektedirler. Bu imkân kendilerine I 
açık olan doktorlara bu kanunla böyle bir mü
kellefiyetin konması lâzımdır. Esasen bu kanun 
Senatoda çok az bir ekseriyetle tadil edilmiş
t i r . 'Bu antidemokratik ve realist olmıyan mü
kellefiyetin Yüksek Heyetinizce reddedilmesi
ni "bilhassa istirham ediyorum. Bu suretle, ger
çekten bir adaletsizlik giderilecek, mustarip 
olan bir kütlenin, senede bir milyon lira gibi 
çok az bir malî portesi olan bir kanunla ıstırabı 
dinmiş olacaktır. 

Böyle bir hak tanınırken bir mükellefiyeti I 
de beraber getirmemek lâzımdır. Esasen Sağlık I 
Bakanlığının elinde yeni bir reform maksadiyle 
getirecek kanunlar vardır. Yine bu gaye ile ar
kadaşlarımla beraber hazırladığımız (mukave
leli hekimlik) teklifimiz vardır. Halen Bütçe 
Encümenindedir. Yüksek Heyetinize intikal 
edince müspet kararlar alacağınıza inanıyorum. 

Arkadaşlarım, teklifimizin aksi istikamette 
yapılacak her türlü tadilât, maalesef kanunun 
ruhunu ortadan kaldıracağı için yanlış olacak
tır. 'Kanunun ilk şekline sadık kalması daha ha
yırlıdır, zaruridir. Bu itibarla Yüksek Heyeti
nizin Senatonun kararma uymamasını ve kamı- | 
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nun teklif ettiğimiz haliyle kabul buyıırulma-
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kanunun 1 nci maddesi hak
kında başka s'öz istiyen? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi, Sa
yın özmen? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyuran. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; maaşlardan ayrı 
olarak 200 lira tazminat verilmesini istiyoruz. 
Şu kürsüye çıkıp sizlere hitabederken vicdanım 
sızlıyor, ıstırap içinde kalıyorum. 

iSevgili arkadaşlarım, geçen seneki bütçe 
müzakerelerini hatırlıyorum. 1962 senesine ait 
bütçemizin üç tane ayağı olduğunu biliyorum. 
Bu ayaklardan bir tanesi, memlekette bol yağ
mur, onun neticesi bol mahsul olacak. Yani bi
rinci ayağı iyi bir mahsul senesi teşkil edecek... 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde değil, 
birinci maddesi üzerinde konuşuyorsunuz değil 
mi? 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Beyefendi, 
eğer fikirlerimi izah edemezsem o zaman neti
ceyi bağlıyamam. 

Muhterem arkadaşlar, şu kürsüden konu
şan arkadaşınız da sizin gi'bi 40 bin rey .alınış, 
şuraya yemin ederek çıkmış, milletine hita'bet-
mesini 'bilen hir arkadaşınızda-. Siz benim fik
rime cevap verirseniz, burada s'öyliyeceğinı 
sözleri çekemez, (kaldıramazsanız, o zaman ge
çen celselerde 'okluğu ıgi'bi birbirimize gireriz. 
Zaten itibarımız çok azdır, biraz daha zedele-
miyelim arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 19T)2 senesine ait 
'bütçemizin ikinci ayağı da; piyasa açılacak ve 
bu piyasamızda alış - veriş edilecek ve netice 
itibariyle buradan da istifade e'deceğiz. 

Üçüncü ayak, Ameri'kan yardımı, dış yar
dım igelecek, 'bütçemizde bir fazlalık olacak 
bundan da istifade edeceğiz. Ben bunu kendi 
hesa'bıma, kendi fikirlerim olarak söylemiyo
rum. !Şimdi aramızda bulunan eski Maliye 
Bakanı arkadaşımızın muhterem fikirleri ola
rak da arz ediyorum. Şurasını «öyliyeyim ki, 
buradan çıkdığımız zaman muhterem arkada
şımla bu memurların, dar gelirlilerin yüzde 1.5 
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I ka maddi imkânlara kavuşmak istiyen bu ar

kadaşlarımız ihtisas için .müracaat ediyorlar, 
alacağı numaraya 'göre, 'bildiği lisana göre sı
raya giriyor ve nihayet imtihanı kazandığı 

I takdirde ihtisasını yapmak üzere (hastaneye 
geliyor. 

Arkadaşlar, devletin (hastanesinde, bu arka
daşlarımız, bir kere yiyip içiyor, ondan sonra 
ilâçlarını istediği şekilde kullanıyor, 'bunlar
dan her surette istifade ediyor. Ayrıca bekâr 
alanlar hastanede yatıyor, aynı şekilde mev
cut bütün imkânlardan istifade ediyor. Bu 
arkadaşlar yarın doktor olarak ihtisasını yapıp 
mütehassıs öldükten sonra nerede daha fatla 

I bir imkân, daha fazla bir maaş bulurlarsa oraya 
gidiyor. Evvelce yapmış olduğu doktorluk 
neticesinde memleketin her hangi bir köşesine 

I giderek hizmıetini yapmıyor, istifasını veriyor. 
Bir diğer yerdeki '3 - 5 bin lirayı kabul ederek 
oraya gidiyor ve orada, doktorluk yapmaya 

I başlıyor. 
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lerinin verilebilmesi için beraber görüştük. O 
zaman bu meselenin halli esnasında benim de 
vicdanım sızladı, sizinki de sızlamış idi. 

BAŞKAN — Sayın özmen, birinci madde 
üzerinde kanuşun lütfen. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Birinci mad
de üzerinde konuşuyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun teklifi 
geldiği zaman geçen celsede reddine karar ver
dik ve ıgitti.. Şimdi Senatoda az bir değişiklik 
ile yüksek huzurunuza tekrar gelmiş bulunu
yor. 

Birinci maddede aynen şunları Yüksek 
Heyetinize arz etmek isterim. Bu muhterem 
arkadaşlarımız memleketin muhtelif köşelerine 
gidecek, Türle Milletinin, Türk vatandaşının 
sağlığını yerine getirecek, onlarla uğraşacak 
olan bu arkadaşlarımıza maaşlarından ayrı ola
rak, aldıkları maaşlardan ayrı oLarak 200 lira 
da tazminat vereceğiz. (Gürültüler) Müsaade 
buyurun efendim, biraz evvel Maliye Vekili 
arkadaş bir sürü yergi reform tasarıları getir
di, 'öncelikle müzakeresini kabul ettik, biraz 
sonra görüşmesine başlıyacağız. 

Arkadaşlar, bir taraftan bu perişan, aç ve 
susuz milletimizden vergi almaya 'çalışıyoruz, 
'bunlardan birçok imkânlar elde 'ediyoruz, diğer 
taraftan vergi vermemek için bâzı imkânları 
sağlayıp maaşlarından başka bu arkadaşlara 
200 lira tazminat veriyoruz. (Gürültüler) 
. Muhterem arkadaşlar, şu kürsüden size fi

kirlerimi izah etmek düşüncelerimizi söylemek 
Iher arkadaşın hakkıdır. Buna riayet etmek 
bediinizin vazifesidir. Binaenaleyh, benim 
fikrime itiraz eden arkadaş gelsin, başka tür
lü (konuşsun. 

Birinci madde üzerinde aynen şunları aöy. 
liyeceğim : Tıp Fakültesini bitiren arkadaşla
rımızdan bâzıları ihtisaslarım yapmak için bu
lundukları şehirlerde ve memleketlerde ihti
sas yapmak için müracaatta bulunuyorlar. Bu 
müracaat neticesinde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı hastanelerine gelip, aldıkları maaşla 
ihtisaslarını yapmaya başlıyorlar. Bunlardan 
bir çokları da sizin arkadaşınızdır, benim de 
arkadaşımdır. Daha evvel beraber okumuş 
iken, fakültede ayrıldık, onlar doktor oldular, 
biz de başka fakülteler bitirdik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, doktor ola
rak maaş alan ve ihtisasını yaparak daha baş-

Binaenaleyh, Millî Eğitim Bakanlığında 
diğer okullarda meccani olarak okuyan arka
daşlar nasıl 8 - 10 sene (nasıl ki meccani oku
yan arkadaşlar hir mecburi hizmete tabi tutu
luyorlar) mecburi hizmet yapmayı, Ağrı'ya, 
Muş'a, Bitlis'e, Hakkâri 'ye ıgitmeyi, buralarda 
bu müddetler zarfında kalmayı kabul ediyor
larsa o zaman yüz değil, 'belki bu fakir millet 
bunlara 3 - '5 yüz dahi vermeyi kabul edecek
tir. Binaenaleyh arkadaşlarım, böyle imkân
ları olan ve maaş alan, ilâçlardan istifade eden 
doktor arkadaşlarımız hastanede ancak kendi 
alacakları maaşla ihtisaslarını yapacaklar, on
dan sonra istedikleri memleketlere giderek ora
da çalışma imkânları elde etmek istiyeeekler-
Aiv. 

İBugünkü şartlarda, bütçenin şu hali durur
ken, milletimiz 'vergi almak için imkânlar arar
ken bu arkadaşlara iki yüz lira tazminat ver
meye imkân ve ihtimal yok arkadaşlarım. 

Hepiniz biliyorsunuz, evlerde eşleriniz size 
her gün dert yanmaktadır. Bunu iyice idrak 
ediyoıruz. Biliyoruz ki zeytinyağının kilosu 
bu memlekette 10 liraya çıkmıştır ve Ankara 
Belediyesi de bir kilo eti yedi buçuk liraya 
çıkardı. Yani böyle ağır şartlar içinde yaşıyo
ruz. Binaenaleyh bu fakir 'milletin, sefalet 
içinde yaşıyan milletin, köylerde fakir bir 

— 435 — 



M. Meclisi B : ; 
'halde yaşıyan hu milletin 'bütçesinden maaş 
alan doktorlarımıza ayrıca 200 lira da tazmi
nat vermeye imkân yoktur arkadaşlar. 

Kaç lira maaş alırlarsa alsınlar, benim fik
rim bundan ibarettir. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer, üzerinde mi, 
lehinde mi, aleyhinde mi konuşacaksınız? 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Üzerinde konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, hayatları boyunca milletimizin 
uğrayacağı binbir felâketli ve sirayetli hasta
lıklarla mücadele edecek olan ve buna hazır
lık devresinde bulunan asistanlara verilmesi 
teklif edilen 200 liranın aleyhinde konuşan ar
kadaşlarıma ithaf edilmek üzere konuşacağım. 
Sözlerime, bir Fransız mecmuasında gördüğüm 
dört levhayı huzurunuzda arz etmekle başlıya-
cağım : 

Birinci levhanın altında: «ölüm kapıyı çal
dığı zaman hokim bir Allah'tır.» deniliyordu. Ve 
levhada hekim Allah diye gösteriliyor, hasta 
ise yatakta tazarru ediyor. 

İkinci levhada «Tedavi başladığı zaman he
kim bir melektir.» deniyordu. Hasta yatağında 
yatıyor, hekim ona melek kıyafetinde gözükerek 
yardımcı oluyor. 

Üçüncü levhada nekahet devresi gösterili
yor. Hasta azametle yatağına uzanmış, hekim 
karşısında ona cesaret veriyor. 

Dördüncü levhada şu husus bulunmaktadır. 
«Ücreti tedavi talep ettiği zaman hekim şeyta
nın tâ kendisidir.» (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, bir asistanın asis
tanlığa müracaat edebilmesi için, mekt.ppten çı
kar, askerlik hizmetini Ha eder, ondan sonra 
mecburi hizmetini ifa eder, 31 yaşma gelir. Ev
lenir çocukları olacaktır. Bu durumda, asis
tanlık yapmak için gelecek memlekete daha bü
yük hizmetler yapmak için çalışacak ve bu yüz
de muhtelif yerlerde vazife görecektir. Şimdi 
31 yaşma gelmiş, hayatının mühim bir kısmını 
bu uğurda zaten harcamış olan bu insanlara 
dört sene daha bir talebe gibi çalışarak ihtisas 
yapabilmek için geldiği zaman, kendisinin ve 
ailesinin ihtiyaçlarının artmış olmasına mebni, 
geleceği büyük şehirlerdeki ihtiyaçlarını karşı-
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I lıyabilmek üzere 200 liralık bir tazminatı çok 
I gören arkadaşlarıma hakikaten üzüntü ile bakı-
I yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ben şahsan müta-
addit defalar asistanlık imtihanına giren mes-
lekdaşlarımm imtihan jürisinde bulundum. Bun
dan evvel her iki ayda bir imtihan açılırdı. Her 
defasında 500 - 600 genç doktor imtihana gi
rerlerdi. iki seneden beri imtihan açılmadığı 
halde - dikkatinize arz ediyorum - iki seneden 
beri son imtihana ancak 190 kişi müracaat ede
bilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, hekimlik gibi hayatın 
35 senesini, 35 gençlik senesini alan bir meslek
te çalışacak insanlara bir parça yardım gözüy
le, bir parça iyi niyetle Büyük Meclisin baka
cağından eminim. Hepinizi hürmetle selâmla-

I rım. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, üzerinde mi, aley-

I hinde mi, lehinde mi ? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar-

I kadaşlarım, geçen yıl bütçe müzakereleri sıra-
: sında Sağlık Bakanlığı bütçesi konuşulurken, 
i benim konuşmam da Halil özmen arkadaşımın-

kine benziyordu. O zaman da biraz evvel ko
nuşan Sayın Ruhi Soyer arkadaşımla dışarıda 
münakaşasını da yapmıştık. Doktorluk mesle-

| ki üzerinde aynı Halil özmen arkadaşımızmki 
' gibi tez savunulabilir. Yalnız, huzurunuza ge-
j len kanunu vesile ittihaz ederek sanki, kendile

rine çok veriyormuşsunuz gibi burada ağla* 
j maklı bir halde, memleket sefildir, memleket 

rezildir gibi sıfatları sureti katıyede kabul et
miyor ve bu millete yakıştıramıyoruz. Şu anda, 
geçon günkü elîm uçak kazasında yaralılarının 
başında beyaz gömleği ile hizmetler ifa eden 
doktorlarımız Halil özmen arkadaşımızın sözle
rini duysalar içleri burkulur, üzülürler. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde konu
şun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu girizgâh 
ile giriyorum Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, vermiş olduğunuz ve
ya vereceğiniz 200 lira şu zamanda sanki öyle 
çok bir para imiş gibi, Büyük Meclisi o kadar 

I çok işgal etti ki, üzerinde o kadar çok görü-
I şülmek suretiyle Senatoya gitti, geriye geldi ki, 
1 asistan arkadaşlar duysalar; muhterem azalara 
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bunu bize çok görüyorsanız, milletin zamanını 
öldürmeyin, biz 20ü liradan vazgeçtik, diyecek
lerdir. Bu hale getirdik. 

Bunun yanında bir de şimdi arkadaşlarımı
za, Senatonun, yani bizim şu okumuşlar Mec
lisi dediğimiz ağabeylerimizin mecburî hiz
met gibi bir külfet yüklemelerini de asla yerin
de mütalâa etmiyorum. Çünkü bu mecburî hiz
meti arkadaşlarımıza vereceğimiz 200 lira mu
kabilinde yüklüyor gibiyiz. Yani «sana yeni 
bir vazife yüklüyoruz, al şu 200 lirayı geçin» 
der gibi durumu kabul edemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şayet bu mec
burî hizmet arkadaşlarımıza yüklenirse o za
man diğer müesseselerdeki asistanlara da mecburî 
hizmet yüklemek icabeder. Ben de Suphi Baykam 
arkadaşımızın söylediği gibi ikinci bir adaletsizli
ğe gidilmemesinin lüzumlu olduğu kanaatin
deyim. Bu bakımdan maddeden mecburî hiz
metin çıkarılması ve iki yüz lira tazminatın 
bu kadirşinas ve her zaman en fena durumla
rımızda nabzımızı tutan bu kadar ulvi vazife 
sahibi asistan arkadaşlarımıza verilmesinin ka
bulünü "arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, asistanlarımızı diğer 
doktorlar ve mütehassıslar gibi mütalâa etme
mek mecburiyetindeyiz. 

Asistan arkadaşlarımıza böyle çok cüzi bir 
parayı verirken en küçük bir yardımı yapar
ken, bunu bir mesele yapıp, sanki vatandaşın 
kesesinden zorla alıp onlara verecekmişiz gibi 
bir konuşma içerisinde tarihe intikal ettirmi-
yelim. Asistan arkadaşlara vermek istediği
miz, vermek mecburiyetinde olduğumuz şeyin 
çok daha azıdır. Bu Millet, böyle kendisine hiz
met eden, yaralarını saran bu kadirşinas insan
lara 200 lira tazminat vermek için fakir mil
letin boş kekesine el atacak millet değildir. 
İstirham ederim. Bunu bu vaziyette tescil etmi-
yelim. Bunları konuştuğumuz zabıt kâtipleri 
gibi, polisler gibi ve müzakeresini yaptığımız 
kaymakamlara verilecek tazminatlar gibi, 
mütalâa etmek zorundayız. Kaymakam, hâkim
ler gibi aynı tahsili yapan insanlara inanarak 
verdiğimiz ve bunların hepsine tam olarak 
veremediğimizi bilerek konuştuğumuza vic
danlarımız kaani olsun ve bunları bu kürsüden 
başka türlü mâna verecek şekilde konuşmıya-
lım. Ben bir muhalif parti mensubu olarak ve 
bu konuda bütün milletin hissiyatına yöneldi-
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ğime inanarak ve halkımızdan biraz sonra ver
gi olarak alacağımız kanunları konuşurken yine 
mütalâa serd etme hakkımız baki kalmak üze
re, asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanunun, arkadaşlarım tarafından kabul edil
mesini, onların hizmetlerini göz önünde bulun
durmak suretiyle, Büyük Meclisçe, bu vazife
nin yerine getirilmesini, onları da bir huzura 
kavuşturmanızı rica ediyorum, hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında bir 
önerge vardır. Sayın Karan, söz istemiştiniz, 
lehte mi, aleyhte mi? 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 
Lehinde, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 

Muhterem arkadaşlarım, ben doktor değilim. 
Onun için bu mevzuda daha rahat konuşabi
lirim. Halil özmen arkadaşımız burada bâzı mev
zulara temas etti. Beni konuşmaya sevk eden, 
arkadaşımın bu sözleridir. Bu Meclisin itibarı 
mevzuunu ortaya getirdi. Tıp asistanlarına ve
rilecek 200 lira ile bu itibarın ne alâkası var? 
Meclis kendi maaşlarını kıstığı zaman Tıp 
asistanlarına 200 lira tazminat verirken itibarı
nı kaybetmez, kazanır. 

Arkadaşlarım, malî portesi bir milyon lira 
gibi küçük bir mevzuda bu Meclisin bu kadar 
hassasiyet göstermesi bile Meclisin itibarını yük
seltir. Bu kanun bir haksızlığın telâfisini müm
kün kılacaktır. 

Halil özmen arkadaşımız dedi ki, kendi du
rumlarını düzeltmek istiyen insanların bâzı fe
dakârlıkları yapması lâzım. Hukuk Fakültesin
de asistanlık yapıp doçent olmak istiyen bir 
asistanın bu tazminatı aldığını söylersem, tıp 
asistanlarının da bunu almasını çok görmezler 
zannederim. Bunun için gelen tadil tasarısında 
2 senelik bir mecburi hizmet gösterilmektedir, 
bu doktorlar içindir. 

Arkadaşlarım, bu çok tuhaf bir mevzu. Bir 
asistana 2 sene biraz fazla para vereceksiniz, 
sonra bu 5 bin lira için 2 sene gibi mecburi bir 
hizmete tâbi tutacaksınız. Bugün, bırakın dok
tor seviyesine çıkmış bir insanı, en iptidai şart
lar altında çalışan bir işçiyi dahi 2 sene mecburi 
bir hizmete tâbi tutmak doğru değildir. Bu iti
barla, Suphi Baykam arkadaşımın verdiği tak-

— 437 — 



M. Meclisi B : 
ririn yani tazminatın kabulünü teklif ve rica 
ederim. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 
'ZEKÎ ZEREN (istanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon adına mı, kendi adı

nıza mı? 
ZEKÎ ZEREN (İstanbul) — Şahsım, adına, 

( «Kâfi, kâfi» sesleri) Rica ederim, ben müspet 
ilim kürsüsünden geliyorum, çok kısa koııuşaea-
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı
nın istihdaf ettiği gaye, hiçbir zaman, bu arka
daşları 500 liranın karşılığında hizmeti mecbu-
riyeye tâbi tutmak değildir. Bu kanunun gayesi 
bir eşitsizliği, bir adaletsizliği önlemektir... Bi
naenaleyh, ek madde, bu teklifle ilgili değildir. 
Bu konursa, adaletsizliği önlemez. Bir yanda 
üniversite asistanları var, bir yanda da Sağlık 
Bakanlığına ait öyle hastaneler, ihtisas veren 
yerler var ki, bunlar aynı şartlarla ve imtihanla 
asistanlığa girerler. Aynı şartlara tabidirler ve 
aynı vazifeleri görürler; biri tazminat alır, öbür
leri almaz. Bunların hiçbiri müddet bakımından 
memur statüsüne de tabi değildir arkadaşlar. İh
tisası bitince giderler. Fakat bir tez yapar, baş
asistan olursa o vakit kariyere intisabeder. Asis
tanlık kariyer içinde bir etap değildir. Bunu 
Bütçe Komisyonuna anlatamadım. 

Buradaki hizmeti mecburiye maddesi Anaya
saya uygun değildir; antidemokratiktir. 

Vereceğiniz 200 lira da asistanların, aldığı en 
az tazminattır. Diğer asistanlar için de 300 lira 
alanlar vardır. Bu arkadaşların mahrumiyetine 
sebebolmıyalım, teklif kabul edilsin diye en az 
miktarı aldık. Binaenaleyh, bu 200 lira bunların 
adalet ve müsavat bakımından haklarıdır. Bun
lara göre ilâvenin kaldırılması ile bizim M. M. 
Sağlık Komisyonuyla Senatonun Sosyal işler 
Komisyonunun raporlarına uygun olarak rey 
kullanmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Bâzı değiştirge önergeleri var, 
bunu okutuyorum, her birini ayrı ayrı oyunuza 
sunacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Birinci maddenin mecburi hizmet yükliyen 

ikinci fıkrasının maddeden çıkarılmasını arz 
ederiz. 

Sağlık Komisyonu 
Başkanı Kars 

Zeki Zeren Hasan Erdoğan 
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Bingöl 

Halit Rıza Ünal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun 

teklifinin birinci maddesinin, birinci cümlesin
de «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına» iba
resinden sonra «ve Vakıflar Umum Müdürlüğü
ne» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

istanbul istanbul 
ibrahim Abak Sahabettin Orlıon 

Yüksek Riyasete 
Görüşülmekte olan ve araştırma hastanelerin

de çalışan asistanların da tazminattan faydalan
masına dair kanun teklifine; 

Cumhuriyet Senatosunda yapılan mecburi 
hizmet yüklenmesine dair fıkranın metninden çı-
karjlınasmı ve teklifin yapıldığı şekilde kabulü
nü rica ederiz. 

istanbul Denizli 
Suphi Bay kam Dr. ismail Ertan 

Antalya Bingöl 
II. Fehmi Boztepe Dr. H. Rıza- Ünal 
Afyon Karahisar Yozgat 
Halûk Nur Baki Mustafa Kepir 

Meclis Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 

öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan dok
tor asistanlara 200 lira tazminatın ayrıca bir 
mecburi hizmet yükletilmeden verilmesini arz 
ve teklif. ederiz. 

içel içel 
Mazhar Arıkan Dr. ihsan önal 

izmir 
Dr. Muzaffer Döşemeci 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu metninin 1 nci madde

sinin 2 nci bendinin tayymı arz ve teklif ede
rim. 

Çorum 
Nuri Ahıskalıoğlu 

Gerekçe : Üniversite ve Gülhane hastanele
rindeki asistanlarla malî yönden adaletsizlik ber
taraf edildiği halde hizmet yönünden bir adalet
sizlik ihdas edilmektedir. Bu kanunla bü
tün asistanlar aynı seviyeye getirilmektedir, 
1 nci maddenin 2 nci bendinin aynen kabulü bu 

I muvazeneyi bozacaktır. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışanlara 
(asistanlara) tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin 1 nci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

Madde 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışan asistanlara her ay maaşlarından ayrı ola
rak 200 lira tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, 1 nci madde 
hakkındaki değiştirge önergelerini okumuş bu
lunuyoruz. Bunların bir tanesi hariç, diğerleri 
birinci maddenin son fıkrasındaki iki senelik 
mecburi hizmet kaydının çıkarılmasına matuf
tur. 

Sayın İbrahim Abak ve Sayın Sahabettin Or-
hon arkadaşımızın vermş olduğu diğer önerge ise, 
1 nci maddedeki (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı) cümlesinin içine (Vakıflar Umum 
Müdürlüğü) ibaresinin do ilâvesini derpiş et
mektedir ki, bu takrir ayrı mahiyettedir. Şimdi 
muhtelif arkadaşlarımızın takrirlerinde mevcut 
2 sene mecburi hizmet mükellefiyetinin kaldı
rılmasına matuf takriri oyunuza sunacağım. 
1 nci maddenin 2 nci paragrafında mevcut ve 
tazminat ödenecek doktorlar mütehassıs olduk
tan sonra. «Devletin göstereceği bir hastanede 2 
sene hizmet ederler» şeklindeki metinden bu mü
kellefiyetin kaldırılışı mahiyetinde bulunan 5 
takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... 2 sene mecburi hizmet koyan birinci 
maddedeki hüküm kaldırılmıştır. 

Sayın İbrahim Abak ve Sahabettin Orhon'-
un önergelerinde, (Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına) ibaresinden sonra, «ile Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne bağlı» cümlesinin ilâvesini 
derpiş eden takrirlerini tekrar okutup reylerini
ze arz edeceğim. 

(ibrahim Abak ve arkadaşının önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Bu takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi yeni şekliyle 
okutuyorum: 
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Madde 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı ve Vakıflar Umum Müdürlüğüne ba-ğlı 
öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asis
tanlara her ay maaşlarından ayrı olarak 200 lira 
tazminat verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışan başasistanlar, muayenehane açma
dıkları takdirde, birinci madde hükmünden fay- -
dalanırlar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi, üze
rinde mi konuşacaksınız? 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Aleyhinde. 
Bu tek hastane Gureba hastanesidir. 
Orada öğretim üniversite tedrisatı olarak 

devam ediyor. Birinci maddede yapmış olduğu
muz değişikliğin 2 nci maddede de aynı şekilde 
yapılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baykam, bu hususta 
önergeniz mevcut mu? Yazılı teklifte bulunma
nız icabeder. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Hazırhya-
cağım, efendim. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında başka 
söz istiyen var mı? Yok. Arkadaşlar, yüksek 
müsamahanıza güvenerek, önergenin hazırlan
masını bekliyoruz, efendim. 

İkinci madde üzerinde verilen değiştirge 
önergesini okutuyorum. 

Riyasete 
2 nci maddeye «Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

bağlı» ibaresinin 1 nci maddede yapıldığı gibi 
eklenmesini rica ederim. 

İstanbul 
Suphi Baykam 

BAŞKAN — Takrir üzerinde buyurun. 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem ar

kadaşlarım; az evvel kabul edilen bir önergeyle 
tazminatı Vakıflar hastanelerinde çalışmalara 
teşmil ettik. Suphi Beyin takriri de bu hususu 
derpiş etmektedir. Ancak ihtisas verme mevkiin-
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de olan belediye hastaneleri vardır. Bu kanun 
karşısında belediye hastanelerinde çalışan asis
tanların da istifade edecekleri hususunun zap
ta geçmesini bilhassa istirham ederim. 

BAŞKAN — 2 nci maddenin değişiklik öner
gesini okutmuş bulunuyoruz. Takriri oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi yeni şekliyle okuyoruz. 
MADDE 2. ™ Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalı
şan başasistanlar, muayenehane açmadıkları 
takdirde, birinci madde hükmünden faydalanır
lar. 

Şimdi 2 nci maddeyi bu şekli ile oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de biraz evvel okunan şekli ile kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Şimdi Yüce Meclisin kabul ettiği esas da
iresinde Cumhuriyet S em at osunun kabul eıtti-
ği metin, Millet Meclisince benimsenmişi an
cak Yüce Meclis esasta bâzı değişiklikler de 
icra etmiş bulunmalktadır. Bu yönden Ana
yasanın 92 nci maddesi gereğince durum 
telkrar karma komisyona intikali edecektir. 
Bu karma komisyon Cumhuriyet Senatosun
dan ve Millet Meclisinden seçilecek eşit sa-
yılardaki üyelerden kurulacaktır. Millet Mec
lisinin vereceği üyeler, Millet Meclisi Plân 
Koni ilsy onundan Karma Komisyona intikal 
«deceıktir. Cumhuriyet Senatosundan gele
cek üyeler, Cumhuriyet Senatosunda (metni 
kabul eden komisyondan gönderilecektir. Bu 
Karma Komisyon için gerek Cumhuriyet Se
natosu ve gerek Millet Meclisi Plân Komis
yonu onar üye göndermiş olacaktır. Karma 
Komisyon raporunu tekrar Meclisimize tev
di edecektir. 
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Usuıl hakkında buyurun, Kocaımemi. 
ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Sayın 

arkadaşlarım; Meclisimizde konuşulan bir ka
nun maddelerine geçilip 'maddeler teker te
ker kabul olunduktan sonra tümü üzerinde 
lehte, aleyhte ve üzerinde olmak üzere isrti-
yenlere söz verilir. Ancak bundan sonra tümü 
reye konur. Bu yol taldbedilmeoııiştir zanne
derim. 

BAŞKAN — Daha oraya gelmedik, isti
cal buyuruyorsunuz. 

Kanunun tümü üzerinde lehte veya aleyh
te konuşmak istiyen var mı? Aleyhinde bu
yurun Sayın Kocamemi. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Arka
daşlarım, kanunun müzakeresi bittikten son
ra yapılan aleyhte ve lehte konuşmalar, ha
tibin kullanacağı reyi izah sadedindedir ve 
veciz olması icabeder. Bu mevzu üzerinde 
pekçok konuşuldu ve bu kürsüden ifade 
edildi; 200 lira tazminat verilmesi azdır, çok
tur. Bir haksizlik telâfi 'ediliyor gibi birta
kım lâflar edildi. Hakikaten bir adaletsizlik 
olduğu zehabı ile ben kırmızı rey vermeyi fea-
rarlaştırdım ve bunu izah edeceğim. 

Üniversitelerde ihtisas yapan asistanlar taz
minat almaktadır. Bu, hukuk sahasında böyle, 
tıp sahasında böyledir. Üniversite dışında olan 
asistanlara gelince; her biri tıp doktorudur. 
Bunlar eğer ihtisas yapmazlarsa derhal muaye
nehaneni açıp para kazanmıya başlıyalbilirler. 
Fakat hukuktan mezun olan bir avukat nam
zedi stajını yapmadan yazıhane açıp icrayı san
at eyliyemez. O halde niçin ona verip de buna 
verilmiyor, suali burada kendini gösteriyor. Ve 
bir asistan alırken diğeri almazsa bir adalet
sizlik belirir ki, bu meslekte para kazanacak 
bir adama verip kazanmıyacak bir adama ver
memektir. Bu itibarla kırmızı oy kulanacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Yüksek 

Heyetiniz memleket realitelerine uygun bir ka
rar almıştır. Arkadaşımın söylediği şekilde 
mektebi bitirmiş olan her hangi bir hukukçu 
veya Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu bir asis
tan elbette stajından evvel avukatlık yapamı-
yacak ve kısa stajı süresince ücret almıyacak-
tır. Ama isterse bu genç; bir müessesede, bir 
yüksek memuriyette staj yapmaksızın elbette 
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BAŞKAN — Kanunun tümünü oyunuza arz 

ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosundan gelen metin Mil
let Meclisinde değişikliklerle kabul edilmiş bu
lunduğu için Millet Meclisi Plân Komisyonun
dan 10 kişinin seçilmesiyle Karma Komisyon 
teşkilini tasvibinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Millet Meclisi Plân Komis
yonundan 10 üye seçilerek Cumhuriyet Senato
sundan gönderilecek 10 üye ile bera.ber bir kar
ma komisyon teşkil edeceklerdir. 

Şimdi öncelikle görüşülmesini kabul ettiği
miz kanun teklifi ve tasarılarının görüşülmesi
ne geçiyoruz. 
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vazife görebilir. Asistan olmayıp da bir yerin 
umum müdürlüğünde çalışabilir, bunun için 
mani ıhiçbir sebep yoktur. Halbuki doktor asis
tanın durumu böyle değildir. 

Bunun dışında bütün arkadaşların bilmesi 
icaibeder ki, şimdi Tıp Fakülteleri, yeni doktor 
olmuş, okulu yeni bitirmiş arkadaşları, bir se
ne ayrıca mecburi bir staja tabi tutmayı iste
mektedir. Bu süre içinde muayenehane açamı-
yacaklardır. Asistan olamıyacaklardır. 

Arkadaşlarım, burada biz doktorlara yeni 
bir imtiyaz tanımadık. Burada çok muhtacoldu-
ğumuz branşlarda asistan bulamamakla karşı 
karşıya kalan memleketimize yardım etmiş ol
duk. Asistan olmak suretiyle neticede mütehas
sıs olmayı gaye edinen kimselere bu imkânı ve
recek olan teşvik kanunu kabul etmiş bulunu
yoruz. Yoksa burada haksızlıkları, dertleri di
le getirmek veya karşılamak için yeni imkân 
getirmiş değiliz. Gerekirse ileride bunu tartı
şacağız. Binaenayeh mevzuu, doktorların hepi-
sine tazminat veriliyor da onlarla aynı durum
da olan başka personele verilmiyor, şeklinde 
mütalâa etmemek lâzımdır. Arkadaşlar, bu ve
sile ile söyliyeıyim ki : 

Bugün Türkiye'de ciddî bir sağlık proble
mi vardır. Bu parlâmento bugün olmazsa yarın 
ciddiyetle bu mevzu üzerinde eğilecektir. Sene
de 300 - 400 hekimi memleket dışına çıkaracak 
bir memleket ekonomisine sahip değiliz. Bir 
doktor bugün bize bir milyon liraya mal olu* 
yor. Buna çare bulmak mevkiindeyiz. Biz dok
torları isviçre'ye, Patagonya'ya, Afrika'ya, 
Amerika'ya gönderip başka bir milletin hizme
tine sevk etmeye mecbur değiliz. Memleketi
mizi bundan kurtarmak zorundayız. 

Arkadaşlarım, kabul etmiş olduğumuz ka
nun sadece Türkiye'de ihtisasını yapmaya ka
rar vermiş olan arkadaşlarımızın uğradıkları 
bir haksızlığı telâfi gayesini gütmektedir. Dok
torlarımızın, lâyık oldukları imkânlara kavuş
turulmaları hedefimiz olmalıdır. O zaman he
kime olduğu kadar, millete, hasta vatandaşa da 
hizmet etmiş oluruz. 

Bu kanun teklifine bütün partilere mensup 
arkadaşlarımızın göstermiş olduğu hassasiyete 
yardıma bir defa daha teşekkür eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

1. — Damga Resmi Kanununun bâzı mad
delerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/364) (S. Sayısı: 44) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz 
istiyen?... 

Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Usul hak

kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşımız, 
usul hakkında söz istiyorlar. Müsaadenizi rica 
edeceğim. 

Buyurun sayın önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, Maliye Vekiline tekaddümen 
usul hakkında söz istememin esbabı vardır. Bir 
hususun Sayın Maliye Vekili tarafından aydın
latılmasını istiyoruz, o da şudur : 

Anayasanın 60 ncı maddesine göre vatandaş
ların bir vergi Ödevi vardır, vatandaşlar Dev
let masrafına iştirak etmek için vergi verirler. 
Türk literatürüne, Türk mevzuatına göre vergi
ler şu şekilde ihdas olunmaktadır : Evvelâ bir 
kanun ısdar edilir, bu kanunla vergi konulur. 
Ondan sonra, Bütçe tasarısına, Bütçe Kanu
nuna vergi yükleme mezuniyeti verilir. (Ka
nunsuz vergi olmaz) prensibi de bunu icabettir-
mektedir. 

(1) 44 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Şimdi evvel emirde bir kanun çıkaracağız, 

bununla vergi i'hdas edeceğiz; sonra bütçe tasa
rısına bir madde koyacağız (ki, bu her bütçe 
tasarısında meveudolan bir husustur.) bununla 
verginin bu yıl toplanılması işine mezuniyet ve
rilecektir. 

Şimdi bütçe tasarısını tetkik ederken 141 nci 
sayfasında görülmektedir ki, .1963 yılı bütçesi 
gelir tahminine göre, (bu tahminde göz önüne 
alman reform tasarıları ve ilâve gelir kaynak
ları yani, 1963 yılı bütçe tasarısı (hazırlanırken, 
yeni i'hdas olunan vergi mükellefiyetleri nazarı 
itibara alınmış ve bütçe tasarısına konulmuştur. 
Bütçe tasarısı da el'an, Yüksek Senatoda müza
kere edilmektedir. Yani, kanunu olmadan bir 
vergi ihdas etmişiz, bütçe tasarısına koymuşuz 
ve bütçe tasarısı da şu günlerde Senatoda mü
zakere ediliyor. 

Normal yol şu idi : Vergi kanunları çıkacak, 
kanunları çıktıktan sonra bütçe tasarısı ihzar 
edecek, ondan sonra evvelâ Senato, daha son
ra da Yülcsek Meclisiniz bu vergilerin toplanma
sına mezuniyet vereceklerdi. Halbuki böyle 
bir yol tutulmamıştır. Şimdi Senato mezuniyet 
verecek, bilahare vergi kanunları çıkacak. 

Bu husus vergilerin kanunuliği prensibini ze
deler mi, zedelemez mi? Sayın Maliye Vekili
nin bu hususta bizi aydınlatmasını istirham et
mekteyim. 

BAŞKAN — Sayın önder, zatiâlinizin be
yanlarında usulle ilgili bir şey göremiyorum. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Konuşmala
rım tamamen usule aittir. 

BAŞKAN — Zatiâliniz usul hakkında bir 
yanlışlık ol up olmadığı hakkında konuşmanız lâ
zımdı. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Usul hak
kında konuşurken, yalnız Başkanlık Divanının 
tutumu nazarı itibara alınmaz. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşüyorsunuz. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Esas mev

zuu yürütebilmek için evvelâ usulün kaideleri 
görüşülür. Yeni bir Anayasa tatbikatı yapmak
tayız, Senatoda müzakere edilen bir husus var. 
Bütçe tasarısına konulmamış, fakat şimdi mü
zakere edilmesi icabeden vergi kanunları var. 
Evvelemirde bunun ihdas edilmesi gerekmek
tedir. Yani «Kanunsuz vergi olmaz» prensibi 
zedelenmekte midir, zedelenmemekte midir? Bu 
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hususun hukukan incelenmesi iktiza eder. Ev
velemirde bu hususta Başkanlığın da nazarı iti
bara alınması gerekirdi. Başkanlığın bu bakım
lardan da müdahale etmeye hakkı yoktur. Şim
di müsaade ederlerse, biraz daha fikirlerimi 
açıklıyayım. 

Şimdi arkadaşlarım, biz, plân dâhilinde fi
nanse edilmek için getirilmiş olan vergi kanun
larını müzakere ederken, Yüksek Senato her 
hangi, bir mezuniyet vermiş değildir. Bu, ver
gi kanunlarından dolayı konulan meblâğların 
toplanılması işidir. Bu da şimdiye kadar yapı
lan müzakereler usulüyle zedelenmektedir. Bu 
hususta arkadaşlarını m fikirlerini ve Sayın Ma
liye Bakanının ve Yüksek Başkanlığın fikrini 
öğrenmek ve bu meşkûk durumun aydınlatılma
sını rica etmekteyim. Aydınlatıldığı takdirde 
bendeniz de müteşekkir kalacağını, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, biz burada, 
biraz evvel okuduğumuz kanunun müzakeresine 
geçtik. Bu kanunun müzakeresinde de, evvel
emirde takibettiğimiz istikamet, kanunun tümü 
üzerinde görüşmek istiyen arkadaşın bulunup 
bulunmadığını tesbittir. Bu sırada şayet komis
yon veya Bakan söz isterse, tümü üzerinde söz 
alan arkadaşlardan önce onlara söz verilir. Bi
naenaleyh, tümü üzerinde söz istiyen arkadaş 
var mı dediğim zaman Sayın Bakan söz istedi
ler ve ben de kendilerine söz verdim. 

Şimdi Sayın önder arkadaşımızın biraz Ön
ce vukubulan beyanlarım Meclise intikal ettir
meleri icabeder. Ancak Sayın Bakandan sonra, 
takdim tehir meselesiyle bu noktayı ileri sür
mek mümkündü. O halde, Başkanlık Divanının 
vergi kanunlarının görüşülmesi yönünden bir 
mütalâası olamaz. Başkanlık Divanı kanunu 
Yüce Heyetinize tevdi etmekle mükelleftir. Bu
nun dışında başka bir hareket tarzı ihtiyar et
mesi mümkün değildir. 

Efendim, kanunun tümü üzerinde söz istiyen 
arkadaşların isimlerini not ettirmelerini rica 
ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — Sa
yın Başkan, muhterem miletvekilleri, evvelâ 
usule taallûk eden bir müdahale üzerinde du
racağım. 

Sayın arkadaşımız, vergiler çıkmadan evvel 
bütçe nasıl müzakere edilebilir diyerek «Ka-
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nunsuz vergi olmaz» diyorlar. Evvelemirde 
ben de şu hususu arz ederim ki, hiçbir zaman 
kanunsuz vergi olmaz. Zaten, biz bu kanunla
rı da bu sebepten getirdik. Vergi almak için 
kanun getirdik. Kanunlar çıkmadan evvel bun
lar kabul edilebilirdi. 

Muhterem arkadaşlarını, bütçe Hükümetin 
bir yıl içindeki icraatını gösteren bir program
dır. Hükümet bu programını tasdik için hazır
ladığı zaman, bunun içinde varidat eksik oldu
ğu takdirde, yeni varidat kaynaklan arar, bu
lur ve bunu Meclise getirir. Hiç şüphesiz bütçe 
tanziminden evvel bu türlü kanunların Meclise 
getirilmesi daha iyi olur ve Meclis de rahatça 
bütçeden evvel bu kanunları tetkik etme imkâ
nını bulur. Ama öyle zamanlar olmuştur ki, 
buna imkân hâsıl olmamıştır. Nitekim bu se
ne öyle olmuş ve bu arada bir de plân hasırlan
mış ve kabul edilmiştir. Hattâ o kadar k i ; 
pâln Yi ksek Meclisinizde görüşülürken ayrıca 
bir de bütçe tanzim edilmesi mecburiyetinde ka
lınmıştır, Anayasanın emrettiği zaman içinde 
hazırlanması zarureti sebebiyle. Bu itibarla Hü
kümet bütün tasarıları bir arada getirmiştir. 
Bütçe de bir tasarıdır, vergi kanunları da bir 
tasarıdır. Vergi kanunları bütçeyle birlikte 
Yüksek Mecliste tetkik edilecektir, doğrudur. 
Senato vergi kanunlarından evvel bütçenin tet
kikine başlamıştır. Senato vergi tahminlerini 
bu kanuna intizaren talik edebilir, o da müm
kündür. Bu takdirde bütçe geri kalır. Yüksek 
Heyetiniz vergi kanunlarını kabul etmeden ev
vel, bütçeyi kabul edebilir de. Ama bizim bü
tün gayretlerimizin sebebi, bütçe gelmeden ev
vel, bunların Yüksek Heyetiniz tarafından tet
kikine imkân hazırlanması için Hükümet ola
rak komisyon olarak büyük gayretler sarf et
mek suretiyle bütçeden evvel yüksek heyetini
zin huzuruna getirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi ne olacak? Bütçe zamanında kabul 
edildiği takdirde, Meclisten çıkacak, buna mü
tenazır olarak gelir tahminleri de kabul edile
bilecektir. Bu çıkmadığı takdirde, gelir tah
minleri üzerinde, buna mütenazır birtakım in
dirimleri yapmak, hiç şüphe yok ki, lâzmıgele-
cektir. Belki bu çıkmazsa, arkadaşlar, tahmin
ler de olduğu gibi kabul edilecektir. Çıkarıl
masına çalışılıyor. Vergi kanunu bu düşünceye 
göre Meclisçe kabul edilmedikçe, o zaman da 
bu vergiler tahsil edilemez. Bence, durumda ne 
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hukuki bakımdan ve ne de Anayasa bakımın
dan bir aykırı cihet yoktur. Durum bunu ge
rektirmektedir. 

Kaldı ki, Hükümet bu tasarıları çok zaman 
evvel Yüksek Meclise getirmiştir. Yüksek Mec
lise bu kanun tasarılarının tarihlerini arz ede
bilirim. 

Gelir Vergisi tasarısı 8 . 10 . 1962 de, Usul 
kanunu tasarısı 13 . 9 . 1962 de, Kurumlar 
Vergisi tasarısı 13 . 10 . 1962 de ve buna ben
zer birçok kanunlar muhtelif aylarda, bütçe
den evvel huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu izahatı arz ettikten sonra Sayın Başkan
dan bir noktayı öğrenmek istiyorum. Şu anda 
müzakere etmekte olduğunuz kanun, Damga 
Resmine ek bir kanundur. Ama bu huzurunu
za getirilen vergi kanunlarından bir tanesidir. 
Bunu takiben Yüksek Meclisiniz daha 10 tane 
vergi kanunu tetkik edecektir. Eğer Yüksek 
Heyetiniz izin verirse bu vesile ile bütün vergi 
reformları hakkında malûmat arz etmek iste
rim. Dolayısiyle öyle tahmin ediyorum ki, mü
zakereler de kolaylaşmış olacaktır. Bu mesele
lerin birbirleriyle olan irtibatları hakkında ma
ruzata başlıyayım. Müsaade ediliyor mu efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De

vamla) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sa
yın üyeleri, 

Beş yıllık plânımız tetkik ve müzakeresi ve
silesiyle Hükümetinizin plân çalışmalarına mu
vazi olarak vergi sistemimizde geniş bir ıslah 
hareketine geçmiş olduğunu ve vergilerimiz 
üzerinde çalışıldığını ve reforma ait tasarıların 
yakında yüksek huzurunuza getirileceğini arz 
etmiştim. 

Hükümet programiyle taahhüdedilen bu ça
lışmaların birinci safhası sona ermek üzere bu
lunmuş ve bu çalışmalar sonunda hazırlanmış 
olan tasarılardan mühim bir kısmı, bir müddet 
evvel Yüksek Meclise sunulmuştur. 

Meclis komisyonlarının dikkatli inceleme
sinden geçtikten sonra huzurunuza gelmiş bu
lunan bu tasarıların umumi hatları hakkında 
Yüksek Meclise toplu izahat arz etmeyi, müza
kereleri kolaylaştırma bakımından faydalı mü
talâa ettim. 

Türk Milleti, demokrasi ilkelerine uygun 
muvazeneli bir düzen içinde hızlı kalkınmayı 
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tahakkuk ettirmek üzere büyük bir gayret sarf 
etmektedir. 

Türk toplumuna lâyık olduğu ferahı getire
bilmek için bütün müesseselerimize ıslahat ha
reketine girişmiş bulunan Hükümetiniz, malî 
sahada da yeni ve mühim tedbirlerle huzuru
nuza çıkmış bulunmaktadır. 

Bugünden itibaren tetkikine başlıyacağmız 
reform kanunları tasarıları ile, malî sistemimiz 
ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını daha iyi ve 
mükemmel tarzda ifa edecek bir hale gelmiş 
olacaktır, 

Yüksek malûmları olduğu üzere 1923 yılın
da Cumhuriyetin ilânını mütaakıp, Osmanlı İm
paratorluğundan müdevver orta çağ kalıntısı 
birtakım mükellefiyetlerden terekkübeden 
Türk vergi sistemi, o tarihten bu yana yapılan 
çeşitli reformlarla bugünkü duruma gelmiş bu
lunmaktadır. 

Bu arada bu mükellefiyetlerden birçoğu, 
başta aşar olmak üzere, birer birer ilga oluna
rak yerlerine yeni vergiler konulmaya başlan
mış, bilhassa Temettü Vergisinden Kazanç Ver
gisi sistemine geçilmiş ve modern muamele ver
gilerinin uygulama ve tecrübesine girişilmiştir. 

Yine bu dönemde, tütün, alkol ve tuz gibi 
önemli istihlâk maddelerini kapsıyan bir malî 
tekel rejimi kurulmuş, Gümrük resimleri ıslah 
edilmiş ve şeker, petrol, elektrik, havagazı, nak
liyat gibi konular İstihlâk Vergilerine tâbi tu
tulmuştur. 

1949 yılma kadar devam eden bu ilk dev
reyi mütaakıp, Türk vergi sisteminin modern 
vergicilik prensiplerine uygun, yepyeni ve bü
yük bir reforma tâbi tutulduğuna şahidolmak-
tayız. 

1949 da gerçekleştirilen bu büyük vergi re
formu, Türk maliye tarihinde bir dönüm nok
tası teşkil eder. Bu reform ile vasıtasız vergi
ler sahasında Gelir ve Kurumlar Vergisinin ka
bulü ile prensip ve kuruluş bakımından mo
dern vergiciliğin esaslarına uygun ileri bir Ge
lir Vergisi sistemi tesis edilmiş, bunun yanıba-
şmda Vergi Usul Kanunu ile de örnek sayıla
bilecek bir vergi usul hukukunun temelleri atıl
mıştır. öyle ki, bâzı ileri Batı devletlerinin Ge
lir Vergisi sistemi bakımından Türkiye'nin se
viyesine ulaşamadığı iddia olunabilir. 

Vasıtalı vergiler sahasında ise 1957 de ger
çekleştirilen gider vergileri reformu ile, Tür-
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kiye yeni bir görüş ve nazariyeden hareketle, o 
zamana kadar uygulanmakta olan Muamele 
Vergisinin millî sanayi üzerinde icra ettiği 
menfi tesirleri ortadan kaldıracak bir sistem 
kurmuştur. 

Yapılan bütün bu büyük reformlarla pren
sip ve kuruluş bakımından ulaştığı ileri mer
haleye rağmen, Türk vergi sisteminin başka 
bâzı bakımlardan aynı mükemmeliyeti arz et
tiği iddia olunamazdı. 

Sistemin tamamına şâmil olmak üzere, bu 
kusur ve noksanlıkları şu şekilde özetlemek 
mümkündür. 

a) Türk vergi sistemi, modern vergilerin 
ilerde izah edilecek olan fiskal ve ekstra fiskal 
fonksiyonlarını gereği gibi yerine getirebilecek 
bir seviyeye ulaştırılamamış ve bu maksatlara 
göre organize edilememiştir. 

b) Yapılan reform hareketlerinin her biri 
gerçek ileri bir hamle teşkil etmekle beraber 
bu reformlarla bütün vergi sistemi topyekûn 
ele alınamamış ve sistem içinde yer alan çeşitli 
vergiler arasında arzulanan ölçüde bir harmoni 
sağlanamamıştır. Çeşitli harçlar ve bilhassa ma-

.' hallî finans konusu tamamen bakir bir saha ola-
I rak bir tarafa bırakılmıştır. İşte yukarda kı-
i saca arz edilen sebeplerle Türk vergi sistemi-
i nin mevzii ve kısmî değil, külli ve organik bir 

reforma tâbi tutulması ihtiyacı kendisini his
settirmeye başlamıştı. 

27 Mayıs 1960 İnkılâbını mütaakıp, sistemi 
bir bütün olarak ele alıp günümüzün ekonomik, 
sosyal ve fiskal icaplarına uygun bir seviyeye 

I ulaştıracak bir reformun esaslarını tesbit et-
( mek üzere, Maliye Bakanlığı, özel sektör ve 
; üniversite temsilcilerinin yer aldığı bir vergi 
I reform Komisyonu teşkil olunmuştur. Bu su-
| retle reformun gerçekleştirilmesinde Maliye 
i Bakanlığının görüşleri yanında, özel sektörün 
| görüşlerine, ilmi görüş ve eğilimlere aynı dere-
j cede yer verecek, demokratik esaslara ve iş bir-
| ligi zihniyetine uygun tarafsız bir organ teşkili 
i tercih edilmiştir. 

I Faaliyetine iki yıldan beri aralıksız olarak 
| devam eden ve bu çalışmaların büyük bir kıs

mını tamamlamış olan komisyon, çalışma so
nuçlarını çeşitli raporlar ve kanun tasarıları 

i şeklinde Maliye Bakanlığına arz etmiş ve et-
i mekte bulunmaktadır. 
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Hepimizin malûmu olduğu üzere : 
Bugün klâsik vergi anlamı tamamen terk 

edilmiş ve yeni bir hüviyet kazanmıştır. Vergi
nin anlamındaki bu değişiklik Devlet mefhu
munda vukua gelen değişiklikle yakînen ilgili
dir. Bugünün Devleti, bir taraftan günden güne 
artan sosyal ve kültürel hizmetlerini yerine ge
tirmek, diğer taraftan memleket ekonomisinden 
düzenleyici bir rol oynamak durumundadır. Bu 
ise, âmme masraflarının artması, dolayısiyle mil
lî gelirden vergi olarak alman payın cskisiylc 
kıyaslanamıyacak şekilde büyümesi neticesini 
doğurmuştur. 

İşte bu önemli gelişme, verginin alınmasına 
da tesir etmiştir. Filhakika 1930 ekonomik buh
ranından sonraki devrede amprik, statik ve bi
taraf «malî vergi» nin yerini aktif, yapıcı, dina
mik bir «politik vergi» (Ipıııot politique, Ord-
nungssteuer), başka bir deyimle «düzenleyici 
vergi» almıştır. Bunun neticesinde de küçük, pe
rakende vergiler ortadan kalkarak vergi sistem
lerine büyük, masif randımanlı birkaç vergi hâ
kim olmuştur. 

Bu mahiyetiyle vergi, kamu gider ve gelirle
riyle para ve kredi politikasını kapsayan «fiscal 
policy» anlamındaki zamanımızın malî politika
sının en önemli ve tesirli vasıtalarından biri ol
muştur. 

Muhterem milletvekilleri; 
Kabul buyurmuş olduğunuz beş yıllık kalkın

ma plânında vergi gelirleri reform hedefleri şu 
şekilde tesbit edilmiştir. 

1. Vergi gelirlerinin gayrisâfi millî hâsıla
ya oranı 3963 te % 16 ya ve 1967 de % 17,3 e çı
karılacaktır. 

2. Verginin ekonomik ve sosyal bünyemize 
en uygun şekilde dağıtılması temin edilecektir. 

3. Vergi sistemimiz gayrisâfi millî hâsıla
daki artışları takibedecek bir elastikiyete kavuş
turulacaktır. 

4. Kamu gelirleri kamu hizmetlerine katıl
ma bakımından ayrımlar yaratmıyacak bir hale 
ifrağ edilecektir. 

5. Vergi sistemimiz genel tasarruf hacmi ile 
çalışma insiyatifinin artırılmasını temin eden 
mekanizmalarla teçhiz edilecektir. 

6. İstihsal ve tasarruf teşvik, enflâsyonist 
olmıyan bir politika güdülerek ekonomik düzene 
karşı güven yaratmaya gayret sarf edilecektir. 
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7. Vergi yükünün ekonomik ve sosyal bün

yemize en uygun şekilde dağıtılması üzerinde ça
lışmalar yapılacaktır. 

8. Diğer taraftan özel idare ve belediyeler 
ve katma bütçelerin gelirlerinin artırılması sure
tiyle, kendilerine tevdi edilen kamu hizmetlerini 
daha başarılı olarak, ifa etmeleri sağlanacaktır. 

Böylece vergi sistemimiz istihsal, istihlâk, ta
sarruf, yatırım ve istihdam üzerindeki tesirleri 
artan ağırlığı ve tatbikatı ile millî ekonominin 
gelişmesinde düzenleyici bir rol oynıyacaktır. 
Batı âleminin harb sonrası mucizevi gelişme, eks-
pansiyon ve modernizasyonu esnasında, vergile
rin bu kabîl tesirlerinden istifade edilmiştir. 

Bu noktalardan hareketle tesbit ettiğimiz ge
nel vergi reformunun temel hedeflerini şu şekil
de özetlemek mümkündür. 

1. Vergiden optimal hâsılayı sağlamak, 
2. Vergi sistemini, ekonomik fonksiyonla

rını gereği gibi yerine getirecek şekilde kurmak 
ve geliştirmek, 

3. Vergi kanunlarımızın gerek mükellefler 
gerek bu kanunları uygulayanlar için kolay, an
laşılabilir, mantıki, rasyonel, açık ve basit bir 
hale getirmek, 

4. Vergi hukukumuzun demokratik pren-, 
siplere göre geliştirmek, mükellef haklarını mâ
sun tutacak şekilde yeniden organize etmek, 

Yapılan çalışmalar sonunda hazırlanan ra
porlar üzerindeki tenkidlerin bir kısmı müspet 
ve bir kısım da reformun yetersizliği ifadesiyle 
menfi surette tecelli etmiştir. OECD Teşkilâtı
nın delaletiyle Türkiye'ye gelerek çalışmaları
mıza katılmış olan Alman Maliye profesörlerin
den Scmolders ve Proför Senf yapılan çalışma
ları takibetmişler ve raporlarında reformumuz 
için şitayişkâr ifadeler kullanmışlardır. 

Buna karşılık başta yine tanınmış maliyeci
lerden olan Profesör Kaldor muhtelif bakımlar
dan yapılan reformu kâfi derecede köklü ve ye
terli bulmadığını ifade etmiş ve kendi görüşü
ne göre de bâzı tekliflerde bulunmuştur. 

Kaldor'un görüşleri ve teklifleri hakkında 
Yüksek Meclisinize mütaaddit kereler izahat 
vermiş olduğum cihetle, tekrarından tevakki 
ediyorum. Bu vesile ile hemen şunu belirtmek is
terim ki, yapılan reform çalışmalarında yabancı 
memleketlerde tatbikatta beliren yeni ilmî görüş 
ve eylimler etraflı surette etüt edilmiş ve bu gö
rüşler ve reformun yukarda belirttiğimiz esas-
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lan, memleket realiteleri ile telif edilmeye çalı
şılmıştır. 

Verginin ekonomik fonksiyonunu daha be
lirli şekilde ortaya koyacak tedbirler yanında, 
sistemimizin sosyal yapısı, vasıtalı - vasıtasız 
vergiler münasebetleri üzerinde durulmuştur. 

Bu vesile ile vasıtalı - vasıtasız vergi münase
betleri üzerindeki görüşlerimizi izah etmek iste
rim. 

Bilindiği üzere; öteden beri vergi sistemleri
nin sosyal adalete uygunluğunun ilk kriteri ola
rak, vasıtalı - vasıtasız vergiler arasındaki mü
nasebet üzerinde durulur ve iddia edilir k i ; bir 
malî sistemin kompozisyonunda, vasıtasız vergi
ler, bilhassa Gelir Vergisi, ne derece hakim bir 
mevki işgal ederse, vergi politikasında da o de
rece sosyal adalete uyulmuş olur. Bu sebeple 
vergi reform hareketi bizde sık sık vasıtalı vası
tasız vergiler münasebeti yönünden tenkidlere 
mâruz bırakılmıştır. Bu tenkidlerin mesnedini, 
gider vergilerinin antisosyal karakter taşıdık
ları faraziyesi teşkil eder. 

Şurası da bir vakıadır ki; çağdaş modern 
memleketlerden hepsi her iki grup vergiye de 
sistemlerinde yer vermektedirler. 

Bugün vasıtalı vasıtasız vergiler münase
betinden ziyade; millî hasılanın fertler arasın
daki dağılışı önem kazanmaktadır. Millî hası
layı sosyal adalet icaplarına uygun olarak da
ğıtıldığı ka'bul edilen memleketlerde vasıtalı 
vergiler tehlikeli olarak vasıflandırılmaımak
tadır. 

Bu suretle mesele bir nisbet meselesine 
müncer 'olmaktadır. 

Bu itibarila vasıtasız vasıtalı vergi münase
beti bakımından Türk vergi sistemi ile bâzı 
Batı devletlerinin veılgi sistemlerini mukayese 
etmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Türlkiye'de yekûn (hasılat içinde vasıtasız 
vasıtalı yengiler arasındaki münasebet, 1953 
yılından 'beri şn seyri ta'kibetmiştir. 

Yıl 

1996 
1957 
1958 
1959 
1960 
19iGl 

Vasıtasız 
vergiler '% 

mm 
32.83 
'32:94 
33.48 
I3H.78 
'38.7/1 

Vasıtalı 
yergiler % 

62.79 
67.17 
67.06 
66.52 
68.22 
62.29 
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Görülüyor ki, Türk vergi sisteminin kom

pozisyonunda vasıtasız vergilerin payı 1961 yı
lında % 39 a yaklaşmıştır. 

Şimdi aynı 'açıdan, Avrupa iktisadi camia
sına dâhil memleketlerin vergi nispetlerine bir 
göz 'atalım : 

Vasıtasız vasıtalı ver/giler münasebeti, İn
giltere ve bilhassa Amerika Birleşik Devletle
rinde, vasıtasızların lelhine dalha yüksek bir se
viyede 'bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, bir kısım iddiaiların hilâfına; 
Türk vergi (sistemi vasıtalı vasıtasız vergileri 
münasebeti balumın'dan iktisaden ileri devlet-
•1 erinin seviyesine hemen hemen yaklaşmış bu
lunmaktadır. 

Vergi reform .komisyonu çalışmaları 'hak
kında mütıalâa vermiş olan Alman Maliye Pro
fesörleri bu konu üzerinde önemle durarak gö
rüşlerini şu suretle ifade etmişlerdir. Gelir 
Vergisini ka'buil edeli 'henüz uzun bir zaman geç
memiş 'olmasına rağmen, 'Türkiye'de vasıtasız 
ve vasıtalı vergiler arasında teessüs eden mü
nasebet, billhassa iktisaden 'az gelişmiş bir mem
leket için büyük bir ,'başarı sayılabilir. 

'Sayın 'Milletvekilleri 
Umumi hatlarına kısaca temas ettiğimiz ver

gi reform çalışmaları sonunda ihazırlanmış ve 
Yüksek Meclisinize sunulmuş ollan tasarıların 
[getirdiği yeniliklere kısaca temas etmek isti
yorum. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi : 
'Modern vergi anlayışı vergilerin mücerret 

'bir malî kaynak 'olarak mütalâa edilmesine 
imkân bırakmamakta ve vergilerin iktisadi ge
lişmesinin temel unsurlarından 'biri olarak ele 
alınmasını gerektirmektedir. 

Gelir ve Kurumlar vergilerimizin yeni mü
esseselerle tec'hizi suretiyle millî tasarrufların 
'artan «öl'çii ve nisbetler'de kalkınma ile ilgili ya
tırımlara tahsis edilmesinin mümkün olacağını 
düşünen Hükümetimiz, Gelir ve Kurumlar ver
gilerinde yatırım indirimi sistemini 'kabul et-
ımiştir. 

Yatınım indirimi usulünün tesirli olabilmesi 
ve ımililî ekonomi bakımından beklenen faydayı 
'verebilmesi için ayrıca selektif maihiyette ol
ması ica'beder. 

Vepgi politikamıza yeni girmiş ollan bu sis
tem sayesinde, gelişi güzel faydasız veya fay
dası düşük yatırımlar yerine, kalkınma plânı -
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na uygun yatırımların teşvik edilmesi mümkün 
olacaktır. 

'Bu suretle selektif ver'gi politikası ile bir 
-araıda yürüyen yatırım indirimi sistemi, bir ta
raftan istihsalin artırılması, prodüktivitenin 
yükselmesinde, yeni çalışma sahalarının kaza-
.nılmasında, istihdam seviyesinin devamlı su
rette yükselmesinde müspet neticeler sağlaya
caktır. 

Şu hususu da derhal belirtmek: yerinde olur 
"ki; bu tedbirlerle müteşebbislerin insiyatifleri 
baltalanmaımaktla, bilâkis kendi sorumlulukları 
altında, sosyal bir şuur ve tesanüt anlayışı ile 
kalfkınma 'hamlesine seVk edilmektedirler. 

[BAŞKAN — iSayın Bakan bir dakika. 
Arkadaşlar, İçtüzük ıgereğince yazılı konuş

malar 20 dakikayı geçemez. 20 dakikadan son
ra, Yüksek Heyetinizin kararı ile konuşulabi
lir. 

Sayın Bakanın 17,30 a kadar konuşmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De

vamla) — İkinci Dünya Harbi sonunda; Batı 
memleketlerinde uygulanan ve iyi neticeler ve-
Ten bu usulün memleketimizde de müspet ne
ticeler vereceğine, ilmî ve teknik araştırma yol
larını açacağına çalışma güvenini bağlıyacağı
na inanmaktayız. 

Bu indirim nisbeti yatırım toplamının genel 
olarak % 30 udur. 

Zirai yatırımlarla bölge kalkınması ile il
gili yatırımlar da % 40 a yükselmektedir. 

Giriştiğimiz reform hareketiyle sosyal ted
birlerin başında gelen ilk indirimler ve en az 
geçim indirimi üzerinde de durulmuştur. 

Ancak malî zaruretler karşısında; realist 
bir vergi politikası takibetmek mecburiyeti bu 
mevzuda dikkatle hareket edilmesini zaruri 
kılmıştır. 

Plus - Valuelerin değerlendirilmesi; 
Ekonomik vergi tedbirlerinden birini de 

Plus - Valuerlerin muayyen şartlar ile yatırı
ma tahsis edilmeleri halinde, yatırım indirimi
ne mütenazır olarak, vergiden muaf tutulma
ları teşkil eder. 

Yatırım indirimi öneminde olmamakla bera
ber pskolojik noktadan bu tedbirin de iktisadi 
bir önem taşıdığını kabul etmek lâzımdır. 
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Amortisman usullerinin inkişafı ; 
Mevcut amortisman usulünün katî ve sert, 

iktisadi ihtilaçlara ve işletmeciliğin icaplarına 
cevap vermiyen formalit halinden kurtarıla
rak, daha seyyal bir hale getirilmesi degresif, 
yani azalan bakiyeler üzerinden amortisman me
todunun uygulanmasına imkân verilmesi başlı
ca yeniliklerimiz arasında sayılabilir. 

Yeni hükümlerle amortisman nisbetleri % 
25 i geçmemek kaydiyle düz amortisman nisbe-
tinin iki katma yükseltilmiştir. Mütaakıp yılın 
amortismanı evvelki yılların amortismanları, 
düştükten sonra kalan değer üzerinden ayrıla
caktır. Böylece ilk yıllarda fazla miktarda 
amortisman tefrikine imkân verilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Vergi sistemimizin sosyal yapısını geliştir

mek üzere ticari kazançların muafiyet hüküm
lerine vuzuh verilmiş, el sanatları muafiyetin
den faydalananların tatbikatta uğradıkları 
müşküller izale edilmiş, ticari kazançları do-
layısiyle götürü usulde vergilendirilen sanat 
erbabından ve gezici surette çalışan perakende 
ticaret erbabından '60 yaşını doldurmuş bulu
nanlara muafiyet tanınmıştır. 

Ticari 'kazançları götürü usulde tesbit olu
nan mükelleflerin götürü matrahları üç dere
ceden beş dereceye çıkarılmış, takdir işi ile gö
revli komisyonlarda mükellef temsilcilerine ek
seriyet tanınmış, aşırı takdirlerin önlenmesini 
sağlıyan hükümlere yer verilmiştir. 

Mükelleflerin kazanç tesbitinde uğradıkları 
müşküller nazara alınarak blânço esasına göre 
defter tutma ile ilgili hadler yükseltilmiştir. 

Zirai kazançlar : 
Zirai kazançların vergilendirilmesi prensip 

itibariyle kabul edilmekle beraber, geniş mua
fiyet hükümleri ile çiftçilerimizin çok mühim 
(bir kısmı, Gelir Vergisi mükellefiyeti dışında 
bırakılmıştır. 

Zirai kazançların götürü usulde vergilendi
rilmesi sahası mümkün mertebe genişletilerek 
defter tutma sınırları daraltılmış ve ekim sayım 
beyan usulleri sadeleştirilmiştir. 

Bilûmum ziraat işçilerinin Gelir Vergisinden 
müstesna tutulması sağlanmıştır. 

Serbest Meslek Kazançları : 
Serbest meslek kazançlarının tesbiti ile il

gili hükümlere vuzuh getirilmiş, götürü mas
raf indirimine yer verilmiş, ıgötürü usulde ver-
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giye tabi serbest meslek erbabının muafiyet hü
kümleri genişletilmiş, telif kazançları istisna 
haddi iki misline çıkarılmıştır. 

'Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilen
dirilmesi, aile reisi beyanı ile ilgili hükümler 
yeniden ıgözden geçirilmiş mevcudolan şikâyet
lerin önlenmesini sağlamıştır. 

Vergi tarifesi : 
Yergi nisb etlerinin lüzumundan fazla yük

sek bulunması halinde, mükelleflerin vergiye 
karşı mukavemetleri artmakta ve sosyal adalet 
rencide'olm aktadır. 

İBu bakımdan reform çalışmaları sırasında 
vergi tarifeleri üzerinde hassasiyetle durulmuş, 
iktisadi (gelişmemizin hızlanmasında ve sosyal 
adaletin tesisinde müspet tesir edeceği düşün
cesiyle, ilk ve orta ıgelir .seviyelerinde nisbet-
ler-bir miktar indirilmiş ve ilk kademenin % 
10 la başlanılması kabul edilmiştir. 

Zarar nakli : 
Yürürlükte olan Gelir Vergisinde .zararlanni 

mütaakıp 3 yılın Kurumlar Yergisinde ise iki 
yılın kazancından düşülmesi kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Yeni tasarıda bu müddet her iki vergice şâ
mil olmak üzere beş yıla çıkarılmıştır. 

Kurumlar Yergisi : 
Kurumlar Vergisi Kanununun Gelir Yergi

si ile alâkalı hükümleri Gelir Vergisi Kanunun
da yapılan tadilâta paralel olarak değiiştirilmiş 
ayrıca bir kısım hükümlerine vuzuh verilmiş, 
dar mükellefiyete tabi kurumların bir kısım 
kazançlarından da tevkif suretiyle vergi alın
ması derpiş edilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu : 
Vergi Usul hukukumuzun vergi reform kad

rosu içinde, yeni baştan ele alınmak suretiyle 
tedvin edilmesi zarureti hissedilmiştir. 

Geçici Komisyonda (görüşülerek son şeklini 
almış bulunan tasarı da; mükellef lehine olan 
birçok müessese ve hükümlere yer verilmiştir. 
Bu arada; takdir komisyonlarında mükellef 
mümessillerine ekseriyet sağlanmış ilçelere ait 
'götürü matrah takdirlerinin ilçelerde kurulu 
komisyonlarca takdir kabul edilmiş, takdir sı
rasında uygulanacak usul ve esaslar daha be
lirli hale konulmuştur. 

Birinci sınıif tacir sayılmak ve dolayısiyle 
bilânıçjo esasında kazanç teısbit etmek için der-
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piş olunan alım, satım ve hasıiat ölçüleri b i r 
misli artırılmıştır. 

Vergi ihtilâflarının kaza mercilerine intika
linden evvel idare ve mükellef arasında halli
ne imkân vermek maksadiyle tasarıda uzlaş
ma müessesesine yer verilmiştir. 

Uzlaşma, ikmalen ve re'sen salman vergiler 
cezalar hakkında uygulanacaktır. 

Yeniden değerleme : 
Paranın iştira gücünü kaybetmesi sebebi' 

ile işletmelere dâhil iktisadi kıymetlerin de 
değerleri artmış bunların mukayyet kıymetleri 
ile gerçek değerleri tamamiyle irtibatsız hale 
gelmiştir. 

Bu haliyle bilançolar gerçek durumu akset
tirmediğinden mükellefler muhtelif maksatlar 
için ajyrı ayrı bilançolar çıkarmak zaruretinde 
kalmaktadırlar. 

Bu hali önlemek maksadiyle bilançoda ya
zılı kıymetlerin yeniden değerlenmesin'e imkânı 
verilmiştir. Hemen şunu kaydetmek isterim ki,. 
değerleme ne mükellef ve ne de idare bakımın
dan yeni bir külfet, mecburiyet ihdas etmiye-
çektir. 

Gider Vergileri : 
Mevcudolan gider vergisi sistemi, bilhassa 

istihsal Vergisi yönünden memleketimizde sa
nayiin kurulması ve (geliştirilmesini sağlıyacak 
ve teşvik edecek bir karakterde tesis edilmiş 
olmasına rağmen bu ekonomik fonksiyonu ge
reği gibi ifa edememiştir. 

Uzun bir tetkik neticesinde hazırlamış ol
duğumuz tasarıda sistemimiz bütünü ile göz
den ıgeçirilmiıŞ ve sanayii teşvik edici fonksiyo
nunun dalha belirli bir tarzda meydana çıkmasr 
sağlanmıştır. Bu arada ihracatın malî tedbir
lerle geliştirilmesi üzerine durulmuş ihracat 
muaflığının bütün (genişliği basitliği ile işliye-
ihil'mesi için gereken tedbirlere yer verilmiştir. 

Malûmları olduğu üzere mevcut gider ver
gilerimiz gıda maddelerini vergi dışı bırakmış 
ve nisb etlerinde sosyal ayırımlara dikkat et
miştir. 

Bu suretle gider vergilerine umumiyetle at
fedilen anti - siosyal karakterden bir dereceye' 
kadar uzaklaşmak imkânını sağlamıştır. 

Memleketimizde tatbikatın mahzurlu neti
celer tevlidedeceği düşüncesiyle, umumi satışa 
veya muamele vergilerine gidilmemiş ve gider 
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yengilerimizin yukarda bahsedilen karakteri- I 
IÛTL muhafaza edilmesine gayret edilmiştir. 

Damıga Verıgi ve Harçlar Kanunu : 
Gelir, Kurumlar ve Gider vergileri tadil 

tasarıları ile daha ileri bir nizamın kurulaca
ğına kaani olan Hükümetimiz 1928 yılından 
beri yürürlükte bulunan Damga Resmi Kanunu 
ve 5887 sayılı Harçlar Kanunu üzerinde çalış
malar yapmak zaruretini hissetmiştir. 

Yürürlükte olan Damga Resmi Kanunu da
ğınık ve perakende hükümleri ihtiva etmekte 
iktisadi hayatı ve hukuki muameleleri güçleş
tirmekte ve fertlerin Devletle olan münasebet
leri 51e ilıgili formaliteleri ağırlaştırmaktadır. I 

Bilâhara yapılan tadillerle daha da muğlâk 
bir hale ıgetirilmiş ve prensiplerini kaybetmiş 
olan Damga Resmi Kanunu, harca tabi muame
lelerle tedahül etmiş, müstakil vergi mevzuunu 
teşkil eden meselâ gider vergisine tâbi mevzu
lar Damıga Resmi şümulüne alınmıştır. 

Bu arada maktu resim konusuna giren bir 
çok kâğıtlar bugünkü para rayicine 'göre fiskal 
•değerlerini kaybetmiştir. Yukarda sıralanan 
mahzurların giderilmesi maksadiyle hazırlanan I 
tasarının getirdiği yenilikleri kısaca arz etmek 
isterim. 

a) Hare ve resme tabi bâzı önemli konu
lar münferit vergiler haline getirilmiştir. (Em
lâk Alım Vergisi, îlâ'm ve Reklâm Vergisi, 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi) gibi. 

b) Aynı zamanda harca ve resme tabi ko
nuların, bunlardan birinde toplanıp birleştiril
mesi yoluna gidilmiştir. 

c) Hem Damga Resmine hem de özel bir 
vergiye tabi konular ayıklanarak, esas itiba
riyle aidoildukları ana yengilerle birleştirilmiş
tir. 

d) Verimi pek ,düşük, sosyal ve ekonomik 
bakımlardan pek mahzurlu veya tatbiki müş
kül hare ve resimler mükellefiyet sahası dışı
na çıkarılmıştır. Bu meyanda dilekçeler, nü
fus cüzdanları, pasaportlar, diplomalar, kayıt 
suretleri, vekâletnameler, mahkeme ilâmları ve 
hisse senetlerini zikretmek mümkündür. 

e) 'Muhafaza edilen hare ve resimlerin nis-
betleni günümüzün para rayicine uydurulmuş
tur. 

Tarife ve nisbetler : 
Diğer taraftan yeni tasarıda bâzı önemli in

dirimler yapılmıştır. Bu arada sermaye şirket- | 
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lerinin kuruluş hisse senetleri, şirket mukave
leleri üzerinden alınmakta olan damga resim
leri, büyük ölçüde azaltılmış vejya tamamen kal
dırılmıştır. 

Yeni tasarıda Damga Vergisine tâbi olan 
kâğıtlar 4 grupta toplanmış ve karşılarında 
tabi olduğu nispî vergiler gösterilmek suretiy
le basite irca edilmiştir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Harçlar konusunda aynı görüş ve esaslar da

iresinde ele alınarak ileri vazıh ve yeni bir ni
zama bağlanmıştır. 

Harca tâbi konuların geniş ve teferruatlı ol
ması sebebiyle mevcut olan zorluklar gideril
miş ve formaliteler hafifletilmiştir. 

Yeni tasarı ile adliye harçları baş vurma, 
celse ve karar ve ilâm harcı olarak basitleşti
rilmiş, karar ve ilâm harçları nisbetleri indiril
miş ceza dâvaları, nüfus ve vatandaşlık işlemle
ri hare mevzuu dışında bırakılmıştır. 

Menşe şahadetnameleri GATT çerçevesi da
hilindeki anlaşmalara uyularak harca tabi tu
tulmamıştır. 

Emlâk Alım Vergisi : 
Harçlar mükellefiyetinin fiskal hâsılat ba

kımından ağırlık merkezini teşkil eden tapu ve 
kadastro harclariyle, Damga Resmi Kanununun 
emlâk alımlariyle ilgili hükümleri, yabancı 
memleketlerdeki tatbikat da göz önünde tutul
mak, gerekli düzeltmeler yapılmak ve sistemleş-
tirilmek suretiyle bağımsız bir Emlâk Alım 
Vergisi şeklinde yeniden tedvin olunmuştur. 

Bu arada binde 55 olan nisbet binde 70 e 
çıkarılmış, 25 milyon liralık ilâve bir hâsılat 
sağlanması derpiş oulnmuştur. 

Motorlu Kara Taşıtları Vergisi : 
Motorlu Kara Taşıtları üzerinden halen alın

makta olan Trafik Resmi ile Hususi Otomobil 
Vergisi birleştirilerek tek bir mükellefiyet hali
ne getirilmiş, bu arada yapılan bir tarife de
ğişikliği ile 11 milyon liralık ilâve bir varidat 
sağlanması derpiş olunmuştur. 

Dış Seyahat Harcamaları Vergisi : 
Bugüne kadar, dış seyahatler için satmalman 

dövizler üzerinden % 50 nisbetinde alınmakta 
olan «İstikrar fonuna katılma payı», Milletler
arası teşekküllere karşı giriştiğimiz taahhütler 
göz önünde bulundurularak kaldırılmıştır. 

Buna mukabil, memleketin içinde bulunduğu 
döviz durumu nazarı dikkate alınmak suretiyle, 
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yeni bir «Dış Seyahat Harcamaları Vergisi» ih
das olunmuştur. 

Nisbeti, istikrar fonuna katılma payı ile ay
nı olan bu vergiden 100 milyon liralık varidat 
beklenmektedir. 

Değerli kâğıtlar : 
Çeşitli kanunlarda dağınık bir şekilde yer 

alan değerli kâğıtlara ait vuzuhsuz ve karışık 
hükümler tasfiye edilmiş, bunların arasında 
gerçek hüviyeti ile değerli kâğıt kavramı için
de yer alabilecek olanlar (Noter kâğıtları, kira 
sözleşmesi kâğıtları, pasaportlar, evlenme ve nü
fus cüzdanları gibi) müstakil, derli toplu bir de
ğerli kâğıtlar Kanunu içinde toplanmıştır. 

Tasarıda değerli kâğıt çeşitleri 16 dan 6 ya 
indirilmiş ve bugünkü rayice göre değerlendi
rilmeleri imkânı sağlanmıştır. 

Veraset ve İntikal Vergisi : 
Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan ra

porda da belirtildiği üzere bugüne kadar vergi 
değeri ile matraha giren gayrimenkullerin hali
hazır kıymetleri ile vergilendirilmesi ve ticari 
bilançoları dâhil ve onun haricinde kalan gay-
rimenkuller arasında mevcudolan aykırılığın gi
derilmesi maksadiyle, yeni bir tasarı hazırlan
mıştır. Bu tasarıda vergi nisbetleri ve muafi
yetler üzerinde her hangi bir değişiklik yapıl
mamıştır. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Evvelce belirttiğim üzere beş yıllık Kalkın

ma Plânının 1963 yılma isabet eden kısmında 
9 milyar liralık vergi gelirine ihtiyaç hissedil
miştir. Bunun 7 milyar 800 milyon lirası mev
cut vergi kaynaklarından, 1 milyar 200 milyon 
lirası ise munzam vergi gelirleri hâsılatından 
temin edilecektir. 

Dost ve müttefik devletlerin ihtiyaç gördü
ğümüz dış finansman imkânlarını temin etme
leri, hiç şüphesiz milletimizin kendisine düşen 
vergi gayretini göstermesine vabestedir. 

Hükümetimiz 1 milyar 200 milyon liralık 
munzam vergi gelirlerini sağlamak üzere ge
rekli çalışmaları yapmış ve malî maksatlarla 
hazırladığı tasarıları Büyük Millet Meclisine 
takdim etmiştir. 

Yakın tasviplerinize arz olunacak tasarıların 
kanunlaşması halinde 1 milyar 200 milyon lira
lık munzam vergi geliri elde edilmiş ve plânın 
1963 yılında muvaffakiyetle tatbiki imkân dâ
hiline girmiş olacaktır. 
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| Yüksek Meclisinize bu maksatla hazırlanmış 

olan kanun tasarıları hakkında kısaca izahat 
vermek isterim. 

Akar yakıtlardan alman İstihsal Vergisi nis-
betlerinin artırılması sonunda 200 milyon, ban-

i ka ve sigorta muamelelerinden alınmakta olan 
| Gider Vergisi nisbetinin % 15 ten % 20 ye çı-
î karılması sonunda 85 milyon, Hususi Otomobil 
!! Vergi hadlerine % 50 zamdan 11 milyon, itha

lâttan % 5 nisb etinde Damga Resmi alınması 
i hakkındaki tasarı ile 250 milyon, Emlâk Alım 
i Vergisi tasarısı ile 25 milyon; değerli kâğıt-
:• ladan 6 milyon; dış seyahat harcamaları Ver
il gisi ile 100 milyon liralık munzam hâsılat sağ-
. lanacaktır. 
i| 
« Ayrıca Akar yakıttan alman Gümrük Ver-
} gisi nisbetlerinin kanuni hadlere yükseltilmesi 
• sonunda 80 milyon, Tekel maddelerine yapılacak 
! zamdan 200 milyon, radyo ücretleri zammm-
j dan 12 milyon liralık gelir temini beklenilmek-
j tedir. 

Bu suretle huzurunuza getirilmiş olan re-
I form ve zam tasarıları ile kabul buyurmuş ol-
I duğunuz 5 yıllık Kalkınma Plânı finansman 

ihtiyaçları teminat altına alınmış ve ileriki nor
mal gelişmeler için müsait bir zemin hazırlan
mış bulunmaktadır. 

Ayrıca vergi reform gayretleri özel idare 
vie belediye vergilerine teşmil 'edilmiştir. 

Bu mevzuda yapılan çalışmalar kısa bir 
zaman sonra nihayetleTidirilereik Yüksek Mec-
lismize sunulacak ve bu idarelerin kendi
lerine verilen âmin© Mzmetlerind lâyikıyie 
görmelerimi sağlıyan finansman imlkânlariy-
le teçhiz edilmesi mümkün olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Vergi sistemimizin mütekâmil hale getiril

mesi yanında, sistemin daha müessir ve tat
minkâr bir şekilde uygulanmasını temin et
mek üzere maliye teşkilâtında çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu meyanda kontrol leleman-
larının çoğıltılması, serbest hesap uzmanları 
kanun tasarısı üzerinde yapılan cjalışmıaliarı 
zikretmek mümkündür. 

Yukarda etraflıca belirttiğimi gayretler so
nunda Türk Milletinin, plânlı kalkınma dev
resi içinde lâyık olduğu refaha doğru emin 
adımlarla yürütülmesi teminat altına alın-

I mış olacaktır. 
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Esaslarını kısaca belirttiğim, bu tasarılar 

hakkında, lüzumlu görülecek izahatı, gerek 
bemdenliz ve gerekse 'komisyon sözcüleri ıaırz 
edeceklerdir. 

Takdirinize ımazhar olacağını ümM'ettiğdim 
bu tısarılann 1963 bütçesiyle doğrudan doğ
ruya ilgili bulunduklarını da ayrıca arz etmsk 
iatterim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonunda açık 
fou'ltunan seçim neticesini gösterir (tezkere gel
miştir. Okutuyorum. 

Yüksek Baskınlığa 

Ticaret Komisyonunda açık buluman üyelik 
için yapılan seçime (211) üye ıkaltıknış ve ne-
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ticede aşağıda isimler'i yazılı üyeler hizalarmda 
gösterilen oyları (almışlardır. 

Üye Üye 
Talât Oğuz Gıyısettin Karaca 

Üye 
Ala özdüktmenli 

Ekrem Dikmen 207 
Boş 4 

BAŞKAN — Grerekli çoğunluk sağianiaana-
dığından seçim gelecek Birleşimde yenilene
cektir. 

MecLLsinizce kararlaştırılan sıaat sona er
miştir. Valkit de geeikmişjtir. 5 Şubat Salı 
günü saat 10 da toplınmaik üzeire Birleşimi! 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,30 

\ 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

OTUZDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1963 Pazartesi 

Saat : 14,00 

1 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — C. Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Ak-

soy ile Hakkâri Üyesi Adil Türkoğlu'nun, Me
murin Kanununun 84 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifinin geri alındığı 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez-
keresi (3/493) (2/352) 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk 
Vatandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, 
Türk vatandaşlığı kanunu tasarısını görüşmek 
üzere Genel Kurulun 18 . 1 1963 tarihli 32 nci 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Dışişleri Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi (2/264, 2/89, 3/496) 

3. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
na ek kanun teklifinin, Türk vatandaşlığı ka
nunu tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 
18 . 1 . 1963 tarihli 32 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (2/18, 3/497) 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu, izmir Milletvekili Mustafa Uyar ile Cum
huriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artuk-
maç ve 12 arkadaşının, Tapulama Kanunu ile 
ilgili kanun tekliflerinin, tapulama kanunu ta
sarısını p-örüsmek üzere Genel Kurulun 
16 . 1 . 1963 tarihli 31 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (2/35, 2/76, 2/167, 3/498) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde
sinin (m) bendinin kaldırılmasına dair kanun 

teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
gündeme alınması hakkında önergesi (2/28, 
4/172) 

6. — C. Senatosu Üyesi Hidayet Aydıner'-
in, Tapu kayıtlarından hukuki kıymetini kay
betmiş olanların tasfiyesine dair 1515 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin, Tapulama kanunu 
tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 
16 . 1 . 1963 tarihli 31 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (2/375, 4/173) 

7. — Ticaret Komisyonundan istifa eden 
Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, yerine 
Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, aday 
gösterildiğine dair Millet Meclisi A. P. Meclis 
Grupu Başkanlığı tezkeresi (3/499) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, 

Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu iJe Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba-



sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

6. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

7. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü 
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

9. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
tmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

10. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

12. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

13. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

14. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

15. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 

2 — 
| başlanılıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 

Bakanından sözlü sorusu (6/487) 
16. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-

lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

17. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

18. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

19. — içel Milletvekili Mazhar Ankan'm, Er
demli imamı tshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 

I ödenip ödenmediğine dair içişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

20. — Bibcik Milletvekili Sadi "Rinav'm, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

21. — Wl«nik Milletvekili Sadi Binav'm. bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

22. — Van Milletvekili Mn«lih Görentat'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, iranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair içişleri 
ve Dışişleri Bakanlanndan sözlü sorusu (6/496) 

23. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü^er'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
istanbul, Ankara ve izmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 

I (6/455) 



25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

26..— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

27. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

28. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

30. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'ın, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

33. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

3 -
34. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 

Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

35. -— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

37. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

38. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ*-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zgytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

41. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

42. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

43. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den Ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 



44. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

45. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

46. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

47. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Vakfıkebir Belediyesi tarafından açık 
artırma ile 26.10 .1962 gününde satılan Hürri
yet Meydanının satışında usulsüzlük bulunup 
bulunmadığına dair İçişleri.ve İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/526) 

48. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

49. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

50. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

51. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

52. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O cuların 
kimler olduğuna dair Barbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

53. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nm, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 

i -
| bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakant 

ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

54. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

55. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına, 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

56. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozucu 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

57. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
in, idame edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

58. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi : 16.10.1962] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 

69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
I kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele-



rinde çalışanlara tazminat yerilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ye Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 221 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 5 . 1 . 
1963] 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

3. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu istanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa
yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

4. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tari*m, İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair Olan 1485 sayılı Kanu
nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) (S. Sayısı : 360) [Da
ğıtma tarihi : 24.10.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve kazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta

sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi: 17 . 9 .1962] 

2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek,kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı: 
245) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1962] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

4. —- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 aa-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

8. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 



9. — Birinci Dünya ve istiklâl savaşlanna 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 3Q9) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

10. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlıya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

11. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

12. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

13. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

14. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

15. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

16. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10 .1962] 

17. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon-

6 — 
i lan raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt* 

ma tarihi : 15 .12 .1962] 

18. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1962] 

19. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

20. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı: 19) [Dağıtma ta
rihi: 22.12.1962] 

22. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

23. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27 .12 .1962] 

ı 
24. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 

ı 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği-



şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

25. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

26. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, dit 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

27. — Niffde Aksaray'ın Büyükbölçek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 . 8 .1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı: 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

28. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu tnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12.1962] 

29. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı İle Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlannm değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti-
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rilmesl hakknda kanun teklifleri ve Plâı» Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] 

30. — Sürekli görevlerle yabancı memleket
lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

31. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

32. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

33. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

34. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyondan raporlan (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

35. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

36. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasansı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma 



— 8 — 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı: 41) [Dağıtma 
tarihi: 16.1.1963] 

37. — Damga Resmi Kanununun bâzı mad
delerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/364) (Gündeme) (S. Sayısı: 44) [Dağıtma 
tarihi: 30 . 1 . 1963] 

38. — Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/360) 
(S. Sayısı: 45) [Dağıtma tarihi: 30 .1.1963] 

39. — Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük ver
gileri hadleri artırılmış olan akar yakıtların 
Stok Vergisine tâbi tutulması hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/361) (S. Sayısı : 46) [Dağıtma tarihi : 
31 . 1 . 1963] 

40. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
nun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı: 47) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1963] 

v <*> •< e*3w-— - — • v • 



Dtatm : 1 
tfoplaatt: 2 M İ L L E T M E C L I S 1 S. Sayısı : 

Damga Resmî Kanununun bâzı maddelerine ilâveler yapılmasına ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 

Maliye ye Plân komisyonları raporları (1 /364) 

T. C. 
Başbakanlık 3.1. 1963 

Kanunlar ve Kararlur 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1910 - W 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 12 .' 1962 tarihinde kararlaştırılan «Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine ilâveler 
yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte 
İlişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
î. İnönü 

MEREKÇE 

Be§ Yıllık Kalkınma Plânında derpiş edilen Devlet yatırımlarının salim yollardan finansmanı 
için gelir kaynaklarımızın âzami derecede istismarı lüzumlu bulunmaktadır. 

Müşkül bir malî yılın eşiğinde olan Hükümetimiz, bir taraftan mevcut kaynakların ve
rimliliğini artırırken, diğer taraftan yeni kaynaklar bulmak ve memleketin umumi ekonomisini 
sıkmıyacak tedbirlere başvurmak suretiyle istikrar içinde gelişmeyi hedef ittihaz etmiştir. 

Yeni gelir kaynakları aranırken, hiç şüphesiz, istikrar tedbirlerimizi zedelemiyecek, kal
kınma hızımızı azaltmıyacak ve ekonomimize menfi tesir ika etmiyecek veya bu mahzurları as
gari derecede ihtiva edecek bir yolun seçilmesine âzami itina gösterilmiştir. 

Ayrıca, plânlama devresine giren birçok yabancı memleketlerin tatbikine başvurdukları va
sıtalar da göz önünde tutularak, seçilecek yeni gelir kaynağının cari hayatı sıkmamasına* 
dikkat edilmiştir. 

Yapılan incelemeler sonunda, ithalâta mütaallik bâzı evrakın geçici olarak Damga Resmi 
ile teklifinin yukarda mânız hususlar ile kabili telif olduğu düşünülmekte ve ithal fiyatları
nın tedricen düşmesi ve yatırım mallan bedellerinin istihsal maliyetlerine inikasının uzun süre 
zarfında amortisman yoUyle olması sebebiyle işbu resmin fiyatlara aksetmiyeceği veya 
asgari seviyede kalacağı neticesine vanlmaktadır. Keza bu tedbirin tesbit olunan yıllık itha
lât programını aksatmıyacağı ve diğer gelirler üzerinde menfi bir tesir yaratmıyacağı düşünülmek
tedir. 

Tasan, 1324 sayılı Damga Resmi Kanununa ek olarak hazırlanmış ve muayyen ithal evrakı 
% 5 i geçmemek üzere seyyanen Damga Resmi ile teklif edilmiştir. Geçici kabul yoliyle gelen 
mallarla diplomatik ve zat ve ev eşyası muaflıklanndan istifade eden eşya, millî savunma ih-
tiyaçlan için getirilen silâh ve mühimmat, milletlerarası anlaşmalan tasdik eden kanunlarla 
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Gümrük Vergisi muafiyeti verilen eşyaya ait giriş evrakı ve resimden muaf bırakılmış ve böy
lece muafiyetin dar tutulmasına itina edilmiştir. 

Keza tatbikinde müşkülât göz önüne alınarak pul ilsakı yerine makbuz mukabili tahsil 
usulü derpiş edilmiştir. 

Geçici madde ile de Gümrük Kanununa göre vergi ödeme mükellefiyeti bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce doğmuş olan eşyadan kanunun yürütülüşü sırasında fiilen ithal 
edilmemiş bulunanlara ait giriş evrakının da bu resme tâbi tutulması sağlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu '• 16 . 1 . 196S 

Kms No: 1/3(İ4 
Karar No: İH 

YÜKSEK BAŞKANUâA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine ilâveler yapıl
masına ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» ilgili bakanlık temsilcileri
nin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Müstenit gerekçede arz ve izah edildiği veçhile, kalkınma plânlarımızın tatbikinde iç finansman 
kaynaklarımıza müracaat zarureti karşısında kalındığında, bunların cari hayatı sıkmaması bususun-
d âzami itinanın gösterilmesi şarttır. 

Keza yeni gelir kaynakları aranırken; ekonomik hayatımıza menfi tesir icra etmiyen, kalkın
ma hızımızı azaltmıyan ve istikrar tedbirlerimizi haleldar etmiyen yolların intihabında gereken te
yakkuzun gösterilmesi elzemdir. 

Bu tasarı da derpiş edilen zamla ithal fiyatlarının tedricen düşmesi ve yatıran malları bedelle
rinin istihsal maliyetlerine inikasının uzun süre zarfında amortisman yoluyla olması sebebiyle fiyat
lara aksetmiyeceği veya asgari seviyede kalacağı sonucuna varılmaktadır. Bu tasan ile yılda 250 
milyon lira ilâve bir gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

Bu zamla, yıllık ithalât programının aksamıyacağı ve diğer gelirler üzerinde menfi bir tesir ya-
ratmıyacağı düşünülerek, Hükümet tasarısı bâzı değişikliklerle komisyonumuzda kabul edilmiştir. 

Maddelerin açıklanması : 
Madde 2. — Bu madde üzerinde redaksiyon ve terim bakımından bâzı değişiklikler yapılmış ve 

muafiyet fıkrasına sarahat verilmesi maksadiyle bâzı ilâveler yapılmıştır. 
Şöyleki : 
a) Maddenin birinci fıkrasında «CÎF kıymeti» tâbiri «Gümrük Vergisine esas olan kıymeti» 

şekline ifrağ edilmiş olmakla, gümrüklerde tatbikatın daha kolaylıkla yürütülmesine imkân sağlan
mıştır. 

b) Hükümet tasarısının 3 ncü fıkrasında, giriş beyannamesi düzenlenmesi halinde bunun yeri
ne kullanılan evrak tadadedilmektedir. Bu şekil yerine ifade bakımından daha sarih ve tatbikatta 
her türlü tereddüde mahal vermiyen bir tâbirin kabulü daha şayanı tercih görülerek umumi bir anla
mı kavrıyan «Sair giriş tahakkuk evrakı» ifadesini komisyonumuz benimsemiştir. 

c) Geçici olarak yurda giren eşyaya ait giriş tahakkuk evrakı üzerinden bu resmin ne şekilde 
alınacağını gösteren beşinci fıkrada aynı maksatla değiştirilmiş ve tatbikatta kolaylık sağlanmış
tır. 

Geçici kabule mütaallik muamelelerde Gümrük Vergisinde uygulanan hükümleri aynen kabul 
ederek yeknesaklık temin edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayım : 44) 



d) Muafiyete ait 6 ncı fıkra ise, Gümrük Kanunu ve tarife cetvelinde Gümrük Vergisi bakımı 
ndan uygulana» muafiyet ve istisnalara paralel bir hale getirilmiş ve ayrıca milletlerarası anlaş
malar ve bâzı diğer hususi kanunlarla gümrük ve sair vergi ve resimlerden muaf tutulmuş olan eş
yaya ait giriş tahakkuk evrakının bu resimden de muaf tutulmasına dair hükme sarahat verilmiştir. 
Böylece muafiyetler© dair fıkra tatbikat bakımından kolaylaştırılmış ve biraz genişletilmiştir. 

Geçici madde —• tlu madde de zikredilen «giriş evrakı» tâbiri maddeye sarahat vermek bakımın
dan «giriş tahakkuk evrakı» olarak değiştirilmiş, diğer 1, 3 ve 4 ncü maddeleri ise aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
!Başkan 

Oümüışane 
Necmeddin Küçüker 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

Sözcü 
Erzurum 

Gıyasettin Karata 

Bolu 
Kâmil İnal 

Mu* 
Sait Mutlu 

Adana 
Yusuf Aktimur 

'.Kocaeli. 
Cemal Babaç 

Ordu 
0. Naim Hazinedar 

Aydın 
Medlim M üren 

İmza da bu ] u n ama d ı. 
Manisa 

Yakup Yakut 

Plân Komisyonu raporu 

Millet Menlisi 
Plân Komisyonu 
Esas No. 1/364 

Karar No. 21 

Ankara 28 . 1 . t<m 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine ilâveler yapılması ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ile Maliye Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır bulunduğu halde incelendi ve yapılan görüşmeler 
sonunda Maliye Komisyonu değiştirişi esas olarak bu metin üzerinde bâzı değişiklikler icrası 
komisyonumuzca kabul edildi. Yapılan değşiklikler aşağıda sırasiyle gösterilmiştir: 

Tasarının birinci maddesi maksadı temin ettiğinden aynen kabul edildi. 
Tasarının ikinci maddesi üzerinde fıkra fıkra durulmuş ve Maliye Komisyonunca kabul edilen 

metni üzerinde bâzı değişiklikler yapılması lüzumlu görülmüştür. Maddenin birinci fıkrasında 
mevcut «geçici olarak» ibaresi, bir karışıklığa yer vermemesi için, tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tasanda bu resmin nisbetinde % 5 i geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tesbit olunacağı hük
mü üzerinde durulmuş ve neticede nisbeti tesbit hususunda Bakanlar Kuruluna bırakılmıyarak 
kesin bir şekilde belirtilmesi uygun görülmüş ve nibete ait fıkra «Bu resmin nisbeti % 5 tir» 
şekline ifrağ edilmiştir. 

ikinci maddenin muafiyetlere mütaallik fıkrası aynen kabul edilmiştir. Ancak muafiyetin dar 
tutulması için bâzı hususi kanunlarda Damga Resminden veya her türlü ithal, vergi ve resimle
rinden istisna edilmiş teşekküllerin bu resme tabi olmasını sağlamak maksadiyle fıkraya eklenen 
ibarenin vazıh olmadığı anlaşıldığından bu ibare «Ancak, yukarıda sayılanlar dışında kalan hususi 
kanunlarla Damga Resminden veya her türlü İthal Vergi ve Resimlerinden muaf tutulan müesse
selerin ithalâtı bu kanun gereğince alınacak nispî Damga Resmine tabidir.» şekline getirilmiş
tir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 44 ) 
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Tasarının geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının yürürlük maddesi üzerinde yapılan müzakereler sonunda, gerek puanlama ile ilgisi 

ve gerek GATT nezdinde müdafaası göz önüne alınarak, beş yıllık 1 nci plân devresi sonuna ka
dar yürürlükte kalması uygun görülmüş ve yürürlük maddesi «Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer ve birinci beş yıllık plân devresi sonu olan 31 Aralık 1967 gününe kadar uygula
nır.» şeklini almıştır. 

Yürütme maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının yukarıda mâruz değişik şekli ile kabulü uygun görülmüştür. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü Bu rapor Sözcüsü 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 
Ş. İnal F. hlimyeli A. H. Onat V. Uyar 

Aydın 
0. Apaydın 

Kars 
K. Okyay 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Aydın 
Muhalifim 

1. Sezgin 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Kırşehir. 
Söz hakkım mahfuız 

A. Bilgin 

Balıkesir 
Muhalifim 

A. A. Bolak 

Elâzığ 
Ö. F. Samag 

İmzada bulunamadı 

•Sakarya 
Muhalifim 
İV. Bayar 

Çanakkale 
Muhalifim 
R. Sezgin 

Bilecik 
§. Binay 

imzada bulunamadı 

Gümüşane 
Muhalifim 
S. Savacı 

ıSinop 
M. Alicanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Damga Resmi Kanununun bâzı 
maddelerine ilâveler yapılması
na ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

ÂMDDE 1. — 23 . 5 .1928 
tarihli ve 1324 sayılı Damga 
Resmi Kanununun 11 nci mad
desinin 38 nci numarasına aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Gümrük giriş beyannamesi 
13 ncü maddenin 11 nci bendi 
gereğince nispî resme tâbidir.» 

MADDE 2. — Aynı kanu
nun 13 ncü maddesine aşağıda
ki 11 nci bent ekelnmiştir : 

«11. İthalât sırasında dü
zenlenen gümrük giriş beyan
namesi ihtiva ettiği eşyanın 
CİF kıymeti üzerinden geçici 
olarak Damga Resmine tâbi
dir. 

Bu mükellefiyet Gümrük Ka
nunu hükümlerine göre vergi 
ödeme mükellefiyetinin başla
dığı tarihte doğar. 

Giriş beyannamesi düzenlen
mesi halinde bunun yerine kul
lanılan giriş tahakkuk vara
kası veya posta tahakkuk va
rakası veya satış halinde me
zat kaimesi gibi evrak aynı şe
kilde resme tâbi tutulur. 

Bu resmin nisbeti % 5 i geç
memek^ üzere, Bakanlar Ku
rulunca tesbit oulnur. 

Geçici kabul yolu ile gelen 
eşyaya ait giriş evrakı üzerin
den alınacak Damga Resmi 
emaneten tahsil olunur ve ma
lın fiilen ihracı sırasında iade 
edilir. Malın tekrar ihracedil-
memesi halinde bu resim irat 
kaydolunur. 

İade ve irat kaydı gereken 
hususlarda Gümrük Vergisi 
hükümleri aynen uygulanır. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRÎŞİ 

Damga Resmi Kanununun bâzı 
maddelerine ilâveler yapılması
na ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasannm 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 
13 ncü maddesine aşağıdaki 11 
nci bent eklenmiştir. 

11. İthalât sırasında düzen
lenen gümrük giriş beyanna
mesi ihtiva ettiği eşyanın Güm
rük Vergisine esas olan kıy
meti üzerinden geçici olarak 
Damga Resmine tâbidir. 

Bu mükellefiyet Gümrük Ka
nunu hükümlerine göre vergi 
ödeme mükellefiyetimi başla
dığı tarihte doğar. 

Giriş beyannamesi düzenlen
memesi halinde bunun yerine 
kullanılan sair giriş tahakkuk 
evrakı da aynı şekilde resme 
tâbi tutulur. 

Bu resmin nisbeti %5igeç-
memek üzere Bakanlar Kuru
lunca tesbit olunur. 

Geçici olarak yurda girecek 
eşyaya ait giriş tahakkuk ev
rakı üzerinden alınacak Dam
ga Resmi hakkında dai Güm
rük Vergisine mütaallik işlem
ler uygulanır. 

Gümrük Kanunu, Gümrük ! 
Giriş Tarife Cetveli, Milletler
arası Anlaşmalar ve 2510 sa
yılı Kanun ile ek ve tadilleri, 
5798, 6326, 6529, 6593, 6969 ve 
7479 sayılı kanunlarla Gümrük 1 
Vergisinden muaf tutulmuş ve- j 
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PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİEİŞİ 

Damga Resmi Kanununun bâzı 
maddelerine ilâveler yapılması
na ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Aynı kanu
nun 13 ncü maddesine aşağı
daki 11 nci bent eklenmiştir : 

11. İthalât sırasında düzen
lenen gümrük giriş beyanna
mesi ihtiva ettiği eşyanın Güm
rük Vergisine esas olan kıy
meti üzerinden Damga Resmi
ne tâbidir. 

Bu mükellefiyet Gümrük Ka
nunu hükümlerine göre vergi 
ödeme mükellefiyetinin başla
dığı tarihte doğar. 

Giriş beyannamesi düzen
lenmemesi halinde bunun yeri
ne kullanılan sair giriş tahak
kuk evrakı da aynı şekilde res
me tâbi tutulur. 

Bu resmin nisbeti % 5 tir. 
Geçici olarak yurda girecek 

eşyaya ait giriş tahakkuk ev
rakı üzerinden alınacak Dam
ga Resmi hakkında da, Güm
rük Vergisine mütaallik işlem
ler uygulanır. 

Gümrük Kanunu, Gümrük 
Giriş Tarife Cetveli, Milletler
arası Anlaşmalar ve 2510 sa
yılı Kanun ile ek ve tadilleri, 
5798, 6326, 6529, 6593, 6969 ve 
7479 sayılı kanunlarla Gümrük 
Vergisinden muaf tutulmuş ve-

1 ya istisna edilmiş eşyaya ait 
| giriş tahakkuk evrakı bu re-



Hü. 

Gümrük Kanununda yer alan 
diplomatik ve zat ve ev eşyası 
muaflıklarından istifade eden 
eşya ile Millî Savunma ihtiya
cı için Hükümetçe doğrudan 
doğruya veya sipariş üzerine 
getirilen her nevi silâh ve mü
himmat ve milletlerarası anlaş
maları tasdik eden kanun hü
kümleri gereğince Gümrük 
Vergisinden muaf tutulan eş
yaya ait giriş evrakı Damga 
Resminden de muaftır. 

Bu resim gümrüklerde alı
nan Gider Vergisi matrahına 
ilâve edilmez ve makbuz mu
kabilinde gümrük vergileri ile 
birlikte gümrük veznelerince 
tahsil olunur. 

GEÇlOt MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
te fiilen ithal edilmemiş bulu
nan eşyaya ait giriş evrakı da 
Damga Resmine tabidir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Maliye ve Gümrük ve Tekel 
Bakanları yürütür. 

18 . 12 . 1962 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Âğanoğlu 

— 6 — 
Maliye lîo, 

ya istisna edilmiş eşyaya ait 
giriş tahakkuk evrakı bu re
simden de muaftır. Ancak, yu
karda sayılanlar dışında kalan 
hususi kanunlar ile Damga 
Resminden muaf tutulan eşya
nın ithali bu kanun gereğince 
alınacak nispî Damga Resmine 
tâbidir. 

Bu resim gümrüklerde alı
nan Gider Vergisi matrahına 
ilâve edilmez ve makbuz mu
kabilinde gümrük vergileriyle 
birlikte gümrük idarelerince 
tahsil' olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği ta
rihte fiilen ithal edilmemiş bu
lunan eşyaya ait giriş tahak
kuk evrakı da bu resme tâbidir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Plân Ko. 

simden de muaftır. Ancak, yu
karda sayılanlar dışında kalan 
hususi kanunlar ile Damga 
Resminden veya her türlü ithal 
vergi ve resimlerinden muaf 
tutulan müesseselerin ithalâtı 
bu kanun gereğince alınacak 
nispî Damga Resmine tâbidir. 

Bu resim gümrüklerde alı
nan Gider Vergisi matrahına 
ilâve edilmez ve makbuz mu
kabilinde Gümrük vergileriyle 
birlikte gümrük idarelerince 
tahsil oulnur. 

GEÇİCt MADDE — Maliye 
Komisyonunun geçici maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer 
ve Birinci Beş Yıllık Plân dev
resi sonu olan 31 Aralık 1967 
gününe kadar uygulanır. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 



Hü. 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı V. 
H. O. Bekata 
İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 
Maliye Vekili 

F. Melen 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Sağlık ve Sosyal Yard. Bakanı 

T. Azizoğlu 
Gümrük ve Tekel Bakam 

0. öztrak 
Tarım Bakam 

M. İzmen 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Sanayi Bakanı V. 

F. Melen 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 
îmar ve tskân Bakanı 

F. K. Gökay 




