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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Memleketimizin Doğu ve Güney - Doğu (böl
gelerinde feöy ve kasaba içime .suları ille 'küçük 
sulama %1'erinin tetkiki için 'MJec'lis Araştırma 
Koımisyionu! kurulması Ihakkındlaki 1'8 Mart 
1963 tarih ve 161 'sayılı Karar, Kayseri Millet
vekili Meltom'eit ' Gökte r ve Artvin Milletvekili 
Saiffet Bniinağaoğlu tarafından verilen öner
genin kalbulü ile, kaldırıldı. 

Ufak 'M'illetJv'ekiİJi Ahmet 'Talhtakılıç'ın, iç 
politika üzerinde bir genel (görüşme açılmiaısına 
dair önergesi 'okundu. Genel ıgörüşımenin '5 Ni
san 1963 günkü • (Biı̂ leşütnuclG yapılması kabul 
edildi! 

'Enauruın Mlilfetivekillü Tahsin Tellli'nin, ka
dastroya müstenlidol'mıyan (tapu kayıtlarından 
İmkuki Ikıymieıtini kaybetmiş »olanların tasfiye
sine dlair ikanun teklifinin, Tapulama Kanunu 
t aşarisini ıgorüşmek üzere Geneli Kurulun 
1 6 . 1 . 1963 «ariilhli 31 ıM Bileşiminde kurul-
ni'ası kabul edilen Geçidi Komisyonda ıgörüşül-
mesine dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tez
keresi kalbu'l edildi. 

B'atokessir iMilletlvekiili Alhuıet Aydın Bıolak 
ve iki 'arkadaşının, 5887 sayılı Harçlar Kanu
nunun 125 nei (maddesini değiştiren 6765 slaydı 
Kanuna .bir fıkra elklenm'eısioe dair kanun tek-
lifinin. Harçlar kanunu- tasarlısını. ıgörüşmeik 'üze
re Gıerael Kurulun 1 ; 2 . 1W& tarihli 38 nei (Bir-
leşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda ıgörüşülimesline dair Adalet Kıoımisyo-
naı raporu kaibül edildi. 

1962 yılı Bütçe Kanununla'bağlı (L) 'işaretli 
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmında, 

îstajniDu! Teknik Üniversitesi 1962 yılı küt
çe Kanununa ibağlı cetvellerde, 

1962 yılı Bütçe Kanununa ibağlı (A/1) İşa
retli cetvelde, ' 

1962 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı cetveîlleırde, 
1962 yılı Bütçe Kanununa İbağlı (A/ l ) işa

retli cetvelde değişiklik yapılmiası (hakkında 
ikamın taısanianna dair Karma Bütçe Komis
yonu Başkanlığı tezkereleri lolkundıı, Ibillgi edi
nildi. 

ıSağlık ve Sosyal Yardım Balkanı YnsutE 
Azizağlu'mın, Sağlık 'hizmetlerinin sosyalleşti
rilmesi 'hakkındaki 224 ıslaydı Kanunun 29 ncu' 
•maddesinin değiştirilmesüne dair kanun tasa
rısının Ihavale 'edilmiş »olduğu Maliye, Bajyın-
dırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından seçilecek 3 er üyeden mürek
kep geçici bir komisyonda .görüşülmesine dair 
önergesi ıkalbuıl edildi. 

C. H.P., A. P., C. K. M. P. Grup Başkian-
velkillerünin, Sendika Kanuniyle Toplu İş 'Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarının gündeme 
alınarak görüşülmesi'hakkındaki 'önergesi okun
du, üzerinde bir müddet 'görüşüldü. 

Yapılan yokl'amia sonunda çoğunluk kalma
dığı .anlaşıldığından 1 . 4 . 1963 PaziaHtesi I 'gü
nü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime «on 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanıvekiili ıMJalattya 

Ferruh Bozbeyli Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Ordu 'Milletivekili Reüet Aksoy'un, Mü-

teöı'assıs emekli doktorların Devlet sağlık mü
esseselerinde' 'fahri tolaraik ih'izımet (görebilecek
lerine 'dlair kanun teklifi '('2/468) • ((Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Devlet nraımırılan aylıklarının tevfhit 

ve teadülün'e dair olan 3656 sayılı Kanuna, 
bağlı. (1) tfayılı cetvel İle tadil ve eklerinin 

'Tanım Bakanlığı ' t a n ı n d a değişiklik yapılma
dı hakkında kanun t a s a n a ve Tanm ve Flân 

'komisyonları raporları -(1/379) '(Gündeme) 
(S. Sayısı : 118) 

8.-— TdhıımluMarın tescil, fcontroil ve 
öerttiîfiilfeasyonu hakkında kamun tasiansi ve 
Tanm, Adalet ve Plân fcamitsıyonlan raporları 
(1/247) (Gündeme) (S. Sayısı : 119) 

4. — Türküye Cnmlhuriyeti Ziraat Bankası 
ile . Amerika'da kâin • Bowar4 International 
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Inc. {Firması arasındaki ihtilâfın halline dair 
kanun tasarısı ve 'Geçici Komisyon raporları. . 
(1/401) .(Gündeme) (IS. Sayısı : 115 e «elk) 

G. Senatosundan gelen işler 
5. — Kastamonu Milletveıkiilli 'JjsaııadJl Hak'la 

Yi'lanli'oğthı 'nun, Devlet memulları 'aylıklarının 
tevfhit vıe teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka-

1 . 4 . 1963 O : 1 
nıuıun bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve bu 
Marnına .bâzı maddeler efelenmesi (ha'kkmdaiki 
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine !b:ir 'fık
ra ilâve 'edilmesine dair ıkanun teikülfii >(M. Meĉ  
dişi 2/201, C. Senatosu 2/36) (İM. Meclisi S. 
Sayısı : 283, C. 'Senatosu S. 'Sayısı : '31 ve 31 o 
.1 ve 2 fiıci ek) (Plân' Komisyonuna) 

» • • • « 

B İ R İ N C İ O . T U B U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KATİPLER — Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağn) 

BAŞKAN — Oturumu acıyorum. 

(BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3 — YOKLAMA 

BAŞKAN — Kâfi yoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — Millet Meclisi Plân Komisyonuna ha
vale edilmiş- olan Bursa Milletvekili İbrahim 
öktem ve 3 arkadaşının Sendikalar kanunu 
teklifi ile İşiçi ve i§ veren sendikaları kanun tasa
rısı, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu 
tasarısına dair, G. H. P. Grup Başkanveküi 
Vahap Dizdaroğlu, A. P. Grup Başkanvekili 
Ali Naili Erdem ve G. K. M. P. Grup Başkan
vekili Sadrettin Tosbi'nin önergesi (4/193, 
2/286,1/382,1/273) 

BAŞKAN — önergeyi 
sonra oyunuza sunacağım. 

okutacağım, daha 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına * 
Bursa Milletvekili 'İbrahim öktem ile üç ar

kadaşının Sendikalar kanunu teklifi ile Toplu 
Sözleşme Grev ve Lokavt kanunu tasarısını in
celemek üzere Anayasa, Aadalet ve Çalışma 
komisyonlarınca kendi üyeleri arasından seçi
lecek bir Geçitei Komisyonun kurulması ve ibu 
komisyonun çalışmalarını (bitirmesinden sonra 
bahis konusu teklif Ih tasarının sade*» a'kçalı 

nitelikteki maddelerinin Bütçe Komisyonunda 
incelenmesi yolundaki mezkûr kanun teklifi sa
hipleri ile Çalışma Bakanının vermiş oldukları 
önergelerin, Yüce Meclis Genel Kurulunun 1 nci 
toplantı yılının 7 Eylül 1962 günkü 113 ncü 
Birleşiminde kabul olunduğu; toplantı yılının 
s!ona ermesi dolayısiyle söz konusu •Geçici Ko
misyonun aynı esaslar dairesinde 2 nci toplantı 
yılının 12 Kasım 1962 günkü 4 ncü Birleşiminde 
yeniden kurulduğu; ve nihayet, Hükümet ta
rafından sevk edilen işçi ve i§ veren sendikaları 
kanunu tasarısının da - pek tabiî 'olara - mez
kûr sendikalar kanunu teklifi ile birleştirilerek 
ve binaenaleyh ayna şartlarla müzakere edilmek 
üzere bu Geçici Komisyona havale edilmesinin 

Çalışıma Bakanının bir önergesi üzerine 2 nci 
toplantı yılının 28 Ocalk 1963 günkü 35 nci Bir
leşiminde kabul edildiği yüksek malûmları
dır. 

Hal böyle iken, 16 Ekim 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanun gereğince Bütçe Komisyonunun 
yerini almış olan Plân Komisıyonu, mezkûr 
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teklif ile tasarıların tamamını .görüşme kararını, I 
bu teklif ile tasarıların yürürlükteki uzun vadeli 
plânla ilgili oluşu mülâhazasına Ibinaen almış 
bulunmaktadır^ 

Yukarda zikri ıgeçen 77 sayılı Kanunun S 
ncü maddesinin 2 nci bendinin 1 nci fıkrası, 
Plân Komisyonunu, aynı maddenin 3 ncü bendin
de yazılı ıgöretvleri ifa edebilmesi ilcin lüzumlu 
ıolan şartı belirtmektedir; <bu da kanun tasarı 
veya teklifinin evvel emirde Plân Komisyonu-
nuna havale edilmiş olması şartıdır. Aynı hü
küm, bu ıhavalenin Başkanlıkça re'sen veya Hü
kümetin talebi üzerine, veyahut Ibizzat Genel 
Kurul tarafından yapılabileceğini belirtmekte
dir. 

Bu havale, ibalhis^konusu 77 sayılı Kanunun 
bu hükmü hakkında Yüce Mecliste pek yerin 
de olarak teessüs etmiş bulunan teamüle göre, 
kanun teklifi veya tasarısının, sevk edildiği sı
rada yapılmış olmak lâzımdır. İçtüzük gereğin
ce, .toplantı yılının sona ermesi dolayısiyle bu 
havalelerin yeniden .kurulacak komisyonlara 
yeniden yapılması da, müteameldir. îşte, bu 
esaslara uygun olarak, bahis konusu kanun tek
lifi ile kanun tasarıları hakkında Yüce Mecli
sin Genel Kurulu, söz konusu 77 sayılı Kanun 
18 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe girdikten 
önce ve sonra, havale işlemlerini yukarda be
lirtildiği şekilde yapmış bulunmaktadır. Ge
nel Kurulun bu kararlarınım Başkanlığı, Hü
kümeti ve komisyonları bağladığı ve bu havale 
işlemlerinin harfiyyen uygulanan ası gerektiği 
aşikârdır. ' 

Kaldı .ki, Plân Komisyonunun söz .konusu 
77 sayılı Kanunun 3 ncü 'maddesinin 3 ncü ben
di gereğince, kanun teklifi veya tasarısının 
yürürlükteki uzun vadeli plâna uygunluğunun 
incelemesini yapabilmesi için, yukarda izah 
edildiği şekilde, kanun -teklifi veya tasarısının i 
evvelemirde kendisine ıhavale edilmesi gerek
tiği ve böyle -bir havale yapılmamış olup, ha
vale, mezkûr komisyonun, zikri ıgeçen kanun 
teklifi ile kanun tasarılarının sadece akçalı I 
maddelerini incelemesi tarzında ve aynı 77 sa- I 
yıh Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü fıkrasına uygun alarak yapılmış 'bulun
duğuna göre, bu havale işleminde mevcut usulî 
kaidelere aykırılık olduğu asla ileri sürülemez. 

Durum bu olduğuna 'göre, Plân Komisyonu
nun Geçici Komisyondan çıkmış olan iki met- | 
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nin sadece kamu gelirlerini azaltıcı nitelikte 
olan maddeleri üzerinde durması »gerekmektedir. 

Yukardaki izahatımız muvacehesinde, altı-
buçuk aydan beri bir ihtisas komisyonunca 
Anayasa ve plânla ilgili veçiheleri dâhil, enitye 
boyuna incelenmiş olan Sendikalar Kanunu i|e 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunla
rına dair Geçici .Komisyon raporlarmın bir an 
önce Genel Kurul gündemine alınarak çıkarıl
ması, kamu düzeninin korunması ve büyük işçi 
kütleleriyle iş verenler arasındaki unünasenelt-
lerin Anayasaya uygun bir tanzime kavuştu
rulması bakımından büyük önem taşımafetadıjr. 

Bu itibarla j < 
1. Plân Komisyonunun, Geçici Komisyon 

raporlarına ek metinlerin sadece kamu ıgelirle-
rini azaltıcı nitelikteki maddelerini .görüşime&i 
yolundaki Genel Kurul kararma uymaya Baş
kanlıkla davet edilmesinin ve bu incelemeyi 
yapmak üzere bu komisyonun Başkanlıkça 30 
Mart 1963 günü, derhal .toplantıya davet edil
mesinin ; 

2. Raporların derhal bastırılarak en geç 31 
Mart 1903 günü milletvekillerine dağıtılmasının; 

3. — Siyasi parti gruplarının konuları ince
lemek için vakte muhtaçoldukları da düşünüle
rek, bu metinleı üzerindeki görüşmelerin 8 
Nisan 1963 Pazartesi gümi baş!amasının; 

4. — Görüşmelerin, resmî tatil günleri ha
riç, aralıksız devam etmesinin, Başkanlık Di
vanının da görüşü tesibit edildikten sonra, Yü
ce Genel Kurulca karara bağlanmasını arz ve 
teklif ederiz. 

O.H.P. Grupui adına O.K.M.P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Mardin Kütahya 
• Vahap Dizdaroğlu Sadrettin Tosbi 

A. P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili 

tzmir 
Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu önerge da
ha önceki birleşimde okunmuş ve oya sunulacağa 
sırada kâfi çoğunluğun olmadığı görüldüğünden 
bu birleşime bırakılmıştı. Ancak, okunan önerge 
de bâzı tarihler geçmiş bulunduğundan, grup-
ları adına arkadaşlarımız bu tarihleri 'değiştiren 
ook mahiyette bir önerge hazırlamışlardır. Bil 
önergeyi de okutup, birlikte oyunuza sunacağım» 
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SEKİP İNAL (Hatay) — Söz istiyorum.' 
BAŞKAN — Bu konuda lâzımgelcn görüş

meler yapılmış ve görüşmelerin sona erdirilmiş 
olduğu Yüce Heyetinizce tesbit edilmişti, Sayın 
İnal. 

ŞEKÎP İNAL (Hatay) — Usnl hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Geçen birleşimde oylamanın yapılmaması ve 

aynı birleşimde iç politika hakkında 5 Nisan 1963 
günü bir genel görüşme açılmasının kabul edilmiş 
bulunması dolayısiyle, gündemin Başkanlık su
nuşları arasında bulunan 1 nei maddesinde yer 
alan önergemizdeki tarihlerin sırasiyie aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş olduğunu arz ederiz. 

1. 2 Nisan 1963, 
2. f> Nisan 1963, 
3. 10 Nisan 1963. 

C. H. P. Grupu adına A. P. Grupu adına 
Grup Başkan vekili Grup Başkan vekili 

Mardin Balıkesir 
Vahap Dizdaroğlu Cihat Bilgclum 

O. K. M. P. Grupu adına 
Grup Başkanvekili 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Buyurun Sekip inal, yalnız usul 
hakkında söz veriyorum... 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Oyla
ma sırasında usul olur mu efendim?... 

BAŞKAN — Görüşmeleri usul hakkında ola
cak, belki Yüce Meclise bir görüşünü arz edecek
tir. Yalnız usul hakkında efendim. 

ŞEKÎP İNAL (Hatay) — Muhterem arka
daşlar; önergede, gerek Sendikalar Kanununun 
ve gerekse Grev, Lokavt ve Toplu Sözleşme Ka
nununun, Yüksek Heyete, gündeme alınması tek
lif edilmektedir. Sendikalar Kanunu, Komisyonu
muzca, Plân Komisyonu olarak incelenmiş, 5 - 6 
gün evvel raporu tanzim edilerek Yüksek Heyete 
sunulmak üzere Riyaset Makamına takdim kılın
mıştır. Binaenaleyh, önergede buı kanunun da ko
misyondan alınması gibi bir teklif vardır ki, zaten 
mevzu ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Diğeri de, tümü üzerinde müzakere edilmiş, 
maddelere geçilmiştir. Yüksek Heyetiniz, elbette 
ki, tasarrufta yetkilisiniz. Ancak, komisyonda bu 
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tasarının plâna uygun olup olmadığını tetkik et
mişizdir, bâzı tadilâtın yapılması gerekmektedir. 
Yüksek takdirlerinize arz ediyorum, önergenin bu 
şirretle reddi gerektiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun Sayın 
Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Sekip İnal usul hakkında söz aldı, fakat 
önergenin görüşülmesi yapılmış olan esası üze
rinde konuştu. Yüksek Heyetiniz, geçen birleşim
de yapılan bütün görüşmeleri yakından takip et
miştir. Verilen önerge 77 sayılı Uzun Vadeli Plâ
nın bütünlüğünün korunması hakkımdaki Kanu
na tamamen uygun olup, bu kanunun ikinci mad
desinin, ikinci bendinin, üçüncü fıkrası gereğince 
havale; gerek bu kanun yürürlüğe girmeden ev
vel, gerek sonra, üç defa Genel Kurulca yapılmış
tır. Bu havalenin dışına çıkmasına imkân olmma-
dığı ve isçi kütlelerinin iş verenlerin ve Türkiye'
de kamu düzeni ile yakından ilgili bütün vatan
daşların, bir an önce görüşülmesini istedikleri bu 
kanun tasarıları ve teklifinin imzasını taşıyan bu 
önergenin kabulü suretiyle gündeme alınarak gö
rüşülmesini temin hususunda reylerinizin müspet 
olmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi, daha sonra verilen ta
rihleri değiştirici mahiyetteki önerge île birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... E t m iyon-
ler.... Kabul edilmiştir. Gereği yapılacaktır. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. — Cevat önderin, Erzurum Milletvekilli
ğinden istifa ettiğine dair telgrafı (4/191) ' 

BAŞKAN — Telgrafı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Şerefi zedelenen ve haysiyeti korunamıyan bir 
Parlâmentoda daha fazla çalışamıyacağım için, 
Erzurumlulardan aldığım millet emanetini, mil
lete teslim ediyor, milletvekilliğinden istifa edi
yorum. 

Erzurum 
Cevat Önder 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, 
Gündemin üçüncü maddesine geçiyorum. 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (Afi) işaretli cet-
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velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısına dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/408, C. Senatosu t/195, 3/538) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bakanlar Kurulunca 19 . 2 . .1963 gün ve 71/ 

1970 - 654 sayı ile Büyük Millet'Meclisine sevk 
edilip, Komisyonumuza havale edilen. Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuz
ca 22 . 2 . 1963 gün ve 34 sayılı Kararla Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına; Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere sunulmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ilişik 23 . 3 . 
1963 gün ve 1897 sayılı yazıları ile, 1963 malî yılı 
içinde müzakeresine imkân olmadığı gerekçesi ile 
dosyayı Komisyonumuza iade etmiş bulunmakta
dır.. 

Malî yılın sona ermesi bakımından, gereği ya
pılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başknnı 
Hatay 

Sekip inal 

BAŞKAN — Bilginize sunulur, gereği yapıla
caktır. 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/409, 
C. Senatosu 1/196, 3/359) 

BAŞKAN — Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bakanlar Kurulunca, 17 . 2 . 1962 gün ve 71/ 

1974 - 655 sayı ile Büyük Millet Meclisine sevk 
edilip komisyonumuza havale edilen; Petrol Dai
resi Başkanlığı 1962 yılı Bütçe Katfununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı, Komisyonumuzca 22 . 2 . 
1963 gün ve 35 sayılı Kararla Cumhuriyet Sena
tosu! Başkanlığına, Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere sunulmuştur. 
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Malî yılın sona ermesi bakımından, gereği yâ-i 

pılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu* 
hır. . 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 
Hatay 

Sekip inal 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gereği ya* 
pılacaktır. 

Gündemin beşinci maddesine geçiyorum. [ 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'a veya ilgili olduğu firmaya, seçimi 
lerden önce veya »sonra, bankalar tarafından 
açılmış olan kredi miktarına dair, Ticaret ve 
Maliye Bakanlarından sözlü sorvMınun geri 
verilmesine dair önergesi (4/192) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemin sorular kısmının 62 nci sırasında 

kayıtlı sözlü sorumu gerialdığımı arz ederim. 
Afvon 

Şevki Güler 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge geri 
verilmiştir. 

6. — Başbakan îsmet İnönü'nün, Ulusal 
bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayüi 
Kanuna ek kanun tasarısının gündeme, alın* 
masına dair önergesi (4/194, 1/224) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümetçe 13 . 6 . 1962 de T. B. M. M. sine 

sunulmuş olan Ulusal Bayram ve Genel tatiller 
hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarı* 
sının, içtüzüğün 36 ncı maddesinde kayıtlı süre; 
fazlası ile geçmiş olduğundan, gündeme alınarak^ 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Hükümet adına Başbakan 
İsmet inönü 

ı 

BAŞKAN — İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere! 
ğince, bir komisyona havale edilmiş bulunan 
kanun taşanlarının en geç 45 gün içerisinde mü* 
zakere edilerek Yüce Meclise getirilmesi gerek* 
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mektedir. Millî Eğitim Komisyonu bu kanun 
tasarısını incelemiş bulunuyor. 

Millî Eğitim Komisyonu adına zatıâliniz söz 
istiyorsunuz. Buyurun Sayın Fethi Ülkü. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, mevzuu 
ıhalhis tasarı, Ikomiısyonujmuzda gerçekten uzun 
müddetten beri beklemektedir. Fakat, komis
yon Başkanlık Divanının uzun zamandan beri 
teşekkül edememesi ve teşekkül edebilmesi için 
de uzun bir zamanın geçmiş olması ve ondan 
sonra teşkil edilen Su Komisyonundaki arkadaş-
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larımızdan birinin rahatsız bulunması bu gecik
meye sebebolmuştur. 

Başbakanın teklifi üzerine, hakikaten müd
det aşımı da olduğu için, Heyeti Aliyenizde 
müzakeresi Komisyonumuzca uygun mütalâa 
edilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyonun bu konuda vermiş 
olduğu izahatı dinlemiş bulunuyoruz. Tasarının 
gündeme alınmasını Hükümet istemektedir. Bu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı gündeme 
alınmıştır. Basılıp sayın üyelere dağıtılacak
tır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN — Hakkında daha önce ivedilik 
ve öncelik kararı verilmiş bulunan ve komisyon
dan bu şekliyle gelmiş olan bir kanuna geçiyo
ruz. 

1. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının Gümrük Kanununun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla 
eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Plân Komisyonu raporu 
(2/140) (S. Sayısı: 306 ya ek) (1) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Turizm müesseselerince yabancı memleketlerden 
getirilecek eşyanın Gümrük ve diğer îthal Ver
gi ve resimlerinden muafen ithali hakkında 

Kanun 
I 

MADDE 1.. — Turizm endüstrisini Teşvik 
Kanunu hükümleri dairesinde «turizm müesse
sesi belgesi» almış olan müesseselerin münha
sıran kendi ihtiyaçlarında kullanmak için' 
yabancı memleketlerden getirecekleri hijyenik 
sabit cihazlar; her çeşit merkezî teshin malze
mesi, mutfak fırın ve ocakları, muhtelif ye
mek pişirme ve hazırlama cihazları, bulaşık yı
kama ve kurutma makina ve cihazları, frigori
fik tesisler, havalandırma ve klima tesisleri, sa
bit çamaşır yıkama, temizleme ve ütüleme tesis
lerine ait makina ve cihazlar, asansör tesisle
ri, yangın ihbar, telefon, düofon santral m a-

(1) 306 ya ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 

kina ve cihazları, su isale ve tevziine, muhar
rik kuvvet istihsaline, muhabere ve teleferik 
hat ve tesislerine lüzumlu motor, makina ve 
aletler, alüminyum ve paslanmaz madenden 
mamul harici doğramalar, kaplıcalarda ve te
davi yerlerinde tedavi için kullanılan fennî alet 
ve cihazlar ve üzerlerinde aidolduğu müessese
lerin sabit markaları bulunmak kaydiyle mut
fak, lokanta ve eğlence tesisleri teçhizat ve 
malzemesinden Bakanlar Kurulunca ticaret ve 
sanayi politikası da dikkate alınarak tesbit ve 
kabul olunanlar, (yapı plân ve ruhsatnamele
rine göre ihtiyaç listeleri ve proforma fatura
ları Bayındırlık, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlıklarınca •> kaplıca ve tedavi yerlerinde te
davi için kullanılacak fennî âlet ve cihazlar 
için ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca - tasdik edilmek ve her müessese için bir 
defaya mahsus olmak şartiyle) gümrük ve di
ğer ithal vergi ve resimlerinden muafen ithal 
edilir. 

Muhtelif kanunlarda mevcut tekel hüküm
leri mahfuzdur. 

5651 ve 6088 sayılı kanunların yürürlüğü 
sırasında yukarda yazılı muafiyetten daha ev
vel istifade etmiş olan bu gibi müesseseler, ay
nı cins eşya için bu kanundan faydalanamaz
lar. 

BAŞKAN i— 1 nci madde üzerinde Saym 
Sadrettin Çanga. 

1 nci madde üzerinde başka söz istiyen var 
mı efendim? 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlar, bahis mevzuu kanun teklifi, geçen 
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oturumlardan birinde ve muhtelif komisyonlar- ( 
da müzakere edilirken, bâzı arkadaşlarımız, bu j 
teklif kanunlaştığı takdirde, bâzı suiistimallere 
yer verecek ve yerli sanayiin korunmasını en-
gelliyecek mahiyette gördüler. Hepimiz bu mem
lekette turizmin önemini artık idrak etmiş du
rumdayız. Fakat, hiçbirimiz, memlekette tu
rizmi teşvik edici tedbirler nelerdir, bunun gay
retini gösteremiyoruz. Bir kanunun suiistimal 
edileceği endişesiyle, bir gelişmenin önlenmesi 
elbette istenemez. Bu kanun, yerli sanayiin in
kişafını da önliyecek mahiyette değildir. Kaldı 
ki, memlekette artan bir inşaat hızlılığı vardır. 
Yerli sanayi, ancak bu ihtiyaca cevap verecek 
kudrettedir. Halbuki, turizm birçok yatırımla
rı gerektiren bir konudur. Bu hususta, yaban
cı turistlerin de ilgisini çekecek vasıtaları ve 
imkânları yaratmak ve bâzı muafiyetler tanı
mak elbette ki, bir zaruret olacaktır. 

Turizm, diğer sanayi kollarına göre çok ağır 
yatırımları icabettirir. Rantabilite ve amortis- ) 
man bakımından çok uzun bir intizar devresini | 
icabettirir ve bizde diğer işletme ve sanayi kol
larına göre, geleneği ve ananesi teessüs etme-* 
miş bir yatırım koludur. Bu itibarla, bu kabîl 
muafiyetlerle turizmi teşvik edici tedbirleri al- I 
mayı sağlıyacak olan bir kanun teklifidir. Mad- I 
de dikkatle tetkik edilecek olursa, her türlü su
iistimali önliyecek bir kontrol sistemini getir
mekte ve yerli sanayii zedeleyici hükümleri ihti
va etmemektedir. 

Arkadaşlarıma bir misal olsun diye, bir 
hususu zikretmek isterim. Biz, turizmde, bütün 
arzularımıza rağmen ne kadar geride bulunu
yoruz; su mukayese tahmin ederim ki, bir fi
kir verecektir. Turizmi teşvik eden prensipleri 
plân bakımından inceliyeceğim ve diğer memle- ı 
ketleri bir yana bırakarak, sadece İsrail ile bizde
kinin mukayesesini yapacağım. Bizde turizm, bu 
güne kadar müddetsiz ve plânsızdı. Ancak, 5 yıl
lık kalkınma Plâniyle ilk def a olarak bir plâna ı 
bağlanmış bulunmaktadır. Israilde ise öteden be
ri plânlıdır ve 4 yılda, sadece otelcilik bakımından 
9 bin oda yapılabilecek kapasitededir. İnşaat mal
zemesi için bizde lisans verilmiyor; İsrail'de 
veriliyor ve döviz yabancı iştirakiyle sağlanı- | 
yor. Bizde 1958 yılma kadar gümrük muafi
yeti vardı, sonra kalkmıştır. İsrail'de ise bü
tün malzemeler için gümrük muaflığı vardır. 
Bizde gider vergisi almıyor. İsrail'de böyle ' 
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bir vergi yoktur. Sadece turizm yatıranları 
bakımından mukayese yapıyorum. Mefruşat; 
bakımından bizde ithalât lisansı verilmiyor, İs
rail'de ithalât lisansı veriliyor. Bizde mefru
şat için ithalât lisansı verilse dahi, ıgümrüğe ta
bidir; İsrail'de ise gümrük ve lüks vergisinden 
muaftır. 

Bina vergisi bakımından : Bizde 10 yıllık 
muaflık vardır ve özel meskenler de bu muaflığa 
tabidir. İsrail'de, yalnız turizm tesisleri için 
müddetsiz muaflık vardır. 

Gelir vergisi bakımından : Bizde oteller Ge
lir vergisine tabidir. İsrail'de oteller gelir ver
gisinden muaftır. 

Turizm kredisi bakımından : Bizde 4 yılda 
2 milyon; îsrailde ise 2 yılda 20 milyon lira
dır. Yani, küçük İsrail mevzuat bakımından ite
rim. dâvasmı, çok yıllar önce ancak bu yolda 
halletmiştir. 

Getirdiğimiz kanun, bu yolda büyük bir boş
luğu dolduracaktır. Ancak, geçen oturumlarda 
müzakere edilen bu kanun, bâzı takrirler dojla-
yısiyle Bütçe Komisyonuna geri istenmişti. 
Bütçe Komisyonu, bu kanunun 1 nci maddesine 
bir geçici maddenin ilâvesi hakkında komisyon
da verdiğimi bir takriri kabul etmiş; ancak, 
basılıp bize dağıtılan mazbatada bu takrir yeri
ne başka bir takrir yer almış bulunuyor. Bir 
yanlışlık var. O itibarla, bu yanlışlığın düzel
tilmesi bakımından bir takrir veriyorum. Bu 
takrir, memleketimizde ilk defa olarak Burşa'-
da kurulmakta olan teleferik tesisler içindi. 

Bunu Umumi Heyet ve komisyonlar da mu
vafık görmüşlerdi. Bunların, evvelce ithâl edil
miş ve tecile tabi tutulmuş bulunan, gümrük 
resimlerinden muaf tutulması hakkındadır. 
Eğer arkadaşlarımız itibar gösterirler ve bu 
yanlışlık burada halledilirse, turizm alanında 
çok büyük bir boşluğu doldurucağma kaani ol
duğum bu kanunun turizm dâvasına büyük hiz
metleri olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Hükümet adına, Sayın Maliye 
Bakanı. 

MALÎYE BAKANI FEDİD MELErf — 
Muhterem arkadaşlar, hiç şüphesiz, vergi muaf
lığı yolu ile teşvik bir usûldür, ve az çok mües-
siriyet de taşır. Bir zamanlar, memleketlimiz
de vergi muaflığı ile teşvik adeta bir prensip 
haline getirilmişti ve uzun zaman sanayiimiz 
vergiden muaf tutulmak suretiyle teşvik edildi. 



M. Meclisi B : 65 
Fakat, zaman içerisinde anlatıldı ki, bu 

usûlle teşvik müessir bir usul değildir. Bun
dan dolayı, 'bunun yerine kredi vermek suretiy
le ve /başka usullerle teşvik tecrübe edildi ve 
daha büyük netice alındı. Şimdi burada da 
muhterem teklif sahiplerinin teklifine göre, tu
rizm belgesi almış olan oteller tarafından dışar
dan itlhâl edilecek her türlü malzeme vergiden 
muaf 'olacaktır. Şüphesiz bunun faydası ola
caktır. Ama Ibunun yanında •büyük mahzurlar 
da mevcuttur. Bunu Yüksek Heyetinize arz et
mek isterim. 

Evvelâ, turizmi himaye edelim derken yerli 
sanayii, rekabet edemiyecek bir hâle getiririz. 
(Burada yer alan maddeleri sayayım; bunların 
'Çoğu memleketimizde imâl edilen maddelerdir. 
Hijyenik cihazlar, her çeşit teshin malme&esi 
Ibuıgün memleketimizde bol miktarda imâl edil
mektedir. Mutfak fırın ve (ocakları, muhtelif 
yemek pişirme ve bulaşık yıkama, kurutma ma-
kinaları, 'havalandırma ve klima tesisleri (mem
leketimizde imâl edilmektedir. Hattâ Maliye 
Bakanlığı, Emekli Sandığı tarafından yapılmak
ta 'olan büyük tesislerin ilân edilen şartname
sinde yabancılara imkân verilmiş, yerlilere ve
rilmemişti, Halbuki yerli firmalar müracat et
tiler. Bunları mükemmelen yapabileceklerini is
pat ettiler ve kendilerime imkân verildi. 

ıSu isale ve tevzi malzemesi gibi maddeler 
memlekette imâl edilmektedir. Şimdi; biz, bol 
miktarda ve gümrüksüz olarak, lotellerîmizin 
ihtiyacını dışardan ithâl ettiğimiz takdirde, 
yeni carilanmıya başlamış olan sanayiin inkişa
fına, zannederini ki, hizmet etmiş olmayız. Bu 
bakımdan büyük bir mahzur teşkil eder. ikinci 
mahzur; mazide de olduğu gibi, geniiş suiisti
male müsaittir. Bu nevi oteller, ihtiyaçlarının 
üstündü malzeme getirmiş'ler, piyasaya satmışlar 
ve satmaktadırlar. Hatiirlıyo/rum, bundan evvel, 
bir kanun mevcuttu ve 5 sene için carî idi. Bu 
kanunun müddeti, bitince, Hükümet /müddeti 
uzatmayı teklif etmiş ve Kurucu Meclis bu ka
nunun temdidini kabul etmemişti.' 

Plânda da bu nevi muaflıklar derpiş edilme
miştir. Esasen Hükümetin gümrük resmini (in
dirme yetkisi vardır. Her hangi bir maddenin 
gümrük resminin indirilmesine zaruret hasıl 
olunca, Hükümet bu resmi indirip, Yüksek Mec
lise muayyen zamanda arz etmiye yetkilidir. 
BIT, zaman zaman yapılmakta ve mevcut hüküm-
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ler yürütülmektedir. Bunların dışında, yeni 
gümrük kanunu hazırlanmaktadır. Binaenaleyh, 
daha evvel, gümrük kanununa aykırı düşecek 
böyle bir hükmü, o kanuna takaddüm ederek 
koymamak lâzımdır. 

Mühim bir /mevzu da Bu/rsa'nın teleferik 
mevzuudur. Bu teleferik mevzuunda, muhterem 
arkadaşım izin verirse, ayrı (bir kanuna haki
katen eevaz vardur. Fakat, ıbu teleferik mevzuu 
dışındaki maddelere muaflık verilmesini, arz et
tiğim gibi, yerli sanayii /bakımından, suiistimale 
imkân vermesi bakımından bendeniz yerinde 
görmüyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN1 — Şahsı adına sayın Bülent Eee-
vit. 

BÜLENT EOEVİT (Ankara) — Sayın ar
kadaşlar, buna benzer bir'kanun teklifi Kurucu 
Mecliste görüşülmüş ve /reddedilmişti. O zaman, 
bu kanun aleyhinde, Kumcu Meclis üyesi ola
rak konuşmuştum. 

Şimdi de şahsım adına konuşmaya mecburi
yet hissettim. Her ne kadar Hükümet adına 
konuşmuyorsam da, üzerimde Çalışma Bakanlı
ğının sorumluluğunu taşımaktayım. Bu itibarla, 
memleketimizde istihdam imkânlarına menfi şe
kilde tesir edebilecek olan böyle bir kanuna 
karşı vaziyet almak mecburiyetini duydum. 
Benden önce konuşan sayın Maliye Bakanımız 
Hükümet .adına da 'belirttiği ıgiıbi, bu •tasarıda 
gümrük muafiyetinden yararlandırılması düşü
nülen 'malzemenin bir çoğu şimdiden yurdu/muz
da yapılmaktadır. Bir çoğunun da endüstrisi 
henüz kuruluş safhasındadır. Bu endüstrilerin, 
bilhassa sıhhî malzeme yahut tmutıbak malzemesi 
imaleden bu endüstrilerin, yeteri -kadar' gelişe
bilmesi, Türkiye'de kurulacak turistik tesisle
rin ihtiyaçlarını bunlardan almalarına bağlıdır. 
Tam bu endüstrilerimiz gelişme çağında iken, 
böyle bir gümrük muafiyeti tanınması, bu en-
düstrile/ri, henüz desteklenımliye muhtaç olduk
ları bir çağda baltalamak olacaktır. Bence, şu 
sırada Türkiye de, 'ancak dışardan getirilecek 
malzeme ile kurulup işletilecek bâzı lüks turis
tik tesisleri desteklemek ve onlara yardımcı ol
maktan çok, Türkiye'de (kurulmıya başlamış bâ
zı endüstrileri desteklemek, onlara yardımcı ol
mak gereklidir, Turistik bakımlından, şahsi gö
rüşüm olarak arz ediyorum, lüks turistik tesis
ler kurmak yerine, orta halli turist vatandaşa 
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hitabedebilecek, basit, mütevazı, fakat (bakımlı 
turistik tesisler kurmak daha faydalıdır. Bizde, 
turistik müesseselerde eksik olan şeylerden bi
risi servis ve hiamet ise, diğeri de bakımdır. 
İstendiği kadaır lüks malzeme dünyanın dövizi 
ve gümrük muafiyeti ile yurd dışından getiril
sin, o otellerde ve lokantalarda gerekli bakım 
olmadıkça, bir iki yıl içinde, oralar da turist 
eelbede-mez hâle gelir. Bu itibarla, Maliye Ba
kanının Hükümet adma (belirttiği görüşlerine 
iştiırak ediyorum. Teleferik teslisleri gibi tesis
ler için gümrük muafiyeti zarureti varsa, Hü
kümet, ayrıca bunu sağlıyacak tedbirleri huzu- | 
ranuza getirebilir veya tatbik mevkiine koya
bilir. Fakat, memleketimizde yapılmasına 'baş
lanmış olan ve hattâ ihracı düşünülebilecek ha
le gelmiş bulunan malzemenin yerine, bunları 
dışarıdan ithâl etme kapılarını açmayı, hem 
millî sanayiimiz hem de istihdam ibakımından, 
işsizlik bakımi'ndan son derece tehlikeli buluyo-
rum. Onun için, teklif salhibi değerli arkadaşı
mızın, turistik bir şehirden gelmesi itibariyle, 
ne kadar iyi niyetle bu teklifi hazırladığını 
bilmekte beraber, kendisinden de özür dileye
rek, şahsen bu kanunu (kabul etmemenizi istir
ham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Rüştü özal. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Sayın Bakanlar 

ifade buyurdular. Bendenizin konuşmasına ihti
yaç kalmadı. Aynı şekilde mâruzâtta bulunmak 
istiyordum. Sarfınazar ettim. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz sayın vekillerin 
kanaatinde olmadığımı peşinen arz etmek iste
rim. Plân Komisyonunda da bu kanun vesile
siyle turizmi müdafaa etmiş bir arkadaşınız sı-
fatiyle, Türk planındaki turizmin ehemmiyetine 
uygun olarak getirilmiş olan bu teklifin, uzun 
vadeli düşünüldüğü takdirde, hiçbir zaman ne 
yerli sanayiin, ne de istihdamın aleyhine olma
dığı kolayca anlaşılır. 

Muhterem arkadaşlarım; teklifin birinci 
maddesinde, muafiyeti teklif edilen emtianın 
listeleri ilgili Bakanlar tarafından tetkik ve mü
saade edilmek suretiyle, ithali muafiyet haddi 
içine sokuluyor. Binaenaleyh, burada ilgili Ba« 
kanlar, şayet memleketin yerli sanayiine zararı 
olacaksa, şüphesiz buna müsaade etmiyecektir. 
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Bu listede yerli sanayiimizin aleyhine olan eiıı^ 
ti a varsa onları çıkaracaklar. Fakat, Türkiye'de! 
bugün birçok yerli sanayiin turizm ihtiyacına; 
cevap vermesi mümkün ise de, turistik müesseı 
selerin- çalışmasında, bu maddelerin, kullanıldığı 
yerlerde lâyikı veçhile hizmeti karşılıyamadığı* 
nı herkes görmüştür. 

Muhterem arkadaşlarını; millî sanayiimiz ve 
millî, iktisadımız aleyhine bâzı zararlı yönleri 
olsa bile, mesele, daha büyük imkânlar, daha bü
yük faydalar sağlıyorsa, bunu desteklemek icab-
eder. 

Bendeniz, arkadaşımızın teklifinin bu mah
curları da bertaraf etmiş olduğuna, komisyon
da işaret ettiğim gibi, şimdi yüksek huzurunuz
da da arz ediyorum, bahsi geçen mahzurları ber
taraf edecek hususların teklifte bulunduğuna 
kaani bulunmaktayım. 

Suiistimal keyfiyetine gelince : 
Muhterem arkadaşlarım, en ziyade titizlikle 

tanzim edilen hususların şurasında veya bura
sında bile suiistimal edilebilecek noktalar bulu
nabilir. Fakat, şu veya bu suretle suiistimal edi
lir diye, Türk turizmine ehemmiyetli ve büyük 
faydalar sağlıyacak olan bir teklifi reddetmeyi 
uygun bulmamaktayım. 

Aziz arkadaşlarım, yabancı ülkelerin sanayi 
seviyeleri bizden çok ileri olan memleketlerimi, 
turistik müesseselerinde kullanılan malzemenin» 
eğer bu memleketleri ziyaret eden arkadaşları
mın dikkatini çekmişse, yabancı menşeli olduğu 
göze çarpar. Meselâ, İtalya'da birçok turistik 
müessese addedilen otellerde, sıhhi malzemenin 
Almanya'dan, Amerika'dan ithal edildiği dikkati 
çekmektedir. İtalyan sanayiinin seviyesi cümle
nin malûmudur. İtalya pekâlâ bunları imal kud-
retindedir. Niçin dışardan ithal etmektedir? \ 

Muhterem arkadaşlarım, yılda 12 milyon in
sanın İtalya'yı ziyaretiyle millî gelire ehemmi
yetli bir meblâğ sağlayan bu sektöre, İtalyan 
Hükümeti hiçbir fedakârlıktan çekinmemekte
dir. 

Bendeniz o kanaatteyim ki, bütün mahzurla
ra rağmen, bu sanayiin, Türk plânına uygun ola
rak bu teklifle himayesi gerekmektedir. Butıa 
sağlık malzemesinin de ithalini bendeniz uygun 
görmekteyim. Zannediyorum ki, teklif buna mü* 
saittir. Türkiye sağlık turizmi için de ehemmi
yetli bir memlekettir. Bu maddenin şümulünden 
olarak, sağlık malzemesinin de bu muafiyetten 
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istifade ettirilmesi faydalı ve ehemmiyetli bir 
noktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ecevit Beyefen
di, istihdama zararlı olur, dediler. 

Aziz arkadaşlarım, bu meseleyi hemen bu
günden yarma teemmül ederek, yarın işsizliğe 
ve istihdama zararlı olur diye mütalâa etmeyi 
hatalı bulmaktayım. 

Türk turizmi inkişaf ettiği takdirde, Türki
ye'nin millî planındaki projeksiyona uygun ola
rak tedbirler alındığı takdirde, o iyimser pro
jeksiyonlar tahakkuk edecek ve bizim bekledi
ğimiz neticeler alınacaktır. Bu himaye esirgen
diği takdirde şüphesiz o projeksiyonların tah
mini de hayal olacaktır. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Saym Sadrettin Tosfbi. 
SADRETTİN TOSBÎ (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar, hu /mevzuun müzakeresi sıra
sında, vâki 'beyanlardan çok ehemmiyetli diğer 
bir mesele ortaya çıkmış 'bulunuyor. O da, yer
li sanayiin himayesi keyfiyetidir. Şayet yerli 
sanayiin himayesi gayesiyle inhisarlar tesis edip 
mülti milyonerler yaratmak gayesini güdüyor
sak ona bir diyecek yoktur. Fakat, ortada fü-
(hal tahaddüs etmiş olan durum nazan itibara 
alındığı takdirde, muayyen maddeler için dışar
dan ithalât yapılması zarureti kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. ıSize piyasa ile ilgili bulu
nan hir şahıs olarak, birkaç misal vereyim; 
Türkiye'de bir karo-fayans fabrikası vardır ve 
memleketimizin kapasitesine'kifayet edecek du
rumdadır. Fakat, bu madde kotalara ithal edil
mediği için, 105 kuruştan satılması iktiza eden 
ıkaro-f ayans, piyasada iki liradan »atılmaktadır. 
Keza, beyaz çimento mevzuu vardır; (bunun da 
kalitesi bozulmuştur. 250 gram beyaz çimento
nun bir kilogram harcı tutması gerekirken, »bir 
kilogram 'beyaz çimento bir kilogram harcı tut
mamaktadır ve üstelik çuvalı 70 - 80 liraya sa
tılmaktadır. Bu misalleri taaddüt ettirmek her 
zaman mümkündür. 

Diğer bir misal porselen mevzuudur. Tür
kiye'de porselen imal ediliyor diye, dokuzuncu 
kotada mevcudolan bu madde 10 ncu kotadan 
çıkarıldıktan sonra porselenin düzünesi yüzde 
yüz pahalılaşmıştır. Binaenaleyh, bu durum da 
göstermektedir ki, yerli sanayiin himayesi her 
ne kadar zaruri ise de hu himayeden çıkacak 
olan netice müstelhlik kütlenin aleyhine tecelli 
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ettiği takdirde, terbiyevi kotalara konulmak su
retiyle bunun ıslahı bir zaruret olarak ortaya 
•çıkmaktadır. 

Bu hâdiseyi tek taraflı olarak mütalâa et
mekten .doğacak olan mahzurlar, meydana çı
kan neticelerle kendiliğinden, göze batmaktadır. 
Bu durum muvacehesinde, turistik tesisler 
için hariçten ithali zaruri olan maddelerin (güm
rüklerden gümrüksüz olarak geçmesini tervic-
eden 'bu kanun maddesi aynen kabul edilmese 
dahi, Türkiye'de turistik tesisler vücuda geti
recek olan müteşebbislere bu maddeleri güm
rüğünü vermek veyahut gümrük tenzilâtı yap
mak suretiyle Türkiye'ye ithal etmek imkânını 
sağlamamız zaruridir. Aksi takdirde, hu memle
kette ne inşaat gelişir, ne otellerin tefrişi, dö
şenmesi, sıhhi tesislerinin yapılması için gerek
li sürat intacedilabilir, ve ne de turizmden ta-
hassul etmesi umulan gaye tahassül eder. Hula
sa etmek icaıbederse, Türkiye'de yerli sanayiin 
himayesi diye mevcut bulunan problemi ekzo-
jore etmeden günün icaplarına göre ve rakalbet 
şartlarının ihdası suretiyle yerli sanayii kendi 
kapasitesi içinde, normal kâr hudutları dâhilin
de çalıştırmaya alıştırmak bir vazife olarak bi
ze teveccüh etmektedir. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — ıSaym Çanga. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhte

rem iarkadaşlar, ıbu kanunun tümü üzerinde ge
çen Oturumda konuşma yapılırken, Hükümetten 
böyle bir reaksiyon görülmemişti. Ve hattâ ka
nunun tümü de kabul edilip maddelere geçil
mişti. Şimdi, buna niçin böyle vaziyet alındığı
nı anlamak cidden güçtür. Sayın Maliye Baka
nının endişesi, bu kanunun, kabul edildiği tak
dirde, yerli sanayiin inkişafını önliyeeeği nokta
sındadır. Biz, tamamen aksi kanaatteyiz. Ka
nun, bir defa muvakkattir ve müddetlidir. 5 yıl
lık hir müddete tabidir. Yani, devamlı olsa, bel
ki 'bu endişe vâridolacak. Biz diyoruz ki, (mu
vakkat olan bu kanun), (bugün memleketimizde 
turizm sahasında kullanılacak imkânlara yete
cek derecede yerli sanayii inkişaf etmemiştir. 
Ankara Oteli yarım bekliyor. Bunun gibi birçok 
oteller 'bekliyor. Hilton Oteli inşası devam edi
yor. Vakıflar Bankası İstanbul'da 400 küsur 
yataklı bir otel yapacak. Bunların içine konacak 
malzemeye karşılık verecek bir yerli sanayi biz-
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de mevcut muıdur, değil imidir? Açıkça söyliye-
yim, değilldir. Şimdi, bu itibarla beş yıllık müd
deti olan bu kanunun yerli sanayiin inkişafına 
engel olacağı 'hususu varit değildir. Suiistimal 
cihetine gelince : Muhterem arkadaşlar, ıbir şey 
suiistimal yapılacaktır diye evvelden kanaat 
getirmemek lâzımdır. Kaldı ki, Devletin ka
nunları ve nizamları vardır ve üstelik teklif 
edilen kanun (metninde bakınız nasıl bir kontrol 
sisteminden geçiliyor, «ihtiyaç listeleri ve fatu
raları Bayındırlık, Basın - Yayın ve 'Turizm 
Bakanlıklarınca 'kaplıca ve tedavi yerlerinde, 
tedavi için kullanılacak fenni âletler için ayrı
ca Sağlık ve .Sosyal Yardım Bakanlığınca tas
dik edilmek şartiyle» deniyor. Yani bir kontrol 
sistemini takibedip gidiyor. Sayın Ecevit'in ba
his buyurduğu gibi, bir işsizlik yaratacağı dü
şüncesinde de değiliz. Tamamen aksine, teşvik 
gören turizm yatırımları bu şekilde, gelişerek 
ve o taraftan endişe edilen işsizlik, asıl bu ta
raftan önlenmiş, olacaktır. Bu kanun Gümrük, 
Basın - Yayın ve Turizm ile Bütçe komisyon
larından geçti. Üç komisyonda da kabul edildi 
ve hattâ Bütçe Komisyonu müzakeresinde bir 
protokol imza edilmiş bulunuyor. Bilmiyorum, 
Maliye Bakanının bilgisi var mı? 13.9.1962, 
15.9.1962, 20.9.1962 tarihlerinde, ilgili Bakan
lıklar, Başbakanlık, Devlet Plânlama, Teşkilâ
tı Müsteşarlığı temsilcisi, Maliye Bakanlığı 
temsilcisi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsil
cisi, 'Sanayi Bakanlığı temsilcisi, Basın - Yayın 
ve Turizm (Bakanlığı temsilcisinin iştiraki ile 
kanun metni yeniden ele alınarak, bastırılıp 
'huzurunuza .getirilen şu metin halinde düzenlen
miştir. ©öyle bir protokol imzalanmıştır. Durum 
bu 'vaziyettedir. Hakikaten, öteden beri bu Mec
liste, muhtelif vesilelerle, her birimiz söylemi-
şizdir; bu memlekette talihsiz bir turizm anla
yışımız vardır. Turizmi teşvik etmek için ne 
gayret ıgöstermek lazımsa, sözlerimizle bu gay
reti gösteriyor fakat, filiyatta gösteremiyoruz. 
Bu itîbarla, kanunun bizi ve Hazineyi zarara 
sokacağı endişesi varsa, bilâkis, bu kaJbîl teşvik 
görmiyen şeyler, bu konuda yabancı sermaye
nin Türkiye'ye girmesini önlemektedir. Yaban
cı, sermaye bu kabil muafiyetleri (gördüğü tak
dirde, Türkiye'ye kendiliğinden .girer. Turizm 
konusunda yabancı sermaye mühim bir faktör
dür. Verdiğim izahat dairesinde, bilmiyorum, 
arkadaşlarımızın düşüncesi nedir? Fakat, sami-
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mî kanaatim odur ki, hakikaten bu memleketin 
turizmine hizmet etmek istiyorsak, artık sözden 
dyade filiyata 'geçelim; TürMyemiz için %u 
tatbikat ıbir başlangıç olacaktır. Ben arkadaş
larımızın endişelerine iştirak etmiyorum. Sajy-
gılartmîa. 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon adına Sa
yın Onat. 

KABMA KÛMÎÎSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 
HİKMET 'ONAT (Ordu) — Muhterem- arlka-
daşiar, bu teklif, sahiden tal'ühsiz (blir tekliif. 
Huzurunuza gelmiş olan madde, kMiı'isyoanlai 
Hükümetin de (muvafakatiyle 'tedvin edilmişti. 

Şimdi; şurada görüyorum, başta Maliye 
Vekili olmak üzere, hattâ ÇalışimJa Vekili d'e 
«işte ftlerdeki istihdam $öyle olur işeji bulunur 
veya bulunmaz» diye bu maddeye muh'alefet 
etmektedirler. Size şıunu arz '©deyim., şu fcjir-
süde, daima, bu memlekettıe turizmi geliştiratıe-
nin oıutilalk ehemmiyetinden bahseder. Ve de
riz ki, Türkiye'nin belli başlı gelir kaynakla
rından ıbirli de bu olacaktır. Ama turizmi ge
liştirmek için birtakımı tedbirlere tevessül edil
diği zaman, Ibâzı 'esbabı muıedbel-erle, ibunu fca-
'bul etmemek cihetine ıgideriz. 

Şimdi, burada maddeyi dikkatle lokur^ak 
görüyoruz 'ki, bu turistik belge alanlara veri
lecektir. 'Turistik belge almalk Ikolay bir şey 
değildir. x Bir tesis vücuda yetineceksiniz, (bu
nun için Nafıa Vekâletinden müsaade alacak
sınız, Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı, buna 
«evet» diyecek tondan sonra Vekiller Heyetin
den geçecektir. Kaplıcalara afiit iöe bir ete ISağ-
ilıik (Bakanlığı vize edecektir. Elendim, vakitiy-
ile bu (suSüstimal edilmiş. Vaktiyle »edilmişse 
bugün yaptırımıyalım. Bir defaya mahsus I ol
mak Hizere getîrilecekltir. Sonra, başka ibir jhu-
soıs vardır; turizmi hömaye edelim, diyoruz. 
Şimdi-size şunu arz edeyim îki, KorfoVlalAk 
manlar (bîrtalkım turistlik müesseseler meydana 
getirmişler. Bfealaırı kendîileri yapmamışlar, 
fakat, içindeki tesisleri Almanya'dan ıge#rip 
koymuşlardır. Yunanistan stanayîde bizden i da-
ihamıigerif y 

Arkadaşlar, komisyonda söyledülier; Sinop'
ta bir otel varmış yaihut, AHmanlar Antalya'da 
-bir otel yapmak isterlermıiş, ama derlermiş M, 
«•bunun iç teslisini (biz Almanya'dan (getirece
ğiz.» Muhfterem arkadaşllar; Gadrettin Çîmıga 
arkadaşımın da dediği ıgübi, bu ifcanuft samanla 
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mukayyet olduğunu 've 5 yıl içinde 'bıu ıgiilbi 
malzemelerin getiniteesinli m'üm'kün kıldığına 
ıgtöre, yerli sanayiin inlkişalfma ımânü alacak yfa-ı 
ıhut onu batıracak, malfaf edecek ıbir teklif de-
ğüMir. Turizmi 'gelliştiirtm'elk istiyorsak, , biraz 
tfedaikârrlıik yapmak zorundayız. Haddizatında, 
teklif 'salhiıplıar'inin 'e^as amaçları, tallımin etti
ğimizle ive komisyonda konuşulanlaırdan edindi-
ğiim intihaya g>öre, Bursa,'d akü teleferiğin de 
'bundan .fetisua edilmesiydi. Bu teleferik (hük
münü de 'içine 'almaktadır. îmşailafh ileride 
Kayseri 'Belediyesi Erciyes içiin, Ağrı Beledi 
yesi Ağrı için ;bunu düşündüğü ve bu gibi te
sisleri meydana ıgetireceği zlaman, bumiat'a ıbfı-
zı kolaylıklar igtöısteıınıe'k lâzımıdır. Komıisiyon 
bu maddeyi tedvin ederken, enine bpyuna dü-t 
§ ünmüş, I-üıkünM'i dinlemiş 'vıe ımu'vafakattini 
alarak- 'bu maddeyi getirmiştir. Bu itibarla, 
teklifin Ikaibülünü iistirtoam ediylorıım. 

ıBlAŞKAN — Yeterlik önerigesii vardır, okıı-
t uymamı. 

M. Meclis (Başkanlığınla 
Sayın ıSadrettin Çanfg-a'mım teklif ettiği 

gümrük muaflığı 'konusu hakkında yeteri de
recede 'konuşuldu. Müzakerelerin k'ifa:yetinli 
arz ve teklif ederim. 

İçel 
Yalhya De limancı 

'BAŞKAN — Yeterlik önier^eısini oyda/rmıza 
ısım uyo mimi. K'a'bul edenler... Etmıiyenler... 
Kalb u:l edilmiştir. 

Madde hakkında (bâzı değişiklik 'önergeleri 
vardır, onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
En az turistik müesseseler .'kadar müUıim 

olan hususi (hastanelerin muıhtaçolduğu ve 
m'emieJkeitimizde imal ediilemiyıen sıhlhi ve fen
nî teçhizat ve ailetıleriıı ithalinde ıgümrüik 'mua
fiyeti t an in m asını 'ara ve teklif ederim. 

İçel 
İhsan1 Önal 

Yüksek (B<a§kamhğa 
'Turizm belgesi almış müesseselerle tanınma -

'sı teklif edilen -gümrük muafiyetinin (hususi 
hastonielerin lüzumlu teslis ve eilhaızl arının it
halimde de ıtaıtibilkımii aırte ve 't'efclılf ederim. 

İTralbzıon 
Ekrem! Dikınen 
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BAŞKAN — Teker ıteiker -okutup değişiklik 

'önergelerini -oyunuza sumaeağım. 
'('îçol Milletvekili 'İhsan önal ' in önerigesli' 

tekrar'okundu,) 

BAŞKAN — Oyumuza sunu/yorum. Kalbul 
edenler... Etmiy enler... R'eddedilmiştfir. İkinci 
önergeyi okutuyorum. 

(Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in 
'önergesi tekrar okundu.) 

İHSİAN ÖNAL (İçe!) — Efendim, önerge 
'hakkında konuşmak istiyoiruım. 

'BAŞKAN — (Buyurun. 
İHBA'N 'ÖNAL (İçel) — Ooik muhterem ar

kadaşlar, Amadoiu'daki nnevcut eski eserler, 
Anadolu sıahaisiyle mukayese edilirse, dünyanın 
hiçb'ii' ülkesinde (bu kadar kesif esildi eser yok-* 
tur. Haltta bu mevzuda salhlüb'i «salâhiyet 'kim
seler şunu söylemıeiktıedirler; «Dünyanın. sonu
na kadar hieibir ülkede Anadolu'daki 'kadar 
eski eserler mey dana. gıetiriilemı iye çektir.» ,Buı 
itibarla,, Türkiye'de büyük döViz kaynağı teş
kil edecek 'turiistik 'müesseselerin kuıuılııi'aisı 
çok ihmal edilmiş. Eğer, teklif edilen husus 
kabul edilirse, bu müesseselerin inşası teş>vik 
edilmiş lolaea'k -ve Türlkiye'nün mufhtaejoldıuğu 
d'öfvizin ,büyük 'bir Ikısımı temin edilecektir. Biz, 
ıbu aynı t'eJkliffin. (husuisli 'hastaneler 'İçin de !ka-
'bııl edilmesini d^oğra bıtluryloraz. 

'Şöyle ki; (sağlık dâ/vaımuz İVaiklikaten yaikın 
zannanlara kaıdai" çolk ilhımal (edilmiş. Bu, (büyiVk 
ıçaip;ba paı-a. ve üihayelt, ıteşkilfıt işidiı-. 'Diğer 
medeni mlilletlore lıa'kamaık, ısağlik d'âv-asının 
lıüyük Ibir' kısmını hususi müesıse'seler i!fa et-
ıııeiktedirler. Halbulki, bizim ımemleıkıe'tlilmTzde 
'hususi müesıseselere ç'ok az 'ehemmiyet veril-
m iş, dalıma lonun :kaııışısındtt Devlet ımüesıseşele ıvi 
'gürülm'üış ve 'bit 'hususi müesseseıl'diün. gelişımesli 
âdeta ba'1'ta'lanmrştri*. İsveç'e, İsviçre'ye, Al
manya,'ya Amerıika'ya ve diğer memleketlere 
Jbaikaeak olunsa'k, görürüz !k'i, siağiı'k Ihiizmetleri-
nin 'çroğu'tıun hattâ yüzde 80 imi Ihüsuısi mües-
seleler ii'a letmeiktedlii'. .Husıısi ıhaıstanelerin,. 
teş/vilk edilmesi ive ikolayca açılımasını temin 
için, l)iı ıgilbi .müess'eselerin mulhtaçolacağı ;ve 
Türkiye'de yapılmasına i'in'kân; olıraıyan bâzı 
•fennî1 paletlerin itlhalinde aynı muafiyetin ta
nınması izaruridir. İBiliyoıısunuz ürii Tüıikiye'-
' de, dolktorliarın üçte Ibiri niısıbeıfinde dışarıya 
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hiarot var. Bunun sebehi; çalışma sahası ıbu- I 
iamamalarından, tatmin 'ed&lın'em'elkten, kendüle-
rine adgari hir hayat seviyesi temin edilme* 
inekten ileri gel/m>ektedir. Bu 'sebeplerle Tür
kiye'yi terk edip dışarıya gitmektedir. (Büz, 
hususi hastane açılım asını te^vtilk eders>ek, ıbu 
doktorların da 'TürkiyeMe çalışmalarını temin, 
etmiş oluruz. 

Belki, ımatiyeciler şöyle düşünelbilir: Bu gi- ] 
bi gümrüksüz ithalilerden Devtletîn fazda zara
rı olur. Halbuki, ş'öyle düşünmeleri lâzımdır. 
Husuısıi hastaneler teşvik edi'llir ve açılırsa, 'bu 
'hastanelere yatacak alan '500 - 1 000 hastanın 
külfeti. Devlet hastanelerine yatmaması sebe
biyle, Devletin•'üzenimden kalkacaktır. iBıı şe-
şiılde, onlar gümrüklerden 100 000 - 200 000 
lira almayı düşünürken, öhür taratftan husu
si hastanelere yatan 500 - 1 000 İhatanın kül
feti Devletin üzerinden alınması doi'nyısıyle, 
hususi hastaneler belki de Devlete £00 000 ve-
ya '1 000 000 000 lık hir hizmet ifa etmiş ola
caktır. 

Diğer taraftan, hu hususu hastanelerde (ça
lışan 'doktor!ar, mesailerini artırarak serbest 
gelirli erini çoğaltacaklar ve hu suretle Hazine
ye de büyük ve ilgiler ödeyeceklerdir. 

Arkadaşlar, bendeniz Adana'da bir 'hususi 
hastane aıçtum. Orada 'bir hususi Ih asta ne mev
cut değillken, ödediğim vergi 3 000 lira idi. 
Sonraları hunun 10 - 20 misıliı kamustur, Çün
kü, hususi hastaneler artmıştır. Orada, .mesle
kimi icra etmek suretiyle gelirinıli artırdım; 
hem nıernjlekete hizfnıet «eifctiim, hem de Hazineye 
para lödedim. 

^iımdi 'alakadarlar, kısır zihniyetten vazlge-
çe/liim. 'Biraz evvel arkadaşla ramız, turistik 
•mevzuda huni arın himaye edilmesii üzerinde 
çok güzel söyler söyl'ediler. Ben (de yine ehein
li olan hususi hastanelere ıbu ğihi muafiyetin 
tanınması, yani memlektimizde imal edi'lemi-
yen, fakat sağlık için zaruret olan bâeı alet 
ve teçhizatın da aynı şekilde (gümrüksüz ola
rak ithal edihnesi, hususi hastanelerin geliş
mesi ve yerleşmesi hakim ınd an çok fayda te
min •edeeeJktir. (Bu şekilde, Devletin hem 
sağlık hizmetleri ifa edilirken, hem de aynı za
manda 'gümrüğün yapacağı muatfiyet karşısın
da 10 - 100 inişli /kendisime (gelir temin edecek
tir. ıBu hakımdan, eiddliyetile hunun üzerinde 
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düşünüp lehinde rey vermenizi rica edeceğim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adıı^a. Sayın Onat. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Pe'k mulhterem ar
kadaşlarım; kıymetli arkadasiimın fikirlerine 
ben şalhsan katılırım. Ama, bunun teklifle il
gisi yoktur. Hususi hastaneler yönünden ay
rıca tbi'i* teklif verirler. Hususi hastaneler ve 
diğer müesseseler 'için, h u teklife muvazi Ola
rak !b!âzı usuller .getirilebilir yahut yeni hir ka-, 
ııun çıkarılabilir. Amia şu anda hu teklifle 
alâkası yoktur. (Kaldı ki, turistik ımalhiyettekti 
kaplıcalar için zaten Sağlık Bakanlığının ımiu 
saadesi. ile teklifi için de nıua'fiyet tanınmıştır. 
Bu itibarla arkadaşımızın teklifine itibar hu-
yur-maımanızı haasateu istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nur Baki, 
önergenin aleyhinde. 

HALÛK NUR BÂlKlt (Afyon Karah'isar) — 
Arkadaşlarım, 'zaten hu madde çürük /bit- niza
ma oturduğu için, verilen örlerigeler de 'bu çü
rük nizamla maddeyi zorlamaktadır. Önerge 
ilk bakışta haklı görünmektedir. Bir lüks tot-el 
yaptıracaksın, ıbu lüks otelde belediye ınura-
kla'besinin üstünde, istediğin gihi para kazana
caksın, ond'aıh stonra da gümrük vermiyecek-
sin. Bunun turizmi teşvikle alâkasını gör
memiştir ki, arkadaşımız haklı loiarak hu öner-
»geyi vermiştir. Bir hususi hastane yapacaksın, 
para .kazanacaksın, getireceğin malzeme için de 
edbetteki ıgümırük ıverecelksin... Şöyle İbir nio'k-
tayı nazar ortaya atılıyor; deniliyor ki, ne ka
dar çok fazla kazanırsa «o kadar çok gümrük 
verir. Bütün her yerde bu böyledir arkadaş
lar. çok para kazanîan çok verigi 'verir. 'Ni'-t 
zam, intizam statükosu .böyledir. Bu madde. 
nin ve değiştirige 'önergesinin toplu -olarak mâ
nası şudur: Bunun kontrollü çok bordur. Ba
kanlığın, bu şekilde ithal edilmiş lolan bir ma
lı gümrükte kontrol ettirmesi zorlaşacaktır. 
Böylece bir de Bakanlığın ımurakahesine 'imkân 
kaüim'azsa, hirçok •müesseseler cihette ki, hu
nun 'arkasını ıgetirehiteeektir. Aıkadaşiitnuzm 
verdiği değiştirge önergesi de ayrı bir kanun 
teklifi halinde gelecektir. 

Değişiklik önergesinin reddini istirhamı 
ederken maddenin çüriik zeminine hu hakim* 
dan diikkatinizii çekmek Ijsterim. Hürmetlerimi. 
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BAŞKAN — Lehinde Sayın Sabahattin Sa

vacı. 
(SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım; bendenizin ne turistik 
oteli, ne de bir hususi hastanesi vardır. Bu ba
kımdan bu mevzularda rahatça fikrini beyan 
edecek bir arkadaşınızım. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin ©ora-
fik durumuna baktığımız takdirde, verilen tak
ririn isabetli olduğunu derhâl anlarız. Türkiye, 
son senelerde, bilhassa sağlık turizmi bakımından 
Orta Doğunun ehemmiyetli bir merkezi olmuş
tur. Bugünkü imkânsızlıklar içinde dahi, Tür
kiye'ye her mevsimde, Orta Doğunun birçok 
memleketlerinden sağlık bakımından turistler 
igelmektedir. Bu gelen turistler de, pahalı tu
ristler olarak, memlekete tediye bakımından, 
bir hayli faydalı olmaktadırlar. 

Arkadaşlar, Plân Komisyonunda Türkiye j 
millî plânı (görüşülürken, geçen yıl reddedilen ! 
bir yüksek ihtisas hastanesi sebebiyle, bu mevzu j 
Plân Komisyonunda tezekkür edilmişti. Bu 
sırada, yüksek ihtisas hastanesinin, Türkiye 
hastanelerinin seviyesinden yukarda olması ve I 
dışarda tedavi görmesi icabeden kimselerin dö
viz sarfını önlemesi üzerinde durulmuş ve bu- i 
ıgün üzerinde takrirle görüşmeye -mecbur oldu
ğumuz nokta da, o zaman 'görüşülmüş idi. 
Varılan netice, bu yüksek ihtisas hastanesinin 
Türkiye'de «ağlık turizmi bakımından ilk tesis 
'olması ve bunların adedlerinin artırılması idi. 
Buna Sağlık Vekâleti de katılmıştı. [Ben zan
nediyorum ki, Türkiye plânında da bu mevzu 
ehemmiyetle ele alınmış, bilhassa turizm bakı
mından Devlet gerekli fedakârlıkları, plânla 
birlikte göze almış bulunmaktadır. 

Burada, teklif sahibinin ileri sürdüğü, Dev
lete varidat bakımından ifade edilen fedakârlık 
pek cüzidir, arkadaşlarım. Bu kanunla ilgili olma
ması noktai nazarından da, esasen mesele gümrük 
muafiyeti meselesidir. Gümrük muaf iyeti ile bir
likte diğer muafiyete tâbi mevzular, emtia 
meyanmda sağlıkla ilgili hastanelerin, dışarıdan 
getirilmesi icabeden tesislerin de şâmil kılmanın 
faydalı olacağına kaani bulunmaktayım. Bu 
bakımdan Türkiye'nin tabiî şartlarını ve Türki
ye'nin her mevsimde hasta kabul edecek durum
da olmasını nazarı itibara aldığımız takdirde, 
diğer turizm mevzularında olduğu gibi, sağlık 
turizmi bakımından da hiçbir şeyin esirgenme- | 
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mesi icabeder. Hattâ, muhterem Maliye Ba
kanı Beyefendinin «suiistimal» noktayı nazarı
nı dahi bir tarafa iterek, bu mevzuun da tek
lifin içine alınmasını hassaten istirham ederim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Birinci maddeyi olduğu gilbi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
reddedilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
GEÇÎOI MADDE — Bu kanunun birinci 

maddesinde sayılan eşyadan evvelce belediyeler 
namına gümrük vergi ve resimleri tecil edil
mek suretiyle ithal edilmiş olanlar hakkında 
da bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz istir 
yen, yok.. Geçici maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici madde 
de reddedilmiştir. 

Diğer maddeler yürürlük maddesidir. Ka
nun zaten bir madde, ve bir geçici maddeden 
ibaret. O zaman oylamaya lüzum dahi yok. 

Bu kanunun tümü daha evvelce kabul edil
diği halde, tatbik maddesi reddedildiği için 
kanun tümü itibariyle reddedilmiş telâkki edi
lecektir. 

Kanunun reddedilen maddeleriyle birlikte 
tümünü tekrar oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kanunun tümü 
hu »sefer reddedilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız ve bâ
zı komisyon başkanlıkları, kanun tasarı ve tek
liflerinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hak
kında takrirler vermektedirler. Bu takrirler ço
ğaldığı için, bunlar Riyaset Divanınca bir sıra
ya koyduk. Bu sıra dâhilinde, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi talebedilen kanunları okutmak 
mecburiyetindeyiz. 

2. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı ile 
C. Senatosu. Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 ar
kadaşının Türkiye îlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı : 41) 

BAŞKAN — Bir önerge var, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi istenmektedir, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler bölümünün 36 ncı sırasında bulunan, Türki
ye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkındaki kanım tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunun oya vaz'mı 
saygılarımla dilerim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Tunceli 

Fethi Ülkü 

BAŞKAN — Komisyon, burada mı? 
IfETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Komisyon bura

da efendim. 
BAŞKAN — Hükümet adına bu kanunun 

müzakeresinde bulunacak Bakan arkadaşımız 
buradalar mı? Sayın Feyzioğlu, yok mu efen
dim? (Yok sesleri) Hükümet adına başka bir ar
kadaşımız bu kanunun müzakeresinde bulunacak 
mı efendim? (Bakan yok, sesleri) 

Alâkalı Bakan yok. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — İkin

ci müzakeresi Reis Bey. 

BAŞKAN — Hayır, birinci müzakeresidir. 
Hükümet yoktur. O zaman komisyon olmadığın
dan tehir edilmiş. Şimdi Hükümet yok. Bu ba
kımdan, gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

Komisyon raporunda, öncelik ve ivedilik tek
lifi bulunan diğer tasarıya geçiyoruz. 

3, — Kuzey - Atlantik Andlaşması teşkilâtı 
müşterek enfrastrüktiir programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 1.0 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/291) 
($. Sayısı : 51) (1) 

BAŞKAN —Komisyon, burada. Hükümet 
adına Sayın Maliye Bakanı, burada. 

Kanunun öncelikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önce
likle görüşülmesi hususundaki teklif kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 51 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Raporda ivedilik teklifi vardır. İvedilikle gö

rüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek 
Enfrastrüktür Programlan gereğince Türkiye'
de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kuzey Atlantik Andlaşması 
Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Programlan 
gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis iş
lerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 10. — Vergi, resim ve harçlardan 
mümkün olanlarının, birinci maddede mezkûr 
inşa ve tesis işlerinin maliyetine sirayetlerini 
kısmen veya tamamen önlemek ve sair malî mü
kellefiyetlerde gerekli kolaylığı sağlamak mak-
sadiyle tedbirler ittihazına Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

BAŞKAN -— Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen arkadaşı
mız yar mı?.. Yok. Kanun açık oylamaya tâbi 
bulunduğundan kutular gezdirilecektir. 

4. —• Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir müessesesi 
olan Milletlerarası Kalkınma dairesi arasında 
imzalanan İstikraz andlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı ve. Maliye, Dışişleri ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/234) (S. Sayısı : 63) (1) 

(1) 63 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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BAŞKAN — Komisyon? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AKlF HİKMET ONAT (Ordu) — Burada 
efendim. 

(BAŞKAN — Bununla ilgili bulunmaktası
nız?. 

AJBİF HİKMET ONAT (Ordu) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı?.. Bura
dalar. 

•Raporda öncelik ve ivedilikle, görüşülmesi 
teklifi mevcuttur, öncelikle görüşülmesini oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... öncelikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde' söz istiyen? (Yok 
sesleri) Olmadığına göre maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

İvedilik teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir mü
essesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasmın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

Kanun 

(MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
tinin resmî bir müessesesi olan Milletlerarası 
Kalkınana Dairesi arasında 8 Şubat 1962 tari
hinde imzalanan ilişik 77 063 400 liralık İstik
raz andlaşmasımn onaylanması uygun bulun-
muıştur. 

BAŞKAN — Birinci .madde üzerinde söz 
istiyen var mı? Olmadığına göre, birinci madde
yi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

(MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... İkinci mad
de kaibul edilmiştir. 

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

5 1 . 4 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Kabul etaniyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Olmadığına göre kanunun tümünü açık oylama
ya tabiî, kupalar gezdirilecektir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'mn, 5431 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmezine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/243) 
(S. Sayısı : 79) (1) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Burada Hükü
met? Burada teklifin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi raporda ımüdemiçtir. öncelikle görü
şülmesi teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi tek
lifi kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Olmadığına göre maddelere geçilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini reylerinize arz ediryorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 84. — Subay, askerî memur 
ve astsubaylardan, yabancı uyruğundaki şahıs
larlar evlenenler veya nikâhsız olarak yaşıyan-
lar, istifa etmiş sayılırlar. 

Bunlar istifa için kanuni müddetli ikmal 
etmemiş iseler muayyen olan tazminatı verirler 
Yabancı memleketlere öğrenim ve staj için veya 
memuriyetle gönderilmiş veya kendi hesabına 
gitmiş olanlardan bu harekette bulunanlar hak
kında yukarıki fıkrada gösterilen muamelenin 
uygulanması ile beraber orada bulundukları 
müddet <zarfında aldıkları aylık ile Devletçe 

79 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr. 
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yapılan bütün masraflar kendilerinden tahsil 
olunur. 

(Bu suretle ordudan çıbanlar 1076 sayılı Ye
dek subay ve yedek askerî memurları Kanunu
nun 23 ncü maddesi hükmüne göre Askerlik 
Kanunu mucibince muamele görürler. 

IBAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Olmadığına göre, 1 nci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki geçitti 
madde eklenmiştir. 

ÖEÇÎCI MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğünden önce yabancı uyruğundaki kız ve kadın
larla evlenmeleri dolayısiyle emeklilik hakîki düş
müş (bulunanların emeklilik inakları iade edil
miştir. 

Ancak, fiilî 'hizmet müddetleri 20 yıl veya 
daha fazla olanlardan emeklilik keseneklerini 
geri almış bulunanlar, aldıkları kesenekleri, al
dıkları tarihlerden yatıracakları * tarihe kadar 
hesabedilecek % 5 faizi ile, keseneklerini geri 
alma hakları zamanaşımına uğramış 'bulunan
lar keseneklerini bu kanunun yayımı gününden, 
itibaren bir yıl içinde toptan ve defaten Emek
li Sandığına ödedikleri takdirde haklarında 5434 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Bunlardan aldıkları kesenekleri ödemeden, 
bu kanunun açıkta bulunanlara ilişkin hüküm
leri uyarınca aylığa müstahak duruma giren
lere bu kanun esasları dairesinde aylık ıbağla-
nı r. Şu kadar ki, bu aylıklar, Emekli Sandığı
na ödemeleri gereken paralanıl tamamı mah-
sııbedilinceye kadar ödenmez. 

Bu durumda olup da bu kanunun .yayımı 
gününden önce veya keseneklerini ödemeden 
ölmüş bulunanların dul ve yetimleri hakkında 
da yufcarıki fıkra hükümleri uygulanır. 

1 . 1 . 1950 tarihinden önce bu şekilde emek
lilik hakkı düşmüş olanlarla bu duruma 'girdik
ten sonra ölmüş bulunanların dul ve yetimle
ri hakkında gerekli işlem ilgili kurumlarca ya
pılır. 

Hizmet müddeti £20 yıldan az olanlardan, ha
len emeklilikle ilgili görevlerde bulunanlar ile 
sonradan bu görevlere tâyin olunacakların ke
senekleri ile 1 . 1 . 1950 tarihinden önceki hiz
metleri hakkında da bu kanun hükümleri uy
gulanır. 

1 . 4 . IS&3 0 : 1 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste

yen var mı?.. 
Yalnız sayın arkadaşlar,'bu ikinci madde, 

5184 sayılı Kanunun tadili hakkında bir ilâve 
derpiş ettiği için bir numara konmamıştır. Ted
vinde bir hataya yol açmasın. Bilmem, sayın 
Komisyon bu hususa ne der. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 
HİKMET ONAT (Ordu) — Siz bir numara ko
yun. 

BAŞKAN — Riyaset Divanının buna numa
ra koymaya hakkı yok. Şu 'bakımdan Riyaset 
Divanı olarak nazarı dikkatinizi celbedeceğim. 
Bu kanun Senatoya gittiği zaman sırf bu yüz
den tadilâta uğrar, dolayısiyle yürürlüğe gir
mesi bir nebze olsun gecikmiş olur. 

ikinci maddeyi ıbu şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Balkanlar Kumlu 
yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde leh ve aleyhte ko
nuşmak istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Ka
nun açık oylamaya tabi olduğundan oy kupala
rı gezdirilecektir. 

6. — Tekel Genel Müdürlüğü binası için, ge
lecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hak
kındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanım,- tasarısı ve Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonları raporları 
(t/267) (N. Sayısı: 87) (1) 

BAŞKAN — Komisyon? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜMÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Burada efen- . 
dliın.. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı?.. Yoklar.. 
(Maliye ile ilgili zaten sesleri) 

Hükümet adına?.. Yok. 

(1) 87 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN ~ Hti- I 

kümet adına ben bulunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Zatiâlmiz /mi bulunacaksınız?.. 
Peki. 

Raporda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi 
teklifli vardır. Binaenaleyh kanun tasarısının 
öncelikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmiyenler... öncelikle gö
rüşülmesi kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzeırinde söz istiyen var mı?.. 
(Buyurunuz Sayın Dizman; tümü üzerinde. 

H. ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlar, maruzatım bu vesileyle, noksan zan
nettiğim bir tarafımızı arz edebilmek içindir. 

Tekel Genel Müdürlüğü için bir bina yapı
lıyor ve bu binanın sadece tehlikeli görülen 
toprak hafriyatını yapabilmek ve istimlâk için 
1,5, milyon lira ödenecektir. Proje ve kontrol 
için de 400 bin liradır. Yani öyle büyük, öyle 
lüks inşaat yapıyoruz ki, ıbu ancak bir hizmet 
•binası olarak kullanılacaktır ve sadece bunun 
arkasında bulunan toprağı kaldırmak ve bu 
sahanın isitimlâk edilmesi için 1,5 milyon lira 
sarfedeceğiz... Türkiyede fou çapta büyük hiz
met gören bir İbinaya, sadece onun (için tehlikeli 
olan toprağı kaldıınmak ve ona bir foahçe 'ka
zandırmak maksadiyle 1,5 milyon lira gibi mu
azzam bir meblağın sarfeditmesinin aleyhinde-
yim. 

Sadece bu hususu yüksek ıttılaınıza arz et
mek üzere huzurunuzu işgal ettim. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Birinci ıaçık oylamada oyunu 
kullanmıyan arkadaş var mı? Kupalar kaldırı
lacaktır. (Var, var sesleri) Varsa, lütfen oyu
nuzu süratle kullanınız. Birinci kupanın oylama 
muamelesi bitmiştir; 'lütfen kaldırınız, birinci 
'kupayı. 

Başka tümü üzerinde görüşmek istiyen var 
mı efendim? (Yok sesleri) Olmadığına göre, 
maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedili^ teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Kftpuî edenler,., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 . 4 . 1963 0 : 1 
Tekel Genel Müdürlüğü binası inşası için gele
cek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkın
daki 7077 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında Kanun 

ı MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü binası 
inşaatı için gelecek yıllara sâri taahhütlere gi
rişilmesi hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Genel Müdürlük binası inşaatı 
için yıllık tediye miktarı (4 500 000) lirayı geç
memek üzere (9 500 000) liraya kadar gelecek 
yıllara sâri taahhütlere girişmeye Tekel Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen var mı?.. Olmadığına göre 1 nci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... i nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Lehte, aleyhte?.. Olmadığına göre tümü açık oy
lamaya tabi bulunduğundan oy kupasını gezdir-
teceğim, lütfen oylarınızı kullanın. 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunabağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları-raporları (1/282) (S. 
Sayısı : 88) 

BAŞKAN — Komisyon; buradasınız... Hü
kümet adına Sayın Adalet Bakanı?.. Sayın Ba
kan bulunmadığından gelecek Birleşime bırak
mak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

8. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılması ve hesap uzmanları kurulu hu* 
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Yutmasına dair 4709 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 90) (1) 

BAŞKAN — Komisyon? Burada. Hükümet 
adına Sayın Maliye Bakanı?. Burada. 

Raporda öncelikle ve ivedilikle görüşülme ta
lebi mevcuttur. Kanunun öncelikle görüşülmesi
ni oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Olmadığına göre maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum : .Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması ve Hesap Uzmanları Kurulu kurulması
na dair 4709 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30 . G . 1939 günlü ve 3656 
sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Maliye Bakanlığı kısmından ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve yeri
ne ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ko
nulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok.. 

Madde ile ilgili cetvelde değişiklik istiyen bir 
önerge var, önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının 1 nci 
maddesine bağlı 2 sayılı cetvelde aşağıda yazılı 
değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır 
Vefik Pirinçcioğlu 

Maliye müşavir müfettişi yerine, müşavir, 
maliye müfettişi olmalıdır. 

(1) 90 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

1 . 4 . 1963 O •: 1 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum... 
MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — Bir 

dakika efendim, hata vardır. 
İki maddi hata var efendim, zannediyorum, 

komisyonun da gözünden kaçmamıştır. Her hal
de tabedilirken olmuş. Birincisi, Maliye müşavir 
müfettişliği denmiştir ki, arkadaşımız takriri ile 
bunun düzeltilmesini istemiştir. Müşavir maliye 
müfettişliği olacak. 

Diğeri bunun altında birinci sınıf maliye mü
fettişi kadrosu, 1 500 gösterilmiş, halbuki 1 100 
dür. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Komisyon filhal katılıyor mu 
efendim ? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF HİK
MET ONAT (Ordu) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katıldığına gö
re değişiklik yapılmış şekliyle birinci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler. Birinci madde komisyonun değişikliğe katıl
mış şekliyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hesap Uzmanları Kurulu ku
rulmasına dair olan 28 . 3 . 1945 günlü ve 4709 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Hesap uzmanlarına görev kurul 
başkanlığınca veya başkanlığın yetkili kılacağı 
diğer hesap uzmanları tarafından verilir. 

İncelenmesi yalnız hesap uzmanlarına bıra
kılacak vergileri ve bunların yerlerini Maliye 
Bakanlığı belli eder. Bu suretle belli edilen yer
ler dışında devamlı veya geçici bir şekilde hesap 
uzmanı kullanılması, o yer memurlarına kanun
ların verdiği inceleme ve yönetim yetkilerini 
kaldırmaz. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz isti
yen var mı?.. Olmadığına göre ikinci maddeyi 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 28 . 2 . 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDH 4. —• Bu kanım hükümlerini Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN '— Dördüncü maddeyi oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenier.., 
Dördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen var mı?.. Olmadığına göre, kanunun tü
münü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenier... Kanunun tümü kabul edilmiştir. Ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

9. — Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanunun 60 net maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ile Adıyaman Mil
letvekili Arif Atalay ve 31 arkadaşının, 6183 sa
yılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkın
daki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 numaralı 
bendinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
re Adalet, Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/230, 2/131) (S. Sayısı : 91) (1) 

BAŞKAN — Komisyon... Buradasınız. Hü
kümet adına hangi Bakan?.. Sayın Maliye Ba
kanı 91 Sıra sayısı bulunan kanun üzerinde ha
zır bulunuyorsunuz... 

Raporda öncelik ve ivedilikle görüşülme tek
lifi vardır, öncelik teklifini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenier... öncelik tek
lifi kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Olmadığına göre maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... 
kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini kabul edenler... Etmiyen
ier... Kabul edilmiştir. 

6188 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci 
bendi ile 60 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 6183 sayılı Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu 
maddesinin 5 nci bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

'5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şa
hıslar tarafından gösterilen ve alacaklı Amme 

(1) 91 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonun-. 
dadtr. 
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idaresince haciz varakasına müsteniden haczedi
len menkul ve gayrimenkul mallar. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Olmadığına göre birinci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenier... Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Mal bildiriminde bulunmıyanlar 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 60 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 60. — Kendisine ödeme' emri tebliğ 
edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu 
ödemediği halde mal bildiriminde *de bulunmaz
sa bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçme
mek üzere hapisle tazyik olunur. 

Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin teb
liğini ve 7 günlük müddetin bitmesini mütaakıp 
tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik 
mercii hâkimi tarafından verilir. 

Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca der
hal infaz olunur. 

İcra tetkik mercii hâkimi tarafından veri
len hapsen tazyik kararları her türlü hare ve 
resimden muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Olmadığına göre maddeyi' oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Madde 
kabul edilmiştir. 

OEÇİCI MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce mer'i 60 nci maddeye gö
re en büyük mülkiye' memurunun veya tevkil 
edeceği zatın tasdiki ile tekemmül etmiş ve 
henüz infazına başlanmamış olan kararlar de
ğişik 60 nci maddeye göre yeniden alınır, in
fazına. başlanmış olanların infazı durdurulur; 

'BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz is
tiyen?.. Olmadığına göre geçici maddeyi, oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenier... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

İM 
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MADDE 4. — Bu kanun, hükümlerini Bâ- j 

kanlar Kurulu yürütür. I 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde, lehte, aleyhte söz 
istiyen var mı?.. Olmadığına göre kanunun tü
mü açık oylamaya tabi bulunduğundan, oy ku
palarını gezdireceğiz. Oylamada lütfen arka
daşlarımız süratle oylarını kullansınlar, kupala
rı kaldırtacağım. Mevcut üç kupa üzerinde 
oyunu kullanmıyan arkadaş var mı? Lütfen bi
raz istical buyurun... 

10. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları- Kanununda ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonları raporları (1/404) (S. Sayısı : 113) 

BAŞKAN — Komisyon... Buradalar. 
Sayın Bakan...? 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Sayın Ba
kan buradalar efendim, şimdi .dışarı çıktılar, 
gelecekler. 

BAŞKAN — Üç kupayı kaldırınız, oy ver
me muamelesi1; bu üç kupa için bitmiştir. 

Sayın Bakan daha geç mi teşrif edecekler?.. 

11. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/200) (S. Sa
yısı : 264) (1) 

BAŞKAN — Kanunun öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi 'hakkında bir teklif vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Oündemin 1 nci görüşülecek işler bölümü

nün 4 noü maddesinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

• Bütçe Komisyonu Y. 
Yozgat 

Veli Uyar 

(1) 264 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr, 
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BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi teklifini 

oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.... Etm> 
yenler öncelikle ıgörüşülmesi teklifi kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri) Olmadığına göre maddelere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

lîvedilik teklifini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 23 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
iSandığı Kanununun ,24 . 8 . 1960 tarihli ve 67 
sayılı Kanunla değiştirilen 25 ncü maddesi aşa
ğıdaki' şekilde değiştirilmiştir. 

Madde !23. — Sandık sermayesinden en çok 
75 milyon lira, Müdürler Kurulunca faiz had
di % 5 den aşağı .olmamak üzere belirtilecek 
faiz ve esaslara göre en çok üç aylık maaş ve
ya ücret tutarlarını veya ödeneklerini geçme
mek ve yine en çok iki yıl içinde geri alınmak 
ve iştirakçi veya tevdiatçılardan iki kefil gös
terilmek şartiyle, ihtiyacı olan iştirakçi veya 
tevdiatçılara borç vermek için döner sermaye 
olarak bullanabilir. 

[BAŞKAN — Birimci madde üzerinde söz 
istiyen var ,mı? Buyurun Sayın Dizman. 

ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, Emekli Sandığında memurlara, ma
aşları nisbetinde ikrazat verme fonu 1950 sene
sinde tesis edildiği zaman sadece 3 milyon lira 
idi. 4 yıl sıonra 25 milyona, 3 yıl sonra 50 mil
yona ve nihayet 3 yıl sonra da 60 milyona yük
seltilmiştir. 1960 daki 60 milyon liralık fonun 
ihtiyaçlara kâfi gelmediği ve 8150 müracaat-
'Ciıim talebinin isaf edilemediği ıbelirtilmiıştir. 
Eylül ayında komisyonda görüşüldüğü /aman. 
8150 müracaatın 1.2 bine çıktığı komisyon raporu-
runda ifade edilmiş bul tınmaktadır. Şu hale p/ö
re; umulur ki, şu anda 15 - 16 bin civarında taleb
eden memur bulunması gerekmektedir. Çıkarılan 
bir kanunum bir iki sene gibi kısa bir zamanda 
bile ihtiyaca kifayet etmemesi ve yeni bir tadilât
la fonun miktarının artırılması pek hoş bir sev ol
masa gerektir. 
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Şimdi, takrir hazırlanmıştım, fakat duydum I 

ki, bu fonun yüz milyona çıkarılması için daha 
evvel takrir verilmiş. Bu itibarla kendi takririmi 
ilâveten takdim etmiyeceğim. 75 milyonluk fo
nun yüz milyona çıkarılarak, hiç denilse birkaç 
sene daha yeni bir kanun tasarısı ile Meclisin meş
gul olmamasının temin edilmesi arz ve talep ede- I 
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz istiyen?.. Yok. Olmadığına göre bu madde 
hakkında bir değişiklik Önergesi var, okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunun 23 

ncü maddesiyle kısa vadeli ikrazlar için kullanıl
makta olan 60 milyon liralık fonun artırılması 
hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesindeki 
75 milyon liranın aşağıdaki gerekçe ile 100 milyon 
liraya çıkarılmasını'arz ve teklif ederim 

Konya 
Rüştü özal 

Gerekçe 
Sandık tevdiatçı ve iştirakçileri olan memur 

ve ücretliler bilindiği üzere tücear, ziraatçı, kü-
çükesnaf gibi bir kredi müessesesine sahip değil
dirler. Buna mukabil Hükümet gerekçesinde de 
ifade olunduğu üzere, hastalık, evlenme, evledir-
me, kiralama, memuriyet nakli gibi sebeplerle ben
zeri lüzum ve zaruretler karşısında her gün sayı
ları artan Sandığa bağlı memur ve ücretlilerin, 
borç talepleri de mevcut kanun muvacehesinde ge- 1 
reği veçhile karşılanmam aktadır. 

Bütçe Komisyonu! raporunda - o tarihte - 12 
binden fa l̂a. borç istediğinin mevcudolduğu söv- I 
Icnmektedir. Bu hale göre tamamı kullanılmış 
olan 60 milyon liralık fonun tasarıdaki 75 milyon 
liraya yükseltilmesi maksadı temine yetmiyecek-
tir. 

Hazineye ve Sandığa külfet teşkil etmiyecek, 
aksine % 6 gibi diğer yatırımlarından daha ran-
tabl olup, iki kefile ve maaşlardan kesilmesi su- I 
retiyle kolay tahsil imkânına sahip bulunan bu I 
kredi müessesesinin,maksada uygunluğunun an- I 
cak fonun 100 milyon liraya çıkanlması ile kabil I 
olacağı aşikârdır. I 

BAŞKAN '-— Değişiklik önergesini oyunuza I 
sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen- l 
ler... Değişiklik önergesi kabul edilmiştir I 

Komisyon filhal katılıyor mu? , • 

1 . 4 . 1963 0 : 1 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhâl katılıyor. Bu ka
bul edilen önergedeki şekliyle maddeyi oyunuza 
sufrmyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Yani birinci madde, değişiklik öner
gesinde bahis konusu edilen hususlarla birlikte 
aynen kabul edilmiştir. 

Bu son oylamaya katılmıyan arkadaşlarımız 
lütfen süratle oylarını kullansınlar... Oy verme 
muamelesi bitmiştir. Lütfen kupayı kaldırınız. 

MADDE 2. — Bu kanun yayın.ı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza" sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is
tiyen var mı? (Yok sesleri) Olmadığına göre ka
nunun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı teşrif hu

yundular mı efendim? 
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efen

dim buradalar... 
BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, «burada» 

demek toplantı salonunda olmak demektir. Şu 
Ihalde salonda yoklar, burada değiller. v 

Açık oylama neticeleri ıgelmiştir, okutuyo
rum. 

(Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müş
terek Entfrastrüktür programları gereğince Tür
kiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısına (157) .oy 
kullanılmış olup, (155) kabul, (2) ret oyu var
dır. 

Gerekli yoğunluk ımaalesef sağlanamadığın
dan, oylama muamelesi gelecek birleşimde tek
rarlanacaktır. 

Türkiye Cumıhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir mü
essesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
arasında imzalanan istikraz Andlaşmasınm 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka-
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nuu tasarısı; (187) oy verilmiş, (186) kalbul 
(1) çekinser, gerekli çoğunluk sağlanamadığın
dan, oylama gelecek birleeşimde tekrar edile
cektir. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde- eklenmesine dair kanun tekline (160) 
oy verilmiş olup, (158) kaibul, 'bir'ret ve bir çe
kinser mevcuttur. 

Gerekli çoğunluk sağlanamadığından oyla
ma gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

Tekel Genel Müdürlüğü binası için gelecek 
senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
7077 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısına (156) rey 
'verilmiştir. (136) kalbul, (15) ret, (5) çekinser 
oy verilmiştir. 

Gerekli çoğunluk sağlanamadığından oy ver
me işlemi gelecek birleşimde tekrar olunacak
tır. 

Tasnif Heyeti bir zaptı düzenlemektedir. 
Şimdi onu okutacağım. 

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usu
lü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci 
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bendi ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı iıçin (162) oy kullanılmış 
olup; (159) kabul, (1) ret, (2) çekinser oy var
dır. 

Gerekli çoğunluk maalesef sağlanamadığın
dan oy verme muamelesi ıgelecek birleşimde tek
rar dilecektir. 

Tasnif Heyetinin raporundan da anlaşılacağı 
üzere gerekli çoğunluk görülmemektedir... 
(Yoklama yapılsın sesleri) Eğer sayın arkadaş
larımız illâki bulunmıyan arkadaşlarımızın tes-
biti için yoklama yapılmasını istiyorlarsa hay 
hay. Ama su anlaşılmıştır ki, oylamaya katılan 
arkadaşlarımız 160 civarındadır. (Yoklama ya
pılsın sesleri) O halde 5 kişi ayağa kalkmadan 
yoklama yapmayız. 

(5 kişi ayağa kalktı.) 

(BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

(BAŞKAN — Müzakereler için bulunması ge
reken gerekli çoğunluk bulunmadığından Bir
leşimi 3 Nisan 1963 Çarşamlba günü saat 15 te 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,25 
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Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı müşterek Enfrastrüktür programlan gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ye tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hak

kındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Yeli Başaran 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çefeinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
157 
155 

2 

286 
7 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren ' 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BİLEOİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Ne*cmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügîl 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

OÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ziya Hanhan 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lfttif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 
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KOCAELİ 
Cemal Babaç 

KONYA 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakilı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Brbek 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MAKAS 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Sey.fi Güneştan 
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MUĞLA 

Hilmi Bay dur 
MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yuıuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Hami Tezkaıı 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 

1 . 4 . 1963 O : 1 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

Ali Rıza Ulusoy 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

Mustafa Kepir 

[Reddedenler] 
HATAY 

Ahmet Sim Hocaoğhı 
KONYA 

Rüştü özal 

[Oya katılmty anlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dhıçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayibar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
ismail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata ( t ) 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Cevat Kanpulat 

Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar (I.) 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha (I.; 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
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Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
îhsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şahmus Arslan (I.) 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMUŞANE 
Halis Bayramoğlu (I.) 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gokav 
(B.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
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tlhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh özdemir 
Halil özmen 

KAOAELÎ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin ' 
(Bşk. V.) 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Talât Oğu£ 
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MUĞLA 

Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

Fuad Sirnren (Başkan) 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Bvliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 

Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

| TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökteıı 
Ahmet Şener 
Zeki Yagmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
Manisa 1 

Muş 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 7 

Bekir Sami Karahanb 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş (I.Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

)>ü -« 



M. Meclisi B : 65 1 . 4 . 1963 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin resmi bir müessesi 
olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasının onaylanması

nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlıı 
Cavit Oral 
Ahmet Savruıı 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk I Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Pulat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
tbrahim Sıtkı Hatipoğla' 
ibrahim Imirzalıoğlu 
thsan Köknel 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin ( l jfl3jj | | | 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Btem Ağva 
Nazmi Kerimoğlu 

Üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katümıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
187 
186 

0 
1 

256 
7 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç, 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
Offlll 

Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga • 
tbrahim ökteoı 
Ekrem Paiksoy 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güidoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioglu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlıt 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursun oğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğkı 
İbrahim Cemalcılar 
Ertugral Gazi Sakarya 
Celâlettiıı Üzer 
Aziz Zeytinogltı 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kudret M'avitaıı 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Köymen 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğu; 
Sekip tnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermanm 
Sadık Kutlay 
thsan öna! 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Ratip Tabir Burak 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırc;ı 
A;! miri' 0;Vn/. 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
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İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KAB8 
Lâtif Âkûzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgiau 

KONYA 
Selçuflc Aytan 
Abdüssamet Kuzucu 
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Rüştü özal 
Fakih özfakiH 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Boz bay 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ceydet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemîr Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğhz 
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Befet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikımet Onat' 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
(Ekrem Alican 
Hami Tezkan 
Yusuf Uluaoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgem 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çerbekli. 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şülkrü Kösereisogln 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
A.hmet Karamüftüoğln 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Kemal Sanibrahimoğlu 
tbrahdm Tekin 
Ahmet Topaloğln 

[Çekinserler] 
MUŞ 

Sanıi Öztürk 

[Oya katılmvyarilar] 
ADIYAMAN 

Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki GüleT 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 

tsmail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldıranı 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
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Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğ'lu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Reşat özarda 
îsımeit Sezgin 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halat Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fe-t'hi 'Çelikbas (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar. 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
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Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai İskender oğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü (I.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Eteni Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdeni ir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğl-
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykaım 
Mahmut Rıza Bertan 
l'Vrruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 
Tahsin D emi ray 
Ömer Zekâi Dorm.au 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökaş 
(B.) 
Eilmi Oben 
Naci öktem 
tal iyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tckinel 
Hüsamettin Tiyanşaıı 
Sabri Vardarh 
Abdıırrailııııan Ya^mı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaç 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Salın Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osınıa 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erde/mir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başba
kan) 
Halit Ziya ö^kan 

114 

http://Dorm.au


MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip-
oğlıı (Bşk.V.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

M. Meclisi B : 65 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 

1 . 4 . 1963 0 : 1 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (l.Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 

Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağımurdereli 

URFA 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Tahıtıakılıç 

VAN 
Muhlis Görentaş (t.Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (î. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet.Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konalk 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestil ci 
Yusuıf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Hatay 
Erzurum 
İstanbul 
Manisa 

[Açtk üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 
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M. Meclisi B : 65 1 . 4 . 1963 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Kesat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim tmirzaboğlu 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
160 
158 

1 
1 

283 
7 

[Kabul 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya. Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Ne emi ftkten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

edenler] 
Atıf Şohoğlu 

EDİRNE 
Ilharni Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Yahya Dermancı 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Reşit Ülker 

ÎZMÎR 
Osman Sabrı Adal 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
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Hasan Tahsin Uzun 
KOCAELİ 

Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
raanoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

M. Meclisi B : 65 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 

3ÎÎRT 
Hayrettin özgen 

1 . 4 . 1963 O : 
SİNOP 

Mahmut AlieanoğJu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
AH Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali ŞaMr Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü KÖsereisoğlu 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

[Reddedenler] 
NİĞDE 

Asım Eren 

[Çekinserler] 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal ıSanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

Rıza Polat 
AMASYA 

İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar . 
Osman. iBölükbaşı 
Bülenıt Eeevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Et* (B.) 
İsmail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Abdüih'ak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata (1.) 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 

Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar (1.) 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha (1.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

— 117 — 



BURDUR 
Fethi Çfelikbaş (B.) 
Mehmet Özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şahmus Arslan (1.) 
Yusuf Azizoğlu (iB.) 
Hilmi Güldoğan, 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
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Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (1.) 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bfk. V.) 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 

1 . 4 . 1963 O : 1 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
îlhami Saıicar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyansan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan ( 1 ) 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.j 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
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M. Meclisi B : 66 1 . 4 . 1963 O : 1 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 
îlhan TeMnalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
OğiTzdemir Tüzün (I.) 

ÖRDÜ 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlıı 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Siraven (Tlaskan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Ostr, an Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

Haşim Tan 
SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (fi.) 

TOKAT , 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal Badıllı 

Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslin Görentaş (t, Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
îsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (t. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüpğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebijgdn 

Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 
Erzincan 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 



M. Meclisi B : fifi 1 . 4 . 1963 O : 1 
Tekel Genel Müdürlüğü binası inşası için gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet Özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Asim Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Nihat Berkkan . 
Fuat Börekçi 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlü 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanla ı• 

Açık üyellikler 

450 
156 
136 
15 
5 

287 
7 

[Kabul edenler] 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî lslimyeli 
Süreyya Koç 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Necmi Ükten 

DENIZLI 
ismail Ertan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naei Yıldırım 

ERZURUM 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Celâlettin üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Oanbolat 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GUMUŞANE 
Sabahattin Sayacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sim Hocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermaneı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 

Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Elaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgiau 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 

— 120 — 



Fakih özfakih 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi* 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

M. Meclisi B : 65 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

NİĞDE 
Asım Bren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

1 . 4 . 1 9 6 3 O: 
SİNOP 

Mahmut Alicanoğhı 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Gûner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TÜNOELÎ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Nazmi Kerimoğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

GAZİANTEP 
Mithat San 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Reşat Turhan 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 
İSTANBUL 

Muhiddin Güven 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 

[Oya katilmvyarilar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aytbar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Eoevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
MuliLisEte (B.) 
İsmail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
AMülhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nihat Su , 

ARTVİN 
Nihat Ata (1.) 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
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Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BÎNGÖL 
M. «iddik Aydar (t.) 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha (î.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Oelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkarı 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
fsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
ıNurettim Ok ((Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

M. Meclisi B : 65 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şahmıts Araban (1.) 
Yusuf Azizoğlu (IU 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Naei Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (1.) 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

1 . 4 . 13Ö3 0 : 1 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşfc.V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
FaJh retti n Korim (rö'kııy 
(B.) 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sanca r (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolae. 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOOAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mefcki Keskin (Bşk. V.) 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü (Baş/ba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu (B.) 

122 



Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
^eyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Eamazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet AJtınsoy 

M. MeclİBİ 5 ; 65 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (t.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad, Siraıen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gtirer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper' 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

1 . 4 . 1963 0 : 1 
Süreyya öner 
Adil Yağa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil AJtay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cçvad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

• TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 

Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslin Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 
îsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
OelâJl Sungur (I, Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğju 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebil^in 

Aydıaı 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
ı 
1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 



M. Meclisi B : 65 1 . 4 . 1963 O : 1 
6183 sayılı Âmme alacaMarmın tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci ben

di ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 
Üye sayısı : -150 

Oy verenler : 1 62 
Kabul edenler : 15Q 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 581 
Açık üyelikler : 7 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

[Kabul 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necimi ökten 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

edenler] 
EDİRNE 

îlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin tncioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
İhsan önal 
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İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran • 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adaî 
Ziya Hanhan 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali Özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 



KONYA 
Selçuk Aytan 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Falrih özfakih 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (t.) 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

M. ISTecUsî B : 65 
I MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Asım Eren 

I ORDU 
I Yusuf İzzettin Ağaoğtu 

Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

I Yusuf Ulusoy 
SAMSUN 

Nurettin Ceritoğlu , 
I Fevzi Ceylân 
| Fevzi Geveci i 

SÎÎRT 
Hayrettin özgen 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
RaifAybar (B) 
Osman Bölü'kbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 

1 . 4 . 1963 O : 1 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Muhlds.Ete (B.) . 
İsmail Gence 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Uya» Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
AbdiMrak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata (1.) 

Ali Rıza Uzuner 
TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanh 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü KÖsereisoğlu 

- YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

[Reddedenler] 
İÇEL 

Mehmet Ali Arslan 

[Çehinserler] 
HATAY 

Bahri Bahadır 
TRABZON 

Tahsin Telli 

[Oya katılmıyanlar] 
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BİNGÖL 
M. Sıdıdık Ayılar (f.) 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelifcbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
ibrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Koeatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehrmıs Aralan (I.) 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçoioğlu 
Alp Doğan Şen 

M. Meclisi B : 65 
EDİRNE 

Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (I.) 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 

1 . 4 . 1963 0 : 1 
Ziya Altınoğlu * 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeron 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya (I.) 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu "* ^ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erde mir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin JJügisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Toabi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
İsmet inönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlü 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Ragit Hatipoğlu 
(B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
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Yakup Yakut 
Nahit Yeni§ehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
îlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğiu 

NİĞDE 
Mehmet Altnısoy 
Haydar Özalp 

M. Meclisi B : 65 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (I.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sinmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

1 . 4 . 1963 O 
SÜRT 

Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNOELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslin Görentaş (l.t).) 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur ( t Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Manâsa 

[Açık üyelikler] 
1 Muş 

Zonguldak 

1 
1 Yeikun 
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Dönem : 1 
Toplantı: 1 M l L L E T M E C L l S l S . S a y ı s ı : 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 23 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/200) 

T. O. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 25 . 5 . 1962 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1744 - 1572 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
9 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 23 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönü 

GEREKÇE 

1 . 1 . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunun 23 ncü maddesiyle: T. C. Emekli 
Sandığı iştirakçi ve tevdiatçılanna, % 5 ten aşağı olmıyan bir faizle ve âzami iki yıl vâde ile en 
çok 3 aylık maaş veya ücret tutarında borç verilmesi kabul ve bu maksatla 3 milyon liralık bir 
fon tahsis olunmuştur. 

Bu hükmün tatbikatında, istikraz yapan memur miktarı kısa zamanda bu fonu tamamen erit
miş, karşılaşılan ihtiyaç üzerine bu miktar 1954 yılında 6311 sayılı Kanunla 25 ve aynı durumun 
tahassülü üzerine 1957 yılında 7131 sayılı Kanunla 50 ve nihayet 1960 yılında 67 sayılı Kanunla 
60 milyona yükseltilmişti. 

Mezkûr fon, tesis tarihindeki maaş tutarları itibariyle 3 maaş esasına göre tevzi olunmuş ve 
mümkün mertebe geniş bir kütleye hitabedebilmek maksadiyle 7244 sayılı Kanunun tedvininden so*-
ra da bu esasın muhafazası ve hattâ 279 sayılı Kanunla bu maaşlara yapılan % 20 zam dahi na
zarı itibara alınmamak suretiyle kullanılmış ise de, iştirakçi ve tevdiatçılardan borçlanma talebim
de bulunanların miktarının her gün artması karşısında kısa bir devre içinde sarf edilmiş ve Kasım 
1961 sonu itibariyle 8150 memurun, 7 milyon liraya yaklaşan talebinin karşılanması imkânı kal
mamıştır. 

O tarihten beri ikraz taleplerinin, ancak 3 900 000 lira civarında aylık normal taksit tah
silatı ile emekliye ayrılmaları yüzünden muacceliyet kesbeden bakiye alacakların emekli ikrami
yelerinden defaten tahsil olunan miktarlar nisbetinde karşılanması yoluna gidilmiş, bununla be
raber aylık talep yekûnunun karşılanması imkânı olamamıştır. 
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Talepler arasında hastalık, evlenme, evlendirme, kiralama, memuriyet naklinden mütevellit 
masraflar gibi malî ihtiyaçları had derecede artıran sebeplere dayanan taleplerin gecikmesi ise 
hiç uygun görülmemektedir. 

Yukarda izah olunduğu üzere, sandık iştirakçi ve tevdiatçılarının ihtiyaçlarının karşılanmasına 
kâfi gelmiyen 60 milyon liralık fonun 15 milyon Ura artırılmak suretiyle 75 milyon liraya çıka
rılması uygun görülmüş ve bu maksadı sağlamak üzere ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Karar No: 60 
Esas No: İ/200 

5.9. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ilgili sandık temsilcilerinin iştirakleri ile Komisyonumuzda tetkik ve mü
zakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar ve sandık temsilcilerinin izahları Komisyonumuzca 
da yerinde görülerek tasarının aynen kabul edilerek havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kocaeli Aydın 
C. Babaç N. Müren 

Kâtip 
Ağrı 

N. Güngör 
Adana 

Y. Aktimur 

Bolu 
K. înal 

Kütahya 
A. Erbek 

Manâsa 
Y. Yakut 

Bütçe Komisyonu raporu 

MiUet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/200 
Karar No: 73 

2Q.9.1962 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Kanun tasarısı, 5434 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine istinaden Sandığa bağlı memurlara kısa 
vadeli ikrazlar için kullanılmakta bulunan 80 milyon liralık fonun 75 milyon liraya çıkarılmasını 
derpiş etmektedir. 

M Meclisi ( S. Sayısı : 264 ) 
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Emekli Sandığına bağlı memur ve ücretlilerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu sebeple 3 milyon 

liradan başlıyan ve muhtelif kanunlarla 60 milyon liraya yükselen bu fon bugün talepleri karşılı-
yamamaktadır. 

Mevcut fon tamamen kullanıldığı halde halen 12 binden fazla borç isteğinin mevcudolduğu anla
şılmaktadır. 

Bu itibarla memurlarımızın mühim bir ihtiyacını karşılıyacak olan tasan komisyonumuzca da 
uygun görülerek Hükümet teklifi veçhile aynen kabul edimiştir. 

Genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Erzurum 
C. önder 

İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
A. Bügivı 

Manas 
A. Kardküçük 

Başikaııvekili 
Elâzığ 

İT. Müftügü 

Aydın 
/ . Sezgin 

Gümüşaııe 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Savacı 
imzada bulıuıannadı 

Konya, 
/. Baran 

Muğla 
T. Şahin 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Sözcü 
Ordu 

A. ff. Onat 

(Balıkesir 
F. îdimyeli 

Hatay 
Ş. İnal 

Konya 
C. Yümaz 

Sakarya 
İV. Boyar 

Yozgat 
C. Sungur 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bügehan 

Diyarbakır 
R. Iskenderoğlu 

İstanbul 
R. Ülker 

Manas 
Söz hakkım mahfuzdur 

E. Kaplan 

Sinop 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Alicanoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı: 264) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti EmekU Sandığı 
Kanununun 23 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 24 . 8 .1960 tarihli ve 67 
sayılı Kanunla değiştirilen 23 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 23. — Sandık sermayesinden en çok 
75 milyon lira, Müdürler Kurulunca faiz had
di % 5 den aşağı olmamak üzere belirtilecek 
faiz ve esaslara göre en çok üç aylık maaş ve
ya ücret tutarlarını veya ödeneklerini geçme
mek ve yine en çok iki yıl içinde geri alınmak 
ve iştirakçi veya tevdiatçılardan iki kefil gös
terilmek şartiyle, ihtiyacı olan iştirakçi veya 
tevdiatçılara borç vermek için döner sermaye 
olarak kullanılabilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

9.5.1962 

Barbakan 
/. înönü 

Devlelt Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

îcişleri Bakanı 
A, Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

S. ve So. Y. Bakanı 
S. Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. Ya. ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
İV. Su 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
$. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

îmar ve îskân Bakanı 
M. Güven 

<•> 
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Dönem : 1 Q | 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : JJ I 

Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 60 ncı madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Adıyaman Milletvekili 
Arif Atalay ve 31 arkadaşının, 6183 sayılı Amme alacaklarının 
tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 numaralı ben
dinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Maliye, İçişleri 

ve Plân komisyonları raporları (1/230, 2/131) 

Âmme alacaklannın tahsil usulü hakkındaki Kanunun 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı (1/230) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 6 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1781/1940 

MÎLLET MECIÜSI BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 29 . 5 . 1982 tarihinde kararlaştırılan «Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 
60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. înönü 

«EREKÇE 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasısmın( «kişi hakları ve ödevleri» ne taallûk eden 
ikinci bölümünün 14 ncü maddesindeki «kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti kanunun açıkça gös
terdiği hallerde, usulüne göre verilmiş bir hâkim kararı olmadıkça kayıtlanam'az»1 hükmü mu
vacehesinde kendisine tebliğ edilen ödeme emri üzerine, mal bildiriminde bulunmıyan borçlu
nun alacaklı tahsil dairesinin kararı ve bu kararın en büyük mülkiye memuru veya 'tevkil ede
ceği bir zatın tasdiki üzerine mal bildiriminde bulununcaya kadar, bir defaya mahsus olmak ve 
üç ayı geçmemek üzere hapsen tazyik edilmesine imkân görülmemektedir. 

îcra ve İflâs Kanununun 76 ncı maddesinde, yapılacak değişiklikle hapsen tazyik yetkisinin 
icra tetkik mercii hâkimine verilmesi suretiyle, kanunun Anayasaya 'aykırı hükmü bertaraf olun-
maktadm îcra ve İflâs Kanununun 76 ncı maddesindeki hükme mütenazır olarak 0183 sayılı 
Kanunun 60 ncı maddesinde yer alan hükmün de değiştirilmesi ve mezkûr kanunda böyle bir 
merci bulunmaması sebebiyle hapsen tazyik yetkisin/i 'aynen icra tetkik mercii hâkimine bırak
mak suretiyle âmme alacaklannın tahsil ve takip sisteminin de Anayasaya (mutabakatı sağlan
mış ve kişi hak ve hürriyetleri dokunulmazlığı teminat altına alınmış olacaktır. 

Tasarı bu gayeyi temin için hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Kfmisymv. 
$$as No. : i/230 

Karar No : 22 

26 . 9 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı Hükümet temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarının gerekçesinde de izah ve iraye olunduğu veçhile; 6183 sayılı Kanunun 60 ncı mad
desinde münderiç mal bildiriminde bulunmıyan borçlunun mahallin en büyük mülkiye memuru 
veya tevkil edeceği bir zatın tasdiki üzerine mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mah
sus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapsen tazyik edilebileceğine dair hüküm, kişi dokunulmaz
lığı ve hürriyetinin usulüne tevfikan verilmiş bir hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamıyacağma 
dair Anayasanın 14 ncü mddesine aykırı bulunduğundan antidemokratik olan bu maddenin tadili 
ile icra îflâs Kanununun 76 ncı maddesine mütenazır olan hapsen tazyik yetkisinin icra tetkik 
mercii hâkimine verilmesi komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Ancak geçici maddede münderiç «infazına başlanmış olanların infazına devam olunur» kaydı
nın Anayasanın 30 ncu maddesiyle telifi mümkün görülemediğinden «infazına başlanmış olanların 
infazı durdurulur» şeklinde değiştirilerek kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Adalet Komisyonu 
'Başkanı- Sözcü Kâtip 
İstanbul Denizli Kayseri 

/. II. Tekinel H. Oral M. Göker 

Çanakkale 
B. Arat 

Erzurum 
N. Biler 

îçel 
M. Arıkan 

Aydın 
O. Apaydın 

imzada bulunamadı 
izmir 

M. Uyar 
Uşak 

A. R. Akbıyıkoğlu 
imzada bulunamadı 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 91) 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 15 .10 . 1362 

Karar No. : 114 
Esas No. : 1/230 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunun 26 . 9 . 1962 tarih 22 sayılı Kararı ile komi«yoittHnıwii h*> 
vale buyurulan, Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 60 ncı maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi Maliye Bakanlığı temsilcilerinin huzuriyle tetkik ve müzakere okurdu; 

Tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar yerinde görülmüş, ancak Adalet KamisyonunTUl ta
sarının geçici maddesinde yaptığı değişiklik de uygun bulunduğundan, bu değişiklikle beraber tak
san kabul edilerek Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Başkan Başkan Vekili Sözcü 
Kocaeli Muş Aydın Adaaa 

C. Babaç S. Mutlu N. Müren Y. Aktimur 
İmzada bulunamadı 

Çorum Erzurum Ordu 
/. Tombuş G. Karaca O. N. Hazinedar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 9*1) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 net 
maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

Madde 1. — 6183 sayılı Âm
me alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Mal bildiriminde bulunmı-
yanlar : 

«Madde 60. — Kendisine 
ödeme emri tebliğ edilen borç
lu, 7 günlük müddet içinde 
borcunu ödemediği halde mal 
bildiriminde de bulunmazsa bir 
defaya mahsus olmak ve üç 
ayı geçmemek üzere hapisle 
tazyik olunur. 

Hapisle tazyik karan, öde
me emrinin tebliğini ve 7 gün
lük müddetin bitmesini müta-
akıp tahsil dairesinin yazılı ta
lebi üzerine icra tetkik mercii 
hâkimi tarafından verilir. 

Bu kararlar cumhuriyet sav
cılığınca derhal infaz olunur. 

İcra tetkik mercii hâkimi ta
rafından verilen hapsen taz
yik kararlan her türlü hare ve 
resimden muaftır.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden 
önce meri 60 nci maddeye göre 
en büyük mülkiye memurunun 
veya tevkil edeceği zatın tas
diki ile tekemmül etmiş ve he
nüz infazına başlanmamış olan 
kararlar değişik 60 nci mad
deye göre yeniden alınır. İnfa
zına başlanmış olanlann infazı
na devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞt 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 nci 

maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı 

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

Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 nci 

maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı 

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

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden 
önce meri 60 nci maddeye göre 
en büyük mülkiye memurunun 
veya tevkil edeceği zatın tas
diki ile tekemmül etmiş ve he
nüz infazına başlanmamış olan 
kararlar değişik 60 nci madde
ye göre yeniden alınır. İnfazına 
başlanmış olanların infazı dur
durulur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Adalet 
Komisyonunun geçici maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasannın 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

29.5.1962 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

- 5 -
Adalet Ko. 

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

Maliye Ko. 

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

içişleri Bakam 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakam 
F. C. Erkin 

Maliye Bakam 
Ş. İnan 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Bayındırlık Bakam 
E. Paksüt 

Ticaret Bakam 
1. Gürsan 

Sağlık ve Sosyal Yard. Bakam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Sağlık ve Sosyal Yard. Bakanı V. 

Ş. Buladoğlu 
Tarım Bakam 

C. Oral 
Ulaştırma Bakam 

C. Akyar 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikhaş 
Basın - Yayın ve Turizm Bakam 

K. Evliyaoğlu 
îmar ve îskân Bakam 

M. Güven 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 91) 
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Adıyaman Milletvekili Arif Atalay ve 31 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 numaralı bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adliye Komisyonu tezkeresi ve Maliye, İçişleri ve Adliye komisyonları raporları (2/131) 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nu
maralı bendinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimizi gerekçesiyle birlikte takdim ediyo
ruz. 

Gereken muamelenin yapılmasına emir ve müsaadelerinizi saygı ile arz ederiz. 

Adıyaman Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Arif Atalay Refet Sezgin 

Ordu Milletvekili 
Ata Bodur 

Erzurum Milletvekili 
Cevat önder 

ürfa Milletvekili 
Kemal Badıllı 

Sivas Milletvekili 
Tahsin Türkay 

Mardin Milletvekili 
Esat Kemal Aybar 

Erzurum Miletvekili 
Turhan Bilgin 

Giresun Senatörü 
Sahabattin Orhon 

Diyarbakır Milletvekili 
Adnan Aral 

Sivas Milletvekili 
Güner Sarısözen 

îstanbul Milletvekili 
F. K. Gökay 

Bitlis Milletvekili 
Nafiz Giray 

Erzurum Senatörü 
Nihat Pasinli 

Adıyaman Milletvekili 
Ali Turanlı 

Siirt Milletvekili 
Adil Yasa 

Siirt Senatörü 
Lâtif Aykut 

Kars Milletvekili 
Kemal Kaya 

Giresun Milletvekili 
Ali Köymen 

Bingöl Milletvekili 
M. Sıddık Ay dar 

Bingöl Milletvekili 
Halit Rıza Ünal 

Aydın Senatörü 
O. Saim, Sarıgöllü 

Erzurum Milletvekili 
Ertuğrul Akça 

Sivas Senatörü 
Ahmet Çekemoğlu 

Adana Milletvekili 
İbrahim Tekin 

Bolu Milletvekili 
Vuat Ümit 

Erzincan Miletvekili 
Hüsamettin Atabeyli 

Van Milletvekili 
İhsan Bcdirhanoğlu 

Malatya Milletvekili 
Avni Aksit 

Diyarbakır Milletvekili 
Alp Doğan Şen 

Afyon Karahisar 
Milletvekili 

Mehmet Turgut 

Kastamonu Milletvekili 
Osman Zeki Oktay 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin 

GEREKÇE 

Malûm olduğu üzere 6183 sayılı Âmme Alacakları tahsil usulü hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desinde sayılan hallerin mevcudiyeti halinde Âmme alacaklarının teminat altına alınması için ih
tiyati ihaeiz müessesesini vaz'eitmıektieidi'r. 

İcra İfliâs Kanunun 257 ve mıütaıakıp maddeleri alacaklının haklarını korumak için aynı şekilde 
ihtiyati haciz müessesesini vaz'etmiş, bulunmaktadır. Yine malûm olduğu üzere hususi hukuk saha
sındaki ihtiyati haciz 10 günlük muayyen müddet içerisinde icrai hacze kalbedilmediği takdirde 
hiç bir hükme hacet kalmaksızın ortadan kalkmaktadır. 

M. Mecliai f S. Sayısı : 91 ) 
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Yukarda zikri geçen 13 neü maddede ihtiyati haczin müddeti bakımından bir sarahat olmamak

la beraber bu tedbirin de âmme alacağının kabili tahsil hale gelmesine kadar devam edeceği anla
şılmaktadır. 

Vergi ihtilaflarının tetkiki ve bir karara bağlanması tatbikatta bir kay sene gibi uzun zaman 
devam etmekte bulunduğundan bu ihtiyati haciz tedbiri tatbikatta bir n'evi ımikldetsiz bir tedbir 
olarak işlemekte ve mahiyeti hilâfına devamlı bir haciz hali arz etmektedir. 

Gerek âmme alacakları gerek şahıs alacakları fevkalade hallere münhasır bir istisnai tedbir ol
ması itibariyle bu müessesenin bir taraftan alacaklıyı himaye ederken diğer taraftan da borçluyu 
vâzıı kanunun kasdı hilâfına lüzumundan fazla mağdur etmemelidir. 

Aşağıda arz edeceğimiz sebepler 6183 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle vaz'edilen ihtiyati hac
zin kaldırılması için aranan ve aynı kanunun 10 ncu maddesinde sayılan teminatların tatbikatta 
temini güç ve borçluyu müddetsiz mağdur etmektedir. 

1. 6183 sayılı Kanunun İG ncı maddesinde ihtiyati haczin kaldırılması aynı kanunun 10 ncu 
maddesinin 5 ,nci bendindeki menkul mallar hariç bu maddede sayılan teminatların gösterilmesi ha
line inhisar ettirilmiştir. Bu maddenin 1 - 4 bentleri yukarda arz edildiği veçhile âdeta müddetsiz 
hal iktisabeden ihtiyati hacizde temini güç veya büyük meblâğlar tutan faizleri ödemeyi ieabettir-
mektedir. • ' 

2. Aynı maddenin 5 inci bendinde ise ilgililerin gösterecekleri gayrimenkul tâbiri, borçlunun 
şahsı adına kayıtlı olması tatbikatta şart kabul edilmektedir. Bu vaziyette mevcut parasına veya 
üçüncü şahıstaki istihkakına ihtiyati haciz vaz'olunan borçlunun şahsı adına borç miktarını karşı
layacak değerde gayrimenkulu tapuda kayıtlı değil ise bu bende göre teminat göstermek suretiyle ihti
yati haczin kaldırılması imkânsızlaşmaktadır. 

Gayeden uzaklaşmadan yani âmme alacağını, borçluyu 'mağdur etmeden de teminat altına almak 
mümkündür. Şöyleki; 

6183 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 5 inci bendinde zikredilen gayrimenkul mallar; borçlu 
adına kayıtlı olduğu gibi, 3 üncü şahıslar admada kayıtlı olabilir, bu halde: 3 ncü şahısların mu
vafakati ile alacaklı âmme idareleri bu gayrimenkuller üzerine haciz varakalarına müsteniden ha
ciz vaz'edebileceklcri gibi, istenildiği takdirde 3 ncü şahıslar tarafından, borçlunun borcuna kar
şılık olmak üzere tapuda alacaklı âmme idaresi lehine ipotek de yapabilirler. Aynı zamanda her iki 
halde de lüzum görüldüğü takdirde bu üçüncü şahıslar esas âmme borçlusuna müteselsil kefil ola
rak alınabilirler. 

Bu şekilde yapılacak bir tadil ile âmme alacağı bugünkü mevzuattakinden d'aha çok teminat 
•altına alındığı gibi, borçlu da uzun müddet mağdur edilmekten kurtarılmış olacaktır. 

îşte bu görüş ve kanaat ile 6183 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nei bendinin değiştiril
mesi uygun görülmüştür. 

Adalet Komisyonunun tezkeresi 

Rlület Meclisi 
Adalet Komisyonu 2 . 5 . 1962 
Esas No. : 2/131 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Adıyaman Milletvekili Arif Atalay ve 31 arkadaşının 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil 
usulü hakkında Kanunun 10 ucu maddesinin 5 numaralı bendinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi komisyonumuza havale buyurularak 2/131 numaraya kaydı bilicra bugün gündeme alınmış 
olmakla teklif sahibi ve ilgili bakanlıklar mümessilleri hazır olarak yapılan müzakeresi sonunda : 

Mezkûr kanun teklifinin ihtisas komisyonu bulunması hasebiyle ilk önce Maliye ve İçişleri ko-

M. Meeli&i ( S. Sayısı ; £ t ) 
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misyonlarında görüşülmesi bilâhara komisyonumuza havale buyurulması ittifakla kararlaştırılmış 
bulunduğundan gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

/. E. Tekinel 

Elâzığ 
N. Güray 

İzmir 
M. Uyar 

tmzada bulunamadı. 

Kâtip 
Kayseri 

M. Göker 

Erzincan 
8. Perinçek 

Kayseri 
H. Araş 

Aydın 
0. Apaydın 

îçel 
M. Arıkan 

tmzada bulunamadı. 

Balıkesir 
M. Tiritoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Mardin 
T. Oğuz 

Çanakkale 
B. Arat 

tmzada bulunamadı. 

İstanbul 
S. Vardarh 

Mardin 
E. K. Aylar 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. : 1/131 
Karar No. : 46 

9.5. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Adıyaman Milletvekili Arif Atalay ve 31 arkalarının 6183 s&yılı Âmme alacaklarının tahsili 
usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 numaralı bendinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi Adalet Komisyonunun 2 . 5 . 1962 tarih ve 2/161 - 12 sayılı kararı gereğince ko
misyonumuza havale buyurulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Âmme 'alacağının tesisinde 3 ncü şahısların gösıberece'kleri gaıyraımenlkuller üzerinde de ihtiyati 
haczin vaz'edilmiş olması, Hükümet temsilcisinin ileri sürdüğü borçluların takibe tabi tutulması 
prensibini zedeler mahiyette görülmemiştir. 

Teklif sahibinin izahı ve Hükümet temsilcisinin de kabul ettiği sebeplerden başka, âmme 
.alacaldaranıda bu şeikiMe ihtiyati haciz va'z'ımi' icaabetttiren muamelelerin ticari veya sınai alan
da üçüncü şahısların menafii veya zararları ile çok yakından ilgili bulunması, sebeplerini 
de dikkate alan kamisyonumuız üçüncü şahıslara aiit gayrimıenJkullıerin ihtiyati haciz mevzuu 
ittihazını, 

a) Borçlunun münasebette bulunduğu ticaret ve sanayi erbabının sermayedarların kâr ve
ya zurarlariyle yakından ilgili bulunması, 

b) Bu kanaldan himayeye mazhar olacak borçlunun işine aralık vermeden ihtiyati haczi ge-
retkiren sebebin neticesine kadar âtıl kalmadan çalışmasına devam ,edebileceği, 

c) Bu suretle borçlunun âtıl kalmanın telâfi edilmez zararından kurtulabileceği diğer taraf
tan borç filimi tahakkuk ettiği ve tahsilinin zaruri bulunduğu zamanda borçlunun ödeme gücü

nün daha yükselmiş bulunacağı, 
d) Bu sebeplerle arz ve talep alanında bu muameleye konu teşkil eden işin umumi mâna

da ve yeni vergi matrahlarının teşkilinde fayda sfcğlıyacağı, 
Düşünülerek teklifin bağlı metinde olduğu gibi tedvinine ve havalesi gereğince bir defa da 

M. Meclisi (8. Bayisi: di) 
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mahallî idarelerdeki tatbikatı bakımından da İçişleri Kçııni^yonuna tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmasına ivedilikle karar verildi. 

Maliye Komisyonu 
Kocaeli 

C. Babaç 

Adana 
y . Aktimur 

Başkanı Başkanvekili 
Muş 

8. Mutlu 

Bolu 
K. İnal 

Manisa 
Y. Yakut 

Sözcü 
Aydın 

N. Müren 

Erzurum 
G. Karaca 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

Kâtip 
Ağrı 

N. Oüfigör 

Gümüşane 
N. Kuşuker 

içişleri Komisyonu rapora 

Millee Meclisi > 
içişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/131 

Karar No. : 30 

28 . 5 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Adıyaman Milletvekili Arif Atalay ve 31 arkadaşının, 6183 sayılı Amme alacaklarının tah
sili usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nuınıaralı bendinin değiştirilmesine dıair 
olan kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle «komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Gerekçede belirtilen sebepler ve teklif sahibinin vermiş olduğu geniş izahat neticesinde, 
Maliye Komisyonunun raporu okunmuş ve ımezkûr raporda izah edilen husulşlar yerinde görül
müş ve Maliye Komisyonunca tanzim olumaın metin ile öncelik ve ivedilik ka ran fcoımisyonuımuz-
ca da aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek (Başkanlığa su
nulur. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı 
İzmir 

0. S. Adal 

Ankara 
t. S. Hatipoğlu 

m zad a buhınmad 

i. 
İmzad 

1 

Başkan V. 
Kırklareli 

.1. Eriş 

M r/urun ı 
A. Şenyurt 

Konya 
Kabadayı 
a bulunmıadı 

Sözcü 
Edirne 

/. Ertem 

Eskişehir 
S. Asbuzoğlu 

Kâtip 
Ambara 

Z. PehMvank 

İstanbul 
Z. Altmoğlu 

Kütahya 
$. Sarpaşar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 91) 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/131 
Karar No. 27 

10 .10 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 5 numa
ralı bendinin değiştirilmesine dair Adıyaman Milletvekili Arif Atalay ve 31 arkadaşının kanun 
teklifi Maliye ve İçişleri komisyonlarında görüşüldükten sonra 28 . 5 . 1962 tarihinde komisyonu
muza havale edilmekle, Hükümet temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Teklifin ve Maliye Komisyonunun mazbatalarının gerekçelerinde de bertafsil izah ve irae olun
duğu veçhile; 6183 sayılı âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesi, 
âmme alacaklarının tahsilinin teminat altına alınması için ihtiyati haciz müessesesini kabul etmiştir. 
İcra İflâs Kanununun ihtiyati hazce mütaallik 257 ve mütaakıp maddelerinde ihtiyati haczin ic-
rai hacze inkilâbı için muayyen bir müddet kabul etmiş bulunmasına rağmen adı geçen kanunun 
vergi ihtilâflarının nihai karara bağlanmasına kadar haczin devamına yol açması borçluyu telâfisi 
gayrimümkün mağduriyete duçar ettiği ıgibi, ihtiyati haczin kaldırılması için 10 ncu maddede gös
terilmesi muktazi teminatın sağlanmasındaki güçlük, borçlunun hususi, iktisadi ve ticari hayatına 
müessir olmakta ve binnetice tediye imkânlarını zayıflatmaktadır. * 

Bu itibarla âmme alacaklarının tahsilinde 3 ncü şahısların borçlu lehine gösterecekleri gayrimen-
kuller üzerinde ihtiyati haciz vaz'ınm kabulünün yukarda izah olunan mahzurları bertaraf edeceği
ne mütedair teklif sahibi ve Maliye Komisyonunun mütalâaları, komisyonumuzca da muhik ve 
mukni görülerek 10 ncu maddenin 5 nci bendinin Maliye Komisyonunca tanzim ve tedvin edilen 
metni aynen kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun, öncelik ve ivedilik kararma ittiba olunarak, havalesi gereğince Bütçe 
Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
İstanbul 

/ . H. TeUnel 

Elâzığ 
N. Güray 

İçel 
Ç. Kılıç, 

Balkanı Sözcü 
Denizli 
H. Oral 

Erzincan 
S. Perinçek 

İstanbul 
$, Vardarh 

Kâtip 
Kayseri 
M. Göker 

Erzurum 
N. Diler 

Kayseri 
ff, Araş 

Çanakkale 
B. Arat 

içel 
M. Arıkan 

Mardin 
T. Oğuz 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 91 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AKİF AT ALAY 

VE 31 ARKADAŞININ TEKLÎFİ 

6183 sa/ytlı Kanunun _. ncu maddesinin 5 nci 
bendinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6183 sayılı Âmme alacakları 
tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu mad
desinin 5 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar 
tarafından gösterilen ve namlarına kayıtlı; ala
caklı âmme idarelerince haciz varakalarına 
müsteniden haczedilen veya daire lehine üçüncü 
şahıslar müteselsil kefil alınmak suretiyle ipo
tek edilen menkul veya gayrimenkul mallar. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

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

MALÎYE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTlRtŞÎ 

6183 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci 
bendinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6183 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin 5 nci bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şa
hıslar tarafından gösterilen ve alacaklı âmme 
idaresince haciz varakasına müsteniden haczedi
len menkul ve gayrimenkul mallar.» 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 91) 
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Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu (J . 2 . l9(io 

Esas No. : 1/230-2/1X1 
Karar No. : İO 

MİLLET MKCLtSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisi Adalet Komisyonundan Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Adıyaman Mil
letvekili Arif Atalay ve 31 arkadaşının 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Ka
nunun 10 ncu maddesinin 5 numaralı bendinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi» ile Millet 
Meclisi gündeminde iken ilgisinden dolayı Bütçe Komisyonunda da müzakere edilmesi icabettiği 
mülâhazasiyle komisyona alınan «Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 60 ncı mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasamı» ilgili hükümet temsilcilerinin huzuriyle tetkik ve mü
zakere edildi : 

Gerek teklif ve gerekse tasarının, aynı kanunun ayrı iki maddesinin tadiline mâtûf bulunduğun
dan komisyonumuzca beraber tetkik edilerek bir metin halinde birleştirilmesi uygun görülmüştür. 

6183 sayılı Kanunun 10 ncu maddesini tadil eden teklif; bu maddenin 5 numaralı bendinin, 
üçüncü şahıslarında ilgililer lehine teminat gösterebilmelerini ve bu suretle borçlu bulunan ilgilinin 
ticari selâmete kavuşabilmesi için hem bir destek ve hem de bir fırsat verebilmesini temin gayesiy
le değiştirilmesini derpiş etmektedir. Komisyonumuzca da borcun ödenebilmesini sağlamak için ti
caret erbabı arasında dayanışmayı ve binnetice borçluya ödeme kolaylığı temin eden ve keza 
alacaklıyı da faydalandıran bu teklif, madde tedvin şekli daha uygun görüldüğünden Maliye 
Komisyonununun değişiklik yaparak kabul ettiği şekliyle kabul edilmiştir. 

0183 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair tasarıda ise: 7 günlük ödeme müd
deti içinde borcunu ödemiyen ve mal bildiriminde bulunmıyan ödeme emri bildirilen borçlunun, 
o mahallin mülkiye amirince hapsen tazyik edilebileceği hükmünün tadil edilerek, bu salâhiyeti 
îcra îflâs Kanununun 76 ncı maddesine mütenazır olarak icra tetkik mercii hâkimine tanınması 
derpiş olunmaktadır. 

Anayasanın kişi hakları ve ödevlerine taallûk eden ikinci bölümün 14 ncü maddesindeki kişi 
dokunulmazlığına uygun düşen tasan yerine görülmüş ancak; infazına başlanmış cezaların dur
durulmasının da icabettiğine dair olan Adalet Komisyonunun değiştirişini havi madde tedvini de 
adalet kaidelerinin gereği olarak mütalâa edildiğinden tasarının geçici maddesi bu mealde yapı
lan Adalet Komisyonu değişikliği ile, diğer maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

Kolmisyonumuzca yeniden tanzim edilen kanun tasarısı, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
H a t a y 
S. huü 
Aydın 

/. Sezgin 

(riimüşarıe 
S. Savacı 

Siirt 
A. Yaşa 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 
HanaJkkale 

Ş. İnal 

İzm. ir 
A7. Mirkelâmofjl it 

Trabzon 
A. Şener 

M. Meclisi 

Artvin 
,S'. 0. A m 

Elazığ 
("). P. Sama; 

Kastamonu 
S. Keskin 

Sivas 
M. Vural 

( S. Sayısı : 91 ) 

Aydın 
(). Apaydın 

(Jiresi.ui 
Söz hakkım malı tuzdur 

/. E. Kılıcoejln 

Mardin 
S. Aysan 

Yozgat 
V. Uyar 

http://Jiresi.ui
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PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÜtîŞİ 

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci 
bendi ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6183 sayılı Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu 
maddesinin 5 nci bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şa
hıslar tarafından gösterilen ve alacaklı âmme 
idaresince haciz varakasına müsteniden haczedi
len menkul ve gayrimenkul mallar». 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 60 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 60. — Kendisine ödeme emri tebliğ 
edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu 
ödemediği halde mal bildiriminde de bulunmaz
sa bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçme
mek üzere hapisle tazyik olunur. 

Hapisle tazyik karan, ödeme emrinin teb
liğini ve 7 günlük müddetin bitmesini mütaa-
lap tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra 

tetkik mercii hakimi tarafından verilir. 
Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca der-

Jıal infaz olunur. ' 
îcra tetkik mercii hâkimi tarafından veri

len hapsen tazyik kararlan (her türlü hare ve 
resimden muaftır.» 

GEÇtCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlü-
ğ*e girmesinden önce mer'i 60 ncı maddeye gö
re en büyük mülkiye memurunun veya tevkil 
edeceği zatın tasdiki ile tekemmül etmiş ve 
henüz infazına başlanmamış olan kararlar de
ğişik 60 ncı maddeye göre yeniden alınır, in
fazına başlanmış olanların infazı durdurulur. 

MADDE 3 Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

» • « 

M. MeclM ( S. Sayısı : 91) 
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Toplantı:2 M Î L L E T M E C L l S Î S. Sayısı : 

Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması ve hesap uzmanları kurulu kurulmasına dair 4709 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa

rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/302) 

T. C. 
Başbakanlık 1.10.196$ 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/1833 - 3153 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
21 . 9 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması ve 
Hesap Uzmanları Kurulu kurulmasına dair 4709 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet İnönü 

G E R E K Ç E 
Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Maliye Müfettişleri kendilerine kanun

larla verilmiş bulunan görevleri ifa edebilmek bakımından; aded itibariyle yetersiz bulunmakta
dırlar. 

Bu konu üzerinde Büyük Millet Meclisinde, bütçe görüşmeleri sırasında ısrarla durulmakta
dır. Gerçekten, her malî yıl bütçesinin görüşülmesi sırasında, komisyonlarda ve genel kurullarda, 
hemen her hatip vergi inceleme elemanları adedinin azlığını, vergi beyanname tetkikinin aded itibariyle 
yetersizliğini ortaya koymakta ve duruma çare bulunmasını talebetmektedir. 

Hakikaten Hesap Uzmanlarının inceliyecekleri vergi beyannameleri adedi günden güne armakta-
dır. Memleketimizdeki nüfus artışı ve iktisadi genişleme ile birlikte pek tabiîdir ki, vergi beyan
namesi vermek mecburiyetinde olan işletme adedi de artmaktadır. Şöyle ki; 1950 yılında Gelir ve 
Kurumlar Vergileri mükellef adedleri 50 000 den ibaret iken bu rakam 1960 ta 230 000 e yük
selmiştir. önümüzdeki yıllarda adedinin yeni mükelleflerin katılmasiyle 400 000 rakamına ula
şacağı ve sonraki on yılda ise 1 000 000 rakamına doğru yükseleceği kabul edilmiştir. 

Bu rakamlar, yukarıda belirtildiği üzere, yalnızca, Gelir ve Kurumlar Vergilerine aittir. Bun
lara, Gider Vergileri ve Veraset Vergisi beyannameleri, ayrıca yılda (3) milyona yakın adedde, 
muhtasar beyanname de katılmalı ve böylece hesap uzmanlarına ve maliye müfettişlerine verilen 
görevin ne derece geniş bir sahaya yayıldığı tasarlanmalıdır. 

Kaldı ki, hesap uzmanlarının gördükleri işler yalnızca vergi beyannamesi incelenmesinden 
ibaret kalmamakta, etüdler kanun tasarıları hazırlanması gibi, Maliye Bakanlığınca verilen ^air 
bâzı işler de bu inceleme elemanları tarafından yapılmaktadır. Keza diğer bâzı bakanlıkların bâzı 
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inceleme talepleri de hesap uzmanları tarafından karşılanmaktadır. 

Arz olunan bu iş hacının a karşılık mulh telif derecelerdeki hesap uzmanları* ve he
sap uzman muavinlerinin adetleri ise, bundan 17 yıl önce 1945 tarihli Kuruluş Kanununda tesbit 
olunan kadrodan yani 230 rakamından ibaret kalmıştır. 

Yabancı memleketlerde, vergi incelemesi yapan eleman adedi, Almanya, Fransa, İtalya'da 
5 000 nin üzerinde, A. B. D. terinde 20 000 nin üzerinde, Belçika gibi küçük bir ülkede 1 500 
adedinden fazladır. 

İşte arz olunan bu durum ve Büyük Millet Meclisinin bu konudaki belirmiş, sarih görüş
leri nazara alınarak kendilerine verilen kamu hizmetinin kısmen olsun daha yüksek bir oranda 
başarılabilmesini sağlamak amaeiyle hesap uzmanları kadrolarının artırılması, asgari bir hesap
la 500 adedlik bir kadro tesbiti Maliye Teftiş Kuruluna da 10 kadroluk bir ilâve yapılması uy
gun bulunmuştur. 

Şu noktada Önemle göz önünde bulundurulmalıdır ki, kurullara bu günlerde alınacak ele
manlar, bundan ancak 10 - 15 yıl sonra faydalı olmağa bağlıyacaklardır. Hesap uzmanlığı ve 
maliye müfettişliği elde edilmesi hayli güç, geniş iktisat, maliye ve hukuk kültürü istiyen ve 
uzun bir tecrübe devresine ihtiyaç gösteren ağır bir meslektir. 

Bu itibarla önümüzdeki yıllarda duyulacak olan olağanüstü ihtiyaçları karşılıyabilmek gaye
siyle şimdiden eleman yetiştirmeğe başlamak, gelecek için tedbirli ve hazırlıklı davranmak zaru
reti vardır. 

Bundan başka hesap uzmanları kadrolarının artırılması suretiyle, yüksek tahsil mezunu genç
ler için seviyeli bir iş sahası da açılmaktadır. 

Diğer taraftan hesap uzmanları kadroları ile birlikte kurulun büro hizmetlerini yürüten ba
kanlık merkezindeki ve Ankara, İstanbul ve îzmir devamlı inceleme yerlerindeki büro memur
ları ve müstahdemlerinin de kadrolarında bir artırma yapılması zaruri olup, kanun tasarısına 
bağlı cetvellerde, merkez ve illerde mevcut 10 aded büro personeline daha beş kadroluk ilâve 
yapılarak şimdilik 15 e yükseltilmesi teklif edilmektedir. 

Hic şüphe yok ki, teklif olunan hesap uzmanı kadroları bir yılda süratle doldurulabilecek 
değildir. Boş kadrolar bütçenin (L) cetveline alınarak muhafaza edilecek ve zaman içinde ihti
yaçla mütenasibolarak ve imtihanla 'alınan gençlerin yetiştirilmesi sağlanarak tahminen 5 veya 
en çok 10 yılda doldurulabilecektir. 

Hesap uzmanları kurulunun teklif olunan yeni kadroları 1963 malî yılı başından itibaren kul
lanılmağa başlanacak ve aynı malî yılda, bu kadrolardan aşağıda gösterilen bütçenin (L) cet
veline alınarak saklı tutulacaktır. 

D. Memuriyetin nev'i 

3 Müşavir Hesap Uzmanı 
4 Baş Hesap Uzmanı 
5 Birinci Sınıf Hesap Uzmanı 
6 İkinci > » » 
7 Üçüncü » » » 
8 Dördüncü » » » 
9 Beşinci » » » 

10 Hesap Uzman Muavini 

Aded 

4 
5 
20 
35 
40 
40 
45 
50 

Aylık 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 

Teftiş kurulunda, özellikle üst kadrolar sıkışmış olup terfi bekliyen müfettişler mevcut bulun
duğundan, yeniden ilâve edilen kadroların (L) cetveline alınması bahis konusu olmayıp kısa za
manda doldurularak ıkullanılmıası gerekmektedir. Teklif olunan kanun tasarısının ikinci madde 
siyle; Hesap Uzmanları Kurulu Kuruluş Kanununun altıncı maddesinin tatbikatta yeri olmıyan 
birinci fıkrası ve Vergi Usul Kanunu ile esasen evvelce kaldırılmış olan üçüncü fıkrası kaldırılmak
ta mevcut ikinci fıkra aynen tekrar edilmektedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 90 ) 



Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 
Karar No: 108 
Esas No: 1/302 

15 .10. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Kanunlar Müdürlüğünün 1 . 10 . 1962 tarih ve 15734 sayılı yazısiyle havale buyurulau, Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması ve Hesap Uzmanları Kurulu kurulmasına dair 
4709 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu; 

Gerek tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar ve gerekse temsilcilerin verdiği izahat ye
rinde görüldüğünden tasarının aynen kabulüne, ancak tasarıya bağlı 2 No. lu cetvelde Merkez 
Teşkilâtı kısmındaki 800 liralık şef kadrosunun müdür yardımcısı olarak, iller kısmındaki büro 
şefi olarak talebedilen 800 liralık 2 kadronun da büro müdürü olarak değiştirilmesine, havale
si gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar ve
rildi. 

Başkan Başkanvekili 
Kocaeli Muş Bolu Erzurum 

Cemal Babaç Sait Mutlu Kâmil înal Gıyasettin Karaca 

Gümüşane 
Necmeddin Küçükcr 

Kütahya 
Ali Erbek 

imzada bulunamadı 

Manisa 
Yakup Yakut 

Ordu 
Orhan Naim Hazinedar 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/302 

Karar No. : 38 
8.2. 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetve
lin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması ve hesap ıızmanlan kurulu kurulmasına dair 
4709 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve Maliye Komisyonu 
rapora komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır olduklan halde 
incelendi ve görüşüldü. 

Mezkûr tasan, vergi kontrolünü sağlıyacak elemanların adcden kifayetsizliği sebebiyle çoğaltıl
masını, buna mütenazır olarak büro hizmetlerini ifa edecek memur kadrolarının eklenmesini der
piş etmektedir. 

Tasannm gerekçesinde de bertafsil izah edildiği veçhile kadroları artınlmak istenen hesap 
ıızmanlan, vergi beyannamelerini incelemekte, türlü etütler yapmakta, ihtiyacın zaruri kıldığı 
kanun tasanlannı hazırlamakta ve ilgili Maliye Bakanlığının işlerini deruhte etmektedirler. Bu
gün ve gelecek günler için zaruri olan hazırlayıcı ve yetiştirici mahiyeti de bulunan tasarının ka
bulü komisyonumuzca da uygun mütaalâ edilmiş, Maliye Komisyonunun metni müzakereye esas 
tutularak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 90) 



— 4 -
1 nci ve 2 nci maddeler aynen kabul edilmekle beraber 1 nci maddede zikredilen (2) sayılı cet

velde Maliye Komisyonunca yapılmış olan değişiklik yerine diğer dairelerle teadülü sağlamak 
maksadiyle şef kadrosu (700) lira olarak değiştirilmiş ve şef yardımcısı kadroları cetvelden çıka
rılmıştır. 

Tasarının 28 . 2 . 1963 tarihinde kanunlaşmasının mümkün olamıyacağı göz önünde tutula
rak 3 ncü madde yayımı tarihinde yürürlüğe girecek şekilde, esas kanuna uyularak 4 ncü mad
de de (Bakanlar Kurulu yürütür.) şeklinde değiştirilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Erzurum 
C. önder 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

1. Baran 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
Fi. C. Yılmaz 

Sakarya 
N. Bayar 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Trabzon 
A. Şener 

Bu rapor Sözcüsü 
Yozgat 

V. Uyar 

Bilecik 
Ş. Binay 

Kastamonu 
S. Keskin 

Mardin 
Şevki Aysan 

M. Meclisi (Ö. Sayısı: 90) 
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HÜKÜMETlN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması ve Hesap Uzmanları Kurulu kurulmasına 
dair 4709 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiş

tirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . 6 . 1939 günlü ve 3656 
sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmından ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve ye
rine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
konulmuştur. 

MADDE 2. — Hesap Uzmanları Kurulu ku
rulmasına dair olan 28 . 3 . 1945 günlü ve 4709 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«MADDE 6. — Hesap uzmanlarına görev 
kurul başkanlığınca veya başkanlığın yetkili 
kılacağı diğer hesap uzmanları tarafından ve
rilir. 

İncelenmesi yalnız hesap uzmanlarına bıra
kılacak vergileri ve bunların yerlerini Maliye 
Bakanlığı belli eder. Bu suretle belli edilen 
yerler dışında devamlı veya geçici bir şekilde 
hesap uzmanı kullanılması, o yer memurlarına 
kanunların verdiği inceleme ve yönetim yetki
lerini kaldıramaz.» 

MADDE 3. — Bu kanun 28 . 2 .1963 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

21 9.1962 

Başbakan 
/ . înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. 0. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı V. 

/ . Sancar 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı Y. 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı 

S. Kurutluoğlu 

PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması ve Hesap Uzmanları Kurulu kurulmasına 
dair 4709 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiş

tirilmesi hakkında kanun tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

M. MeclM ( S. Sayısı: 90) 
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Hü. 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlıı 

Millî Eğitim Bakanı, 
§. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Balkanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. Öçten 

Sanayi Bakanı Ba. 
F. Çelikbas 

Maliye Bakanı V. 
O. öztrak 

Bayındırlık Bakam 
t. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakam 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ya. ve Tıırz. Bakanı V. 
M. Ete 

îmar ve iskân Bakanı 
F. K. Gökay 

D. 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Aded Aylık 

Hesap Uzmanları Kurulu 

3 Hesap Uzmanları Kurulu Baş
kanı 1 

3 Müşavir Hesap Uzmanı 3 
4 Başlıesap Uzmanı 15 
5 Birinci Sınıf Hesap Uzmanı 25 
6 ikinci Sınıf Hesap Uzmanı 30 
7 Üçüncü Sınıf Hesap Uzmanı 30 
8 Dördüncü Sınıf Hesap Uzmanı 35 

1 500 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

9 Beşinci Sınıf Hesap Uzmanı 45 
10 Hesap Uzman Muavini 46 

Hesap Uzmanları Kurulu Kalemi 

6 Müdür 
7 Müdür Muavini 
8 Kalem Şefi 

10 Mümeyyiz 
11 Memur 
12 Memur 

600 
500 

950 
800 
700 
500 
450 
400 

236 

3 Maliye Müşavir Müfettişi 

5 Birinci Sınıf Maliye Mü
fettişi 

6 ikinci Sınıf Maliye Müfet
tişi 

[2] SAYILI CETVEL 

3 1 500 

3 1 100 

950 

10 

M. Meclisi. 

Hesap Uzmanları Kurulu 

Kurulu 3 Hesap Uzmanları 
Başkanı 

3 Müşavir Hesap Uzmanı 
4 Baş Hesap Uzmanı 
5 Birinci Sınıf Hesap Uzmanı 
6 ikinci Sınıf Hesap Uzmanı 

(S. Sayısı: 90.) 

1 
9 

40. 
50 
60 

1 500 
1 500 
1 250 
1 100 
950 



D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

7 Üçüncü Sınıf Hesap Uzmanı 70 
8 Dördüncü Sınıf Hesap Uzm/anı 80 
9 Beşinci Sınıf Hesap Uzmanı 90 

10 Hesap Uzman Yardımcısı 100 

500 

Hemp Uzmanları Kurulu Bürosu 

MERKEZ 

800 
700 
600 
500 

6 

7 

7 

8 

9 

10 

Hesap Uzananları 
Büro Müdürü 
Hesap Uzmanları 
Büro Yar. 
Hesap Uzmanları 
Büro Şefi 
Hesap Uzmanları 
Büro Şef. Yar. 
Hesap Uzmanları 
Büro Memuru 
Hesap Uzmanları 
Büro Memura 

Kurulu 

Kurulu 

Kurulu 

Kurulu 

Kurulu 

Kurulu 

1 

l 

1 

2 

1 

1 

950 

800 

800 

700 

600 

500 

D. Memuriyetin nev'i 

11 Hesap Uzmanları Kurulu 
Büro Memuru 

Aded Aylık 

450 

Hesap Uzmanları Kurulu Grup Büroian 

İLLER 

7 Hesap Uzmaın'ları Grup Büro 
Şefi 

8 Hesap Uzmanları Grup Büro 
Yar. 

9 Hesap Uzmatoları Grup Büro 
Memuru 

10 Hesap Uzmanları Grup Büro 
Memuru 

11 Hesap Uzmanlları Grup Büro 
Memuru 

12 Hesap Uzmanları Grup Büro 
Memuru 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

800 

700 

600 

500 

450 

400 

Millet Meclisi Maliye Komisyonunun değiştiricine 
bağlı cetvelde yapılan {değişiklik 

2 No. lu cetvelde : 
Merkez Teşkilâtı kısmındaki 800 liralık şef 

kadrosu müdür yardımcısı olarak, 
Yine 2 No. lu cetvelde : 

İller kısmındaki 800 liralık büro şefi kadro
ları da büro müdürü olarak, 

Değiştirilımiştir. 

Plân Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Tasarıya i'lişik (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYIU CETVEL 

3 1 500 ! Hesap Uzmanları Kurulu 3 Maliye Müşavir Müfettiği 

5 Birinci Sınıf Maliye Müfettişi 3 1 500 

6 İkinci Sınıf Maliye Müfettişi 4 950 

10 

3 Hesap Uzmanları Kurulu 
Babanı 1 1 500 

3 Müşavir Hesap Uzmanj 9 1 500 
4 Baş Hesap Uzmanı 40 1 250 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 90 ) 



D. Memuriyetin nev'i 

5 Birinci Sınıf Hesap Uzmanı 
6 İkinci Sınıf Hesap Uzmanı 
7 Üçüncü Sınıf Hesap Uzmanı 
8 Dördüncü Sınıf Hesap Uzmanı 
9 Beşinci Sınıf Hesap Uzmanı 

10 Hesap Uzman Yardımcısı 

— 8 — 
Aded Aylık I D. 

50 
60 
70 
80 
90 

100 

500 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 

Hesap Uzmanları Kurulu Bürosu 

6 

7 

8 

9 

10 

MERKEZ 
Hesap Uzmanları 
Büro Müdürü 
Hesap Uzmanları 

Kurulu 

Kurulu 
Büro Müdür Yardımcısı 
Hesap Uzmanları 
Büro Şefi 
Hesap Uzmanları 
Büro Memuru 
Hesap Uzmanları 
Büro Memuru 

Kurulu 

Kurulu 

Kurulu 

1 

2 

2 

1 

1 

950 

800 

700 

600 

500 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

11 Hesap Uzmanları Kurulu 
Büro Memuru 1 450 

8 

Hesap TJzmanlan Kurulu Grup Büroları 

İLLER 

7 Hesap Uzmanları Grup Bü
ro Müdürü 

8 Hesap Uzmanları Grup Bü
ro Şefi 

9 , Hesap Uzmanları Grup Bü
ro Memuru 

10 Hesap Uzmanları Grup Bü
ro Memuru 

11 Hesap Uzmanları Grup Bü
ro Memuru 

12 Hesap Uzmanları Grup Bü
ro Memuru 

800 

700 

600 

500 

450 

400 

-o^< 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 90 ) 



Dönem : 1 0 7 
Toplantı: 2 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O f 

Tekel Genel Müdürlüğü binası için gelecek senelere sari taahhütlere 
girişilmesi hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân Ko

misyonları raporları (1 /267) 

T. V. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20 . 8 . 1962 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1807/2630 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 6 . 8 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü binası inşası için 
gelecek senelere sari taahhütlere girişilmesi hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
ismet inönü 

Başlbaikajı 

GEREKÇE 

7077 sayılı Kanunla, Genel Müdürlük binası yapılması için, senelik tediye miktarı 3 000 000,00 
lirayı geçmemek üzere 6 000 000,00 liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye Te
kel Genel Müdürlüğü salahiyetli kılınmış idi. 

Bir yetkiye dayanılarak hazırlanan proje ve keşifler Bayındırlık Bakanlığınca 7 430 226,00 li
ra keşif bedeli üzerinden tasdik edilmiş ve inşaatın birinci kısmi 4 491 651,29 lira keşif bedeli üze
rinden ihaleye çıkarılarak mukaveleye bağlanmış ve 1958 yılında işe başlanmıştır. 

Bu inşaat için bütçenin 735/11 nci faslından 4 406 391,99 lira sarf edilmiş olup, inşaata halen 
devam edilmektedir. 

Bu inşaatın ikmal edilebilmesi için, aşağıda açıklanan sebeplerden dolayı, evvelce verilmiş olan 
6 000 000,00 liralık yetkiye ilâve olarak 3 500 000,00 liranın daha sarfına yetki verilmesi zaruri gö
rülmektedir. Şöyleki : 

1. Yukarda belirtildiği üzere, Genel Müdürlük binası için 6 000 000,00 liranın sarfına, yetki ve
rilmiş olmasına mukabil, mezkûr binanm Bayındırlık Bakanlığınca tasdikli keşif bedeli 7 430 226 
lirayı bulmuştur. 

2. Bina projesinin müsabakaya konulmuş olması dolayısiyle, proje mimarına ödenmesi iktiza 
eden müsabaka, proje ve kontrollük ücretleri yekûnu 466 207,52 lira olarak hesaplanmış olup, bu 
meblâğın bina maliyetine ilâvesi icabetmektedir. 

3. İnşaatın devamı sırasında, binanın arka kısmındaki toprak kütlesinin kayması tehlikesi zu
hur etmiş ve bu toprağı tutmak için bir istinat duvarı inşasına zaruret hâsıl olmuştur. Ancak, bu 
duvarın pahalıya mal olacağı ve fazla yüksek olmasının mimarî bakımdan mahzur teşkil edeceği 
mülâhazası ile, bu duvarın inşasından sarfınazar edilerek, binanın arka kısmında tehlike teşkil 
eden sahanın ve üzerindeki ahşap ve kârgir binaların istimlâki ile toprak kütlesinin hafredilmesi ve 
bu suretle Mnaya bir arka bahçe temini uygun görülmüş, bu yolda yapılan tetkikat ve hesap ne
ticesinde, bu .istimlâk ve hafriyat işleri için 1 603 566,48 liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bu üç maddede açıklanan sebepler dolayısiyle binanın ikmali için ilişik hesapta açıklandığı üze-
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i'e ceman 9 500 000 liraya ilıtiyaçolup, kanunla verilmiş bulunan (i 000 000,00 liralık salahiyete ilâ
veten 3 500 000 liralık daha ilâve bir salâhiyete lüzum vardır. 

Diğer taraftan, birinci kısım inşaatının büyük bir kışını ikmal edilmek üzere olup, binanın ikin
ci kısım inşaatının 1902 yılında ihaleye çıkarılabilmesi ve tesisat işleri de dâhil olmak üzere kısa 
bir zamanda hizmete hazır bir vaziyete getirilebilmesi için, evvelee bir yıllık tediye miktarı olarak 
verilmiş olan (3) milyon liralık salâhiyetin de (4,5) milyon liraya, çıkarılması ieabetmektedir. 

Yukarda yazılı mucip sebepler muvacehesinde 7077 sayılı Kanunun birinci maddesinin ilişik 
metninde yazılı olduğu şekilde tadiline zarnrel görülmektedir. 

(Yeni yapı ve esaslı onarımlar lrıııııııı Müdürlük binası Inş.) 

Fasıl 751/10 
Lira K. 

İnşaatın I nci keşif bedeli 7 430 225 00 
Kontrollük hizmetleri v. s. 466 207 52 
Yeniden istimlâk edilcek arsa. ve 
binaların istimlâk bedeli I 300 000 00 
Toprak hafriyatı işleri 303 566 48 

Yekûn 9 500 000 00 
Mevcut yetki 6 000 000 00 

Lüzumlu olan bakiye yetki 3 500 000 00 
1958 - 1961 yılma kadar sarf edi
len 4 406 39] 99 
İşin ikmali için lüzumlu olan tah
sisat 5 093 608 01 

Yekûn 9 500 000 00 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 
MilUt Meclisi 

(İümrük ve Tekel Komisyonu , 22 . 10 . 1962 
Karar No: 18 
Esas No: 1/267 

Yüksek Başkanlığa 

Baş'kanbğıaırz ıtaml'ımdan komisyonumuza havale buyuru! an «Teikel 'Genel Müdürlüğü biına.sı 
inşaisı ilcin geiecök senelere «âri taıahlhütlere girişilin esıi halkkındaiki; 7077 sıayılı Kanunun birinci 
malddosinin değişitirilmies'i hakkında kananı tasansıı» lliiküımeil denısil çilerin in iştirakiyle tetkik ve 
TiLÜızaikene olundu. 

Tatsaı-ıran gerekçesi nıde ısend edilien fikirler feoımiısyonu'mıızca, da uygun mütalâa edilerek, ta
sarının gerekçesi ve nıeıtni laynen kalbul edilmiştir. 

'Bült'çc Komisyonuna kava I e eıdillmiek üzene Yüksel k Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Bu 'tus/arn için Sözcü. 
Gaziantep Giresun İstanbul Kütahya 

O. O. Bilen A. Cüceoğlu t. Apak M. Kesen 
Muğla Samsun Sinop Tokat 

C. Oskay F. Geveci H. Tan M. Kazova 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 87 ) 
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Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/267 
Karar No. : 34 

8 . 2 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğü binası inşası için gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Gümrük ve Tekel 
Komisyonu rapora, komisyonumuza havale edilmiş olmakla, ilgili Hükümet mümessillerinin iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarı, gerekçesinde de belirtildiği üzere 7077 sayılı Kanunla Tekel Genel Müdürlük binası için, 
senelik tediye miktarı 3 000 000 lirayı geçmemek üzere 6 000 000 liraya kadar gelecek yıllara sâri 
taahhütlere girişmeye yetki verilmiş, bu yetkiye dayanılarak da 1958 yılında inşaata başlanmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığınca-yapılan keşif bedeli 6 000 000 liranın üstünde bulunduğundan, ayrıca 
istimlâk ve hafriyat içinde ödeneğe ihtiyaç hâsıl olduğundan bu yetkinin 9 500 000 liraya çıkarıl
masını ve yıllık tediye miktarının da 4 500 000 liraya iblâğını derpiş eden tasarı komisyonumuz
ca da uygun görülerek Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Aynı zamanda Genel Müdürlüğün Ankara'ya nakli hususunun, işlerin kolaylıkla yürütülmesi ve 
bâzı masrafların tasarrufu bakımından tetkike tabi tutulması temenniye şayan görülmüştür. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kuralım tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa, sunulur. 

Başkan 
Hatay 

S. İnal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Erzurum 
C. Önder 

Konya 
Muhalifim. 

/. Baran 

Sakarya 
İV. Bayar 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

Gümüş ane 
8. Savacı 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Yozgat 
V. Uyar 

Bu rapor Sözcüsü 
Konya 

R. özal 

Bilecik 
Ş. Binay 

Kastamonu 
8. Keskin 

Mardin 
Ş. Aysan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 87 ) 
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HÜKpMETÎN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü binası inşası için 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi 
hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesi-- • 
* nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü bi
nası inşaatı için gelecek yıllara sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkındaki 7077 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir- : 

«Madde 1. — Genel Müdürlük binası inşa
atı için yıllık tediye miktarı (4 500 000) lirayı 
geçmemek üzere (9 500 000) liraya kadar ge
lecek. yıllara sâri taahhütlere girişmeye Tekel 
Genel Müdürlüğü yetkilidir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

6 . 8 . 1962 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
M. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. Ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri'Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

§. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakam 

O. öztrdk 

Devlet Bakam 
R. Aybar 

Adalet Bakanı, 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu'. 
Maliye Bakanı 

F, Melen 
Bayındırlık Bakanı 

î. Seçkin 
9a. ve Sik Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Babanı 

M. İzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ulaştırma Bakanı 

R. Öçten 
Sanayi Bakanı Ba, - Ya. ve Turizm Bakanı 

F. Çelikbaş C. T. Kcvra&apan 
İmar ve İskân Bakam 

F. K. Gökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : $7 ) 



Donem : 1 T A 
Toplantı:2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : /%) 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Onaldı'nm, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 

dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2 /243) 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin de
ğiştirilmesiyle bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine emirlerinizi saygı ile rica ederim. 
('•uımhuriyet Senatosu 

Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı 

GEREKÇE 

Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin (Z) fıkrasında, yabancılarla evli olanların memur 
olamıyaçaları, memur iken evlenenlerin müstafi sayılacakları hükme bağlandığı için, sonradan 
çıkan bâzı kanunlar ve bu arada Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu benzeri hü
kümlere yer vermiştir. 

Bu hükümler, 1924 Anayasasında olduğu kadar yeni Anayasanın koyduğu esaslara uymaz 
ve insan Hakları Evrensel Demecinin mütaaddit maddeleri ile, ve bilhassa 16 ncı maddesi ile 
açık bir çelişme halindedir. Türk Vatandaşlığı Kanununun 13 ncü maddesi Türk erkeklerle 
evlenen yabancı kadınların Türk olacaklarını hükme bağladığına göre, Memurin Kanunu
nun zikredilen hükmünün ve o hükme muvazi olarak çıkarılan diğer kanunların tatbik 
imkânımdan mahrum kalacağı düşünülebilir. Buna rağmen, bâzı hallerde mezkûr hükümlerin 
tatbik edildiğine şahidolunmaktadır. Bu kanunlar arasında bilhassa T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 84 ncü maddesinin tatbik edilişi, büyük adaletsizliklere sebebolmaktadır . 

Filhakika, Memurin Kanununa tâbi bâzı kurumlar, eski tâbiiyeti yabancı olan, fakat Türkle 
evlendikleri için Türk vatandaşlığını kazanmış bulunan kadınların kocalarını, haklı olarak, 
yabancı ile evli addetmekte ve bu yerinde görüş sayesinde, karıları eskiden yabancı, fakat 
filhal Türk olan memurlar hizmetlerini ifaya devam edebilmektedirler. Bu gibi memurlar 
ölüm veya sair bir sebeple vazifeden ayrıldıkları takdirde T. C. Eemkli Sandığı Kanununun 
geçici 84 ncü maddesine istinaden müstafi addedilip emeklilik haklarından mahrum bırakıl
maktadırlar. Bu görüş ve tatbikat neticesinde, yabancı ile evlendikten sonra fiilen vasifesine 
devam eden ve meselâ evelnmesinden 30, memuriyete intisabından 28 sene sonra Ölen bir memu
run otuz seneden beri Türk vatandaşı olan karısı ile an'asıl Türk vatandaşı bulunan çocuk
ları emeklilik hakkından istifade edememektedirler. Yahut aynı şekilde usun seneler memle
kete hizmet etmiş bir vatandaş, ihtiyarlık günlerinde, karısının eski tâbiiyeti dolayısiyle yegâne 
maddi teminatı olan emeklilik hakkından mahrum bırakılmaktadır. 

Senelerce memlekete hizmet etmiş, mukabilinde maaş almış, vergilerini ve emeklilik kesenekle
rini ödemiş olan bir memurun kendisi, eşi ve çocukları en çok yardıma muhtaçolduklan bir za-
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manda, mâkul hiçbir sebebolmaksızın diğer memurlardan farklı bir muameleye tabi tutulmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi şahısların kendilerinin ve yakınlarının is
tikballerini teminat altına alan bir sosyal sigorta müessesesi olan emeklilik haklarının, iştirakçinin 
karısının eski tâbiiyeti dolayısı ile, hem de fiilen yapılmış uzun hizmet yıllarından sonra, ortadan 
kalkıvermesi hukuk prensipleri ile bağdaştırılması mümkün olmıyan bir haldir. 

Kaldı ki, bu hal çok kere Medeni Hukukumuzda yeri olmıyan hülle müessesesini de ihya etmek
tedir. Şöyle ki; ecnebi kadın evlenme ile vatandaşılk Kanununa göre Türk olmasına rağmen emek
lilik bakımından ecnebilik sıfatını kaybetmiyor. Bu şekildeki evlilik müessesesini bozup tekrar 
aynı kadınla evlenen erkek Türk vatandaşı ile evlenmiş sayılıyor İd, bu hal düpedüz hileye cevaz 
vermek olur. 

Aslında Memurin Kanununun sakat bir hükmü dolayısiyle ortaya çıkan bu durumu, hiç olmazsa, 
emeklilik hakkı bakımından tashih edebilmek endişesi ile, T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçi
ci 84 ncü maddesinin aşağıdaki kanun teklifine uygun olarak değiştirilmesi zaruri gözükmektedir. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 19 . 1.0 . 1962 
Esas No : 2/243 
Karar No : 117 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Emekli Sandığı, Dışişleri, Millî Savunma, Maliye Bakanlıkları temsilcileri ve teklif 
sahibi huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Yabancı kız veya kadınlarla evlenmiş veya evlilik dışında karı koca gibi birlikte yaşamakta 
bulunmuş olanların istifa etmiş sayılacakları ve emeklilik haklarından mahrum bırakılmaları hü
kümlerinin kaldırılması hakkındaki bu kanun teklifinin gerekçesinde izah olunan hususlara ko
misyonca iştirak olunmuş ayrıca yabancı kız ve kadınlarla evlenenler ve evlilik dışı birlikte ya-
şıyanlar hakkında 788 sayılı Memurin Kanununun dördüncü maddesinin (z) fıkrasına ve bu 
fıkrayı esas olarak alan teşkilât kanunlarındaki atıflara ve teyidi hükümlere mesnet teşkil eden 
endişenin esası üzerinde duruldu; 788 sayılı Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin müzakere
sine ait zabıtnamelerde yabancı kız ve kadınlarla evli bulunanlar ve evlilik dışı birlikte yaşıyan-
lar hakkındaki hükmün leh veya aleyhinde tek söz söylenmemiştir. 5434 sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin müzakeresine ait zabıtnamede araştırmalarımıza esas 
teşkil eden husus 27.5.1949 B. 94 cilt 19, sayfa 928 de Tokat Milletvekili Nâzım Paray tarafın
dan izah edilmiştir. 

özet olarak; «kabul ettiğimiz insan Hakları Beyannamesinin 16 ncı maddesinin birinci fıkra
sına göre erkek, kadın buluğ yaşından itibaren ırk, vatandaşlık ve din bakımından hiçbir kayıt
lama olmaksızın evlenme ve bir aile kurma hakkına haizdir. Evlenme yönünden evlilik esnasında 
ve evlenmenin feshi sırasında eşit haklara sahiptir, deniliyor. 84 ncü maddenin geri alınıp bu 
beyanname ile telif edilmesini rica ediyorum» denilmesi suretiyle ortaya atılmıştır. 

Maliye Bakanı ismail Rüştü Aksal «Bu madde şimdiye kadar mevzuata göre tedvin edilmiştir. 
Mütalâa yerindedir. Maddeyi komisyona alalım. Bu esas dâhilinde tetkıka tabi tutalım» demiştir. 

B. 97. — 31 . 5 . 1949 tarihinde ise Komisyon Sözcüsü Sait Azmi Pevzioğlu mealen «konulan 
tahdit veya tevsiin beyanname ile tearuz teşkil etmediğini her devletin kendi emniyetini sağlama 
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bakımından seyahat için bâzı emniyet tedbirleri ve tahditleri alabileceği gibi başka milletler mev
zuatında mümasil hükümler bulunduğundan evlenme hakkında da devletlerin kendi emniyetleri ba
kımından tedbir alabileceğini ileri sürmüş, buna mukabil 84 ncü maddenin tnsan Hakları Beyan
namesi ile tearuz ettiği ve komisyonun vazifesi dışında kaldığı yolunda Nâzmi Paray'ın müda
faası dikkate alınmadan madde kabul edilmiştir. Böylece; insan Hakları Beyannamesi ile telifi 
kabil olmadığı ve antidemokratik vasıf taşıdığı iddia olunan T.C. Emekli Sandığı Kanununun ge
çici 84 ncü maddesinin vaz'ı sebebi, 

A) Daha önce ısdar olunan kanunlarda mümasil takyidat ve tedabir ve tahdidat mevcut bu
lunmasına, 

B) Diğer devletler mevzuatında da seyahat hürriyetini tahdit gibi mümasil kayıt ve tedbir
lerin bulunmasına, 

C) Daha önemli olarak Devletin emniyet ve selâmetinin teminine, 
îstinadettirilmiştir. 
Yine müzakere zabıtlarından tnsan Hakları Beyannamesinin bu maddesinin tedvini sırasında 

henüz Millet Meclisince tasdik edilmemiş yalnız milletlerarası bir akidolarak temsilcilerimiz ta
rafından imzalanmış olduğu anlaşılmaktadır. Müzakerelerin cereyan tarzından o tarihte bu mede
ni vesikanın bütün şümulü ile kavranmış bulunmadığı zihinlerde eski endişelerin yaşadığı ve 
esasa mütaallik esaslı tedbirlerin düşünülmediği de görülmektedir. 

Yeni bir devrin içine girdiğimiz bu devrede mümasil medeni milletler seviyesinde düşünmeye, 
iptidai ve antidemokratik düzeni bırakıp, milletimizin karakterine, mizacına ve şerefine uygun 
modern kanunlar vaz'ma zorunlu bulunduğumuz kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nurlu yolda bizlere 
önder olan Anayasamızın 10 ncu maddesinde temel hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığı prensi
bini vaz'etmiş ve 35 nci maddesine, «Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ailenin ana ve çocuğun 
korunması için gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtı kurar» demiştir. 58 nci maddesinde, «Her Tür
kün kamu hizmetlerine girme hakkını, ödevin niteliklerinden başka hiçbir ayrım gözetilemiyece-
ğini tesbit ettikten sonra 117 nci madde ile memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetki
leri, hakları ve yükümleri, aylık ve ödenekleri, diğer özlük işleri kanunla düzenlenir», demiştir. 
Diğer taraftan 1 312 Türk Vatandaşlığı Kanununun 2 nci maddesinde; 

A) Türkiye'de doğup da anası babası belli olmıyan, 
B) Türkiye'de doğup da anası, babası veya bunlardan birisi vatansız olan, Türkiye'de veya 

ecnebi memlekette evlilik haricinde Türk anadan doğan veya Türk babadan olan çocuklar Türk 
vatandaşıdır, diyor ve bahse konu teşkil eden Memurin Kanunu 4 ncü maddesi ile buna atıf 
yapan teşkilât kanunları ve 5434 sayılı Kanunun geçici 84 ncü maddesi bu gibilerin Devlet me
muriyetlerinde istihdamlarına dair mâni hükmü muhtevi bulunmuyor. Bunun gibi Vatandaşlık 
Kanununun 5 nci ve 6 nci maddelerine göre Türk Vatandaşlığını iktisabedenlerin çocukları hak
kında da hizmete alınmaya mâni hüküm bulunmuyor. 

Kaldı ki aynı kanunun 13 ncü maddesine göre bir Türk ile evlenmiş bulunan ecnebi kadınlar 
Türk Vatandaşı olurlar, diye mevzu hüküm bu gibi kadınlarla evlenen Türk erkeklerinin Ana
yasa ile de tesis ve temin edilmiş haklarına rağmen Memurin ve Emekli Sandığı kanunlariyle 
kabul edilmemiş, emniyet tedbirleri mülâhazası ile tecziyelerine, müktesep haklarının iptaline, 
ailenin felâketine, ana ve çocukların perişanlığına sebep teşkil etmiştir. Ne gariptir ki, bunun ak
sine bir yabancı ile evli bulunan Türk kadınları Türk kaldıkları için pekâlâ Devlet memuru ola
bilirler ve haklarında erkeklere aidolan Memurin Kanununun 4 ncü ve Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 84 ncü maddeleri hükümleri uygulanmaz. 

Mevzuatımız eski zamanlardan kalma yarımyamalak ve modern anlayışın hakiki icaplarına 
uymaz boşluklarını tadada lüzum kalmadan bu konuda esas prensibin, karı - koca alâkasmdan 
önce kendilerine devlet sırrı emanet edilmeye namzet memuriyetlere alman asker ve sivil perso
nelin hizmete alınırken aile durumlarını şahsi ahval ve karakterleri ve zaıfları inceden inceye tes
bit edilmek ve terfi kademelerinde âmirlere otoriter ve temsilî vazifeler tevcih olunurken hükü-
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metler tarafından sıkıca tahkik vasifelerinin devamı müddetince hassasiyetle takibedilmelerinden 
başka bir surette düşünülmeyeceği anlaşılıyor. 

Kaldı ki, sigorta primi mahiyetinde yıllaroa ödenmiş bir meblâğın kendisine temin ettiği emek
lilik, dul ve yetimlerin maaş hakkını bu sebeple cezaen iptal, hukuk kaidelerine de uymaz. 

Yeniden düzenlenmekte olan Devlet Personel ve Teşkilât ve Emeklilik kanunları ile Memurlar 
Kanununda yeni Anayasa ve ileri medeni seviyedeki denktar mevzuatı ile telif edileceği bedeheti 
karşısında halen devam etmekte ve ilim çevrelerinde de acı tenkidlere yol açan bu durumun ıs
lahı bakımından ikmalen tedvin olunan ekli metnin kabulüne, havalesi gereğince Bütçe Komisyo
nuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Başkan Sözcü 
Kocaeli Aydın Adama Bolu 
C. Babaç N, Müren Y. Aktimur K. İnal 

Manisa Kütahya Çorum Zonguldak Milletvekili 
Y. Yakut A. Erbek İştirak ediyorum iştirak ediyorum 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı /. Tombuş S. T. Müftüoğlu 

Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu -S . 2 . 1963 
Esas No: 2/243 
Karar No: 33 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSKK BAŞKANLİĞİNA 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 84 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
Millî'Savunma, Maliye Bakanlıkları ve Emekli Sandığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi 
ve görüşüldü. 

Teklifin hukuki mevzuat karşısındaki durumu : 
Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası tedvin zamanı itibariyle 5434 sayılı T. C. 

Emekli Sandığı Kanunundan mukaddemdir. Bu itibarla T. C. Emekli Sandığı Kanunu Memurin 
Kanununa mütenazır olarak sevk edilmiştir. Halbuki Memurin Kanununun 4 ncü maddesi ve buna 
mütenazır bulunan T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü maddesi gerek teklif sahibinin 
gerekçesinde ve gerekse Maliye Komisyonunun raporunda mufassalan izah edildiği üzere 1924 ta
rihli Anayasamıza, yeni Anayasamıza, insan Hakları Evrensel Beyannamesine ve Türk Vatandaş
lığı Kanununa aykırıdır. Bu itibarla tatbikatta hukuki izahi imkânsız hallerin tahaddüsüne sebeb-
olduğu gibi kanuna karşı hile müessesesine de sebebolmakta ve vatandaşları maşeri vicdanca mu
hik görülebilecek muvazaalı yollara sürüklemektedir. Bir taraftan da erkek ve kadın arasındaki hu
kuki müsavatı erkekler aleyhine rahnedar etmektedir. Ezcümle : 

Tadili teklif olunan madde yabancı bir kadınla evlenen erkek memur Türk vatandaşına uygu
landığı halde yabancı ile evlenen Türk Kadınları Vatandaşlık Kanununun 13 ncü maddesine göre 
Türk kaldıklarından bunlara uygulanamaz. 

Yeni Anayasamızın 10 ncu maddesi ile temel hak ve hürriyetlere dokunulamıyacağını bir esasi 
kaide olarak vaz'etmiştir. Halbuki tadili istenen hüküm Anayasanın bu hükmüne, şahısların evlen
me serbestisi ve hürriyeti yönünden takyit teşkil eder mahiyettedir. Aynca her Türk'ün kamu hiz
metine girme hakkını nizamlıyan Anayasamızın 58 nci maddesine mugayirdir. 
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ıCkımyetinr^ufiuıvvâsü' bulunduğu merhalede emekliliğin sosyal ıbiB îgorta oddugu üaerinde itti

fak edilen, izahtan: vAreste bir keyfiyettir; Bu hakkın kanunla ortadan kaldınlmasr adalet ve naöafet 
kaideleriyle tezat teşkil eder. 

Bu sebeple teklif komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

Maliye ItÖttlİyonunca 84 ncü madde kaldırılmış ve bâzı hükümlerin" ek madde olarak tedvin 
edilmiştir. 

. 84 ncü maddenin tamamen kaldırılması, Millî Savunma Bakanlığı mevzuatında bâzı boşlukla
rın meydana gelmesine sebebolduğu alman izahattan anlaşılmış olduğundan 84 ncü maddedeki 
(Emeklilik hükmünün) çıkarılması ile hem /teklifin gayesi tahakkuk, etmiş olacak hem der mevzu
atta bir boşluk Jıagüle gelecektir. Aynı zamanda askerlerle siviller arasında.emeklüik yönünden bir 
fark-taha«siil etmemiş olacaktır. 

Bu maksatla yeniden tanzim edilen kanun teklifi öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Ku
rulun tasvibine arz edilmek :üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Efatay 

$': İnal 

Aydm 
C. Apaydın 

İTÜmüşane 
8. Savacı 

Konya 
H. C. "Yılmaz 

Başkanvekili 
Balıkesir 

; F. Islimyeli 

Aydın 
/. Sezgin 

tzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Mara§ 
E. Kaplan 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
1 

Bilecik 
Ş. Binay 

Kastamonu 
S. Keskin 

Mardin 
Ş. Aysan 

Yozgat 
V. Uyar 

Artvin 
S: OrAvcı 

iürzurum 
0. Önder 

Konya 
/. Baran 

Sakarya 
İV". Bayat 
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<& S. ADANA ÜYESİ MEH
MET ÜNALDI'NIN TEKLÎFÎ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 84 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Kanunun geçici 84 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Geçici madde 84. — Subay
larla askerî memurlardan; ya
bancı uyruğundaki kız ve ka
dınlarla evlenenler veya nikâh
sız olarak yaşıyanlar, istifa et
miş sayılırlar ve emeklilik hak
ları düşer. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 84 
ncü madesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı hükümler ek

lenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. 
C. Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 84 ncü madesi kaldırıl
mıştır. 

!•••• " "PLÂN*KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞf 

U Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
<4 Sandığı,. Kanununun geçici 84 
a ncü maddesinin değiştirilmesine 

ve bu kanuna geçici bir madde 
'> eklenmesine dair kanun teklifi 

r. MADDE 1. — 5434 sayılı 
n Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
1- Sandığı Kanununun geçici 84 

ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Geçici madde 84. — Subay, 
askerî memur ve astsubaylar
dan, yabancı uyruğundaki şa
hıslarla evleneıılei' veya nikah
sız; olarak yaşıyanlar, istifa (it
miş sayılırlar. 

Bunlar istifa için kanuni 
müddeti ikmal etmemiş iseler 
muayyen olan tazminatı verir
ler. Yabancı memleketlere öğre
nim ve staj için veya memuri
yetle gönderilmiş veya. kendi 
hesabına gitmiş olanlardan bu 
harekette bulunanlar hakkında 

| yukarıki fıkrada gösterilen mıı-
1 amelenin uygulanması ile bera

ber orada bulundukları müddet 
zarfında aldıkları aylık ile Dev
letçe yapılan bütün masraflar 
kendilerinden tahsil olunur. 

Bu suretle ordudan çıkanlar 
1076 sayılı Yedek subay ve ye
dek askerî memurları Kanunu
nun 23 ncü maddesi hükmüne 
tabi tutularak yaşlarına göre 
Askerlik Kanunu mucibince 
muamele görürler. 
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Teklif 

GEÇİCİ MADDE —. Fiilî 
hizmet müddetleri 20 yıl ve da
ha fazla olanlardan yabancı kız 
ve kadınlarla evlendiklerinden 
emeklilik hakkı düşmüş bulu
nan memurlardan emeklilik ke
seneklerini geri almış olanlar 
geri aldıkları meblâğı % 5 faizi 
ile birlikte bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl için
de toptan ve defaten Sandığa 
ödedikleri takdirde ve kesenek
lerini geri alma hakkı zaman
aşımına uğramış olanlar, bu ka
nun hükümleri dâhilinde emekli 
aylığına hak kazanırlar. 

Bunlardan aldıkları kesenek-

— 7 ~-
Maliye Ko. 

MADDE 2. — Aynı kanuna 
aşağıdaki bir ek ve bir geçici 
made eklenmiştir. 

EK MADDE — Subaylarla 
askerî memurlardan, yabancı 
uyruğundaki şahıslarla evlenen
ler veya nikâhsız olarak yaşı-
yanlar, istifa etmiş sayılırlar. 

Bunlar istifa için kanuni 
müddeti ikmal etmemiş iseler 
muayyen olan tazminatı verir
ler. Yabancı memleketlere öğ
renim ve staj için veya memuri
yetle gönderilmiş veya kendi 
hesabına gitmiş olanlardan bu-
harekette bulunanlar hakkında 
yukarıki fıkrada gösterilen mu
amelenin uygulanması ile be
raber orada bulundukları müd
det zarfında aldıkları aylık ile 
Devletçe yapılan bütün mas
raflar kendilerinden tahsil olu
nu. 

Bu suretle ordudan çıkanlar 
1076 sayılı Yedek Subay ve ye
dek askerî memurlar Kanunu
nun 23 ncü maddesi hükmüne 
tabi tutularak yaşlarına göre 
Askerlik Kanunu mucibince 
muamele görürler. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğünden önce ya
bancı uyruğundaki kız ve ka
dınlarla evlenmeleri dolayısiy-
le emeklilik hakkı düşmüş bu
lunan mülki memurların emek
lilik hakları iade edilmiştir. 

Bunların özel kanunlarında
ki hükümler saklı kalmak şar-
tiyle yabancı uyruğundaki kız 
ve kadınlarla evli kaldıkları 
veya birlikte yaşadıkları süre
ye ait hizmetleri, bu kanunun 
geçici maddeleri uyarınca 
Emekli Sandığına devredilir, 
veya emekli kesenekleri zama
nında Emekli Sandığına gön-

Plân Ko. 

MADDE 2. — Aynı kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğünden önce ya
bancı uyruğundaki kız ve ka
dınlarla evlenmeleri dolayısiyle 
emeklilik hakkı düşmüş bulu
nanların emeklilik hakları iade 
edilmiştir. 

Ancak, fiilî hizmet müddet
leri 20 yıl veya daha fazla olan
lardan emeklilik keseneklerini 
geri almış bulunanlar, aldıkları 
kesenekleri, aldıkları tarihler
den yatıracakları tarihe kadar 
hesabedilecek % 5 faizi ile, ke
seneklerini geri alma hakları 
zamanaşımına uğramış bulunan
lar, keseneklenm bu kanunun 
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leti tamamen ödemeden emekli, 
âdi malûllük aylığina müsta
hak duruma girenlere ve kepe
nekleri iade edemiyenlere bu 
kanun esasları dairesinde aylık 
bağlanır. 

Şu kadar ki, bu aylıklar, 
borçlarının tamamı mahsubedil-
dikten sonra ödenir. 

Bu durumda olup da bu ka
nunun yayımı tarihinden önce 
veya keseneklerini tamamen 
ödemeden Ölmüş bulunanların 
dul ve yetimleri hakkında da 
yukardaki fıkra hükümleri uy
gulanır. 

1 . 1 . 1950 tarihinden ön
ce bu şekilde emeklilik hakkı 
düşmüş olanlarla bu duruma 
girdikten sonra ölmüş bulunan
ların dul ve yetimleri hakkın
da gerekli işlem ilgili kanun-
larca yapılır. 

I Maliye Ko. 

derilmemiş ise ilgililer1 veya dul 
ve yetimleri ile•'' kurumları ta
rafından bu kanun hükümleri 
gereğiııce ödenin 

Ancak, fiilî hizmet müddet
leri 20 yıl veya daha* fazla olan
lardan, emeklilik keseneklerini 
geri almış, bulunanlar,t aldıkla* 
rı kesenekleri, aldıkları tarih
lerden yatıracakları tarihe ka
dar hesabedilecek % 5 faizi ile, 
keseneklerini. geri alma hakla
rı zamanaşımına uğramış bulu
nanlar, keseneklerini bu kanu
nun yayımı gününden itibaren 
bir yıl içinde toptan ve defa
ten Emekli bandığına < ödedik
leri takdirde haklarında 5434 
sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Bunlardan, aldıkları kesenek* 
leri tamamen ödemeden, bu ka
nunu açıkta bulunanlara ilişkin 
hükümleri uyarınca aylığa müs
tahak durumai girenlere bu- ka
nun esasları dairesinde aylık 
bağlanır 4 Şu •• kadar Jri, ûm. ayr 
lıkları, Emekli Sandığına öde
meleri gereken paraların tama
mı mahsup edilinceye, kadar 
ödenmez. 

Bu durumda olup da bu ka
nunun yayımı gününden önce 
veya keseneklerini tamamen 
ödemeden ölmüş bulunanların 
dul ve yetimleri hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükümleri 

I uygulanır. 
I 1 . 1 . 1950 tarihinden önce 

bu şekilde emeklilik hakkı düş
müş olanlarla' bu duruma gir
dikten sonra ölmüş bulunanla
rın dul ve yetimleri hakkında 
gerekli işlem ilgili kurumlarca 
yapılır. 

I ' Hizmet müddeti 20 yıldan az 
I olanlardan, halen emeklilikÜ ile 
I ilgili görevi erVİ o bulttnanlaif ile 

M,MteM-- (S. Sa^srr79'f 

I Ploâ-Kd 

yayımı gününden, itibaren bir 
yıl içinde toptan ve defaten 
Emekli Sandığına ödedikleri 
takdirde haklarında 5434 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanır. 

Bunlardan aldıkları kesenek
leri ödemeden, bu kanunun 
açıkta bulunanlara ilişkin hü
kümleri uyarınca aylığa müsta
hak duruma girenlere bu kanun 
esasları dairesinde aylık bağla
nır. Şu kadar ki, bu aylıklar, 
Emekli Sandığına ödemeleri ge
reken paraların tamamı mah-

ı subedilinceye kadar ödenmez. 
Bu durumda olup da bu ka

nunun yayımı gününden önce 
|* veya keseneklerini ödemeden 
I ölmüş bulunanların dul ve ye

timleri hakkında da yukarıki 
fıkra hükümleri uygulanır. 

1 . 1 . 1950 tarihinden Önce 
bu şekilde emeklilik hakkı düş
müş olanlarla bu duruma gir
dikten sonra ölmüş bulunanla-

[ rm dul ve yetimleri hakkında 
gerekli işlem ilgili kurumlarca 
yapılır. 

Hizmet müddeti 20 yıldan az 
| olanlardan, halen emeklilikle il

gili görevlerde bulunanlar ile 
sonradan buı görevlere tâyin 

: olunacakların / kesenekleri ile? 
1 »» 1 .i 1950 ̂ tarihinden önceki 
hizmetteici hakkında*: da bu s ka* 
nun hükümleri uygulanır.v. 
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MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Maliye Ko. 

sonradan bu görevlere tâyin 
olunacakların kesenekleri ile 
1 . 1 . 1950 tarihinden önceki 
hizmetleri hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Plân Ko. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

»»-o 
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Dönem : 1 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî 
bir müessesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi arasında 
imzalanan İstikraz Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve Bütçe komisyonları 

raporları (1 /234) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 6 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Satıı: 71 -1789/1939 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12. 6.1962 tarihinde kararlaştırılan, «Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
resmî bir müessesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi arasında imzalanan İstikraz Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı»! gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet İnönü 

GEREKÇE 

PL. 480 sayılı Amerikan Kanununun sağladığı ve hür memleketler topluluğuna bir yardım ma
hiyetinde bulunan imkân ile Türk lirası karşılığında Amerikan zirai mahsûl fazlaları satmalınma-
sı için 1954 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Hükümetimiz arasında and-
laşmalar yapılagelmekte ve bu yoldan ihtiyacımız olan maddeler temin olunduğu gibi toplanan 
Türk liraları da belli oranlarda ekonomik kalkınma projelerimizin gerçekleştirilmesinde, İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinizin kendi kaynaklarından ve diğer kaynaklardan sağlananlara eklenerek iç 
finansman ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. 

Bu cümleden olarak Amerikan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 29 Temmuz 1961 tarihin
de imzalanmış bulunan Andlaşma çerçevesinde toplanan Türk liralarından 77 06S 400 liralık kıs
mının yukarda sözü edilen PL. 480 sayılı Amerikan Kanununun 104 (G) bölümü hükümlerine 
göre Hükümetimize kredi olarak devrini temin eden bir andlaşma 8 Şubat 1962 tarihinde 
Washingtonda Hükümetimizle Amerikan Hükümeti arasında imzalanmıştır. 

Borç % 4 faize tabi olup 30 sene içinde ve 53 taksitte itfa edilecektir, tik 4 sene zarfında re-
sülmal tediyesi yapılmıyacaktır. 

Adı geçen andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu hususuna dair ilişik kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 
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Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/234 
Karar No. 58 

Maliye Komisyonu raporu 

5.9.1962 

YÜKEEİK BAŞKANLIĞA 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir müessesesi olan Millet 
lerarası Kalkınma Dairesi arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasmm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakleri ile Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

Hükümet temsilcisinin verdiği izahat ve tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar Komisyo
numuzca da yerinde görülerek tasarının aynen kabul edilerek havalesi gereğince Dışişleri Korniş 
yonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Kocaeli Aydın Ağrı Adana 
C. Babaç N. Müren N. Güngör Y. Aktimur 

Bolu Kütahya 
K. îm( A. Erhek 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/234 
Karar No. 7 

Dışişleri Komisyonu raporu 

15.1. 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir müessesesi olan Millet
lerarası Kalkınma Dairesi arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Gerekçede belirtilen hususlar yerinde görülerek tasarı prensip itibariyle müspet mütalâa oltcnv 
muş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Kanun başlığı ile 1 nci maddedeki (Hükümetimizle) olarak yazılmış bulunan tâbirin (Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile) şeklinde yazılmasının ifadeye sarahat vermesi ve beynelmilel te
amüllere daha uygun olacağı mülâhazasiyl© değiştirilmiş, 2 ve 3 ncü maddeler Hükümet metnin
de olduğu gibi bırakılmış ve yapılan bu değişiklikle tasan kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Milleti Meclisi 

Dışişleri' Komisyonu1 

Burisa 
C. Perin 

Diyarbakır 
V. Pirinçcioğlu 

Masisa 
H. Kubat 

tmzada buluşamadı 

Bakkamı Sözeü 
istanbul 

C. Baban 
îstasbul 

ö. Z. Dormaın 
imzada buluşamadı 

Mardin 
V. Dizdaroğlu 

Zonguldak 
K. Esengin 

Kâtip 
iSiivas 

G. Sansbzen 
tsfranbul 

SI: Sarper 

Bize 
E. Y. Akça? 

Denizli 
8. Bosm 
Kastamonu 
/. Ş. Bura 

Samsuş 
t, Kikç 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 63 ) 



Hân Komisyonu raporu' 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas Wo. : l?m 
Kitrûr ftö. : 30 

4.2. 1963 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK 'BAŞKANLIĞINA 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir müessesesi olan Millet
lerarası Kalkınma Dairesi arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı, Maliye ve Dışişleri komisyonları raporları, komisyonumu
za havale edilmiş olmakla, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde 
incelendi ve görüşüldü: 

Amerikan Hükümetinin hür memleketlere yaptığı zirai mahsul yardımının karşılığı paranın 
yine o memleketlerin iktisadi alanlarda sarf edilmesine mütedair olan andaşmalardan birisi de 
29 Temmuz 1961 de Hükümetimiz ile yapılmış ve bu paralardan 77 063 400 liranın Hükümetimize 
kredi olarak, devri 8 Şubat 1962 de yapılan bir Andlaşma ile kabul olunmuştur. Bu borç % 4 
faiz ile 30 sene içinde 53 taksitle itfa edilecektir. 

Tasan mezkûr Andlaşmanın uygun bulunduğunun onaylanmasını derpdş etmektedir. 
Bu suretle komisyonumuzda cereyan eden müzakereler neticesinde, tasarı uygun mütalâa edi

lerek Dışişleri Komisyonunun değiştirişi şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
Başkan BagkanveMli Sözcü Aydın 
Hatay Balıkesir Ordu O. Apaydın 

Ş. tnal F. îslimyeli A. TT. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Gümüşane 
S. Savaa 

Maraş 
A. Karaküçük 

Çanakkale 
Ş. înan 

İçel 
S. Kutlay 

İmzada 'bulunamadı. 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. Şener 

harar 
N. MftJtelâmoğkı 

Siirt 
A. Yaşa 

Elâzığ 
ö. F. Sanac 

Konya 
B. faal, 

YoBgat 
V. Uyar 

M. Meclisi ( S. Sayısı; 63 ) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin resmî bir müessesesi olan Millet
lerarası Kalkınma Dairesi arasında imzalanan 
İstikraz Andlaşmasmın onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetimizle Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetinin resmî bir mües
sesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi ara
sında 8 Şubat 1962 tarihinde imzalanan ilişik 
77 063 400 liralık İstikraz Andlaşmasmın onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

12 . 6 . 1962 

Başbakan 
t. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

§. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Pajısüt 
. ve So. Yardım Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

K. Evliyaoğlu 

Sn 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

Â. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
R. O. Bekata 
Devlet Bakam 

İV. Su-
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Gürsam 
Cliim. ve Tekel Bakanı 

$. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
İmar Ve İs. Bakanı 

M. Güven 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin resmî bir müessesesi olan Millet
lerarası Kalkınma Dairesi arasında imzalanan 
İstikraz Andlaşmasmın onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : (K! 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir mü
essesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
arasında imzalanan İstikraz Andlasmasmın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
tinin resmî bir müessesesi olan Milletlerarası 
Kalkınma Dairesi arasında 8 Şubat 1962 tari
hinde imzalanan ilişik 77 063 400 liralık İstik
raz Andlaşmasımn onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

i 

PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir mü
essesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasımn onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonunun ka
bul ettiği 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 hoi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Mecli»i ( S. Sayısı: 63 ) 



ANLAŞMA 

Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Aşağıda Hükümet diye anılacaktır) ile, Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümetinin (Aşağıda Birleşik Devletler diye anılacaktır) resmî bir mües
sesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi arasında 8 Şubat 1962 tarihinde aktedilmiş ve aynı 
tarihte meriyete girmiştir. 

— Tasdik olunur ki — 
Muaddel 1954 tarihli Zirai Ticareti geliştirme ve yardım Kanunu hükümlerine tevfikan ve 29 

Töfflmttz 1961 tarihli Zirai Mahsul Fazlaları Anlaşması (Aşağıda «Emtia Anlaşması» diye anıla
caktır) hükümleri gereğince, Emtia Anlaşmasının III ncü maddesinde mutabık kalındığı şekilde ya
tırılan Türk liralarının (% 60) nı geçmemek üzere, yetmişyedi milyon altmışüç bin dörtyüz (T.L. 
77 063 400) liralık bir meblâğın Emtia Anlaşmasının I I nei «raddesinin 1 (c) ve 2 nci paragraf lan 
tahtında kullanılabilir hale gelmiş olması şartiyle Hükümete ikraz edilmesi kararlaştırıldığından, 
ve 

Bu Anlaşmanın hüküm ve şartları «Milletlerarası Nakdî ve Malî Meseleler Millî Danışma Kon
seyi» nin koymuş olduğu hüküm ve şartlara uygun bulunduğundan, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır : 
1) AID bu Anlaşma ile Hükümet lehine Hükümet ile AID İdarecisi (Aşağıda idareci olarak 

, anılacaktır) -arasında zaman zaman üzerinde mutabık kalınacak olan projelerin veya diğer iktisa
di kalkınma mevzularının finansmanına yardım etmek üzere Emtia Anlaşması tahtında tekevvün 
eden Türk liralarının yüzde altmışını aşmamak üzere ve bu Anlaşma tahtında tahminen yetmiş
yedi milyon altmışüç bin dörtyüz (77 063 400) Türk Liralık bir kredi tesis eder. 

Hükümet ve idareci arasında 28 Temmuz 1964 tarihinden önce hilâfına bir husus kararlaştırıl-
madığı takdirde mezkûr tarihten sonra bu ikraz tahtında hiçbir ödeme yapılamaz. 

2) Bu Anlaşma ile Hükümet, AÎD'ye veya haleflerine veyahut da göstereceği diğer kimse
lere, işbu kredinin resülmali olan yetmişyedi milyon altmışüç bin dörtyüz Türk lirasını veya işbu 
krediye mukabil kendisine tediye edilmiş bulunan miktardaki meblâğı bu Anlaşmanın bir cüzünü 
teşkil eden itfa plânını muhtevi (A) ekinde gösterilen taksitlerle tediye etmeyi ve ileride tasrih 
edildiği veçhile itfa edilmemiş resülmal üzerinden senelik yüzde dört (% 4) nisbetinde bir faiz te
diye etmeyi taahhüdederl Resülmal altı aylık taksitler halinde ve bu Anlaşma mucibince idareci 
tarafından Hükümete ilk ödemenin yapıldığı ayın nihayetinden itibaren dört (4) sene sonra başla
mak üzere (A) ekinde gösterilen miktar ve zamanlarda tediye edilecektir. Şayet kullanılan mik
tar resülmal yekûnundan fazla olursa o takdirde (A) ekinde gösterilen taksitler de buna muvazi 
olarak ayarlanacaktır. Keza, kullanılan miktar resülmal yekûnuna nazaran, bu yekûnun % 10 u 
(yüzde onu) nu aşan nisbette az ise, (A) ekinde gösterilen taksitlerde yine aynı nisbette ayarla
malar yapılacaktır, eğer kullanılan miktar resülmal yekûnuna nazaran resülmal yekûnunun yüzde 
on (% 10) veya daha az bir miktarda noksan ise bu fark (A) ekinde gösterilen son taksitten veya 
taksitlerden tenzil edilecektir. Faizler »ödenmemiş resülmal bakiyesi üzerinden ve bu krediden ilk 
tediyenin yapıldığı ayın nihayetinden itibaren işlemeye başhyacak ve faiz tediyesi bu tarihten 
altı (6) ay sonra olmak üzere her altı ayda bir yapılacaktır. Resülmal veya faizin tam olarak ve 
zamanında tediyesinde kusur edilmesi halinde ödenmemiş resülmal ve faizin tamamı AİD'in 
talebi üzerine vacibüttediye olacaktır. AİD'in bu hakkını her hangi bir zamanda kullanmaması bu 
hakkından feragatini tazammun etmiyecektir. 

3) Hükümet hesabına yapılacak tediyeler Emtia Anlaşmasının 3 ncü maddesi hükmü tahtın
da ve Anlaşmanın 2 nci maddesinin 1 (C) ve 2 nci prağrafları hükümlerine göre kredi olarak 
istimal edilmek üzere tahsis olunan Türk liralarından sarf edilecektir. Tediyeler idareci tarafından bu 
gibi tediyelerin yapıldığına dair Hükümete muayyen devreler sonunda tevdi edilecek hesap hülâsala
rının tarihi itibariyle bu kredi tahtında yapılmış avanslar teşkil edecektir. ATT) bu Anlaşma üzerine 
bu şekilde avans verilen Türk liraları hakkında meşruhat verecektir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 6îJ.) 
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4. Hükümet tarafından AID'ye bu Anlaşma tahtında yapılacak faiz ve resülmal tediyesi T%4t 

lirası ile veya Hükümet arzu ederse,... Birleşik Amerika dolan ile yapılacaktır. Hükümetin; dolaba 
tediyeyi tercih etmesi halinde bu kabilden bir tediyenin miktarı, tediye zamanında^ aşağıdaki esas
lara göre tesbit edilecek Türk lirası borca muadil olarak hesaplanacaktır. 

a) Bu Anlaşmaya taraf olanlar diğer bir rayicin doğru ve mâkûl olacağı hususunda anlaşmama-
lan ve Türk lirası için fiilî rayicin, bu para için Beynelmilel Para Fonu ile mutabık kılınan itibarî 
kıymetten yüzde bir (% 1) den fazla inhiraf etmesine Hükümet tarafından müsaade olunmaması kay-
diyle Birleşik Devletler dolânnm Türkiye'de mukim şahıslara, hariçteki tediye vecibelerini yerine ge
tirmek üzere Türk lirası mukabilinde satılmış olduğu fiilî rayiçten, 

b) Veyahut zaman zaman taraflarca üstünde mutabık kalınacak rayiçten; 
Faiz ve resülmal Washington D. C. deki AID Bürosuna ödenecektir. AID tarafından kabul edi

len Türk liraları Amerikan Maliye Nâzın tarafından tâyin edilecek Amerikan memur veya memurla
rınca muhafaza edilmek üzere Birleşik Devletler Maliye Nâzın namına transfer edilecektir. 

5. Hükümet, ceza ve prim ödemeksizin bu borcun resülmaline karşılık vâdesinden önce Türk li
rası ile veya Hükümet istediği takdirde, 4 ncü kısımdaki hükümlere uygun olarak hesaplanacak vâ
desinden önce yapılan tediye tarihindeki, rayiç üzerinden Birleşik Devletler bonoları ile tediyede 
bulunabilir. Hükümet tarafından yapılan her hangi bir erken ödeme (A) ekinde gösterilen resül
mal taksitlerinden vâdesi en geç hulul edenlere karşılık sayılacaktır. 

6. Hükümet bu anlaşma tahdında elde «dilen fonlardan, hususi müteşebbislere, esbaba 
veya kâr 'gayesiyle tesis olunmuş âmme teşebbüslerine yapılacak ikrazlar için, Türkiye'de ya
pılmakta olan mümasili ikrazlara tatbik edilmekte bulunan faizlere müşabih nisbette bir faiz 
haddinin tatbikini kabul eder. Keza, Hükümet, bu -anlaşmayla elide edilecek fonlardan, kâ r 
gayesiyle teessüs etmiş olan âmme teşebbüslerine, yapılacak ikrazat dışında, gerek do&rudan 
doğruya gerekse vasıtalı ölaralk başkaca bir tahsis A'eya transfer yapılmıyaeağı hususuna muta
bakat eder. 

7. Hükümet yukardaki 4 ve 5 nci paragraflar tahdında Birleşik Devletlere tediye olunan 
Türk liralarının Birleşik Devletler tarafından Türkiye'deki Birleşik Devletlere ait bir masraf 
veya tediyede kullanılabileceğmi kabul eder. Keza bu paralar, üzerinde taraflar arasımda mu
tabık kalınmak feaydiyle başka sahalarda kullanılabilir veya başka paralara tahvil edilebilir. 
Birleşik Devletler bu anlaşma tahdında ikraz edeceği Türk Liralannm kullanılmasında Tür
kiye'nin ekonomik dunımumı nazarı itibara almayı kıaibui eder. 

8. Hükümet Birleşik Devletlerin bu anlaşana tahtında tahassübeden mevcutlarının sar i edil
memiş bakiyelerini faiz 'getiren tahvillere veya Türk parası ile açılacak mevduat hesabm&a ya-
tırılabileceğini kabul eder. Birleşik Devletler, Hükümetin diğer bir hususa tahsis edilmemiş olan 
Birleşik Devletlere ait Türk liralarının sarf edilmemiş bakiyesinin tamamını veya her hangi bir kıs
mını o tarihte mutabık kalınacak kambiyo rayici üzerinden Birleşik Devletler dolan ile mubayaa ede
bileceğini kabul eder. 

9. Bu anlaşmaya taraf olanlar bu anlaşmanın her hangi bir hükmünü tadil etmeni» kar
şılıklı menfaatleri icabı olduğuna karar verdikleri takdirde, mutabakatlannın yazılı alarak 
ifade suretiyle, resülmal ve faizin her hangi bir kısmına veya tamamına şâmil olmak üzere, 
bu kabilden bir tadil taraflar arasında mutabık kalınacak (a) her hangi bir vesikayı i veya 
(b) diğer her hangi muteber bir mütalâayı Amerika Birleşik Devletlerine tevdi suretiyle icra 
edebilirler. 

10. işbu krediden yapılacak ilk tediyeden önce ve bu tediyeye mütekaddim bir şart olarak 
aşağıdaki vesikalar AID a tevdi edilecektir : 

(a) 'Bu anlaşmayı imza eden şahsın salahiyetli olduğunu ve bu Ikredi mevzuunda Hüküme
tin temsilcisi olarak hareket ettiğini gösteren vesaik; 

(b) Hükümetin Anayasa ve kanunlanna göre bu anlaşma tahdında krediyi almak için ieab-
eden bütün muameleleri icra etmiş bulunduğunu ve bu anlaşmanın ahkâmı gereğince. Hükümet 

M: Meelisi ( S. Sayısı: 63) 
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için muteber ve bağlayıcı bir vecibe teşkil ettiğini AID tarafından tatminkâr bulunacak 
»bir şekilde 'gösteren Adliye Bakanlığının veya AID tarafından kabul edıilecelk bir hukuk mü
şavirinin mütalâaası. 

Yukarda hususları tasdikan, Türkiye Güruhu riyeti Hükümeti ile AID işbu .anlaşmayı iki 
nüsha olarak Amerika Birleşik Devletlerinde District of Colambia'da, W.ashington şehrinde yu
karda mezkûr tarihte usulü veçhile İmzalamışlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Adına 

Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
Adına 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
İ6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Krediden ilk tediyenin yapıl
dığı ayın sonundan itibaren 
geçecek 4 ncü yılın, takvim 
ayının 1 nci günü aşağıda 
gösterilen bakiye taksitler 
bu tarihten itibaren altışar 
ayda tediye edilecektir. 53 853 

107 706 
161 559 
215 412 
269 265 
323 118 
376 971 
430 824 
484 677 
538 530 
592 383 
646 236 
700 089 
753 942 
807 795 
861 648 
915 501 
969 354 
023 207 
077 060 
130 913 
184 766 
238 619 
292 472 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45. 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

1 346 325 
1 400 178 
1 454 031 
1 507 884 
1 561 737 
1 615 590 
1 669 443 
1 723 296 
1 777 149 
1 831 002 
1 884 855 
1 938 708 
1 992 561 
2 046 414 
2 100 000 
2 154 120 
2 207 973 
2 261 826 
2 315 679 
2 369 532 
2 423 385 
2 477 238 
2 531 091 
2 584 944 
2 638 797 
2 692 650 
2 746 503 
2 800 356 
2 853 966 

77 063 400 

>>»-« 
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Donem : 1 Pj I 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 3 I 

Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtı müşterek enfrastrüktür prog
ramları gereğince Türkiye'de yapılcak inşa ve tesis işlerine dair 6095 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /291) 

T. (.!. 
Başbakanlık 13 . 9 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi ' " ::' ' ' 

Sayı : 71-1820/2970 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 9 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Kuzey Antlaatik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrast
rüktür programları gereğince Türkiye'de yapılacak înşa ve Tesis İşlerine dair 6095 sayılı Kanu
nun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
/ Başbakan 

tsmet tnönü 

GEREKÇE 

Kczey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterak Enfrastrüktür programları gereğince Türki
ye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine müteferri masraflara, 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
hükmü ile Bakanlar Kuruluna verilmiş olan yetkiye istinaden çıkarılmış bulunan 4/1310 ve 
4/10819 sayılı Kararnameler hükümlerine istinaden bu masraflarla ilgili vergi, resim ve harç
lar sirayet ettirilmemektedir. Bu gerekçeye ekli kanun tasansı ile bahis konusu maddenin ruhuna 
uugun olarak tatbikatta karşılaşılan bir güçlüğün izalesi temin edilmiş olacaktır. 

Kuzey • Atlantik Konseyince alınmış olan ve memleketimizin de taraf olduğu kararlara göre 
Müşterek Enfrastrüktür masraflarının millî sahada hiçbir malî takyidata tâbi tutulmaması pren
sibi kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu prensip, Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtınca Müşte
rek Enfrastrüktür işleri için ayrılan paraların münhasıran mahalline masruf olması ve bunlar 
üzerine konacak malî takyitlerle sırf bu işler için ayrılan paraların şu veya bu yolla millî bütçe
lere intikalinin önlenmesi ve tahsis edilen paraların müşterek savunma işine inkılâbının temini 
şeklinde hulâsa edilebilir. Kuzey • Atlantik Andlaşmasma üye diğer memleketlerde de tatbik 
edilmekte olan bu prensip, memleketimizde 6095 sayılı Kanun hükümleri ile Bakanlar Kuruluna 
verilen bir yetkiye istinaden çıkarılmış yukarda mâruz Kararname hükümleri ile Müşterek En
frastrüktür işlerine müteferri masrafların ilgili vergi, resim ve harçlar dışında tutulması ile tat
bik sahası bulmuştur. Böylece memleketimizde, birer milletlerarası anlaşma mahiyetini haiz olan 
NATO vesikalarında münderiç hükümlere uygun olarak Müşterek Enfrastrüktür işleri için 
NATO'ca tahsis edilen paraları millî sahada malî takyidata tabi tutmamak esasını benimsemiştir. 
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Ancak, X Ocak 1961 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 

teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Kanunla konulmuş bulunan malî mükellefiyet, ma
hiyeti itibariyle vergi, resim ve hare olarak mütalâa edilmemekle beraber memleketimizde NATO 
Müşterek Enfrastrüktür işi yapanların tesbit edilmiş kârları üzerine mevzu olduğundan, bu kâr
ların bir kısmının bloke edilmesine müncer olmaktadır. Ayrıca Müşterek Enfrastrüktür işi ya
panların ekserisi memleketimizde geçici olarak faaliyette bulunduklarından devamlılık arz eden 
bu mükellefiyet dolayısiyle istihkakları üzerinden muayyen nisbette kesinti yapılan bu firmalar 
için, işin sonunda memleketimizi terk ederken transfer edilmesi gereken istihkaklarının transfe
rine imkân bırakmamaktadır. 

NATO'ya karşı yüklendiğimiz vecibeler muvacehesinde her türlü malî takyidat dışında tutul
ması gereken bu kârların, 223 sayılı Kanunla koıulan mükellefiyetin çerçevesi içine alınmış ol
ması, Hükümetimizi NATO makamları karşısında güç durumda bırakmış bulunmaktadır. 6095 sa-

'yılı Kanunun bahis konusu 10 ncu maddesi hıkmü ile verilen yetkiye dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca çıkarılmış bulunan 4/1310 ve 4/10819 sayılı kararnamelerle masraflara, ilgili vergi, re
sim ve harçların sirayeti önlenmiş bulunmakla beraber, bu sayılanlar dışındaki malî takyidatm 
da masraflara sirayet ettirilmemesini temin husufunda Bakanlar Kuruluna yetki veren bir hüküm 
derpiş edilmemiş olduğundan, 223 sayılı Kanunla konulan mükellefiyet mezkûr işleri yapanlara 
da teşmil edilmiştir. 

Bu durum muvacehesinde, 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine tasarıda belirtildiği gibi 
«ve sair malî mükellefiyetlerle gerekli kolaylığı sağlamak» ibaresi ithal edilmek suretiyle/mün
hasıran, taraf bulunduğumuz milletlerarası anlaşmalara uygun ve tamamen hususi hükümlere tabi 
olarak yürütülmekte bulunan NATO Enfrastrüktür işlerini yabanların 223 sayılı Kanun gereğin
ce alacakları tasarruf bonolarının kararlaştırılacak şartlar dâhilinde erken ödemeye tâbi tutul
ması için gereken Bakanlar Kurulu kararının istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmesi temin edilmiş olacaktır. Bu suretle 223 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten beri tür
lü şikâyetlere yol açmış olan ve milletlerarası anlaşmalara ve NATO usul ve kararlarına aykırı 
bulunan bu tatbikatın, anılan beynelmilel vecibelerimize uygun bir hal tarzına bağlanması müm
kün olacaktır. 

Meseleye,, 223 sayılı Kanunda bir tadilât yapılmak suretiyle bir hal tarzı bulunması yerine, 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmesini teminen 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde bir deği
şikliğin yayılması şeklindeki yolun seçilmesi, NATO Müşterek Enfrastrüktür işlerinin, hususiyeti 
dolayısiyle 6095 sayılı Kanunla verilmiş bulunan yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca yürütül
mesi şeklinde evvelce kabul edilmiş olan bir prensibin zaruri neticesi olmaktadır. 

Bu bakımdan yukarda zikri geçen ibarenin 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine ithali, 
Bakanlar Kuruluna, münhasıran, tasarruf bonolarının kararlaştırılacak şartlar dâhilinde erken 
ödemeye tabi tutulması hususunda uygun göreceği kararların alınması imkânını vermekle, mese
lenin üye devletler delegasyonlarmca NATO Konseyi önüne getirilmesini önliyecek, böylece doğ
ması muhtemel ve Hükümetimizi güç durumda bırakabilecek milletlerarası bir ihtilâfın bertaraf 
edilmesi sağlanmış olacaktır. ••.. , 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 5i ) 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu \17 . 1 . 196S 

Esas No. 1/:191 
Karar No. 10 

YÜKSÜK DAŞKANI/IfiA 

Kuzey Atlantik Andlagması Teşkilâtı Müşterek lilnfrastrüktür programları gereğince Türki
ye'de yapılacak inşa ve tesis islerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü, 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, Eakanlık temsilcilerinin vermiş ol
dukları geniş izahat ve gerekçede tafsilen belirtilen sebepler, prensip itibariyle komisyonumuzca 
da yerinde görülmüş ve tatbikattaki müşkülleri gidermek maksadiyle, 6095 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesine dair hazırlanmış olan tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
'Mi 11 ot. Meclisi 

Dışişleri Ko. Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Bursa, Kütahya. İslan'bııl Sivas Denizli 

(\ Perin S. Toshi <\ Baltan (', Sansrizcn S. Bosna 

Diyarbakır l\lr/,ıırııiıi .Yi.mi:-;; l ' ue Samsun Zonguldak 
Y. Piri;ncri;-{}l\ı E. Al:ca N. Yca\-/ hiriioylu E. Y. A!:c«l İ. KYiıe K, Ksnu/in 

Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyona 2r> . I . IfHiH 
Ksas No: 1/291 
Karar No: 5(i v 

YÜKSÜK BASK AN LlO A 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 9 . 1982 tarihinde kararlaştırılan «KUJ;;.-/ Atlantik And'iaşması Teşkilâtı M%tor2k Enfrasirük-
tür programlan gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6005 nayih Kanunim 10 
ncu maddesinin değiştirilmesi haklımda - Binişleri Komisyo?? ;mdan muhavvel - kanur. tanrısı» ilgili 
Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerini »„ iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve nüzakere 
edildi. 

Müstenit gerekçede de arz ve iz^h ediid..^ veçhile Kuaay Atlantik Andlaşması teşkilatı ,ÎY;ÜŞİ ,^ek 
enfrastrüktür programları gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis islerinden mütevellit kâr
ların; NATO'ya karşı yüklendiğimiz vecibeler muvacehesinde her türlü malî takyidat dışında tutul
ması gerekirken, 223 sayılı Kanunla konulan mükellefiyetin çerçevesi içine alınmış olması tevali 
eden şikayetler neticesinde Hükümetimizi KAT O makamları karşısında güç durumda bırakmış ve 
milletlerarası anlaşmalara ve NATO usul ve kararlarına aykırı bulunan bu tatbikatın, beynelmilel 
vecibelerimize uygun bir hal tarzına bağlanması Hükümetimizce bu tasarı ile imkân dâhiline sokul
muştur. 

Nitekim; NATO enfrastrüktür işlerini yapanların (ister yerli ister yabancı mütaahhit olsun) 
223 sayılı Kanun gereğince alacakları tasarruf bonolarının kararlaştırılacak şartlar dâhilinde erken 
ödemeye tabi tutulması hususunda; bu tasarıda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi suretiyle Hükü-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 51 ) 



metimizi güç durumda bırakabilecek ve NATO Konseyinde doğması muhtemel milletlerarası bir ih
tilâfın bertaraf edilmesi sağlanmış olacaktır. 

Bu itibarla tasarı Komisyonumuzca müspet mütalâa edilerek gerekçesiyle birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

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

Başkan 
(jümüşane 

Necmeddin Küçüker 

Adana 
Yusuf Aktimur 

Başkan vekil i 
Çankırı 

Saban Keskin 

Kocaeli 
Cemal Babaç 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Erzurum 

(riyasettin Karaca 

Muş 
Sait Mutlu 

Kâtip 
Kütahya 

Ali Erbek 

Ordu 
Orhan N. Hazinedar 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi ' 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/291 
Karar No. : ,9,9 

31 . 1 . 1963 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtı müşterek Enfranstrüktür programları gereğince Türki
ye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı, Dışişleri ve Maliye komisyonları raporları komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve 
görüşüldü. 

Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtı müşterekEnfranstrüktür programlan gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerinden mütevellit kârların NATO'ya karşı yüklendiğimiz vecibeler mu
vacehesinde her türlü malî takyidat dışında tutulması gerekmekte idi. 

Halbuki 223 sayılı Kanunla konulan mükellefiyetler bu anlaşma gereklerini de çerçevesi içine 
almış bulunmakta böylece daha evvel yapılan anlaşmaya NATO usul ve kararlarına mugayir bir 
tatbikat meydana çıkmakta ve türlü şikâyetlere yol açmaktadır. 

Gerekçesinde tafsilâtı mufassalan izah edildiği üzere bu tasarı ile yukarda belirtilen bâzı teda
hülleri önlemek gayesiyle gerekli tedbirlerin alınması salâhiyeti Bakanlar Kuruluna tanınmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan müzakereler neticesinde tasarı uygun mütalâa edilerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiş, Dışişleri ve Maliye komisyonlarınca da kabul edilen tasan komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. tnal 

Denizli 
.4. Şohoğlu 

Sözcü 
Ordu 

A. ff. Onat 

Trabzon 
A, Şener 

Bu rapor Sözcüsü 
Aydın 

0. Apaydın 

Giresun 
Muhalefet şerhi ilişiktir. 

/. E. Kılıçoğlu 

Aydın 
/. Sezgin 

Grümüşane 
S. Savacı 
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İzmir Kars Kastamonu Kırşehir 
N. Mirkelâmoğlu K. Okyay S. Keskin Muhalifim. 

İmzada bulunamadı. A. Bilgin 

Konya Konya Maraş Maraş 
Muralifim H. C. Yılmaz Muhalefet şerhi ilişiktir. Muhalifim 

R. özal İmzada bulunamadı. E. Kaplan A, Karaküçük 

Siirt Yozgat 
A. Yaşa V. Uyar 

Muhalefet şerhi 

6095 sayılı Kanunun 10 nou maddesinin değiştirilmesini istühdaf eden metin; «... sair malî mü
kellefiyetlerde gerekli kolaylığı sağlamak maksadiyle tedbirler ittihazına Bakanlar Kurulu yetki-
lidir.» ifadesiyle 223 sayılı yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkın
daki kanunla konulmuş malî mükellefiyetleri kastetmektedir. Bu kanun 1 Ocak 1961 de meriyete 
girdiğine göre; o tarihten bu yana konulan meşru mükellefiyetleri Bakanlar Kurulu kaldırma 
yetkisini haiz olacaktır ki; kanun makable teşmil edilmiş olmakla ve sadece NATO'ya dâhil dev
letlerin mütaıhhitlerine tanınmak suretiyle de umumiyet kaidesini ihlâl etmektedir. 

Kanunun tedvininden maksadın adı geçen müteahhitlere tasarruf bonolarının ve kararlaştırıla
cak şartlar dâhilinde erken ödemeye tâbi tutulmasını temin olduğuna göre tedvin edilmekte olan 
maddede zikredilmesi ve asıl tadilâtın 223 sayılı Kanunda yapılması iktiza eylediği kanaatinde
yim. 

Giresun 
/ . Etem Ktlıçoğlıt 

Muhalefet şerhi 

1. Esbabı mücibede değişikliğin Tasarruf bonolarının iadesine dair bir salâhiyete taallûk et
tiği tavazzuh ettiği cihetle 223 sayılı Kanunda yapılmasını, 

2. Değişen maddede ve şâir tedbirlerin makable şâmil olmak üzere Bakanlar Kuruluna salâhi
yet verilmesi hususlarına muhalifim. 

Maraş 
Enver Kaplan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kuzey • Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek 
Enfrâstrüktür Programları gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı 

Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kuzey - Atlantik Andlaşması 
Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Programları 
gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis-
işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 10. — Vergi, resim ve harçlardan 
mümkün olanlarının, birinci maddede mezkur 
inşa ve tesis İşlerinin maliyetine sirayetlerimi 
kısmen veya tamamen önlemek ve sair malî mü
kellefiyetlerde gerekli kölaylğı sağlamak mak-
aadiyle tedbirler ittihazına Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.» 

% — £u kanun yayımı tarihinde 
'yürürlüce girer. 

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

12 . 9 . 1962 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Devlet Bakam 
N. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sanear 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakam 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Baıkanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Balkanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Sanayi Bakanı Ba. 
F. Çelikbaş 

îmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Balkanı 
A.K.Yöm 

'İçişleri Bakam 
S. Kmrutlüoğhı 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakam 

i. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

T. Azizoğlu 
Tarım Bafka&ı 

M. îzmen 
Çalışma Bakam 

B. Ecevit 
Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

• • « - » • » 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ADTMIŞBEŞİNCİ BİRLEŞİM 

1 . 4 . 1963 Pazartesi 

Saat : 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millet Meclisi Plân Komisyonuna ha
vale edilmiş olan Bursa Milletvekili İbrahim 
Öktem ve 3 arkadaşının Sendikalar kanunu 
teklifi ile İşçi ve iş veren sendikaları kanun tasa
rısı, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu 
tasarısına dair, C. H. P. Grup Başkanvekili 
Vahap Dizdaroğlu, A. P. Grup Başkanvekili 
Ali Naili Erdem ve O. K. M. P. Grup Başkan
vekili Sadrettin Tosbi'nin önergesi (4/193, 
2/286, 1/382, 1/273) 

2. — Cevat önderin, Erzurum Milletvekil
liğinden istifa ettiğine dair telgrafı (4/191) 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair C. Sanetosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/408, C. Senatosu 1/195, 3/538) 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişikLk yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/409, C. Senatosu 1/196, 3/359) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Glüer'in, Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'a veya ilgili olduğu firmaya, seçim
lerden önce veya sonra, bankalar tarafından 
açılmış olan kredi miktarına dair, Ticaret ve 
Maliye Bakanlarından sözlü sorusunun geri-
verilmesine dair önergesi (4/192) 

6. — Başbakan İsmet İnönü'nün, Ulusal 
bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısının gündeme 
alınmasına dair önergesi (4/194, 1/224) 

15,00 

B - ÎKÎNOI DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

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

3. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

4. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Eakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

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

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'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) 

7. — 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) 

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

9. — İstanbul Milletvekilli 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) 

10. — 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) 

11. — 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) 

12. — 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) 

13. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

14. — 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) 

15. — 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) 

16. — 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) 

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

18. — Eskişehir Miletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

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

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

21. — 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) 

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

23. — 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) 

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

25. — 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) 

26. — 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) 

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

28. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, 3008 
sayılı t | Kanununun J3 ncij ve 16 ııçı macldelç* 



rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

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

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

31. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nm, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi' 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan İnsmının ne z man yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından söslü sorusu. 
(6/533) 

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

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

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

36. — 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) 

37. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

38. — Tokat Milletvekili Reşit önderin, An

kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

39. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerindo çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

41. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'm, Silopi, Cizre, idil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

44. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

45. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 ihtilâlinden sonra izmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

47. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 



48. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

49. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'm, Emekli subaylar için istanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, îmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

50. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

51. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

52. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

53. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.C. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

54. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

55. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

56. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne" düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, İmar ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

57. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-

4 — 
nm Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

58. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'ın, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

59. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

61. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
BâŞaran'a veya ilgili olduğu firmaya, seçimler
den önce ve sonra, bankalar tarafından açıl
mış olan kredi miktarına dair, Ticaret ve Ma
liye Bakanlarından sözlü sorusu. (6/564) 

63. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

64. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

65. — Giresun- Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

66. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'm, 
Sason İlçesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 



vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/568) 

67. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

68. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

69. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

70. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair îmar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

71. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarınca kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/574) 

72. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın 
Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/575) 

73. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayı&iyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

74. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağanoğlu'-
nun, Belediye hudutları içine mahalle ola
rak alınmakla beraber imar plânı dışında ol
duklarından belediye hizmetlerinden mahrum 

bulunan mahallelerin muhtaç halkının yakacak 
ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

75. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'-
nun, 3460 sayılı Kanunun 17 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hususunda bir tasan dü
zenlenmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ticaret ve Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/578) 

76. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'-
nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi sı
nırlan dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıklan yapılıp 
yapılmadığına dair içişleri ve imar ve İskân 
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/579) 

77. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/580) 

78. — istanbul Milletvekili MuhMdin Gü
ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunlann durumlarına dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

ra 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 

ve 29 arkadaşının Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifine dair Plân Komis
yonu raporu (2/140) (S. Sayısı : 306 ya ek) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 3 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 



V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
tŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye 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] 

X 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] 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi 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 
üye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlıı ve iki arkadaşının,. Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 365ü 
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 5985 Sa
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. — 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 raporlan (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

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

8. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

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

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

11. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
nizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16.10.1962] 

12. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11 .10 .1962] 

13. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) rDaeıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

X 14. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlanna giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
ranımı onaylanmasına dair kanun tasansı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 15. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kumlu 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] 



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

17. —- 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] 

18. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt-
ma tarihi : 27.12 .1962] 

19. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci 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] 

20. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 

21. — 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] 

22. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 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) [Damıtma tarihi : 31.12.1962] 

23. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
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 
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] 

24. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu Inayet'-
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] 

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

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

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

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

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

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

X 31. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır- I 
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı I 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı: 41) [Dağıtma 
tarihi : 16 .1.1963] 

32. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, I 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin I 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak- I 
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra- I 
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 33. — Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtı 
müşterek enfrastrüktür programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair I 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/291) 
(S. Sayısı : 51) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

34. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 ' . 2 . 1963] 

35, — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl
maz'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : , 
2 . 2 . 1963] I 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile | 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telef on irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 37. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satınalmması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

38. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 39. —- Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir müessesesi 
olan Milletlerarası Kalkınma dairesi arasında 
imzalanan İstikraz Andlaşmasmm onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Dışişleri ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/234) (S. Sayısı :. 63} [Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 .1963] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu kurulmasına dair kanun tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (2/317) (S. Sa
yısı : 66) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/243) 
(S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1963] 

X 42. — Tekel Genel Müdürlüğü binası için 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hak
kındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonları raporları 
(1/267) (S. Sayısı : 87) [Dağıtma tarihi: 
10 . 2.1963] 

43. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kamına bağ-



lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonlan raporları (1/282) 
(S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi: 11.2 .1963] 

44. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması ve hesap uzman
ları kurulu kurulmasına dair 4709 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonlan raporlan (1/302) (S. Sayısı: 90) [Da
ğıtma tarihi: 11 . 2 .1963] 

X 45. — Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasansı ile Adıyaman 
Milletvekili Atıf Atalay ve 31 arkadaşının, 6183 
sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 numara
lı bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlan raporlan (1/230, 2/131) (S. Sayısı: 91) 
[Dağıtma tarihi : 12 .2 .1963] 

46. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve 
Elif oğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptınlması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2.1963] 

47. — Kozluk ilçesinin Beşik köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'ın 
ölüm cezasına çarptınlması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2.1963] 

48. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptınlması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

49. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 

9 — 
cezasına çarptınlması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı: 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1903] 

50. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

51. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

52. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptınlması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

53. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

54. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaktı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 55. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı: 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 
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X 56. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben

zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı re İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 1İ0) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

57. — Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 2 .1963] 

58. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Iturulug ve memurları Kanununda ve 4862 sa

yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiMikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonları raporları (1/404) (S. Sayısı : 11S) [Da
ğıtma tarihi : 21.2 .1963] 

59. —• İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletveki
li Nuri Bayar'm, Milletlerarası Andlaşmalarm 
yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 
andlaşmalarm yapılması için Bakanlar Kurulu
na yetki verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/419) (S. Sayısı : 
114) [Dağıtma tariki : 81 . 2 .1063] 

. » . - • » • . . ıV#-<< 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 3 0 6 Y a e ^ 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 29 arkadaşının 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı ben
dine 5651 sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrasının değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifine dair Plân Komisyonu 

raporu (2/140) 
(Not : 1 nci Dönemin 1 nci toplantısındaki 306 S. Sayısına aittir) 

Plân Komisyonu rapora 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/140 
Karar No. : 41 

23 . 2 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bursa Milletvekili ıSadrettin Çanga ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci maddesi-
n'in 7 numaralı 'bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi ile 'ilgili Yüksek Meclisçe dikkate alman önergeler komisyonumuza (havale edilmiş 
olmakla incelendi ve görüşüldü. 

©ursa Belediyesinin turistik bir 'maksatla ithal ettiği teleferik tesislerinin tecil 'edilmiş bu
lunan vergi borçlarının da muafiyet içerisine alınması hakkındaki önergelerin, bu muafiyeti "bir 
şehire inhisar ettirmeleri uygun görülmediğinden maddenin (Belediyeler tarafından ithal e'dilen 
malzemeler) şeklinde tedvini muvafık görülmüş ve »geçici madde buna göre hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan «Bowling» oyun tesisleriyle (Prefabrik) evlerin de madde metnine ithal edil
mesi, muafiyet sınırlarını çok (genişletmiş »olacağı ıgibi inşaat sanayiimizin inkişafı bakımından 
kia mahzurlu görüldüğünden önergeye komisyonumuzca iştirak edilememiştir. 

Evvelce komisyonumuzca hazırlanmış bulunan birinci, ikinci ve üçüncü maddeler üzerinde ay
rıca bir değişiklik yapmaya lüzum görülmediğinden aynen bırakılmıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine >arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
• Hatay 
Ş. İnal 

Aydın 
0. Apaydın 

Giresun 
/ . E. Kılıçoğlu 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/ . Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

Siirt 
A. Yasa 

N. 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Çanakkale 
Ş. İnan 

îzmir 
Mirkelâmoğlu 

Trabzon 
A. Şener 

imzada bulunamadı. 

Artvin 
S. 0. Avcı 

imzada bulunamadı 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Kastamonu 
S. Keskin 

imzada bulunamadı 

Sakarya 
N. Bayar 

Sivas Kars Konya 
M. Vural K. Okyay H. C. Yılmaz 



BURSA MİLLETVEKİLİ SADRETTLN ÇANGA 
VE 29 ARKADAŞININ TEKLlFÎ 

Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numa
ralı bendine 5651 say ıh Kanunla eklenen (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5383 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (c) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hüküm
leri dairesinde «Turizm Müessesesi Belgesi» al
mış olan müesseselerin münhasıran kendi ihtiyaç
ları için getirecekleri, akarsu boru ve mus
lukları, lâvoba, banyo, bide gibi sıhhi tesislere 
mahsus eşya; her çeşit merkezî teshin malzeme
si ; mutfak fırın ve ocakları, muhtelif yemek pi
şirme ve hazırlama cihazları, bulaşık yıkama ve 
kurutma makina ve cihazları ile çamaşır yıkama 
ve temizleme, «el ütüsü hariç» ütüleme makina 
ve cihazları, Frigorifik tesisler ve buz dolapları 
ve havalandırma tesisleri, asasör, kanalizasyon 
tesisleri, yangın ihbar, telefon, düofon santral 
makina ve cihazları, ile radyo ve oparlör cihaz 
ve tesisleri, su isale ve tevziine, muharrik kuv
vet istihsaline, muhabere ve teleferik hat ve tesis
lerine lüzumlu motor, makina ve aletler, salon 
yatak odaları ile mutfak, lokanta ve eğlence te
sisleri teçhizat ve malzemesi ve üzerinde kul-
nılacak müessesenin sabit markaları bulunmak 
şartiyle sofra takımları, yer, duvar ve tavan kap
lamaları ile mefruşat imaline mahsus malzeme, 
alüminyum ve paslanmaz madenden mamul ha
ricî doğramalar, kaplıcalarda, tedavi yerlerinde 
istirahat ve tedavi için kullanılan alet ve cihaz
larından, Bakanlar Kurulunun 25 . 1 . 1954 gün 
ve 4/2269 sayılı Karariyle tasdik edilen turizm 
müesseselerinin vasıflarında gösterilen turistik 
otobüslerden Bakanlar Kurulunca tesbit olunan 
ve bu kanunun neşri tarihinden itibaren 10 yıl 
içinde ithal edilenler; (Faturaları ve ihtiyaçları 
ayrıca Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığınca tas
dik edilmek şartiyle) 

M. Meclisi (S. 

2 — 
i GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN 

DEĞIŞTÎRlŞt 

Turizm müesseselerince yabancı memleketlerden 
getirilecek eşyanın Gümrük ve diğer İthal Vergi 
ve resimlerinden muaf en ithali hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Turizm Müesseselerini Teşvik 
Kanunu hükümleri içinde «Turizm Müessesesi 
Belgesi» almış olan müesseselerin münhasıran 
kendi ihtiyaçları için yabancı memleketlerden 
getirecekleri akarsu borusu ve muslukları, lâvo
ba, banyo, bide gibi sıhhi tesislere mahsus eşya, 
her çeşit merkezî teshin malzemesi, mutfak, fırın, 
ve ocakları, muhtelif yemek pişirme ve hazırla
ma cihazları, bulaşık yıkama ve kurutma makina, 
ve cihazları, çamaşır yıkama, temizleme ve ütü
leme makina ve cihazları (el ütüsü hariç) Firigo-
rif ik tesisler, havalandırma tesisleri, asansör, ka
nalizasyon tesisleri, yangın ihbar, telefon, düo
fon santral makina ve cihazları, su isale ve tev-

I ziine, muharrik kuvvet istihsaline, muhabere ve 
teleferik hat ve tesislerine lüzumlu motor, maki
na ve aletler, mutfak, lokanta ve eğlence tesisle-

I ri teçhizat ve malzemesi, alüminyum ve paslan-
I maz madenden mamul haricî doğramalar, kap

lıcalarda ve tedavi yerlerinde tedavi için kulla
nılan fennî alet ve cihazlardan, Bakanlar Kuru-

ı lunca tıesbit ve kabul olunanlar, (yerli mallardan 
matlup fennî evsafta temini mümkün olanlar ha-
ricolmak, yapı plân ruhsatnamelerine göre ihti-
yaç listeleri ve faturaları Bayındırlık, Basın -
Yayın ve Turizm bakanlarınca - kaplıca ve te-

| davi yerlerinde tedavi için kullanılacak fennî 
aletler için ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca - tasdik edilmek ve her müessese için 
bir defaya mahsus olmak şartiyle ve on yü 
müddetle) Gümrük ve diğer îthal Vergi ve re
simlerinden muafen ithal edilir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Halen gümrüklerde bu
lunan veya gümrük ve sair resimleri tecil edil-

Sayısı : 306 ya ek ) 
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BASIN - YAYIN VE TURİZM KOMİSYONU

NUN DEĞÎŞTlRtŞÎ 

Turizm müesseselerince yabancı memleketlerden 
getirilecek eşyanın Gümrük ve diğer Giriş Vergi 
v& resimlerinden muaf olarak yurda sokulması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Turizm endüstrisini Teşvik 
Kanunu hükümleri içinde turizm müessesesi bel
gesi almış olan kuruluşların kendi ihtiyaçları 
için, yabancı memleketlerden getirecekleri akar
su boru ve muslukları, lavabo banyo, bide gibi 
tesislere mahsus eşya, her çeşit merkezi ısıtma 
malzemesi, mutfak fırın ve ocakları, muhtelif 
yemek pişirme, hazırlama ve muhafaza cihaz
ları, bulaşık yıkama makina ve cihazları ile 
çamaşır yıkama, temizleme (el ütüsü hariç) 
ütüleme makina ve cihazları frigorifik tesis
ler, havalandırma tesisleri, asansör, kanalizas
yon tesisleri, yangın, ihbar, telefon, düofon, 
santral makina ve cihazları ile sabit radyo, am-
pirülkatör ve operlör tesisleri, su isale ve tev
ziine, muharrik kuvvet ve istihsaline, muhabe
re ve teleferik hat ve tesislerine lüzumlu mo
tor, makina ve aletler, mutfak, lokanta ve eğ
lence tesisleri, teçhizat ve malzemesi, üzerinde 
müessesesinin sabit markaları bulunmak şartiyle 
madenî, porselen ve kristal sofra takımları, ale-
minyum ve paslanmaz madenden mamul harici 
doğramalar, kaplıcalarda ve tedavi yerlerinde 
tedavi için kullanılan fennî alet ve cihazlardan 
Bakanlar Kurulunca tesbit ve kabul olunanlar, 
yapı plân ve ruhsatnamelerine göre ihtiyaç lis
teleri ve faturaları, Bayındırlık, Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlıklarınca - kaplıca ve tedavi 
yerlerinde tedavi için kullanılacak fennî aletler 
için ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca - tasdik edilmek şartiyle gümrük ve diğer 
vergi ve resimlerinden muaf olarak yurda 
sokulur. 

GEÇİCİ MADDE — Halen gümrüklerde bu
lunan* Gümrük ve sair resimleri tecil edilmek 

M. Meclisi (S. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Turizm müesseselerince yabancı memleketlerden 
getirilecek eşyanın Gümrük ve diğer İthal Vergi 
ve resimlerinden muaf en ithali hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Turizm endüstrisini Teşvik 
Kanunu hükümleri dairesinde «turizm müesse
sesi belgesi» almış olan müesseselerin münha
sıran kendi ihtiyaçlarında kullanmak için 
yabancı memleketlerden getirecekleri hijyenik 
sabit cihazlar; her çeşit merkezî teshin malze
mesi, mutfak fırın ve ocakları, muhtelif ye
mek peşirme ve hazırlama cihazları, bulaşık yı
kama ve kurutma makina ve cihazları, frigorifik 
tesisler, havalandırma ve klima tesisleri, sabit 
çamaşır yıkama, temizleme ve ütüleme tesis
lerine ait makina ve cihazlar, asansör tesisle
ri, yangın ihbar, telefon, düofon santral ma
kina ve cihazları, su isale ve tevziine, muhar
rik kuvvet istihsaline, muhabere ve teleferik 
hat ve tesislerine lüzumlu motor, makina ve 
âletler, alüminyum ve paslanmaz madenden 
mamul harici doğramalar, kaplıcalarda ve te
davi yerlerinde tedavi için kullanılan fennî âlet 
ve cihazlar ve üzerlerinde aidolduğu müessese
lerin sabit markaları bulunmak kaydiyle mut
fak, lokanta ve eğlence tesisleri teçhizat ve 
malzemesinden Bakanlar Kurulunca ticaret ve 
sanayi politikası da dikkate alınarak tesbit ve 
kabul olunanlar, (yapı plân ve ruhsatnamele
rine göre ihtiyaç listeleri ve proforma fatura
ları Bayındırlık, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlıklarınca, kaplıca ve tedavi yerlerinde te
davi İçin kullanılacak fennî âlet ve cihazlar 
için ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca - tasdik edilmek ve her müessese için bir 
defaya mahsus olmak şartiyle) gümrük ve di
ğer ithal vergi ve resimlerinden muaf en ithal 
edilir. 

Muhtelif kanunlarda mevcut tekel hüküm
leri mahfuzdur. 

5651 ve 6088 sayılı kanunların yürürlüğü 
sırasında yukarda yazılı muafiyetten daha ev
vel istifade etmiş olan bu gibi müesseseler, aynı 
cins eşya için bu kanundan faydalanamazlar. 

GEÇÎCt MADDE — Bu kanunun birinci 
maddesinde sayılan eşyadan evvelce belediyeler 

Sayısı : 306 ya ek ) 



Teklif 
— 4 — 

Gümrük ve Tekel Ko. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden' 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

mek suretiyle iptal edilmiş olan birinci madde
de belirtilmiş malzemeler ve eşyalar için de ba 
kanun hükmü uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 306 ya ek ) 



- 5 — 
Bas. - Yay. ve Turizm Ko. 

suretiyle ithal edilmiş olan birinci maddede be
lirtilmiş malzemeler ve eşyalar için de bu ka
nun hükmü uygulanır. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B. Ko. 

namına gümrük vergi ve resimleri tecil edil
mek suretiyle ithal edilmiş olanlar hakkında 
da bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer ve beş yıl yürürlükte 
kalır. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 306 ya ek ) 




