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5 . 12 . 1963 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 
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Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Semer 
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SORULAR 

Sözlü soru 
Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sava-

cı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının göre

vine son verilmedi sebebine dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/763) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
l. — Eğitini ödeneği kanunu tasarısı (t/601 

(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

• l ^ • 

KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

Süreyya öner (Sürt) Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 11 nıci Birleşimimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BALKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. Sayın arkadaşlar lütfen önlerindeki 
anahtarı vsağa çevirsinler. iSayın arkadaşlar be
yaz düğmeye lütfen bassınlar. 

Tecrübe mahiyetinde yaptığımız birinci oy-
•1 amadan sonra şimdi aslî olarak tekrarlıyorum. 

Arkadaşlar (lütfen anahtarları lûitfen sağa 
(çevirsinler ve kaıbııl düğmesine bassınlar. 

Yoklama işlemi 'bitmiştir. Çoğunluğumuz var
dır, müzakerelere başlıyoruz. 

Gündem dışı Say m AM ihsan ööğüş söz is
temiştir, söz veriyorum. 

ALt ÎHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Vaz 
ıgectim. 

BAŞKAN Gündeme başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENELKURULA SUNUŞLARI 

i. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi I çilere dair» kanun teklifimi geri alıyorum. 
Mehmet Ali Demir'in, ilkokula dayalı yatılı okul
lara alınacak öğrenciler hakkında kanun teklifi
nin geriverilmesine dair önergesi (2/568, 4/275) 

BAŞKAN — öneıigeyi okultuyoram. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Bâzı kısımlarında değişiklik yapılmak üzere 

«ilkokula dayalı yatılı okullara alınacak öğren-

Arz ederim. 
Tunceli 
Senatörü 

Mehmet Ali Demir 

(BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

2. — Konya Milletvekili Cahit Yılmaz'm 
MiUî Eğitim, Çankırı Milletvekili Şaban Kes-

233 
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kin'in Sayıştay ve Hakkâri Milletvekili Ahmet 
Zeydan ile TJrfa Milletvekili Bekir Sami Kara-
hanlı'nın Dilekçe komisyonlarından çekildikle
rine dair önergeler. 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlarımız seçilmiş 
bulundukları komisyonlardan istifa 'eltmişjlerdir. 
Bunumla ilgili önergeleri sıraslyle okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Scgilmitş 'bulunduğum SMiillî Eğitimi Komiısyo-, 

nundan istifa ediyorum. Gereğini arz ederim. 
Konya 

•Oahit Yılmaz 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım (komisyonunda vazifeli olduğumdan 

ıSıayıştay Komisyonundan istifa 'ediyorum. Saygı 
ile ara ederim. 

Çankırı 
Şaban Kedisin 

5. — GÖRÜŞİ 

1. — Sosyal Sigortalar kanunu taMrıst ve 
Trabzon Milletvekili Selahattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fukih özfakih ve Edirne Milletvekili îl-
hmni Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368., 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) (1) 

BAŞKAN — 141 nci maddeyi dkultuyorum. 

BÖLÜM - XV 
Son; Ihıülktümler 

Kaldırılan (hükümler 
MADDE 141. — 4772, 5502 ve 6900 sayılı ka,-

nıunıiar ile (bu kanrunliarm! efk ve değişikllifclerti, 
3008 saıyılı Kamunun yedinci faslı, 5953 sayılı 
KJaınunmin 23, ıgeçiici 2 ve geçidi 3 ncü, 6379 sa
yılı Kanunun 36, geçici 3 ve geçici 4 ncü mad
deleri ve 4792 'sayılı Karniumun 5565 sayılı Ka-

(1) 338 S. Sayılı basmayazı 2.5.1963 ta
rihli 128 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

5 . 12 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Başkanlığa 
Seçildiğim Dilekçe Komisyonundan istifa et

tiğimi saygı yle arz ederim. 
Hakkâri 

Ahmet Zeydan 

BASIK AN — Bilgilerin ize 'sunulur. 

Milini Meclisi ıSaym Başkanlığına 
Dilcikçe Komisyon un a seçilmiş olduğumu öğ

rendim. Bu komisyonda faydalı ölamıyacıağım-
dan isitifa ediyorum. Kabul ünü arz ederim. 

TJrfa 
Bekir S a mi Karahanlı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Mulhterem aıiİMİaışlaırıım, komisyonlardan is
tifa etmiş olan arkadaşlarını yerine partilerce 
yenli nam'zeltlerin Riyasete lütfen bildirilmesini 
rica ederim. 

:,EN ÎŞLER 

numla muaddel 8 nci maddesi hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakfcınlda söz isltiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
Ibul edenler... Etmliyetnler... Kalbul edilmiştir. 

Dalba evvel komisyona verilmiş olan muadde
llerden 3 tanesi gelmiştir. Bu maddelerden birfei 
23 >ncü maddedir, komisyonum değişiklik me'tni-
mi okuituyorum. 

Yüksek Baışka;nl ığaı 
Komisyonumuzca yeniden düzenlenen 23 ncü 

madde iliştikte ^gösterilmiştir. Saygıyla sunulur. 
Geçici ıKomisiyion sözcüsü 

Şenef Bafcşık 

Eş ve çocuklarla gelir bağlanması 
MA'DDE 23. — îş kabası veya meslek has'tıa-

lığı »sonucu ölümlerde aşağıdaki bükümler uy
gulanır : 

I - ölen sigortalımın 88 nc'i madde gereğince 
IcHbit edilecek yıllık kazancının : 

A) Dul kanana % 30 u, geir aikn çocuğu 
bulunmıyan dul karışıma, % 40 ı, 

B) Sigortalı eşiınİn ölümü tarihlinde çalışa-
mıyacak durumda malûl veya, 60 yaşımı doldutr-
maış olan ve geçiminin «igortalı taraf rndaın sağ-
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kınıdığı belgelenen kocıa&ıına % 30 u, •gelir alfam 
gocuğu bulunımıyan aynı durumdaki kocaya 
% 40 ], 

O) Çocuklardan! : 
'a) 18 yaşını veya oritıa öğrenûnu yapması ha

linde 20 yaşımı, yüksek öğrenim yapması halim
de 25 yaşını dolduıımaımış yalhuıt yadları <n<e olur
ca olsun çaıhşamııyacak duru/mlda malûl bulu-
naınlarm lıerbirine % 15 ıi, 

•b) (a) fıkrasında <beldrWlem ve sliıgontalıınım 
ölümü ile amasın ve balbasız kaftan veya ana ve 
fbalbalaırı arasında evlilik 'bağlantısı bulhıınımıyan 
yailıut sigortalı balbamım ölümü tarilhıimde evllilik 
'bağlantısı bukınanalkla 'ber&lber amaları sonıriaıdam 
evlenıen'lerim her birine % 30 u, 

Oranında yıllık geHılr bağlanır. 
I I - Sürekli iş göremezlik geiliiri sermaye ola

rak ödenmiş bulunan Sigorta! imin ö'lümıü halinde, 
hıak salhipleriue, süıgortialıya verii'llen sermaye na
zara, alımmialksıızım, 'bu kanon hükümlerinle göre 
gelir bağlaınır. 

I I I - Sigortalı tarafı nidan evlât edinilmiş, ta-
mınımış veya .nesebi düzeKtilmiş yalhult (babalığı 
'hükme 'bağlanmış çocuklıariıyle siıgörltalımıın ölü
münden sonra! doğan çocukları, bağlaıniacak ge
lirden yukatrda belirtilen esaslara göre yararla
nırlar. 

IV - Halk saihilbi eş ve çocuklara: 'ba.glaina.cak 
gelirlerim toplamı, s'iıgortıalıınım yıfllık kazancımın; 
% 60 ını gecJcrneız. Bu sımırımi aşılmaması için, 
gerekirse, hak sah'ilbi kimselerin gelirlerinden 
orantılı olarak indirimder yaıpılır. 

V - Sigortalının çocuklarına bağlanan gelir
ler; çocuğun, 18 yaşını, orta öğrenim yapması 
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam 
eder. Bu yaşlan doldurdukları tarihlerde çalışa
mayacak durumda malûl olan çocukların gelirleri, 
bu yaşlara vardıktan sonra «la kesilmez. !01 nei 
madde hükmü saklıdır. 

VI - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri ke
silir. Oelirin kesilmesine yol açan evlenme1 son 
bulunca gelir yeniden bağlanır. Sonraki kocasın
dan da gelir almaya hak kazanan dul karıya, bu 
gelirlerden fazla olanı ödenir. 

VTT - (Jelir almakta iken evlenen kız çocukla
rın gelirleri kesilir. (Gelirin kesilmesine yol açan 
evlenmenin son bulması halinde, V nci fıkra hük
mü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten başlana
rak yeniden gelir bağlamı'. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL 

Yok. Okunmuş olan maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

Bu kabul ettiğiniz maddenin 23 ncü madde 
olarak kabul edilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

Komisyona verilmiş olan 68 nci madde de gel
miştir. Bununla ilgili komisyon raporunu okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonca yeniden düzenlenen 68 nci madde 

ilişikte gösterilmiştir. Saygı ile sunulur. 
fieçici Komisyon Sözcüsü 

izmir 
Şeref Bakşık 

Eş ve çocuklara aylık bağlanması 
MADDE 68. — ölen sigortalının aylık bağlan

masına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hü
kümlere göre aylık bağlanır: 

I - ölen sigortalının 67 nci madde gereğince 
tesbit edilecek aylığının : 

A) Dul karısına % 50 si, aylık alan çocuğu 
bulunmıyan dul karısına üçte ikisi, 

B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışa
mayacak durumda malûl veya 60 yaşını doldur
muş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı belgelenen kocasına % 50 si, aylık alan 
çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte 
ikisi. 

O) Çocuklardan : 
a) 18 yaşını veya orta öğretim yapma

sı halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne 
olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl bulu
nanların her birine % 25 i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının 
ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve ba
baları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan ya
hut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağ
lantısı bulunmakla beraber anaları sonradan ev
lenenlerin her birine (/c 50 si. 

(Oranında aylık bağlanır.) 
II - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, ta

nınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı 
hükme bağlanmış çocuklariyle sigortalının Ölü
münden sonra doğan 'çocukları, bağlanacak aylık-

http://'ba.glaina.cak
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tan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır
lar. 

I I I - Hak sahibi e§ ve çocuklara bağlanacak 
aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylığın tutarı
nı geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekir
se, hak sahibi kimselerin aylıklarından orantılı 
olarak indirmeler yapılır. 

IV - Sigortalının çocuklarına bağlanan aylık
lar; çocuğun, 18 yaşını, orta öğrenim yapması 
halinde 20 yaşını yüksek öğrenim yapması halinde 
25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. 
Bu yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamıya-
cak durumda malûl olan çocukların aylıkları bu 
yaşlara vardıktan sonra da ^kesilmez. 101 nci 
madde hükmü saklıdır. 

V - Sigortalının dul karısı evlenirse aylığı ke
silir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son 
bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki koca
sından da aylık almaya hak kazanan dul karıya, 
bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

VI - Aylık almakta iken evlenen kız çocukla
rın aylıkları kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan 
evlenmenin son bulması halinde IV ncü fıkra hük
mü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten başlanarak 
yeniden aylık bağlanır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (îzmir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (izmir) — Efendim, biraz önce 'ka
bul etmiş olduğunuz 23 ncü madde gibi bu 68 
nci madde de biraz sonra okunacak olan 71 nci 
madde sadece bir tertip farkı getirmektedir. 
Esasında bir değişiklik yoktur. Arkadaşımız 
Turhan Bilgin'in yapmış olduğu yerinde tenki
de uyularak daha vuzuh verici bir tertip deği
şikliği yapılmıştır. Gerek bu maddede, gerek
se biraz sonra okunacak olan 71 nci maddede 
O kadar büyük bir değişiklik yoktur. Saygıla
rımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, muhterem komisyona kararınızla 
havale buyrulan 68 nci maddede bundan ev
velki birleşimde arz ettiğim veçhile miras huku
kuna paralel bir düzeltme yapılmıştır. Yalnız 
ölen sigortalının usulü de vardır bir. Kendisinin 
hali hayatta iken aile fertleri için de maluliyeti, 
aczi v. s. dölayısiyle bakmaya mecbur olduğu, 
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yâni infak ve ibatesi kendisine bizzarur insanî 
bakımdan kalmış olan yakın aile efradı da var
dır. Kız kardeşi olatoilir, malûl bir erkek kar
deşi olabilir, hayatta bir iş yapamıyacak ve her 
hangi bir gelir menşei de bulunmıyacak bir kar
deşi... Biz insani bakımdan, sigortalının geride 
bıraktığı bu efradı ailesinden sadece miras hu
kukuna dayanarak mirasa müstahak olanlarına 
paralel şekilde aylık bağlar da efradı ailenin, 
sigortalı ölünce mesnetsiz kalmış olun bu gibi 
yakın aile efradını hayatta hiçbir tutanağı ol
maksızın ortada bırakırsak pek insani bir ha
reket olmaz. 

Lütfetsinler komisyon, bir muhtaç, âciz ve 
bakımı bizzarur kendisine kalmış olan usul ile 
yani peder ve validesi ile yine bakımı münha
sıran kendisine bizzarur kalmış olan kardeşleri 
için de 2 fıkra ilâve buyursunlar ve bunlar için 
de bundan evvel ilâve buyrulan fıkralardaki 
oranlardan, eğer usul, fiiru ve eş içtima e'dersc 
bir miktar tenzilât yapılsın, içtima etmez de, 
fürıı yoksa, bu gibi usul varsa, saten veraset 
hakları vardır. Kanunu Medeni gereğince de 
bunu mutlaka zikretmek ica'beder. Ancak ka
nunlarda bulunmıyan, kendisinin bakmaya muh-
taeolduğu efradı ailesi için, bir fıkra ilâve edil
mesi gerekir. Hulâsa usul ve kendisine ait ef
radı aileden bakıma muhtaçolanlarm da bu 
maddede mutlaka yerini alması lüzumuna kaa-
niim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'L 
Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (îzmir) — Efendim, Medeni Kanun 
miras hükümleriyle umumiyetle sosyal güvenlik 
tedbirleri getiren, sosyal sigorta kanunlarının 
bir- kısım hakların tevzi şekli ayrı esaslara bağ
lanmıştır. Yani, her sosyal sigorta mevzuatı bu 
mevzuatın tesbit ettiği hakları taksim ederken 
kendisine göre birtakım özel usuller tesbit eder. 

Biz tasarımızda bunu yerine getirmek iste
dik. Bu biraz evvel okuduğunuz madde ile, ço
cuklar yani füru hak sahipleri arasına dâhil 
edilmiştir. Ayrıca 69 ncu madde ile de Yüksek 
Heyetiniz bunu kabul etmiştir, ana ve babala
ra eşit surette aylık verileceğini derpiş etmek
tedir. Ayrıca kardeşi de hak sahipleri arasına 
katma usulü beynelmilel sözleşme ve tatbikatta 
yeri olmıyan şeydir. Nihayet sigorta primle-
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rinden toplanan fon ile sağlanabilen haklar bun
lardan ibarettir. O itibarla arkadaşımızın fikir
lerine katılamıyoruz, maddenin aynen kabulü
nü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı?.. Yok. 

Okunmuş olan metni oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu metni 68 nci madde olarak oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Komisyondan gelmiş olan 71 nci maddeyi de 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca yeniden düzenlenen 71 nci 

madde ilişikte sunulmuştur. 
Kabulünü saygı ile rica ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
îzmir 

Şeref Bakşık 
«L "~ 

Toptan ödeme 
Madde 71. — ölen sigortalınnn haksahibi 

kimselerinden hiçbiri bu kanuna göre ölüm si
gortasından aylık bağlanmasına (hak kazanma
dıkları takdirde aşağıdaki hükümler (uygulanır: 

I — ölen sigortalının kendisinin ve iş veren
lerinin ödedikleri malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortaları primleri toplamının: 

A) Dul karısına % 50 si, toptan ödeme 
alacak durumda çocuğu bulunmıyan dul karısı
na üçte ikisi, 

* B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalış-
mıyacak durumda malûl veya 60 yaşını doldur
muş olan. ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı 'belgelenen kocasına % '50 si, toptan öde
me yapılan çocuğu bukmtmıyan aynı durumdaki 
kocaya üçte ikisi, 

C) Çocuklardan: 
a) 18 yaşını veya orta öğrenim yapması 

halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 2)5 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne 
olursa 'ölsün çaüışamıyacak durumda malûl bıı-
l'umanlairıın her birine % 25 i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının 
ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve 
babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan-
ların herbirine ,% si, toptan ödeme şeklinde ve
rilir. 
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II — Sigortalı tarafından evlât «dinilmiş, | 

tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı i 
hükme bağlammış gocukları, yapılacak toptan I 
ödemeden yukarıda belirtilen esaslara ıgöre ya- j 
rarlanırlar. ı 

I I I — Haksahibi eş ve çocuklara yapılacak i 
toptan ödemelerin toplamı, toptan ödenecek mik
tarı geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, gere
kirse, haksahibi kimselerin hisselerinden orantılı 
olarak indirmeler yapılır. 

IV — Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve 
çocuklarına yapılacak toptan ödemelerin topla- \ 
mı toptan ödenecek miktardan aşağı olursa, ar
tanı, eşit hisseler halinde, geçimi sigortalı tara
fından sağlandığı belgelenen ana ve babasına 
verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi % '• 
25 i geçemez. ' 

V — Yukarıki esaslara 'göre toptan ödeme | 
yapıldıktan sonra kalıntı olursa, sigortalının ölü- j 
münden sonra doğacak çocukları ile nesebi dü- } 
•zeltilecek veya babalığı bükme bağlanacak ço- | 
cılklarına da bu madde hükümlerine göre top- [ 
tan ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz ıtetiyem? ! 
Yok. ' ! 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden- j 
ler... lEtmiyenler... Kabul edilmiştir. j 

Bu metni 71 nci madde olarak oyunuza su- I 
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul j 
edilmiştir. 

Komisyondan gelen 17 nci maddeyi okuituyo* 
ırunı. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca yeniden hazırlanan 17 nci j 

madde aşağıda gösterilmiştir. j 
Saygı ile sunulur. j. 

(reçiei Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

Şeref Bakşık 

Hekim tavsiyelerine uymazlık 
Madde 17. — îş kazası, en geç kazadan son

raki ıgün içinde iş verene veya Kuruma bildiri
lir. I 

îş kazası veya meslek hastalığı dolayısiylo j 
hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uyul
maması yüzünden tedavi süresinin uzamasına, 
malûl kalmasına veya malûllük derecesinin art
masına sebebolan sigortalının geçici iş göremez- " 
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liik ödeneğinin veya sürekli işigör'emezlik geliri
nin kendisime yüklenebilecek kusurun raporla 
.belirtilen oranındaki kısım, Kuruım tarafından 
düşürülebilir. Şu kadar İki, bu düşürme yüzde 
50 yi geçemez. 

Kıırumun yazılı bildirisine rağmen, teklif 
'edilen tedaviyi kabul ©taniyen sigortalıya, teda
vi içim Kuruma başvuracağı tarihe kadar sağlık 
yardımı yapılmıyacağı gibi geçici işgöremeziik 
ödeneği veya sürekli işgöreımczlik (geliri de ve
rilmez. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz isıtiyen 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

'edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu metni 17 nci madde olarak oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyondan ıgelen 18 nci maddeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca yeniden hazırlanmış olan 

18 nci madde aşağıda belirtilmiştir. 
Saygı ile sunulur. 

(Geçici Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

ıŞeref Bakşık 

Meslek hastalığının .tesibiti 
Madde '18. — Meslek hastalığı halinde, bu 

kanunda yazılı yardımlardan yararlanmak için, 
sigortalının çalıştığı işte 'meslek hastalığına tu
tulduğunun kekim raporu ile tesbit 'edilmesi ge-
ırekTidir. 

Meslek hastalığı, sigortalı olarak çalıştığı ve 
iböyle 'bir hastalığa sehebollacalk işten ayrıldıktan 
sonra meydana çıkmış ise, sigortalının fiilen ay
nim asiyi e hastalığın meydana çıkması arasında 
ibu hastalık içim tüzükte belirtilen süreden daha 
uzun mir Kamanın geçmemiş olması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. 'Okunmuş olan metni 18 nci madde olarak 
oyunuza .sunuyorum. Kabu -edenler... Etmiy ön
ler... Ka'bul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 30 mcu maddeyi okutu
yorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca yeniden gözden geçirilen 
32 nci madde aşağıda gövsteril'miştir. 

Saygı ile sunulur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İzmir 
Şeref Bakşık 

Hastalık sigortası, sağlanan yardımlar 
MADDE 32. — Sigortalıya, iş kazalariyle 

meslek hastalıkları sigortası kapsamı dışında 
kalan hastalıklarda, aşağıda yazılı yardımla» 
sağlanır : 

A) Sağlık yardımı yapılması, 
B) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve 

gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması 
ve yenilenmesi, 

C) Geçici iş göremezlik süresince günlük 
ödenek verilmesi, 

D) Gerekli hallerde muayene ve tedavi için 
başka bir yere gönderilmesi. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Bu metnin 32 nci madde olarak kabulünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenlor... Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 33 ncü maddeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca yeniden gözden geçirilen 

33 ncü madde aşağıda gösterilmiştir. 
Saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

Şeref Bakşık 

Sağlık yardımlarının tanımı 
MADDE 33. — Hastalık halinde sigortalıya 

yapılacak sağlık yardımları, sigortalının; 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin 

göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken 
klinik ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırıl
ması ve tedavisinin sağlanması, 

l>) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık 
müessesesine yatırılması , 

İ C) Tedavisi süresince gerekli ilâç ve iyi-
i leştlnme vasıtalarının sağlanması, şeklinde olur. 
| Çocuk düşürme, ibu kanunun uygulanmasın-
• da, hastalık hali sayılır. Bu madde gereğince 
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yapılacak sağlık yardımları sigortalının sağlığı
nı koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma 
ve kendi ihtiyaçlarını görme yeteneğini artır
ma amacını güder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Okunan metni 33 ncü madde olarak oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler,,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 46 ncı maddeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuzca yeniden hazırlanmış olan 
46 ncı »madde aşağıda gösterilmiştir. 

Saygı ile sunulur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Şeref Bakşık 

Maktu gebelik ve doğum yardımları 
MADDE 46. — 44 ve 45 nci maddelerde gös

terilen sağlılk yardımlarının kurumca doğrudan 
doğruya yapılmasına imikân görülmiyen yer ve
ya hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı 
yerine, Çalışma Bakanlığınca onanacak ve ön
ceden bildirilecek tarifeye göre maktu para yar
dımı yapılır. Birden fazla doğarsa, maktu do
ğum yardımı, çocuk sayısına göre artırılır. 

Ancak : 
A) Gebelik yardımı parası alabilmek için, 

gebelik halinin hekim veya diplomalı ebeden bir 
belge ile ve doğumdan önce kuruma bildiril
mesi, 

B) Doğum yardımı parası alabilmek için, 
vdoğumun üç ay içinde kuruma bildirilmesi ve 
hekim veya diplomalı ebeden alınacak doğum 
kâğıdı, yahut onanmış nüfus kayıt örneği ile 
belgelenmesi, şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Okunan 'maddeyi 46 ncı madde olarak oyu
numa sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaimi edilmiştir. 

Komisyondan gelen 61 nci maddeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuzca yeniden düzenlenen (il nci 

madde ilişikte gösterilmiştir. 
Saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

Şeref Bakşık 
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Aylığın hesaplanması 

MADDE 61. — 60 ncı'maddenin (A) fıkra
sında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık 
aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, 
işten ayrıldığı tarihten önce Malûllük, Yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son on tak
vim yılının prim hesaibına esas tutulan kazanç, 
tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim 
yılına göre bulunacak ortaklıma yıllık kazancı
nın % 50 si oranlında yıllık yaşlılık geliri bağ
lanır. 

8 ve 9 takvim, yılı prim 'ödemiş olan sigorta
lının ortalama yıllık kazancı da yu'kardaki fık
raya göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az Malûllük, Yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigorta-

J ınm yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tu
tulacak 'ortalama yıllık kazancı prim ödediği 
talkvim yılları esas alınara'k lesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) .fıkrasına göre yaşlılık 
geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya. 
yukarıdaki oranlardan, sigortlılık süresinin 34 
yıldan eksik lıer tam yılı için % 0,50 indirme 
yapılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlauv. 

60 dan yutoarı yaşta aylık bağlanan, sigor
talının yıllık yaşlılık geliri, yukarıdaki fıkra
lara göre tesbit 'olunacak oranlar, 60 yaşından 
sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için 
% 1 artırılarak hesaJbolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin on-
ikide biridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa
yın Ali Dizman, 

H. ALİ'DİiZMAN* (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, bu maddenin müzakeresi sırasında, 
gerek emeklilik mevzuatımızın, gerekse hali
hazır tatbik etmekte bulunduğumuz mevzu
atın daima büyükleri himaye eder bir vasıf 
taşıdığını, küçüklerin hakkım büyüğe, zayı
fın istikbalin garantisi olarak biriktirmekte 
olduğu para keza kuvvetlinin istikbalinin garan
tisi haline inkılabettirildiğini beyan etmiştim. 
Bunu rakamlarlada arz etmiştim. Sayın ko
misyon, metni aynı olarak getirmekle, kısaca 
eski maruzatımı tekraılıyacağım. 

Misalini, Emekli Sandığına göre vermiştim. 
15 lira aslî maaşla başlayıp, 40 lira aslî maa
şa kadar yükselen bir kâtibin, bir küçük me
murun, yüzde 6 olarak kesilen paranın, yüz
de 6 karşılık olarak bütçeden edinilen para-
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ııııı yüzde 5 faiz]e birlikte bugünkü maaşlara 
göre takriben 30 sene nihayetinde 50 bin lira 
civarında olacağını, halbuki 3 lira aslî maaş
tan başlayıp 150 lira asli maaşa kadar yükse
len bir şahsın, keza keseneğinin ve karşılıkla
rının yüzde 5 faizle birlikte toplamının 119 
bin lira civarında olacağını belirtmiştim.. Ve 
sigorta esas şahsın kendi hesabına kendisi ta
rafından veya 'kendisiyle beraber iş veren 
veya Devlet tarafından yatırılan paralar fai
ziyle birlikte nihayetinde kendisine tedricen 
geri ödenmesi olduğunu arz etmiştim. 

Hal böyle olunca 40 lira asli maaşla te
kaüt edilen bir şahıs bugünkü mevzuata göre 
9 500 lira civarında ikramiye ve 397,5 lira ci
varında emekli keseneği alabileceğine, 150 lira 
asli maaşla tekaüt olan ıbir şahsın ise 32 bin 
lira civarında ikramiye, .1 350 lira civarında 
da emekli maaşı alacağına göre bunların kendi 
birikmiş olan paralarına nisbet edildiği takdir
de görmekteyiz ki, emekli aylığı biriken para
sından ikramiyesi tenzil edildikten sonra., kü
çük memurların birikmiş parasının 10 binde 
98 i, yani 'binde biri civarında olduğu halde, 
150 lira asli maaşla tekaüt olunan şahısta 
% .1,5 un üstünde olduğunu, yani netice itibariy
le küçük memurun emeklilik aylığı, kendi 
birikmiş parasının, eğer ortalama yaş hesabı 
ile büyük memurun aldığı aylık doğru ise, kü
çük memurun % 50 noksan aldığını, eğer or
talama yaş hesabına göre küçük memurun al
dığı aylık doğru ise büyük memurun hakkın
dan % 50 fazla aldığını beyan etmiştim. 

Emeklilik mevzuundaki bu aksaklıklar, iş
çi mevzuatında da fazlasiyle yürümektedir. 
Çünkü, aslolan alt ve üst kademe gelirleri 
arasındaki fark nisbetinde bu adaletsizlik 
meydana çıkmaktadır: Bugün, emekli mevzu
atımızda alt kademeyi 350 lira, üts kademeyi 
ikibin lira olarak kabul ettiğimiz takdirde 
aradaki nislbet 6 mislidir ve bu 6 misli farkın 
husule getirdiği adaletsizlik nisbeti ise yüz
de 50 di. Halbuki işçi mevzuatında yevmiye
ler 8, hattâ 6 liradan 100 liraya kadar çıkabi
leceğine göre aradaki farkım 6 mislinden çok 
daha fazla olması itibariyle, şahısların birik
tirdiği paralar nisbetinde yaşlılık aylığı alma
sını birbiriyle orantılarsak yüksek ücrette yaş
lılık sigortası bağlanması gereken şahıslar, 
ödediğinin çok üstünde bir yaşlılık sigortasına 
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nail olmaktadır. Uzun müddet 8, 10, 15 lira 
gibi cüzi bir yevmiye ile çalışmış olan kimse
ler birikmiş olan paralarının çok altında bir 
yaşlılık ödeneği almaktadırlar. Küçüklerin bi
riktirmiş olduğu paraların büyüğe' gitmesine 
mâni olmak için herkesin kendi çalışma dev
resinde kendisinin ve iş verenin verdiği para
lar yekûnunun muayyen bir nisbetinde, her 
ikisine yüzde 1, 1,5 2,5 veya yarım nisbetinde 
kendisine Yaşlılık Sigortası bağlanmasının ica-
(bettiğdni beyan etmiştim. 

O gün komisyon bu maddeyi geri almıştı. 
O gün, bu takdirde daha az para alabilecekle
rini dışarda bana beyan etmişlerdi. Buna da 
sebep, fiyatların daima yükselmesi dolayısiyle 
bidayette ücretlerin düşük olması ve nihayette 
para kıymetinin düşmesi dolayısiyle, ücretlerin 
yükselmesi itibariyle ıbu yüksek, en son kazanç 
üzerinden sigorta aylığı bağlandığı takdirde, 
daha yüksek emeklilik hakkı tanınacağına 
dairdir. Ama fiyatların yükselmesi, ister Dev
letin kendi aczinden olsun, ister tatbik edilen 
iktisadi politikasından olsun, ne olursa ol
sun, daha evvel emekli olanların, maaşı az 
kalmakta, daha sonra olanların is>ö yüksek 
'bulunmakta veya ücreti düşük olanlar da üc
ret çok daha düşük kalmakta yüksek olanlarla 
da çok daha yüksek .olmaktadır. Normal usul, 
ücretlerin, paranın satmalma gücü sabit ka
lacağına göre kanunların bunun üzerinde ya
pılması gerektir. Paranın satmalma gücünde 
bir düşüş olduğu takdirde bu defa herkes sıy-
yanen muayyen esaslar tatbik etmek sure
tiyle, muayyen yüzdeler tatbik etmek suretiyle 
paranın satınalış kudretinin düşmesinden do
layı ele az para geçme halini önlemek kabil
dir. Ama bu hali büyüğe hakkından fazla, kü
çüğe hakkından çok daha noksan bir emek
lilik aylığı bağlamanın esbabı mucibesi ola
rak göstermek yersizdir. 

Elbette ki, komisyon bu mütalâaları dinle
dikten sonra maddeyi yeniden gözden geçirmiş 
ve yine eski m-etinde bu noktai nazar itibariyle 
ısrar etmiş bulunmakta. Şimdi ümidederim 
ki, mâruzâtımı çürüten delilleri vardır, ken
dilerinin. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde hakkında buyurun sa

yın komisyon. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Sayın arkadaşlarım, ko
misyonun bu madde ile getirdiği yenilik şu
dur : Daha ©vvel Hükümet tasarısında getiril
miş ve başlangıçta da komisyonumuzca kabul 
edilmiş şekle göre yaşlılık aylığı, geçindir
mekle mükellef kimsesi bulunmıyanlara yüzde 
4.0 bulunanlara yüzde 50 şeklinde idi. Bu arada 
bâzı milletvekili arkadaşlarımız geçindirmekte 
mükellef kimsesi bulunsun veya bulunmasın bu 
yüzde 40 ısn % 50 ye çıkarılmasını teklif etmişler
di. komisyon bu görüşe uyarak maddeyi geri aldı 
vo teklife uygun şekilde, geçindirmekle yükümlü 
kimsesi bulunsun veya bulunmasın yüzde 50 ora
nını kabul etti. Bu suretle sigortalı lehinde haklı
nın seviyesini yükselme 'bakımından yeni ve 
faydalı bir metin getirmiş bulunuyoruz. 

İkincisi, ıSaym Ali Dizman arkadaşımızın 
teklifini ciddî olarak tetkik edip inceledik, 
fakat maalesef katılamadık. 

[Sayın arkadaşlarım, bugüne kadar ki, Sosyal 
Sigortanın kabul ettiği sistem, bidayette Sos
yal Sigortalar Kanununu ve ona bağlı, 4772 ve 
5417 saylu kanunlar kabul edildiği zaman, 
toplanan primlerin .% 20 si yaşlılık aylığı ola
rak bağlanıyordu. Toplanan primlerin % 20 si 
ise, birtakım gülünç, çok küçük, ihtiyaca yct-
m iyen seviyeler yaratıyordu. 

Bu esas terk edilmiştir. Sonradan ikinci 
esas olarak aylıkların umumi vasatisinin % 50 
si kabul edilmiş ilk esasa göre bir yenilik ge
tirilmiş ve fakat biz bu tasarı ile mevcut 
umumi vasatinin yüzde 50 sini de terk ede
rek umumi vasatisiyle değil, son on yılın en 
yüksek 7 yılın vasatisini kabul ediyoruz. Tak
dir buyurursunuz ki, bir sigortalı bir iş ye
rine 800 lira ile girebilir ve sigortalı olabilir. 
Ondan sonra 600 - 700 lira, yaşlılık aylığı bağ
lanabilir. 300 ile 600 arasındaki bütün ücret
lerin umumi vasatisi tahmin edersiniz ki, son 
aylık vasatisinin bin hayli altında olur. Biz 
Ibunun için son 10 yılın en yüksek 7 yıllık va
satisini kabul ettik ki, en yüksek sayılması 
lâzımgelen ücrete en yakın kabul etmiş bu
lunuyoruz. Sigortalıya bağlanacak aylık ba
kımından mer'i mevzuata nazaran onun yaşlılık 
hayatını artıracak bir istikamette bir yemlik 
getirmiş oluyoruz. Bizim düşüncemiz primle
rin toplanması değil, esas geçinme seviyesi-
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dir. Bu nazara alınarak son 10 yılın en yük
sek 7 yıllık vasatisi kabul edilmiştir. 

Sigortalı lehine olan bu şeklim aynen kabu
lünü saygı ile nica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman. 
H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım, getirilen sistem, 'eskiden umumi ka
zancının % 50 si, şimdi ise son 10 yıl içindeki 
en yüksel?: (kazanca ait 7 yıllık ortalamanın, % 
50 si, bu itibarla sigorta lehine bir tasarıdır di
yorlar. Ben diyorum ki, herkes hakkı ikıadar al
sın ve bu İşçi Sigortaları Kanunudur, esas ola
rak işçinin menfaatini düşünmeye mecburdur, 
mükelleftir. İşçi ise hemen hemen ücretinde ha
yatı boyunca pek az bir değişiklik görebilen bir 
zümredir. Bu itibarla mütemadiyen aynı seviye
de kuruma para öder. Bunun aynı seviyede ku
ruma ödediği parayı, yüksek ücretli, nerede ise 
işçi olmaktan çıkmış şahısların hesabına kaydır
makla menfaat yoktur. Bu işçinin lehine 'bir ha
reket değildir. Eğer Komisyon işçiyi düşünüyor
sa, en yüksek yedi yıllık kazancın % 50 sini ',he-
sabedeceğine, bütün kazancın farzımuhal % 60 
% 70, % 80 imi ve hattâ % 150 sini iıesabefesin. 
Fakat ne var ki herkes verdiği prim nispetimde 
yaşlılık aylığına halk kazansın. Ben 10 lira yev
miye ile başlayıp, yüz lira yevmiyeye yükselece
ğim. Bu itibarla primimde hem on liranın hem 
de yüz liranın hissesi 'bukmacak. En son yüz li
ranın ortalaması olan elli lira üzerinden yaşlı
lık sigortası aylığı alacağım. Başka bir işçi on 
liradan başlıyarak 15 liraya yükselecek, 10-15 
liradan prim ödiyecek, ama o da onbeş liranın 
% 50 si yâni, 7,5 lira üzerinden muamele 'göre
cek. Birisi on liradan başladığı halde 50 liradan 
imuamele görecek, diğeri 10 liradan 'başladığı hal
de 7,5 liradan imuamele görecektir. Aradaki fark 
7 mislidir. Halbuki ödedikleri prim arasındaki 
fark 7 misli değildir. Çünkü ikisi de on lira
dan ıbaşlamış, fakat biri 100 e, diğeri 15 e kadar 
yükselmiştir. Bu mühim meseleye parmak basa
rak ibu adaletsizliği gidermeğe çalışalım ve esas 
işçinin parasını daha yüksek ücretli kimselerin 
emekli aylığının garantisi olarak kullanmıyalım. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyon. 
Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA Ş E E E F 
BAKŞIK (İzmir) — Sayın arkadaşlarım, muh
terem Ali Dizman arkadaşımızla farklı düşünü-
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şümüzün sebebi hareket noktala>rımızın başka baş
ka oluşandandır. Özel sigorta ile sosyal 'sigorta 
arasında bir tefrik koymak gerektiğini kabul et-
ımelidir. 

Özel sigortada prim, toplanıp sigortalı bir 
«nevi verdiği primin neticesini almak hesabıma 
katlanır. Halbuki sos.yal sigortada bir kütleden 
alman primler bâr masaya yatırılır, toplanır ve 
bu topılanan fonu muayyen sosyal adalet ilkele
rine göre t aksimi bahis konusudur. Hareket ıbu 
olunca öızet sigorta (gibi primler mesnet yapıla
rak haklar tesbit edilmez, aksine her sigortalı
nın birtakım içtimai adalet düşüncesi sebebiyle 
ıgeçinme 'Seviyesine en uygun ve en yakın halklar 
Kağianmıya çalışılır. Böyle olunca 'Sayın Ali Diız-
man arkadaşımızdan farklı ve sigortalının lehi
ne bir netice getirmeımiz tabiî karşılanımalıdır. 
Bundan başka ballıdan misaller arz etmek iste
nim. 

ıMeseiâ Avusturya'da son 'beş yıl, Belçika'da 
bütün yıi]lamı % 85 i, (Kanalda maktu, Şili son 
5 yıl, IMilliyetçi Çiu maktu, Kostarika son 15 yıl, 
Çekoslavalkya «son 5 yıl, Danimarka maktu, Do
minik son 4 yıl, lEIk'vator, en yüksek, 5 yıl, Fran
sa son 10 yıl... 

lOeşitİi uııem leketlerden getirdiğim iz misaller 
bizim [sistemimizi teyideder istikam ettedir. 

Lüikseuıburg'da, Holânda, İngiltere, Nor
veç'te isveç, İsviçre'de maktu, Yunanistan % 
80, İtaflya umumi vasati. Gerek sosyal 'sigortanın 
gelişmiş olduğu an emi ek e ti er, gerekse bizim bün
yemize uygun ineni leke tilerin uyguladıkla rı sis
tem bizim sistemimizi teyidetmektedir. 

Sayın arkadaşlarımın ;bu maddeyi aynen ka
bul etmelerini rica, ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka MÖZ ist i-
ye.n var mı? Yok. 'Okunmuş olan 61 nci madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etıui-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu metilin fil nci madde olarak kabulünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Mtmiyen-
ler... 'Kabul edilmiştir. 

Bu arada Sayın Oalışma Bakanının Kiyasete 
verdiği bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın BaŞkaniığa 
Sosyal sigortalar kanunu tasarısının görüşül

mesinde İşçi Sigortaları Genel .Müdürü Şükrü 
Soykan'in ilgili İçtüzük hükmü uyarınca TTükü-
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met adına konuşmaya yetkili kabul edilmesini 
arz ederim. 

Çalışma Bakanı 
Ankara 

Bülent 'Eeov.it 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Komisyondan gelen 78 nci maddeyi okutuyo

rum. 

Yüksek. Başkanlığa 
Madde 78. — Aşağıda gösterilmiştir Say

gı ile sunulur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İzmir 
Şeref Bakşık 

Günlük kazanç sınırları 
Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak 

prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 
tutulan günlük kazançların üst sınırı 100 lira
dır. A İt sınırı da, fi liradan aşağı olmamak üze
re, Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunur. 

Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit edilen 
günlük kazançtan daha aşağı miktarda günlük 
kazancı olanlarla ücretsiz çalışanların gün
lük kazançları alt sınırı üzerinden, günlük 
kazançları 100 liranın üstünde olan sigortala
rın günlük' kazançları da 100 lira olarak he
saplanır. 

Sigortalının kazancı ile günlük kazancın 
Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olunacak 
alt sınırı arasındaki farka- ait sigorta prim
lerinin tümünü iş veren öder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Buyurun Sayın Önal. 

İHSAN ÖN AL (içel) _- Muhterem arkadaş
larını, 78 nci madde şu noktadan komisyona 
iade edilmişti: yevmiye kazancı 100 lira. ola
rak hesaplanır. Şimdi biliyorsunuz ki, asgari 
ücret üzerindi1 işçinin ödediği prim çok az
dır. Herkes ödediği nisbette zamanı gelince 
bu primlerini alır. Yalnız, hastalık sigortasın
da ödenen primler karşılığı en üst huduttan 
prim ödeyenle, en alt huduttan prim (»diyen
lerin gördüğü hastalık ve sağlık bakımı ay
ındır. Bu itibarla bir önerge vermiştim. Yal
nız hastalık sigortası hariç, kazancı yevmiye 
100 lira üzerinde olanların yalnız yüz lirası 
bu primlerde hesaba alınır. Fakat hastalık 
sigortasında, bunun yalnız 50 lirası muteber 

http://'Eeov.it
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olması için bir önerge verilmişti. Yüksek Mec
lisiniz bu önergeye iltifat etmiş ve komisyo
na maddeyi iade etmişti. Bugün komisyon 
78 nci maddeyi hiç değişiklik yapmadan aynı 
metin olarak getirmiş bulunuyor. 

Şimdi bir an için düşünelim: «Yevmiyesi 
6 liradan aşağı olmamak üzere Bakanlar Ku
rulu kararı ile asgari ücret alanların bu prim
lerinin sınırları tâyin olunur. Yüz liradan 
fazla ödiyenler ise, günlük kazançlarının yal
nız yüz lirası İm primlere esas tutulur» deni
yor. Fakat arkadaşlarım, burada hastalık si
gortamda asgari ücrete tabi bir işçi ile yüz 
lira ve yüz liradan fazla alanların -hastalık si
gortası için ödediği para asgari ücret için 
ödenenin 10,(i mislinden fazladır. Ve yüksek 
Meclisinize şöyle bir sual sormuştum: Millet
vekilleri de bu sigortaya tabi tutulsa her bir 
milletvekilinin ayda 240 lira hastalık sigorta
sı ödemeleri lâzımdır, asgari ücretle çalışan 
bir işçinin ödiyeceği para ise ayda 1.4/60 li
radır. O zaman komisyon sözcüsü sosyal ada
letten de bahsederek gelir vergisinde de bu
nun tatbikatı böyledir demişlerdi. Halbuki 
ben o zaman gelir vergisinde asgari vergi ile 
âzami vergi ödiyenlerin arasındaki ııisbetin 
J/5 bile olmadığım söylemiştim. Önünüzdeki 
bir kâğıt üzerinde bunun hesabını yapabilir
siniz. °/c 15 prim ödiycıı ile % 85 prim ödiyc
ıı in nisbeti 5 den biraz daha noksandır. Hal
buki burado hastalık sigortalarına 100 lira 
esas olarak kabul edilirse 16,6 misli daha faz
la bir asgari ücretle çalışana nazaran fazla 
prim ödemiş oluyor, Aynı tedaviyi, aynı ba
kımı görmesine rağmen bunun 16,6 gibi fazla 
bir prim ödemesi hiç te yerinde değildir-. Ar
kadaşımız vergi adaletini misal olarak gös
terdiler. Bendeniz de bunun 5 misli bile olma
dığını söylüyorum. Bundan evvelki kanunda, 
yevmiye kazancın - ancak 50 lirası bu primler 
için esas tutulmuştu. Yüz lira, diğer primler 
için hastalık hariç ihtiyarlık, malûllük, sakat
lık gibi hallerde tatbik edilmesinde hiç mah
zur yoktu. Çünkü, bu, bankaya yatırılan bir 
para gibidir, zamanı gelince bu yatırdığı pa
raları tamamen alır. Fakat, hastalık sigorta
sında şayet hastalanırsa, asgari ücrete tabi 
bir işçi kadar sağlık hizmeti karşılığını göre
cektir. Bu bakımdan böyle eski kanunda ted
vin edilen 8 mislin bu defa 16,6 misline çıka-
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nİması hiçbir zaman hakkaniyete uygun de
ğildir. Yalnız hastalık sigortası primi için 
bunun 50 lira olarak kabul edilmesini teklif 
etmiştim. Ve bu teklif Meclisin reylerine su
nularak komisyona iade edilmişti. Bugün gö
rüyorum ki, komisyon maddeyi aynen getir
miştir. Bu itibarla 'komisyonun, Meclisin gös
termiş olduğu temayüle uyarak bunu 50 Lira 
olarak kabul etmesi gerekirdi. Eğer bu Mec
lisi âlinizde de tatbik edilmiş olsa zannediyo
rum ki, bu 50 lirayı da kolay kolay kabul etmiyc-
ceğiz. (Jünkü ayda 240 lira para ödemek bu
günkü şartlar dâhilinde büyük bir külfettir. 
Alacağım sağlık hizmeti ile asgari ücret alan
dan fazla olmıyacaktır. Ben hastalık sigorta
sı için 50 liranın kabul edilmesini ve komis
yonun da buna uymasını tekrar rica ediyorum, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen? Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Sayın arkadaşlarım, şimdi 
Sayın İhsan öual arkadaşımız bu madde ile 
bizim getirdiğimiz 100 liranın 50 lira olmasını 
istiyor. Dayandığı gerekçe şudur : 100 lira ye
rine 50 lira da verse; hastalık, tedavi, 'muayene. 
kendisi için harcanacak ilâçlarda bir değişik
lik olmıyacağı tabiîdir. O halde 50 lira sınır 
esas olarak kabul 'edilmelidir. Evvelâ, sayın 
arkadaşım, zannediyorum 'ki, biraz önce Sayın 
Ali Dizman arkadaşımıza cevap verirken beni 
dinlemiş olacalklar. Evvelâ, sosyal sigortanın, 
biraz evvel 'söylediğim giibi, özel sigortadan 
farkı budur. Verilmiş olan primlerin karşılığı 
beklenmez, primler toplanır, nihayet sosyal ada
let ilkesi içinde bir takım geçim seviyeleri dik
kate alınarak taksim edilir. Şimdi ımutlaka, 
!bk sigortalı şu primi vermiştir, binaenaleyh, 
bunun karşılığını kendisine verelim gibi bir 
fkaziye sosyal sigorta prensiplerine aykırı düşer. 
Kaldı ki, kendi âmme hayatımızda bunun misali 
vardır. Şimdi her vatandaş kendi gelirine göre 
vergi verir, ama, hizmetler mutlaka vergi nispetine 
uygun şekilde ani olur ? Eğer ımutlaka vergilere 
uygun hizmetler Ibeklemmiş olsa, o takdirde h'er 
birimizin yol, kanalizasyon, su gibi çeşitli hiz
metlerin, Millî Savunma hizmetlerinin bir 
nevi alınmış olan vergi esasına uygun olnıayı, 
mütenasip olması lâzımdır. Mutlaka alman 
primlerin karşılığını beklemek, âmme mülâhaza-

243 — 
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sı ve sosyal sigortanın esas prensipleri bakırcım
dan doğru değildir, bu (bir. 

İkincisi, sayın larkadaşjıım sağlık yardımından 
bahsediyor. Bu *kanun iki temel bak getirmek
tedir, birisi hastalık, muayene, tedavi ve has
talığın gerektirdiği Ulaçların sağlanması; bu 
sabittir. Ama bu tasarı ıbir de ödenek yardım
ları geltiraıektedir. Meselâ eğer bir sigortalı 
hastalandığı zaman hem sağlık yardımı görür 
ve »ayrıca işine gidemediği müddetçe ücretinin 
2/3 nü 'alır. O halde bir sigortalının 50 liralık 
yerine, 100 lira üzerinden prim ödediği zaman 
ödenekleri de o nisbette farklı olacaktır. 

§îmdi sayın arkadaşım, eğer nizim verdi
ğimiz maddemize göre 100 liralık bir esas alı
nırsa bu takdirde 3 000 lira geliri, aylığı olan 
bir vatandaş, sigortalı demektir. Bu biraz evvel 
bahsettiğim sistemle göre 2 000 lira aylı'k akacak
tır haıs'talandığ'ı zaman. Yani 100 lira esası ka-
foul edilirse iki bin lira alacak. Sayın arkada
şımın teklifi kabul edilirse 50 lira prim esıası 
kabul edileceğine göre bin lira prim alacaktır. 
Yani 100 liralık ısınırın 50 lira olarak indirilme
si biraz evveıl bahsettiğim esaslara aykırı olmak
tan başka sigortalının menfaatlerine aykırı
dır. Çünkü; prim düştüğü nisbette hazırlık 
hareketi süresinde alınması gereken ödenekler, 
o nisbette azalacaktır. Bu itibarla 2 000 lira 
değil, Ibin lira alacaktır. Sigortalının menfaa
tine uyan bu esasın kabul edilmesini rica .ede
rim. 

BAŞKAN — Madde hakkında sayın Ömal, 
buyurun. 

İHSAN ÖNAL (İçel) —- Muhterem arkadaş
larım, bendeniz burada konuşurken, mutlaka Ibu 
verilen paranın karşılığı bir sağlık hizmeti ola
rak verilmesi lâzımdır şeklinde konuşmadım. 
Bu kadar büyük bir fark olmasına rağmen; 
verilen hizmetler »aynı olduğuna göre ve yevmiye 
50 lira üzerinde veya yüz liradan fazla kaza
nan şahıslardan yalnız yevmiye kazançlarının 
elli lirasının sağlık hizmetlerine esas tutması 
ve vergi adaleti üzerinde durduk. Biliyorsu
nuz vergide âzami nisbet '% 85 dir. Evet âmme 
hizmetleri için ve umumi hizmetler için % 85 
e kadar Gelir Vergisi alınmaktadır. Buna mu
kabil yine aynı hizmetlerden faydalanacak 
çok düşük kazançlı vatandaşlar için de alman 
vergi % 15 dir. Her vatandaşın bu âmme hiz
metinden istifadesi aynı ışekilde müsavidir. Fa-
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kat aradaki fark bire beş bile değildir. 
Ama burada Hastalık Sigortasında bu, 16/16 
dir. Bunun evvelce 50 lira olduğunu ve 50 
lira olduğu zaman tatbikatta yüksek ücretli 
bütün arkadaşların bundan büyük çapta şikâ
yet ettiğini gördüm. îş yerlerinde bulundum, 
ayda iki - üç bin lira kazancı olan arkadaşla
rım «Ben, 3 seneden beridir hiçbir hastalık ge-
çirmedim. Bu kadar 'büyük bir para ödüyo
rum, bu benim için bir külfettir.» diyor. Şim
di bunun iki misline, yani 8 misli fazla iken 
bunun 16,6 ya çıkarılması sosayal adaletle ka
bili telii! değildir. Ben demiyorum ki, verilen 
paranın (karşılığı verilmediği için aynı ücreti ödi-
ye'lim. Zaten «ekiz misli bir ücret ödüyor. Alınan 
sağlık hizmeti aynı. Şimdi bunu 1 misli daha faz
la Ikatlıyacağız ve 16,6 ya çıkaracağız. Bu süper 
'bir sosyal adaletçi'lilk olur. Ve kendi vicdanlarına 
müracaat ediyorum. Eğer hu kendilerime tat'bilk 
edildiği zaman ümidediyorum ki, kendileri de be
nim ıgi'bi aynı kanaate varacaklar ve aynı fikri ta
şıyacaklardır. Bu az bir para değildir. Mutlaka 
bu parayı almak için hasta mı olmak lâzımdır? 
Ve hastalık günlerinde prim alabilmek için 
vatandaş hastalanacak, ondan sonra «Ben şu 
verdiğim paraların bir kamımı geri alayım» 
diyecek. Böyle bir düşünceye hiçbir vatandaş 
sahibolamaz. 

Ben bunun üzerinde ısrar ediyorum ve Yüce, 
Meclisten bunun üzerine eğilmelerini rica ede
rim. Hiç şüphesiz vicdanlarında bu parayı öde
yen vatandaşların düşündüklerini kendileri 
de hissedeceklerdir. Bir an için kendilerinin 
de bu sigortaya tabi olduklarını nazarı iti
bara alsınlar. Yalnız Hastalık Sigortası için 
Analık, İhtiyarlık v. s. sigortaları hariç, ayda 
240 lira Ödemek zorunda kalırlarsa bunun bir 
süper sosyal adalet olduğuna kendileri de 
kanaat getireceklerdir. Halen ödenen para, as
gari prim ödiyenlerin 8 mislinden fazladır. Şu 
halde, eskiden tatbik edilen prim nislbeti âdil
di]-, bunu 'bir defa daha,% 100 artırmak fazla 
olur. Karar Büyük Millet Meclisinindir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 
muhterem İhsan önal arkadaşım yanlış esaslar
dan hareket ediyor. Ve bu mevzu ile alâkası 
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okmyan birtakım, esasları münakaşa ve müza
kereye mesnet yapmak istiyor. Aslında ben 
üst sınırın 100 liradan 50 liraya indirildiği za
man sigortalı aleyhine nasıl bir netice vere
ceğini arz ettim ; cevabını vermediler. Bir ver
gi (mukayesesi yaptı. Aslında mukayeseler kendi 
aleyhlerine bir netice yarattı Şöyle ki, bizim 
sigortamızda % 20,5 dir. Toplam prim ücret 10 
lira da olsa % 20,5 dir. Nisbct 100 lira da olsa 
% 20,5 dur. Nisibetler değişmez, vergiler de 
öyle değildir. % 15 den başlar, '% 85 e kadar 
gider. Binaenaleyh, verdiği misal aksine, yani 
vergide müterakkilik esası vardır Sigortada bu 
esas yoktur. Hattâ bu bakımdan Batıda bu 
sosyal adalete aykırı telâkki »edilir. Gelirler 
yükseldiği ölçüde prim nisbetleri de artmalı
dır. Aynen Gelir Vergisinde olduğu gibi böy
lesine bir cereyan vardır. Bu cereyan arka
daşımın iddiasının bilâkis yanlışlığını ortaya 
koyar. 

Bundan başka diyor ki, vergide % 15 ile 
% 85 arasında fark vardır. % 6 ile yüz •ara
sında şöyle bir fark vardır, yanlıştır; mantığa 
aykırı bir misaldir. Şöyle ki, Vergi Kanununa 
göre 300 lira alan vatandaş da vergiye tabi tu
tulur. 300 milyon lira aran vatandaş da ver
giye tabi tutulur. 300 ile 300 milyon ara
sındaki oran bir mislidir. Halbuki, bizim me
tinimizde. 6 lira •alt sınır, 100 lira üst sınır
dır. Aradaki misal 16 mislidir. Birisinde 
bin mislidir, birisinde 16 mislidir. Sayın 
İhsan önal arkadaşımızın dayandığı esas
ların matematik bakımından dahi tutul
ması mümkün değildir. Sigortalının aleyhine 
olan bu önergenin mutlaka reddini isıtirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız efendim? 
İHSAN ÖNAL (îçel) — Evet •öfendim. Sa

yın Şeref Bakşık vergi ödemiyor her halde. 

BAŞKAN — Sualinizi sorun efendim. 
İHSAN ÖNAL (Devamla) — Eski vergide 

şöyle bir nisbet yapıldı, bunda haksızlık olup 
olmadığını soruyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON iSÖZCÜ&Ü ŞEREF 
BAKŞIK (îzımir) — Gelir vergisi de '% 1!5 den 
başlar, % 85 te biter. Sigorta da % 20,5 da baş
lar, % 20,5 da biter. Ondan niye balhsetmiyor-
sumuz?. 
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Gelir Vergisinde 300 lira alan da, 300 milyon 

alan da vergiye tabi tutulur. Bizde alt sınır 6 li
ra, üst .sınır 'ise 100 liradır. Bu husus tamamen 
aleyhimizedir Sayın Ünal. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
ıtiyen varını? Yok. 78 nci madde ile ilgili okun
muş, olan metni, 78 nci ımadde olarak oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 79 ncu maddeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 79 aşağıda gösterilmiştir, Saygı ile 

sunulur. 
Geçici Komisyon iSözcüsü 

Şeref Bakşık 

Prim belgeleri ve ötçümleme 
Madde 79. — İş veren, bir takvim ayı içinde 

çalıştırıldığı sigortalıların, sigorta primleri he
sabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim 
ödeme ıgün sayıları ile sigorta primlerini göste
ren ve niteliği, usul ve esaslariyle verilme süre
leri 'hazırlanacak 'tüzükte 'belirtilecek olan kayıt 
ve belgeleri Kuruma ve sigortalı hesap kartla
rını sigortalılara vermiye veya o ay içinde si
gortalı çalıştırılmadığını ve ücret ödenmediğini 
süresi içinde yazılı olarak Kuruma bildirmeye 
mecburdur. 

Bu 'bölgeler, tüzükte belirtilen usul ve esas
lara 'göre düzenlenmez veya vaktinde Kuruma 
verilmezse yahut bu belgelerin dayandığı kayıt
lar belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelik
te görülmezse veyahut belgelerde yazılı olanları 
doğrulıyacak kayıt ve belgeler gösterilmezse, Ku
rum, sigorta primleri hesabına esas tutulacak 
kazançlar toplamını, ihaızırlanacak tüzükteki usul 
ve esaslara ıgöre ölçümler. 

Ölçümleme sonucunda tesbit edilecek prim 
borcu iş verene tebliğ edilir. İş veren bu borca 
karsı 15 gün içinde, itiraz edilen miktarın yüzde 
biri tutarında bir ücreti peşinen Kurum vezne
sine yatırmak suretiyle, prim itiraz komisyonu
na başvurabilir. İtiraz takibi durdurur. Peşin 
alman ücret, itiraz sonucuna ıgöre, haklı çıktığı 
oranda iş verene iade olunur. 'Taraflar, prim 
İtiraz komisyonu kararı aleyhine, kararın tebliği 
tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili İş Mah
kemesine 'müracaat edebilirler. Mahkemeye mü-
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racaat edilmesi prim (borcunun takibini ve öden
mesini durdurmaz. 

Prim itiraz komisyonunun teşekkül tarzı, ça
lışma usul ve esasları ile hangi üyelerine ve ne 
ımiktar ücret verileceği tüzük Aile tesbit olunur. 

Sigorta primlerinin öl cümleme yolu ile tes
hil olunması, is verenin usul ve esasları tüzükle 
tesbit olunacak 'kayıt ve belgeleri düzenleme ve 
Kuruma varme yükümünü kaldırmaz. 

Usul ve esasları tüzükle tesbit olunacak ıbel-
gelcıi iş veren tarafından vcrilmiyen sigortalı-
lar, çalıştıklarını, hizmetin ıgeçtiği yılın sonun-
dan haşlıyarak 'beş yıl içinde mahkemeye başvu
rarak alacakları ilânı ile tanıtlarlarsa 'bunların 
mahkeme ıkana-rmda 'belirtilen aylık kazanç top
lamları ile prim ödeme gün sayıları nazara, alı
nır. 

(Sigortalının çalıştığı bir veya birkaç, işte, 
bu kanunda yazılı prim ödeme .şartlarını yerine 
getirmiş olmasına rağmen -kendisi için veril
mesi ıgereken kayıt ve heliğe! er iş veren tarafın
dan verilmediği veya verilen kayıt ve belgelerde 
(kazançların veya prim ödeme gün «ayılarının 
•eksik gösterildiği Kurumca tesibit edilirse, has
talık ve analık sigortalarından 'gerekli yandım 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istıiyen 
ıvar mı? 

Sayın Öna'l, buy r unuz. 
İHSAN ÛNMJ (İçel) — Muhterem arkadaş

lar, görüşülmekte olan sosyal sigortalar kanunu 
tasarısının 79 ucu maddesi 'çok sayıda ve çeşitli 
hükümleri bir 'maddede toplamış girift ibir me-
se'ledir. Çünkü, (tasarının 1 nci fıkrasında 

«1. İş veren, bir takvim ayı içinde çalıştır
dığı .sigortalıların sigorta primleri hesabına esas 
•tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme ıgün 
sayıları ile sigorta primlerini ıgösteren ve nite
liği, usul ve esaslariyle verilme usulleri hakkın
da hir tüzük, 

i2. ıBu tüzükte belirtileeeik kayıt ve (belgeler; 
3. İş verenin sigortalı hesap kartı verime ~ 

mecburiyeti. 

4. Sigortalı çalıştırmıyorsa çalıştırmadığını 
ve ücret ödenmediğini Kuruma 'bildirmesi ıraec-
buriveti,» 
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Tasarının ikinci fıkrasında ise: 
«•Riayetsizlik hallerinde: 
5. Tüzükte belirtilen usul ve esaslara güre 

düzenlemek, 
6. Vaktinde [Kuruma ver'inek, 
7. Bu .belgelerin dayandığı kayıtlar belge-

'lende yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olması, 
ı8. Veyahut helkelerde yazılı olanları doğru-

lıyacak kayıt ve belgelerin yetkililere .gösteril
mesi ıgibi hizmetler ve 'bunlara riayetsizlik halle
rinde suçluluk yükletilmekte ve bu gibi hallerin 
hud usunda, 

9. Böylelerin sigorta primlerini hesaplamak 
için tüzükteki usul ve esaslarn göre ölçümlemeyc 
•gidilmesi ıgibi Kuruma tarh, tahsil, ilâm, ceza 
gibi kazaî merciler yetkisi verilmekte ve ceza 
tâyinine yetki 1 i kılınıilmaktadır.» 

Tasarının 3 ncü fıkrasında ise: 
«10. İş veren ibu esaslara göre yani, hakkın

da ölçümileme, ceza ve faiz yürütüldüğü ve öden
diği takdirde yine işten kurtulamıyor ve Kuru
ma karşı yükümleri devam ettiriliyor.» 

'Taşanının 4 ıncü fıkrasında ise; 
«l̂ isul ve esasları tüzükte tesbit olunacak 

belgeleri sigortalılara verilmediği hallerde 
böyle yerlerde çalıştıklarını 5 yıl içinde mah
kemeye ibaşvurarak ispat ettikleri takdirde höy-
lelerine sigortalı kartı tanınmakta ve iş verene 
tarhiyat yapıl masını mıutazammın hükümler:» 

Tasarının 5 nci fıkrasında, 
«'Madde 12. — İş verenlere sigortalılara ka

yıt ve belge verme mecburiyeti, 
Madde 13. — Bunların eksik gösterilmesi 

kurumca tesbit edilirse hastalık ve analık yar
dımlarının yapılacağı hakkındaki hükümler 
bir maddenin ."> fıkrasına sığdırılmış, 13 ayrı 
hükmü ihtiva etmekte ve cdk karışık, anlaşıl
ması ve kavranılması güç- ve çetrefil hüküm
leri yan yana getirmiş bulunmalktıadır.» 

Bu maddeden çıkarılacak tüzüğe esas 
olacak hükümlerin tarif ve niteliği belli de
ğildir. Böyle bir tüzüğün maddeden alacağı 
ışık noktasını bu maddede göremiyorum. Ka
nun yapıcının bu maddeden kasdııım ne oldu-
lıııııı bilmek mümkün değildir. Böyle bir tüzü
ğün çıkarılmasının Çalışma Bakanlığına, dev
ri, (Jalıgma Bakanlığını Meclis kademesine 
eriştirebilen bir mahiyet veya Meclisin kanun 
yapma haklarının Çalışma Bakanlığına dev-
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ri gibi mâna taşımaktadır. Maddenin demok
ratik veçhesi yoktur. Ve aııtiekonomik bir 
mahiyet taşımaktadır. Madde, kanunu uygulı-
yacak veya kendisine tatbik olunacaklara sa
rih hükümler göstermemektedir. îş verenin mu
kadderatı ölçünılemeyi yapacak küçük bir 
memurun takdirine terkedilmekte ve Anaya
saya göre savunma hakkı iş verenden esirge-
nilmektedir. Halbuki Vergi Usul Kanununda 
bu nevi sevimsiz maddelere yer verilmemiş
tir. Vergi kanunlarında takdir komisyonu, iti
raz komisyonu, Danıştay gibi demokratik ka-
zai organlar ihdas edilmiş ve bunların görev
leri tesbit edilmiş, yapılan hataların hangi 
şartlar altında yapıldığı ve buna rağmen piş
manlık ve ıslah yolları, vergi indirimi, ceza 
indirimi, mücbir sebepler tahtında sürelerin 
uzatılması gibi hükümlerden her hangi birini 
bu tasarı maddelerinde görmem mümkün ola
mamıştır. Bu selbeple: 

1. Aylık bordro verilmesi 
2. İkmalen prim tarhı 
3. Re'seıı prim tarhı 
4. Takdir komisyonu 
5. Komisyonun görevleri 
6. Mücbir sebepler 
7. Prim hatalarını düzeltme 
8. Pişmanlık ve ıslah başlıkları ile 8 mad

delik önergelerimi ilişikte takdim etmiş bu
lunuyorum. 

Bu önergeler 10 senelik tatbikatın acı so
nuçları karşısında Vergi Usul Kanunu yukarı
da bahsini yaptığını vergi adalet ve hakka
niyetine uygun düşen tatbikatını ve verimini 
dikkate alarak kurum ve iş vereni daha az 
elemanla, daha salim esaslar dâhilinde verim
li bir yol üzerinde çalışmaya matuf bulundu
ğunu ve kanun ve kurumun vatandaşlara da
ha kolaylıkla sevdireceğini umarak hazırla
mış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım^ burada takdim 
ettiğim önergeler iş verenlerle yapılan uzun 
bir hasbıhal ve dertleşmeden sonra hazırlan
mıştır. Yapılacak tüzük eğer doğrudan doğ
ruya Çalışma Bakanlığına bırakılırsa iş ve
renleri birçok müşkülâtla karşılaştırır ve ver
gi tarhiy atında da birçok müşküllere yol 
acar. Bu da hem iş vereni ve hem kurumu 
fazlaca uğraştıracak ve mağdur edecektir. Bu 
itibarla, yapılacak tüzüğe ışık tutucu mahi-
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yette olması itibariyle önergelerin nazarı iti
bara alınmasını rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEKEF 

BAKŞIK (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın İhsan Ünal, bu maddenin daha önceki 
müzakeresi sırasında bir önerge verdi. Komis
yon muvafık buldu, maddeyi geri «aldı ^e şim
di, biraz evveli, huzurumuzda okunan maddeyi, 
kendilerimin •vterdjiğ'i önergeyi dikkate alarak 
kendi arzularına uygun surette teslbit etmiş bu
lunuyoruz. Buna rağmen, görüyoruz ki, sayın 
arkadaşım sanki evvelki metinde ısrar ediyor
muşuz gibi evvelce hazırladığı bir yazılı metin 
üzerimde eski iddiasını tekrarlıyor. Halbuki (biz 
bu getirdiğimiz metinde kendi önergesini dikka
te almışızdır. Bu itibarla biraz evvel yazılı ıme-
tinde ifade ettiklerini tekrarlamaya hiçbir su
retle lüzum yoktur. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, 'bu madde şudur: 
«Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazianç-
larla ilgili belgeler iş vşren tarafından usul ve 
esaslara göre düzenlenmez veya vaktinde kuru
ma verilmezse bu madde bir ölçümleme usulü 
getirmektedir.» Yani kurum o takdirde kendi
liğinden, re'sfen kendi münasip (bulacağı usûlle
re göre, tahminî ve takriri birtakım primleri, 
kazançları ve aylıkları hesaplamakta buna göre 
tahminî bir ölçümleme yapmakta idi. Sayın 
İhsan önal arkadaşımız tatbikattaki şikâyetle-. 
rfinden bahisle haklı olarak Iburada bir taJkıım 
takdir hataları yapıldığını, işlerin aleyhine işle
diğini söyledi ve bunun yeniden esaslı surette 
tanzimini istedi. Biz de oturduk, konuştuk ve 
SayJm İhsan önal arkadaşımızın fbu teklifini 
yerinde bulduk ve bu ölçümleme keyfî olmasın, 
esasları bir tüzükte belirtilsin dedik. Bu tü
zük kurumca tesbit edülmiyeceğine göre Ibir 
teminattır; bu bir. 

İkincisi; bir itiraz komisyonu teşkil edelim 
dedik. Eğer kurumun yapacağı ölçümleme iş 
verence münasip bulunmazsa derhal itiraz ko
misyonuna iş veren itiraz edebilecek. Bir tet
kik imkânı var. 

Üçüncüsü; litiraz komisyonunda tesbitine v/ 
bunun çalışması esaslarını yine tüzükte tesbit 

v edelim dedik. 
Bu kadar teminat getirici hükümler huzuru

nuza getirildikten sonra, zannediyoruz, ki, bu 
maddenin muvafık olması lâzımdır. 
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BAŞKAN — Sayını önal. 
İHSAN ÖNAL (t-çel) — Muhterem arkada* 

lar, sayın sözcünün bu >ölçümleme hakkındaki 
söyledikleri şey taımamiyla variddir. Ben ibura-
da 8 madde saydım : 

1. Aylık bordro verilmesi, 
2. Ikmâlen prim tarhı, 
3. Rle'seu prim ıtarhı, 
4. Takdir Komisyonu, 
5. Komisyonun görevleri, 
6. Mücbir sebepler, 
7. Prim hatalarınm düzenlenmesi, 
8. Pişmanlık ve ıslâh, başlıklarını taşuyaa 

8 maddelik bir önerge takdim ettim. Onları 
ben burada okumadım. Okumadığım için Sayın 
Bakşık yalnız bu takdir komisyonu ve ölçüm-
letae hakkımda kouıuştuğumu anlacMar. Ayrıca 
yapılacak tüzüğe ışık tutmak üzere kanunda 
biraz daha vuzuha kavuşturan hükümlerin kon
masını savundum. 8 madde olarak önergemi 
vermiş bulunuyorum. Bunu burada okumadığım 
için Sayın B'akşık yalnızjbu ölçüımleme ve itiraz 
mevzuu üzerine önergelerimi verdiğimi zanne
diyorlar ki öyle değildir. Bu yapılacak tüzü
ğün ne şekilde yapılmasını, doğrudan doğruya 
bu t'alkdiri faâzı sarih hükümler konmadan Ba
kanlığa bırakmanın doğru olmıyacağını zaten 
söylemiştim. 8 madde olarak önergemi veıımrj 
bulunuyorum. İltifat görürse iş verenler adına 
da şimdiden Komisyona ve Meclise teşekkür 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
t'iyen var mı? Yok. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyon bundan ev
velki Birleşimde ihsan önal 'm vermiş olduğu 
bir önerge üzerine maddeyi geri almaştır. Bu 
maddeyi tâdil «edere/k tekrar getirmiştir. Biz 
evvelâ Komisyonun getirdiği Ibu tâdil metnini 
oyunuza sunacağız, kabul edilmediği takdirde 
Sayın ihsan ömal arkadaşımızın şimdi verdiği 
önerge mevzulbahsolacaktır. Bu sebeple 'okun
muş bulunan ve 78 nci maddeye aidolan, Komis
yonca getirilmiş olan metni oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İHSAN ÖNAL (içel) — Usul hakkında (söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bu metni 78 nci madde -olarak 
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmi'yenler... Kabul edilmiştir, 
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Buyurun Sayın önal, nasıl bir usulsüzlük; 

oldu? lütfen tebarüz ettirin. 
İHSAN ÖNAL (içel) -— Efendim, Ihımdan 

evvelki celsede ben bir önerge vermemiştim. 
Ancalk bir önerge vereceğimi, 'bu maddenin ka
nunun en mühim bir maddesi olması dolayısiylc, 
önergemin hazır olmadığını, maddenin müzake
resinin talikini, ikinci oturumda müzakere edil
mesini ve o zaman ölçümleme," itiraz komisyona 
ve tüzük gilbi mühiım fıkralar hususunda bir 
önerge takdim edeceğimi söylemiştim. Bir öner
ge vermedim, şimdi veriyorum, çünkü, geçen 
celsede bu madde müzakere edilmedi. Bu eel-
cede müzakereye geçildi. 

Bu duruma göre, eski metin 'okunduktan 
sonra benim önergem üzerinde veya kendileri
nin vereceği önerge üzerinde konuşulmasa lâzım
dı. onun için Komisyonun, Başkanlığı da yanlış 
yola sevkettiği kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım hatırlarlar; benim 79 ncu mad
de hakkında değişiklik önergesi değil, 79 ncu 

maddenin talik edilmesi hakkında bir önerge 
vermiştim ve bu kabul edilmişti. Bunun bu 
şekilde düzeltilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ri
yaset Divanmdaki not Iböyle bir önergenin ve
rildiği şeklindedir. Ayrıca şimdi Komisyona 
sorduk, Komisyon verilen önerge dolayı siyle bu 
maddeyi geri 'aldıklarını beyan buyurdular. Du
rum budur. 

İHSAN ÖNAL (Icel) — Önergemi lütfen 
gösterirler mi? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Muhterem arkadaşlar; şu anda bize, Riya 

setteki notu ve Komisyonun mütalâasını nazarı 
itibara alarak geçen Birleşimde ihsan önal .ar
kadaşımızın vermiş olduğu önergenin Heyeti 
Umumiyede 'kabulünden sonra ım&ddenin Ko
misyon tarafından alındığı şeklinde malûmat 
verilmiştir. Halbuki şimdi Komisyon «şifahi te
mayül üzerine aldık» diyor. Bizim Ibeyanımız 
da buradan hu şekilde olmuştur. 

Sayın ihsan önal 'm şimdi verdiği ön'erge 
Komisyon tarafından geri alınır ve tetkik edi
lirse bir vazıh neticeye varmış oluruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (izmir) —' Peki Başkanımı, alıyor 
ve aynı metni tekrar veriyoruz. (Sol taraftan 
«olmaz, olımaz» sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon lütfen metni 

bir alın, okuyun, ondan sonra geri verirsiniz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF BAKŞIK 
(İzmir) — Peki efendim, 79 ııcu 'maddeyi geri 
alıyoruz. 

BAŞKAN — Bu maddeyi bu şekliyle bırakı
yoruz.' 

Komisyondan gelmiş olan 82 nci maddeye 
geçiyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 82 aşağııda gösterilmiştir. Saygı ile 

sunulur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

îzmir 
Şeref Bakşık 

Prim borçlarına halef olma 
MADDE 82. — Sigortalıların çalıştırıldığı 

iş yeri devredilir veya intikal ederse, eski iş 
verenin kuruma olan sigorta primi ile gecikme 
zammı borçlarından aynı zamanda yeni iş ve
ren de müteselsilen sorumludur. 

Bu hükme aykarı sözleşmeler muteîber de
ğildir. 

BAŞKAN — Okunmuş olan 82 nci madde 
hakkında söz istiyen? Yok. Bu metni 82 nci mad
de olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 85 nci maddeyi okutu
yorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 85 aşağıda gösterilmişti r. Saygı 

ile sunulur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

îzmir 
Şeref Bakşık 

Bölüm — IX 
İsteğe bağlı sigorta 

Şartlar 
Madde 85. — Sigortalılık süresi en az 5 yıl 

' olan ve en az 750 gün malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigor-' 
tali aşağıdaki şartlarla malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam 
edebilir: 

a) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam 
edeceğini kuruma yazı ile bildirmek 
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b) Daha önce kendisine aylık bağlanma

mış veya toptan ödeme yapılmamış olmak, 
c) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam iste

ğinin kabul edildiğinin kurumca sigortalıya 
yazı ile bildirildiği tarihten sonra gelen ve ku
rumca belli edilecek taksit dönemi başından 
başlıyarak her yıl en az 300 gün sigorta primi 
ödemek. 

(c) bendi gereğince ödenecek primler, 
sigortalının, yazılı istekte bulunduğu tarih
ten önce prim ödediği son takvim yılında el
de ettiği ve sigorta primi hesalbmâ esas tutulan 
kazançlar toplamının prim ödeme gün sayısı 
toplamına bölünmesiyle bulunacak ortalama 
günlük kazanca göre alınır. Böylece tesbit 
olunacak günlük kazancın lira kesirleri li
raya çıkarılır. 

Bu suretle tesbit olunan günlük kazanç, 
sigortalı tarafından, takvim yılı başından 
üç ıay önce kuruma yaziyle bildirilmelk şar-
tiyle her yıl % 10 oranında artırılabilir. 

Günlük kazançlar, 78 nci maddeye göre 
tesbit edilen alt sınırdan aşağı ve üst sınırdan 
yukarı olamaz. 

Ortalama günlük kazanç üzerinden 73 ııcü 
maddenin (D) fıkrasına göre tesbit olunacak 
primlerin tümünü sigortalı öder. 

Sigortalıların zorunlu ve isteğe bağlı ola
rak ödedikleri primler, UDU primlere ait gün 
sayıları ve yıllık kazanç tutarları birleştiri
lir. 

Sigorta haklarını isteğe bağlı olarak de
vam ettirenler yıllık primlerini kurumun belli 
edeceği tarihlerde dört eşit taksitte öderler. 
Her hangi bir taksiti kanuni faizi ile birlik
te ve taksit tarihinden başlıyarak en geç altı 
ay içinde yatırmıyan- sigortalılar başlamış bu
lundukları isteğe bağlı sigortaya devanı «de
mezler. 

Bu gibiler bir yıl geçmedikçe yeniden is
teğe bağlı sigortaya devam etmek isteğinde 
bulunamazlar. 

BAŞKAN — Okunmuş olan madde hak
kında söz ist iyen1? Yok. Bu metni 85 nci mad
de olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelmiş olan 88 nci maddeyi 
okutuyorum. 

— 249 — 



M. Meclisi B : 11 
Yüksek Başkanlığa 

Madde 88. —• Aşağıda gösterilmiştir. Say
gı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
izmir 

Şeref Bakşık 

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük 
kazanç 

Madde 88. — İş kazalariylc meslek hasta
lıklar], hastalık ve analık hallerinde verile
cek ödenek ve gelirlerin hesabına esas tutula
cak günlük kazanç, iş kazasının veya doğu
mun olduğu yahut meslek hastalığı veya has
talık dolayısiyle iş göremezliğin başladığı ta
rihten önceki takvim ayı içinde, bu kanunun 
uygulandığı bir veya (birkaç işte 77 nci madde
nin (a) ve (b) fıkralarına göre elde edilen 
ve sigorta primi" hesabına esas tutulan kazanç
lar toplamının 90 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan 
üç takvim ayj içinde bâzı iş günlerinde çalış
mamış ve çalışmadığı günler için ücret al
mamış olan sigortalının ödenek ve gelire esas 
olan kazancı, o. üç aylık devre içinde 77 nci 
maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre elde 
ettiği kazanç toplamının 77 nci maddenin (a) 
fıkrasına göre ücret aldığı gün sayısına bölün
mesi suretiyle hesaplanır. 

77 nci maddenin (c) fıkrasına göre yapılan 
ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas 
tutulan üç. aylık ödemeden önceki aylara iliş
kin olanlar, günlük kazancın' hesabında na
zara alınmaz. 

Günlük kazancın hesabında 77 nci madde
nin (b) fıkrasında belirtilen ödemeler de na
zara alınmışsa, ödenek ve gelire esas alınan 
günlük kazancın tutarı, 77 nci maddenin (a) 
fıkrasında yazılı ücret toplamının 90 a veya 
ücret alman gün sayısına bölünımesiyle hesap
lanacak günlük kazanca bunun % 50 si ora
nında biı- ekleme yapılacak bulunan miktardan 
çok olamaz. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan üç 
aylık donem içinde çalışmamış ve ücret al
mamış olan sigortalının, günlük kazancının 
tesbitinde, iş kazasının veya doğumun oldu
ğu yahut meslek hastalığı veya hastalık do
layısiyle iş göremezliğin başladığı tarihten 
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önceki oniki takvim ayı içinde çalıştığı son 
üç aylık dönemde elde ettiği kazanç esas tu
tulur ve günlük kazanç, yukarıki fıkralara göre 
hesaplanır. 

.1.2 aylık dönemde çalışmamış veya ücret 
almamış olan sigortalı işe girdiği takvim ayı 
içinde iş kazası veya. meslek hastalığı dolayı
siyle iş göremezliğe uğrarsa, günlük kazancı, 
işgöremezliğin başladığı tarih ile işe girdiği 
tarih arasındaki sürede elde ettiği kazanç top
lamı ücret aldığı gün sayısına bölünerek he
saplanır. İşe girdiği gün iş kazasına uyrayan 
sigortalının da taraflarca kararlaştırılmış olan 
günlük ücreti günlük kazancı sayılır. Sigor
talı olarak çalışmaya ilk defa başlıyanlar hak
kında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başla
dığı gün iş kazasına uğrayan ve parça başına 
veya yapılan iş miktarına göre ücret alan si
gortalının günlük kazancının hesabında aynı 
veya benzeri bir işte çalışan benzeri bir sigor
talının günlük kazancı esas tutulur. 

Günlük kazancının hesabına esas tutulan 
dönem içinde aynı zamanda birden çok işte 
çalışan sigortalının ödenek ve gelire esas tu
tulacak günlük kazancının tesbitinde, bu iş
ler dolayısiyle elde edilen ve sigorta primi 
hesabına esas tutulan kazançlar ayrı ayrı na
zara alınır ve günlük kazanç yukarıki esaslar 
dairesinde hesaplanır. 

Meslek hastalığı, sigirtalınm sigortalı ola
rak çalıştığı son işinden ayrıldığı tarihten bir 
yıl geçtikten sonra, meydana çıkmış ise gün
lük kazancı, ıhıı son işinden ayrıldığı tarih 
esas alınarak yukarıki fıkralara göre hesap
lanır. 

İş kazalariylc meslek hastalıkları »sigorta
sından bağlanacak gelirlere esas tutulacak yıl
lık kazanç, yukarıki hükümlere göre hesap
lanacak günlük kazancın 360 katıdır. , 

BAŞKAN — Madde üz'erinde söz istiyen.. 
Yok. Okunmuş .olan metnin 88 nci madde olarak 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etnıiyen-
l e r l . Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 125 nci maddeyi oku
tuyorum, 
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Yüksek Başkanlığa 

Madde 125 aşağıda, gösterilmiştir, saygı ile 
sunulur. 

(< eçici Komisyon Sözcüsü 
îznıir 

Şeref Bakşık 

Kurum hekimliğinin raporları 
Madde, 125. — Kurum hekimi erince sosyal 

sigorta işlemleri için düzenlenen raporlar iş 
yeri hekimi tarafından verilen raoprlar ye
rine geçer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istlyen?.. 
Yok. Bu metni 125 nei madde olarak oyunuza 
sunuyorum. Kakül edenler?.. Utmiyenlcr?.. Ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 129 aşağıda gösterilmiştir. Saygı 

ile sunulur. 
(leçici Komisyon Sözcüsü 

izmir 
Şeref Bakşık 

Yüksek Sağlık Kurulu 
Madde 129. — Bu kanunda yazılı görevle

ri yerine getirmek üzere Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca görevlendirilecek bir ortope
di uzmanı, Çalışma Bakanlığı ile kurum ta
rafından. görevlendirilecek iş hakimliğinde 
tecrübeli birer uzman, biri göğüs hastalıkları 
öbürü de hijiyen profesörü olmak üzere An
kara Tıp Fakültesi tarafından görevlendirile
cek iki hekimden ve en yüksek kademedeki iş 
veren kuruluşu tarafından seçilecek bir ha
riciye uzmanı ile en yüksek kademedeki işçi 
kuruluşu tarafından seçilecek bir dâhiliye uz
manından teşekkül eden bir Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulu 'kurulur. Tıp Fakülte
si tarafından görevlendirilecek hekimlerden 
biri doçent olabilir. Profesörlükte kıdemdi olan 
hekim kurula başkanlık eder. 

Bu kurulda görevlendirilecek hekimlerin 
hizmet süresi üç yıl olup yeniden görevlendi
rilebilirler. 

Kurula iştirak edeceklere, katıldıkları her 
toplantı için verilecek huzur hakkı tüzükte 
belli .edilir. 

Bunlara ödenecek huzur hakları hakkında 
7244 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Ku
rul toplantılarına Ankara dışından gelecek 
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olanlara harcırah verilmez. Kurulun çalışma
ları ile ilgili her türlü giderler kurumca öde
nir. 

Kurul en az haftada bir defa toplanır. 
Kurul gerekli gördüğü hallerde dışarıdan 

uzman kimselerin görüşlerini alabilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 

var mı? 
ZEKÎ ZEREN (İstanbul) — Komisyondan 

bir sualim var. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon sual soracak

lar. [Buyurun. 
ZEKÎ ZEREN (istanbul) — Üniversiteler 

Kanunu, Tıp Fakültesi hocalarının, doçent ol
sun profesör olsun, hariçte ıbaşka vazife .görme
lerine mânidir. Bunu nasıl telif edecekler? 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Yetkililer mâ
ni olmadığı kanaatindedMer. 

ZEKİ ZEREN (Istanibuil) — Bu kanun ma
ilidir. 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Bu kanunun 
tatbikatiyle alâkalı bir meseledir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
Okunmuş olan metnin 1'2& ncu madde olarak 
kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Komisyondan .gelen 130 ncu maddeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 130 aşağıda gösterilmiştir. Saygı ile 

sunulur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İzmir 
Şeref Bakşık 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri. • 
Madde 130. — Kurumun teftişe yetkili (me

murlarına, . bu kanunun uyguilamması (bakımın
dan, İş Kanununda belirtilen teftiş, kontrol ve 
denetleme yetkisi tanınmıştır. 

Kurumun teftişe yetkili memurları, işçi sağ
lığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümleri
ne veya işin yürüttüm tarzında sağlık ve iş (gü
venliği usul ve teamüllerine aykırı dııruanlarla 
karşılaşırlarsa, durumu usulüne uygun olarak 
tetkik ve tesibit ederler. 'Tesbit olunan hususlar 
Kurumca ilgili mercie intikal ettirilir. 

BAŞKAN — Madde -hakkında söz istiyen? 
Yok. Okunan metni 130 ncu madde olarak oyu-
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nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Komisyondan gelen 138 nci 
maddeyi okutuyorum . 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 138 aşağıda gösterilmiştir. Saygı ile 

sunulur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İzmir 
îŞeref Bakşık 

Sigorta kolları arasında borçlanma 
Madde 138. — Kurum, her 'hangi bir sigorta 

kolunun gerektirdiği yardım ve ödemelerle bun
ların yönetim giderlerini karşılamak üzere, baş
ka bir sigorta kolu fonundan, sonradan mahsu-
ıbu yapılımak şart iyi e, gerekli harcamaları yapa
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Okunan metni 1&8 nci madde olarak oyu
nuza sunuyorum. Ka'bul 'edenler... Etımiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen geçici 14 ncü maddeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici madde 14 aşağıda gösterilmiştir. Say

gı ile sunulur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İzmir 
Şeref Bakşık 

Birden çok karısı bulunanlar 
Geçimi madde 14. — Türk Medeni Kanunu-

'iiıun yürürlüğe girmesinden önce evlenen ve bir
den çok karısı bulunan sigortalının ölümünde, 
bu kanuna göre bağlanacak dul aylıkları bunlar 
arasında eşit surette paylaştırılır. 

Bunlardan birinin aylığının kesilmesini ge
rektiren bir durum meydana gelirse, aylığı, ka
lan dul bir ise onun aylığına, -birden çok ise 
eşitlikle bunlarım ayılıklarına eklenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
Yok. Bu metaıi geçici 14 ncü madde olarak oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Komisyon kendisinde bulunan diğer madde
leri verebilecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKIŞIK (İzmir) — Veriyoruz, efendim. 

Komisyondan gelmiş olan 2 nci maddeyi oku
tuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Madde 2 aşağıda sunulmuştur. Yüce Heye
te arzı saygı ile rica olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

Şeref Ba'kşık 

Kimlerin sigortalı sayılacağı 
MADDE 2. — Bir hizmet akdine müsteniden, 

bir veya bir kaç iş veren tarafından çalıştırılan
lar, bu kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

Çarşı ve mahalle Ibekçileri bu kanun hüküm
lerine tabidir. İş verenlerin bu kanunda belir
tilen yükümleri, bekçiler için, zabıta teşkilâtı 
olan yerlerde ilgili zabıta amirliklerince, zabıta 
teşkilâta Ibulunmıyan yerlerde mahallî belediye
ler tarafından yerine getirilir. 

Bu 'kanunda belirtilen sosyal sigorta yardım
larından sigortalılar ile 'bunların eş ve çocukları 
ve sigortalıların ölümlerinde hak sahibi kim
seleri yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde ha'kktaıda söz istiyen? 
Yok. Bu metni 2 nci madde olarak oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Komisyondan gelen 6 nci maddeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 6 aşağıda gösterilmiştir. 
Saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

Şeref Ba'kşık 

İstisnalar 
MADDE 6. — Aşağıda yazılı kimseler Ibıı ka

nunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar : 
A) Her türlü tarım işlerinde çalışanlar* 

(Şu kadar 'ki : 
a) Her türlü tarım sanatlarına ait işlerde, 
b) Turlum iş yerlerinde yapılan ve tarım iş

lerinden s'ayılmıyan her türlü işlerde, 
e) Tarım iş yerleri haricolmak üzere, çalı

şılan yerlerin park, bahçe, fidanlık ve benzeri 
işlerinde, 

Çalışanlar hakkında bu 'kanun hükümleri uy
gulanır,) 

B) İş verenin eşi, 
C) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçün

cü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) olan 
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hısımlar arasında ve aralamna ıdısardan başka 
kimsıe katılmıyaraik bu konut içinde yapılan 
işlerde çalışanlar, 

D) Ev hizmetlerinde çalışanlar, 
E) Askerlik hizmetlerim yapmakta ulan 

yükümlüler (27 . 2 . 1962 »tarihli 33 sayılı Kanun 
hükümlerine göre çalışanlar hariç), 

F) Kanunla kurulu emekli sandıklarına 
aidet ödemekte olanlar, 

G) Yabanca ibir memlekette .'kurulu her han
gi bir müessese tarafından ve o müessese nam 
ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen 
ve yaıbancı memlekette sigortalı olduğunu bil
diren yabancı 'kimseler, 

H) Resmî meslek ve sanat okulları ile, 
yetkili resmî makamların müsaadesiyle kurulan 
aneslek ve sanat okullarında tatbikî mahiyette-
'ki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrencilere, 

1) Yalnız ceza ve ıslâh evleri içindeki 'atöl
yelerde çalıştanlan mahkûmlar, 

J ) Sağlık müesseselerinde işe alıştırılma'k-
ta olan hasta veya malûller, 

K) Her hangi bir iş verene bağlı olmaksızın 
kendi nam ve hesabına (bağımsız ve serbest ola
rak çalışanlar şu kadar ki, kendi nam ve hesa
bına bağımsız ve serbest olarak çalışanlardan 
her hangi bir iş veren hizmet akdi ile bağlı bu
lunanlar (bu işleri dolayıslyle sigortalı sayılır
lar.) 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, bil
iş veren emrinde çalışan ve Türk uyruklu olmı-
yan kimselerden yalnız kurumdan yazılı istekte 
bulunanlar hakkında ve istek tarihinden son
raki a,y başından başlıyarak uygulanıl*. 

özel ikanunda tarifi ve nitelikleri belirtilen 
çıraklar ha'kkında, çıraklık devresi sayılan sü
re içinde Analık, Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm 
Sigortaları ile ibu kanunun 35 nci maddesi hü
kümleri uygulanmaz, (Bu gibiler için Hastalık 
Sigortacı primi % 4 oranında alınır.) 

2! nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan 
kanunla kurulu emekli sandıklarından ıhıâlûl-
lük veya 'eme'kli aylığı almakta lolanlar hakkında 
Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları Uygulan
maz. Ancak, bunlardan kendi kanunlarına gö
re görev malûllüğü aylığı bağlanmiiş olanla.' 
kurumdan yazılı istekte bulunurlarsa, bunlar 
hakkında istek tarihinden sonraki ay başından 
başlanarak Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigorta
ları <ia uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde 'hakkımda, sö,z isitryiem?. 

'Buyurun Sayım önad, 
ÎHSAN ÖNAL (İÇEL) Muhterem artkadaç-

lar, kanunun 6 neı maddösli g'örüş ulurken son
dan Iklinc'i praıgrafta çır'aik'lar ba-kıkımdaikl 
özeli ikamumun tarif ve n!i<telilklefriaıi belirten 
«çıralk devresi saıyıilaın süre içimde, 'hastalık ve 
Ölüm sigortaları uygulanmaz»1 hükmüne ilâve 
oil!aıla!k haıstahlk ıstilgoıltaısı da uygulanmaz» pek
linde bir ömerge ıtalkdilm eltmiışıtilk. Şimdi 'sa
yım ikomı&syomum değişiti'r'gesıimde bunun yüzde 
4 olana'k totlbük edileceği ve '35 nci maddemin 
tatıbilk edüm'iyeceği ifad'e edildi. Yalnız ben 
yüzde 4 ü pek amlryaimıadıım. Şjiimdii hastallı'k 
s'iıgorltıa&ı yüzde 8 d'ir. Yüzde dündü iş veren'e, 
yüzde dördü de işçiye aittir. Bu yüzde 4 'b i r 
tianaıfa mı yülkleniyor, yoks'a, elsik'ildleu okluğu 
igiibi, yüzde :i!kii çırağa' yüzde !i!k!iısü iş. verene 'mi 
aiültir? Bunu anlıyiaaıvadıın. 

Burada o günkü komuşnıamı telhis etmek 
isteriim: Bendeniz şunu 'i f aide etmişt'imı. Bu
lgum Türkiye'de 100 binlerce çrıiafk vardır. 
Bunlarım pek çokları, adetal bir küçülk sıamsat 
okulu 'olanı iş yerlerinde, atölyelerde çalıştı--
nlmaiktadırl'ar. Ve haddizatında. iş verenim 
işç'îye ihtiyacı oltmamıaisımia ırağını en iki ç.r.raik 
yerine 4 - 5 çıralk IkUllanımıalktta, ve» Ibunu bir 
nevi mııemleket hizmeti »ayanalk ya^ımJaiktadır. 
Bu 'balkımdan biz kallkınımıa iddiasında 'bulu
nunken ve bir ıkaılkımniia, devresine girdiğimizi, 
liddia ederlkem ve Devlet olara'k gençlerimizi 
samıaitikâr olarialk yetiştinmieik için sanat cıkul-
laırı iınışıa eldenken, nvüeıss'es'ell'er ıtelsils eder'ken, 
ibumlaırım her türlü m as raf İlamını üzerimize rA-
malk 'külfetine katlanırken hiçbir miaıarafa lü-
zııım 'kallraalksızım, 'böyle .küçük iş yerlerinde 
'a, tel yelerde çalışian ve neticede küçük 'bir pra-
tilk sanat okulu mahiyetimde olan bu yerlerim 
yetiştirdüikleri çı raiklatrı hast alılk ' sigO'rft'aısına 
tabi tııtm'aik iş vereni lüzumundan fazla çırak 
alnıaiktam imtina eftireoeiktir ve netlice itiba
riyle mektebinden ıkaOmış, 'oikuyaımaımış, bir 
Lsiafıat saihıilbi 'Oİmaık için çırpınan bu genç. ço-
culklar saımat edimim ekten mahrum kalacaklar
dır. Bu balkımdan iş yerime böyle ufacık 'bir 
Jkülfet yüklendiği 'Zaımaıı bunun psikolojik bir 
felsiri olacağımı iş yieriınim 2 - 3 çıra'k'la. iktifa 
edeceğimi, halbuki şimdi İki .çırak ıkullamaca-
ğınia 4 - 5 çınak kulHanarak ıbımilarım birer sia-
naît s'aihlbli olmalarıma /hizmet ede>ceğ1imi ifade 
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etmiştik. ıBıı itibarla o zamanki önergemizde 
'aınlalhlk yaşMık ve öiüım sigortlası ımeyainiında, 
Ihastalhlk tsilgoritaısınm d:a uygulanfmıya cağını ve 
bunun Devlet hastMieslinde yapıHımiatsı şeklinde 
f allan ıbir önerfge veıtmiiştilk. Bunun gayesi ımeım-
iefcetlin. .geleceği bakımımdan ve gençlerin «jamalt-
<kâr olarak yetiştirilmesi bakımımdan büyük 
önemi vardır. Eğer bu şeklityfLe, önwgemMn 
verildiği şekli ille sayın komisyonun bunu ge
tirtmiş -olsıallardı daha isabetli .olacağı kanaatin-
deyiiz. Eskiye nazaran b!ir değişiklik yapılmış
tır. Fakat (bunum taimaımiyle analık, yaş1 ılık, 
malûllük ve ölüm sigortası, gibi hastalık sigor-
taisının, da uygıılanmama'sı daüıa doğru olur. 
Bu şekilde ısenede memlekete belki 50 bin, hattâ. 
100 binden fazla işsiz gezen çocukların sanat-
'kâr olarak yetlştir!Bm>e&ine vekile teşkil eder. 
Hünmfctlierlîmılie. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun, sa
yın 'komisyon. 

ÖEOÎOt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK ('izmir) — Efendim, bu madde ile çı-
ı'alkllar balki'mındaın niısbet açısından 'bir değişik-
iik getirmiş oluyoruz. Daha evvelki madde 
mıetnÜmde yüzde 8 nisbetiude alınacağını söyle
miştim. Halbuki çııraMaınn eş vıe çocukları dü-
şıünüllemîîyeeeğinden yüzde '8 'den yüzde 4 e in
dine r'elk bu bakıımdan !bir değiştilkliik getirtiyoruz, 
bu (maddede. 

Ayrıca Sayım ihsan önal arkadaşımızın tek
lifini etraflı .surette düşündük, vardı ğımi:z ne
tice şudur: 

Evvelâ, çırıalklan bu sosyal *sigontamın dışın
da tutmayı doğruı görmüyoruz. Çünkü çıraklar 
da meslek haistaliğına, iş kazasına uğrıyaMir-
ler. Onun için (bunları sosyal sigortanın 
dışımda bınaklmalk doğru olmaz. 

Primler meselesine gelince; bunun Deviet-
c;e deruhtte edillmesi meselesini sayın Maliye 
Vekilli ülıe istişare ettük. 'Sureti katibede mütm-
'•kün oliaımıyaeağını «oyüiedü. 

Nihayet Devlet prime iştirak etsin .mi etıme-
ıslkı mi gtilbi bir temieH prensibin taltMkaita, kolhırl-
maısı m'eseil'estidir. Hükümetin ıgörüşü sosyal 
sigorta büyük öiçüde yaygın halle gelmedikçe 
Devletin prime iştiraki doğru değildir ve niha
yet bu üzerinde fazla ve ciddî sutfette duruk-
ca!k bir .mesele de değildir. Sigortanın da prim 
almaksızın sig'orta yapmaımaik preausJitniidS*r. Bu
nu bozima-k doğru bir ,<şiey değildik. Bu noktadan 

ö . 12 . 1963 O : 1 
yapılacak bir açığın sonradan daha başka ta
vizlere yol açabileceği ve sonral'aTi bu prensii-
Ibin bozulacağı endişesi vardır. Esas/en sayın 
arlkadaşllarım bir çırağa asıgaırü 6 lira ödiyece-
ğine .göne aşağı yulkaırı aylık 720 kuruşa ge
lecektir. Bunun 360 kuruşunu çırak, 360 ku
ruşunu iş Veren verecektir. Bu kadar cüzi 
'bir (miktar içtin böyle bir prensibin bozulması -
nı, ciddî mahzurlar arz edeceği endişesiyle bu 
prensibin rencide edilmesini komisyon doğru 
göıtmeımelkitedir. Saygı'larıımila. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istilyem'? 
Buyurun .Sayın önal1. 

İHSAN ÖNAL (içel) — Muhterem arkadaş
larım, belki biraz zamanınızı işgal ediyorum ama 
burada tebarüz ettirmek istediğim nokta şudur: 
Devlet olarak sanaltfcârlan yetişltirmek için mil
yonlar, 10 milyonlar yüz mi(l)yıonlar harcıyaca-
ğız. Şimdi, illâ sigorta primi prensibini ibozmı-
yaoağuz .diye, onlardan alacağımız 2 - 3 milyon 
liralık meblâğın temininde bunları zarara uğ-
ratmıyalıım derken; Devletin 50 milyon İ r a sarf 
edip de yapatmıyacağı bir işji baltalamış olaca
ğız. Bnnun espiırisi budur arkadaşlarım. Bun
lar hasta olunca bakılmasın demiyorum. Bun
ları diğer sigortalıların üzerine yükletmeJlîde 
olalbilr. Çünkü bu ımıülhim Ibir şjey değildir. Ya
rın onlar da büyüyecek, iş sahibi oldukları za-
ıman onlar da küçülk 'kardeşlerinin külfetini yük-
leneıeekler. Bunların bakımını Devlelt kendi has
tanelerinde temin ledeıbdflir. Bunun espiıiısi bu
dur. Bugün fb'iz Iklâısik lisıelerden faz-la isanalt 
okulları, ziraat teknik .okulları açmak mecburi
yetindeyiz. Devlet de bu yola kaymaya başla
mıştır. Şimdi bunların Devlete olan külfeti ne 
lolaıcalktır, Ibir an ilcin düşününüz. (Böyle ufak 
bir yardım dlolayıısiyle psikolojik tesirHerte çı
rakların adedi aısıgari üçjte bir nisifoeltinde 'elksii-
leceJktir. Buıgün iş yerlerinde ıçalışan eıfcarkla-
rın adedini bu prim ufak da olsa 100 bin - 200 
bin .azalItacafkrtM*. Bunun Devlelt Ibünyeıs&ııdeki 
ve kaUkınmamıızdaki teısirini naz-arı itlübara ala-
lıım. Bir de illâ prensift» Ibıoamıyacağrz diye bun
lardan alacağımız üç kuruşu nazarı Jtilbara ala-
liim. Pekâlâ lütfettiler, primli % 8 den % 4 e 
indirdiler. Bu semfbıdik bir rakamıdır (haddiza
tında. Aldıkları ücretler de çıok düşüktür. Evet, 
prensibine riayet 'edelim, edelm .ama diğer ta
raftan Dtevleıtiin bünıyesinide büıyülk bir kayıp ola
caktır. Bu atelyeler, dükkânlar, sanat yuvalan 

— 254 — 
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küçük birer pratik sanat okulu mattıiyetiınde-
dirler. Ve hakikaten bazan buralardan sanat 
mekteplerinden daha kıymetli ldimiselier.de ye
tişmektedir. Benim nazarı dikkaıtiM'zi çekmek 
istediğim nokta budur. Böyle ufacık bir iş ye» 
rine 3 lira 5 lira gibi bir külfeti de yüklemek 
(kanaatimce d/oğru olmaz. Bunun psikolojik te
siri %e buıgrün iş yerlerinde kolaylıkla aldığı 
bu çırakları üiçte b'İT ndlslbertikıde eksiltmek cilhe-
tâane gitmek, memleketin muihtıaöolduğu yüz bin
lerce sanatkârların dalha noksan yetişmesine 
yol aıçar ki, bu da üzerinde durulacak bir nofc-
tadır. Takdir Yüce MecliMnizindiır. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Mulhıtertem ar

kadaşlarım, Eotmisyon geri aldığı maiddeyi Mec
lisinizin yüksek görüşleri ile değerlendirerek 
gayet müspet bir »albaya sokmuş ve Rijyaıselte in
tikal ettirmiştir. 

Simidi, evvelâ çırağı işçiden tjefriık etmek su
retiyle işçiden sigorta parası alıp, çırağın çırak si
gorta parasını Devlete tahmil etmek gibi bir ada
letsizlik katiyen doğru değildir. Bu bakımdan 
yüzde 40 ıgilbi bir siigıatfta piriiminden dolayı yüz 
binlerce çırağın meslekinden uzaklaşacağını 
ben tahmin etmiyorum. Bu bakımdan îbsan 
önal arkaldaşımİa burada taban tabana zıt bir 
görüşe sahibim. Şu anda, çırağın silgorta prim
lerimi Devlette yükleltmiyeliim. Bunun Ibaistalık 
sigorta piriımlerini Devlete yülklıemek suretiyle 
de böyle sıakin bir yola sapmıyalum. Komfilsyo-
uun ıgetfirmiş olduğu yeni ve gayet güzel ted
vin edilen maddleyi olduğu ıgibi kabul edelim. 
Ben haisraten bunu istirlham edeceğim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz iss-
tüjyen?.. Yok. Okunmuş olan ımetni 6 ncı mad
de olarak oyunuza sunuyorum. 

Kabul ledenler... Etmlilyenler... Kabul edi'lmiş-
-tir. 

Komisyondan gelmiş olan 135 nci maddeyi 
okunacağım. 

ÖEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (tamir) — 79 ncu maddenin evvelâ 
okunması doğıru olacaktır. 

BAŞKAN — 79 neu maddenin evvelâ ofkun-
maısımda zaruret mi vardır? 

ŞEREF BAKŞHC (îamir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — 79 ncu madde ile ilgili olarak 

Sayın İhsan önal tarafından verilmiş olan öner
geyi okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet MecM Başkanlığına 

Gıörüşülmekte olan Sosyal sigortalar kanun 
tasarlısının 79 neu maddesi çok sayıda ve çe-
şiitli hükümleri bir maddede toplanmış. girift Mır 
meseledir. Çünkü : 

Tasarının .1 nci fılkra&ında : 
1. iş veren bir takvim ayı içinde çalıştırdı

ğı sigortalıların sigorta piriımleri hesabına esas 
tutulan kazançlar toplaımı ve prürn ödeme gün 
ısayıları ile sigorta pirimlerini gösteren ve ni
teliği, usul ve esaıslarfıjyle verilme süreleri hak
kında bir tüzük, 

2. Bu tjüızükfte belirtilecek Ikayıtt ve belge
ler ; 

3. tş verenin sigortalı hesap kartı verme 
mecburiyeti. 

4. Sigortalı çalışıtırmıyonsa çalıştırmadığını 
ve ücret ödenmıedîğini Kuruma bildirilmesi mec
buriyeti, 

Tasarının 2 nci fıkrasında îtee : 
Riayetsizlik ıhallerinde : 
5. Tüzükte belirtiden usul ve esaslara göre 

düzenlemek, 
6. Vaktinde kurulma verimek, 
7. Yalhut bu belgelerin dayandığı kayıltiar, 

belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte 
olmaisı, 

8. Veyahut belgelerde yazılı olanları doğ-
ruluyacak kayıt ve belgelerin yetkililere gös-
terilmelsi ıgilbi hizmetler ve bunlara riayetsizlik 
hallerinde suçluluk yülMeltlilımekte ve bu gilbi 
hallerin hududunda, 

9. Böylelerin sigorta piırilmlerini hesapla
mak için 'tüızükteki usul ve esaslara göre ölçüm-
lemeye ,giıdlilmelsi gibi kuruma tarb, taJhsil, ilâm, 
ceza gibi kaızai merciler yetkisi verilmekte ve 
ceza tâyinine yetkili kılınılmaktadır. 

Tafearının 3 ncü fıkrasında aöe : 
10. ttş veren bu esaslara göre yani, hakkın

da ölçıümleme, ceza ve faiz yürütüldüğü ve öden
diği takdirde yine isten kurtulamıyor. Ve Ku
ruma kaırşı yükümleri devam ektiriliyor. 

Tasarının 4 ncü fıkrasında ise: 
11. Tfcul ve e&aölan tüzükte tesbit olunatcak 

belgeleri sigortalılara verilmediği İhlallerde böy
le yerlerde çalıştıklarını beş yıl içinde maihfce-
meye başvurarak itebat ettikleri takdirde böy-
lelerinan sigortalı kartı tanınmakta Ve iş vere
ne tarbiyat yapılmasını multa-zaımman hüküm
ler : 

http://ldimiselier.de
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Tasarının 5 nci fıkrasında : 
12. îş verenlere sigıorltalılara fcalyıt ve bel

ge vermek mecburiyeti, 
13. (Bunların eklsilk göısiterilmıesi kurumca 

'tesibiit edilirse hasltalılk ve analık yardımlarımın 
yapılacağı ıhakkındakıi hükümler bir maddenin 
beş fıkrasına sığdırılmış, 

14. Ayrı hükmü ilhitüva eitmekte ve çok ka
rışık, anlaşılması ve kavranıllmaısı güç ve çet
refili hükümleri yan yana geltirmiş Ibulunımakta-
dır. 

Bu im addeden çıkarılacak 'tüzüğe esas olacak 
hükümleri tarif ve nllteliği belli değildir. Böy-
ie-lbir tüzüğün maddeden alacağı ışık noktasını 
bu maddede göremiyorum, kanun yapıcının bu 
maddeden kalsdıraım ne 'olduğunu bilm'ek müm
kün değildir.' Böıyle bir 'tüzüğün çıkarılmasının 
Çalışıma Bakanlığına devri Çalışıma Bakanlığını 
Meclis kademesine eriştirelbilen bir mahiyeft 
veya Meclisin kanun yapma halklarının Çalış
ma Bakanlığına devri gibi bıir mâna taşıımaikita-
dır. Maddenin ıdemjolkraltilk vedhesi yokjtur. Ve 
amiti ekonomik biir mahiıyelt taişıımalkjtaıdır. Mad
de kanunu uygulayacak veya kendisine taitfbilk 
olunacaklara sarih hükümler göstermemektedir. 
iş verenin mulkadderaltı öloüımlemıayi yapacak 
küçük "bir mıemurun takdirine terk edilmekte 
vo Anayasaiyıa ,göre savunma hakkı iş verenden 
esirgenilm'ektedir. Halbukii Vergi Usul Kanu
nunda 'bu nıevi ısevimısiz maddelere yer verilme-
mıişltir. Vergi kanun'larında ıta'kdir komisyonu, 
itiraz komlilsyonu, Danıştay gibi demokratik ka-
zai onganlar iihdaıs edilmiş ve bunların gerev-
le,ni ;tlels!bît edilmiş yapılan baltaların hangi şart
lar altında yapıldığı ve buna rağmen pişmanlık 
ve ııslalh yollan, veılgi indirimi, ceza indirimi, 
müdbir selbepler tahtında sürelerin uzatılması 
giibi 'hükümlerden her hangi birlini bu tasarı 
maddelerinde görmek mümkün olamamıştır. 
Bu selbeple : 

1. Aylık bordro verilmesi, 
2. Ikmalem prim tarhı, 
3. Kelsen priım tarhı, 
4. Takdir komisyonu, 
ö. Komfayonum görevleri, 
6. Müdbir sebepler, 
7. Prim ihatalarını düzenleme, 
8. Pişmanlık ve ıslah; başlıklariyle 8 mad

delik önergelerini iliışilklte takdim eltmiş Ibıüunur 
yorum. 
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Bu önergeler 10 senelik taUbifcaltın acı sonuç

ları kauşıısımlda Verıgi Usul Kanunu yukarda h ah
isini yaptığı vertgii adalelt ve hakkaniyetime uy-
. gum düşen taltlbilkaltımı ve verimini dikka'te ala
rak kurum ve iş vereni daha az elemanla daha 
ısal'ilm esaslar dâhilimde verimli bir yol üzerinde 
ıçalışmajya matuf bulunduğunu ve kanun ve ku
rumum vatandaşlara dalha kolaylıkla sevdirece
ğini umarak hazırlamış bulunuyorum. 

Bu önergelerimi B. M. Meclisinin reyine su-
nulimaısını hürmetlerimle rioa ederim. 

içel 
ihsan Önal 

BAŞKAN —• İhsan önal tarafından verilmiş 
önergeye Koımlilsıyon iştirak ediyor mu, efen
dim? 

ŞEREF BAKŞIK (izmir) — iştirak etaıı-
yoruız, efendilm. 

BAŞKAN —• Komisyon iştirak etmediğine 
göre bu önergenin nazarı itibara alınıp alımma-

I ması hususunu loyunuza sunuyorum. Kabul 
j edenler... Kalbul eitmiy emler... Kalbul edillmemiş-

itlir. 
Kjotmiayoın tarafından hazırlanmiiş olan met

ni daha evvel okutmuştuk. Tekrar okutalım mı? 
(«Hayır, hayır, lüzum yok» sesleri) O halde 
Komisyonun yeniden getirdiği meltni 79 ncu 
madde elarak oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Komisyondan gelmiş olan 136 nıci maddeyi 
lokultuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maldıdo 135 aşağıda gösterilmişti r. Saygı 

ile sunulur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İzmir 
Şeref Bafcşılk 

Tüzükler 
MADDE 135.' — 
A) 
a) iş kazası ve meslek ihalsltalığı sıonucu sü

rekli iş göremezlik hallerinlin meslekte kazanıma 
güçlünü ne oranda azaltacağı ; 

!b) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gü
cünün en az üçjte ikisini yitirmiş ve hanıgi hal
lerde başka 'birinin sürekli hakıımına muhtaç 
durumda ısayılaıcakları; 
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c) îşe alıştırmamın, üe yoldan ve hangi «as 

lara göre yapılacağı ve 122 nei ımadldenin uy
gulanma tarzı ; 

d) (Sigortalıların hangi hallerde erken yaş
lanılmış sayılacakları; 

e) 129 ncu madde gereğince 'kurulan Sos
yal Sigorta Yüksek Sağlıik Kurulunun Ibu 'ka
nunda belirtilenler dışında kalan ve bu kanu
nun uygulanımaisı ile ilgili hukman görevleri ve 
çalışma ş'eklil, ve esasları; 

f) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sa
yılacağı ve bu hantallıkların, işiten ayrıldıktan 
en göç ne kadar zaıman sonra meydana çıktığı 
takdirde o işten ileri gelmiş kalbul edileceği, 

Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
lıklarınca biırlilkite hazırlanacak hır tüzük ile; 

B) 
a) Sigortalıların ' kazançları toplamı ile 

prim ödeme gün sayılanını ve sigorta primlerini 
göslteren 'kayıt ve belgelerin ve sigortalı hesap 
'karalarımın nitelik, uisul ve esasları ile verilme 
süreleri; 

b) Primler ıhelsaibına ıeısaıs tultulacafc ka
zançlar toplamının hangi usul ve esaslara gö
re kurumca ölçıümleneceği ve Prim Mıraz Ko-
milsiyionlarmın teşekkül tarzı, çalışıma usul ve 
esasları ile üyelerinin ücretleri; 

c) ıSigortalılarm tescili, iş verenler tarafın
dan tutulacak kayıt ve deıfiterler ile iş verenle
rin uymaya mecbur 'bulundukları usul ve esas
lar, Meğe bağlı sigortaya talbi tutulanların pıftm 
ödeme şekilleri; 

d) Gelir ve aylıkların ödenme zamanı; 
e) (Bu kanun hülkümlerinin, işin niteliğinin 

gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usul
lerle kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde ça
lışanlarla 7 nei madde kapsamına girenlere ve 
bunların iş verenlerine uygulanacağı; 

f) 8 nei maddenin sıon fıkrasındaki devir
le ilgili hükümlerin ne yol uygulanacağı; 

g) (Bu kanun hükümlerinin uygulanma şe
kil ve esaısları; 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak hir tüzük 
. i l e ; 

T«ftrilt olunur. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı ? Yok. 
Okunmuş olan metni 135 nıci madde olarak 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kahül edilmişıtlir. 
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Komisyondan gelen geçici 20 nei madde... 
iSayın Komisyon, geçici 20 nei madde Hü

kümet metninin aynı mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Hüîkümetinkinin aynıdır 
efendim. Hiç'bir kelime ve hattâ virgül deği
şikliği dahi yoktur. 

BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum : 

Bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi 
odaları ve "borsalar 

GEÇİCİ MADDE 20. — Bankalar, sigorta ve 
reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi 
odaları, boırsaia;r veya bunların' teşkil ettikleri 
birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve 
ölümlerinde yardım yapmak üzere, bu kanu
nun yayımı tarihinıe kadar tesis veya dernek 
olarak kurulmuş bulunan sandıklar, bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren en geç dört 
ay içinde : 

a)' İlgili bulundukları banka, sigorta şir
keti, (reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi 
odası, borsa veya bunların birîifclerinin bütün 
personelini kapsıyacak, 

b) Bu personelin, iş kaızailariyl^ meslek 
hastalıiklao, hastalık, analık, malûllük, yaşlı
lık ve Ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocukları-
.ııın hastalık hallerinde en az bu kanunda be
lirtilen yardımları sağlıyacak, 

c) Sandıkların statülerine tabi personelin 
bu madde şümulüne giren banfkıa, sigorta §iûr-
keti, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi 
odası, borsa veya bunların birliklerinden birin
den diğerine geçmesi hailinde bu gibi persone
lin kendi sandıklaırındalkli müktesep haklarının 
da diğer ilgili sandığa veya aralarında kuracak
ları müşterek bir sandığa intikalini temin -
edecek, 

Birer tıesis hailine getirildiği ve bunu tevsik 
eden statülerini, bu kanunim yayımı tarihin
den en geç dört ay içinde Çalışma Bakanlığına 
verdikleri takdirde bu teşekküllerin ve sandık
ların personeli işbu kanunun uygulanmasında 
sigortalı sayılmazlar. 

Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü 
değişiklikleri Çalışma Bakanlığınca onaylan
mak suretiyle tekemmül eder. Malî durumları 
da Çalışıma, Maliye ve Ticaret Bakanlıkların
ca müştereken kontrol ve murakabe edilir. 
Malî duruımlannm kontrol ve murakabesi so-
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humda alınmasımıa bu Bafeanlııkiarca müştereken, 
lüzum gösterilecek tedbirleri, samdıkiLar ve il
gili bulumduMaırı teşekküller yerine getirmekle 
yükümlüdür. 

Sözü edilen samdıkliarım mevzuatıma tabi 
olarak gecem hizimetler ile EmefcM sandıkları ka
nunlarıma veya »malûllük, yaşlılık ve ölüm si-
gortallarımıa tabi olarak geçen hizmetler, yazılı 
istek halinde, 5.1.1961 tarihli 228 sayılı Ka
nunun aylık bağlanmasına ilişkin esasları da
iresinde birleştirileırek tahsis yapılır. 

BAŞKAN — Okunmuş olan metim hakkımda 
«öz tatiyem? Yok. Bu metnim geçici 20 mci 
madde olarak kaJbulümü oyumuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem .arkadaşlar, yürürlük mıaddelerineı 
gelmeden evvel, sayım komisyon tarafımdan 
109 ncu maddeye müsteniden katiyen kalbur 
lünden önce bâzı ibare ve uslüp değişiklikleri
nin tashihi ile ilgili... 

GEÇİGÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Cetvellerle ilgili bâzı kısım
lar da var efendim. 

BAŞKAN — Ve aynı zamıanda cetvellerle 
de ilgili bâzı teklifler vardır. Bunlara siyasiyle 
okutuyorum. Ancak, burada 109 ucu madde
deki vuzuh ölçüsü içinde değişiklikler mümkün 
olacaktır. Bumun dışında hükme müessir deği
şiklikler burada tatbik yeri bulamaz. Şimdi 
142 nci maddeyi okutuyorum. 

Yürürlük tarihi 
MADDE 142. — Bu kamum yayımı tarihim

den sonraki ay başından arttı ay somırıa yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyumuza «umuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenier... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yürütme organı 
MADDE 143. — Bu kanunu Bakanlar Ku

rulu yürütül*. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuzla sunuyorum. 

KaJbul edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, biraz evvel sözünü ettiğimiz husus

ları sırasiyle okutuyorum. 80 nci madde ile il-
«ili 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 109 mcu maddesi gereğince, 80 mci 

maddemin komisyona iade edilmesimi ve 
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bu maddenin ilişikte sunulan ş-ekilde kabulünü 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
îzmir 

Şeref Bakşık 

Primlerin ödenmesi 
MADDE 80. —• İş veren, ıbir takvim ayı için

de çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine 
esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu 
kanun gereğince hesaplanacak prim tutarla
rını ücretlerinden kesmeye ve kendilerine ait 
primler tutarını da bu miktara ekliyerek en 
geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye 
mecburdur. 

77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak 
edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üze
rinden hesaplanacak primler hakkında da yuka-
rıki fıkra Mkmü uygulanır. 

Primler süresi içinde ve tam olarak öden-
mezse, ödenmiyen kısmına, sürenin bittiği, ta
rihten başlıyarak 'bir aylık süre için % 10 ve 
bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zam
mı uygulanır. 

Ay kesirleri tam ay olarak hesabedilir. 
Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uy
gulanır ve tutarı bu zammın uygulanacağı prim 
miktarını geçemez. 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa 
bile primlerin ödenmemiş kısmının alınacağı 
tarihe kadar gecikme zammı alınır. 

BAŞKAN —• Sayın komisyon, lütfen bu me
tinle ilgili değişiklik hakkında izahat veriniz. 

GEÇİ'Ct KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Efendim, bu maddede bir 
aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay 
için % 2 gecikme zammı uygulanır diyorduk. 
Ve ayrıca bir de faiz • yürütülmesi, mükmü 
vardı. Bu faizin kaldırılması Yüksek Heyeti
nizce 5 nci fıkrada kararlaştırılmıştı. Antik 
faiz meselesi kaldırıldıktan sonra bu 80 
nci maddedeki «ve faiz» kelimelerinin de kalk
ması gayet tabiidir. Bunu sağlamak için bu 
maddenin Ibu şekliyle değiştirilmesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Okunmuş olan değişik yeni 
metni oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

— 268 — 
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109 nen maddeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
içtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince tasa

rının 109 ncu maddesinin komisyona iade 
edilm-esini ve bu maddenin ilişikte sunulan şe
kilde kabulünü teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 
İzmir* 

Şeref Bakşık 

Raporlar 
MADDE 109. — Bu kanunun uygulanma

sında, 
A) Sigortalıların sürekli iş göremezlik, 

malûllük ve erken yaşlanma hallerinin, 
B) Httk sahibi kimselerin malûllük durum

larının, tesbitinde, Kurum sağlık tesisleri 
sağlık kurullarınca verilecek raporlarda belir
tilen hastalık ve arızalar esas tutulur. 

Raporları yeter görülmiyen ilgililer Ku
rumca yeniden muayene ettirilebilirler. 

İlgililerin durumlarının tesbitinde son mua
yene rapora esas tutulur. 

Yukarda belirtilen raporlar üzerinde, Ku
rumca verilen karara ilgililer tarafından iti
raz edilirse, durum Sosyal Sigorta Yüksek 
Kurulunca karara bağlanır. 

BAŞKAN — Sayın komisyon lütfen izahat 
verin. 

GEÖİCİ KOMİSYON StöZOtîSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Efendim, daha önceki 
109 ncu maddede büyük (C) fıkrası vardır. Bu 
büyük (C) fırasında aylık bağlanan sigortalıla
rın geçindirmekle yükümlü oldukları kimselerin 
sağlık durumlarının da tesbiti gerektiğini belir
tiyor. Aslında, daha evvelki maddelerde geçin-
dinmekle yükümlü kimsesi ölsün veya olmasın 
aynı esası vazettiğimize göre bu büyük (O) fık
rasına lüzum yoktur. Esasen hu 109 ncu madde 
müzakere edilirken Komisyon bu maksatla ta
dil teklifi yapmış fakat başkanlıkta bir hata ne
ticesi okunmadığından bu (C) fıkrası kalmıştır. 
Bunun kaldırılmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Başkanlıkta okunmadığını ifa
de ettiğğiniz husus esasen verdiğiniz önergede 
mevcut mudur? 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Mevcuttur. 
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BAŞKAN — O haMe önerge o şekilde kabul 

edildiğine göre tekrar tashihine lüzum görüyor 
musunuz? 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Evet. 
6 -

BAŞKAN — Komisyon tarafından şimdi 
ifade edelim ve biraz evvel okunmuş olan me
tin muvacehesinde okunan .metni 109 ncu mad
de olarak oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... j 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. j 

BAŞKAN — Geçici birinci madde ile ilgili | 
Komisyonun önergesi vardır okutuyorum. | 

Yüksek Başkanlığa | 
İçtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince, geçici | 

1 nci maddenin Komisyona iade edilmesini ve . 
bu maddenin ilişikte sunulan şekilde kabulünü j 
teklif ederim. , j 

Geçici Komisyon Sözcüsü i 
İzmıir ! 

Şeref Bakşık 

BÖLÜM — XIV | 
Geçici hükümler ! 

Kanun uygulanma alanı 
Geçici madde 1. — Bu kanun hükümleri, şe- i 

hir ve kasabalarda belediye sınırları içinde bulu- j 
nan yerlerde 4 kişiden, bunlar dışında kalan | 
yerlerde de 8 kişiden aız kimse çalıştıran liş ve
renler ile bunların çalıştırdıkları kimseler hak- | 
kında, ihtiyacı karşılıyacak sağlık tesisleri ve j 
Kurum teşkilâtı kurulduktan sonra, (Bakanlar [ 
Kurulunca tesbit edilerek karara bağlanacak 
tarihlerden başlanarak uygulanır. Balkanlar Ku- j 
rulunca bu fıkraya göre alınacak uygulama ka- j 
narları, sigorta kollarının hepsini veya- bir kıs- j 
mim kapsıyafbilıir. j 

Yukarıki fıkranın uygulanmasında: 
a) Yılın bâzı dönemlerinde tam veya fazla 

çalışılan, bâzı dönemlerinde de kısmen çalışılan 
veya hiç , çalışılmıyan işler İçin tam veya fazla ; 
çalışılan dönemdeki çalışanlar sayısı, j 

b) Aynı iş verenin aynı şehir, kasaba ve
ya köyde bulunan, işlerinde çalışanlar sayısının ! 
toplamı, esas tutulur. | 

Çalıştırılanlar sayısının tesbitinde, 6' ncı ve j 
geçici 20 nci maddelerle istisna edilen kimseler 
nazara alınmaz. j 

Çalıştırılanlar sayısı, sonradan, yukarıda !be- • 
lirtilen sınırların altına düşmüş olsa bile, bu iş-
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lerde çalışanlar hakkında l>u kanun hüküm'lerii-
ınin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — [Komisyon, siz önergenizde anıad-
denin Komisyona verilmesini ve aynı zamanda 
aşağıdaki şekilde tadilini istiyorsunuz. Madde
nin Komisyona verilmesini de istiyor musunuz? 
Esasen madde kabul edilmiştir. Sadece 109 ncu 
maddede gösterilen sarahat dairesinde ıbir tas
hih istiyorsanız, lütfen o haısusu tebarüz ettirin, 

OTÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Mutlaika almak zarureti 
vardır diye düşünmüştük. 

BAŞKAN — Bumdan evvel yine komisyon
ca verilmiş geçici birinci maddenin tadiliyle1 

ilgili bir husus vardı ve bu husus kabul edil
mişti. 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Evet, kürsü
den izah edebilir miyim1? 

BAŞKAN — Lütfen., 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Efendim, ban
ka ve bankalara benzer müesseselerde çalı
şanları bu kanun kapsamı dışında'tutan Hü
kümetin geçici 20 nci maddesi komisyonda 
kaldırılmış idi, yani bu personel kanununun 
kapsamı içinde sokulmuş idi. Kanun kapsa
mı içine sokulunca (bizim geçici 1 nci madde
de daha evvelki şekliyle 20 nci madde kaydını 
kaldırarak tanzim etmemiz doğru olurdu. 
Ama 20 nci maddeyi Yüksek Heyetiniz bi
zini komisyonun değil de Hükümetin müna
sip bulduğu maddeyi kabul edince bu haliy
le bu geçici birinci maddede 20 nci maddeye 
atıf yapmak, zarureti vardır. Bu atfı sağla
mak bakımından İçtüzüğün 109 ncu madde
sine göre bu tashihin yapılmasını rica ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayılı komisyon 'sözcüsünün 
ifade ettiği hususlar muvacehesinde okunmuş 
olan yeni metnin, geçici birinci madde ola
rak kabulünü oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.. 

f 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü .madde ile ilgili 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince ge

çici 4 ucu maddenin komisyona iade edil m esi -
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ni ve bu maddenin ilişikli sunulan şekilde ka
bulünü teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
îzmir 

Şeref Ba'kşık 

Sigortalı çalıştırıldığını bildirme süresi. 
Geçici madde 4 . - ^ - 8 nci maddede belirti

len haller bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce meydana gelmişse, 8 nci madde hü
kümleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten başlanarak uygulanır. 8 nci maddede (be
lirtilen 1 aylık süre bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlar. 

BAŞKAN — Bu değişikliğide lütfen izah 
ediniz. Çünkü eski metinde .15 gün vardır, siz bir 
ay diyorsunuz. Tamamen hüküm değişikliği 
vardır. 

ŞEREF — BAKŞIK (İzmir) — Efendim, 
bu geçici 4 ncü madde 8 nci esas maddeye 
atıf yapmaktadır. Yüksek Heyetiniz esas 8 nci 

'maddenin 2 nci cümlenindeki 15 günü bir ay 
yapmıştır. Esas maddede müddet değişikliği 
olunca bu maddeye atıf yapan maddenin de 
bu değişikliğe mütenazır olarak değişmesi 
zaruretini Yüksek Heyetiniz zannediyorum ka
bul edecektir. Bu tashihi mümkün kılmak için 
teklifimizi yapmış oluyoruz. 

BAŞKAN — Sayın komisyon sözcüsünün 
izahatı muvacehesinde geçici 4 ncü maddeyi, 
teklif edilen ve okunmuş olan yeni şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi cetvellerde iki ayrı değişiklik tek
lif edilmektedir. Bunları sırasiyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya ekli (2) numaralı cetvelin son 

sütununun çıkarılmasını ve mezkûr cetvelin 
üçüncü sütununa ait başlığın aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
îzmir 

Şeref Bakşık 

Aylık, artırma katsayısı 
BAŞKAN — Bu değişikliği oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

İkinci cetvelin tashihini okuyoruz; 

260 — 
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Yüksek Başkanlığa 

Tasarıya ekli (2) numaralı cetvelin üçüncü 
sütununda (35, 95) olarak kayıtlı bulunan, aylık 
artırma katsayısının (33, 11) olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

(Jeçici Komisyon Sözcüsü 
İzmir 

Şerci" Bakşık 

Bu değişikliği oyunuza sunu-
edenler.. Etmiyenler. Kabul 

Sayın İhsan Ata-

lehinde mi, 

Lehinde 'efen-

BAŞKAN — 
yorum: Kabul 
edilmiştir; 

Tasarının tümü üzerimle 
öv. 

Sayın Ataöv; tümü üzerinde 
aleyhinde mi'? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) 
dim. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarını, Büyük Meclis, Anayasanın âmir 
hükümleri arasında bulunan ve vataııdaşlarıımı-
zm sosyal güvenliğini temin ve sosyal sigorta
lara raptedecek olan çok önemli kanunlardan 
birisini daha şu anda 'kabul etmek üzeredir. Bu 
kanun büyük emeklerle Bakanlık ilgilileri ta
rafından hazırlanmış ve Meclisimizin seçmiş 
olduğu Geçici Komisyonda da uzun tartışmala
ra vesile olmuştur. Komisyonun büyük bir 
emekle meydana getirdiği .eser, hakikaten biz
ler için bir iftihar vesilesidir. Bu bakimıdan 
Komisyonda çalışan arkadaşlarımıza- şahsan te
şekkür etmek isterim. 

Tasarının Türkiye'de çalışanlara ve iş ve
renlere, şimdiye kadar tatbikatta uğramış ol
duğu bir çok aksaklıkları telâfi edici hükümle^ 
getirmiş olması da Meclisimiz için, eserin çıka
rılmasında bir iftihar kaynağjidır. 

Sosyal Sigortalar Kanunu Anayasanın ânı ir 
hükmü olarak huzurunuza 'gelmektedir. "Fakat 
bu kanun, o kadar iyi gayeler, o kadar iyi emel
lerle. çıkarken benini üzerinde duracağım bir 
nokta 'var. Kanunu topyekîin kabul etmekle 
beralber, inşaallah, bütün gönlümle temenni et
tiğim ve kanun prosedürüne uyarak Senatodan 
geçerken hakiki veçhesini almasını temenni 
ettiğim hususu da arz etmek isterini. 

Bu kanunun tatbik sahasını bulduğu yerler
de, ortakları yani kanunla ilgili olan teşekkül
ler, iş verenler ve 'işçiler 'büyük bir sevinç du-
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yarken kendi şerefli adlarının kanunun adından 
çıkarılmış olmasından üzüntü duymaktadırlar. 
İşçi Sigortaları Kurumu, memleketimizde iftihar 
ettiğimiz (müesseseler 'arasındadır. Fakat bugün 
l)iı kanunla sosyal sigortalar adını almakta ve 
işçinin adı bu eserin içerisinden maalesef çıka 
rılmış bulunmaktadır. Kanunu bütün gönlüm
le tasvibedip ona cömertçe beyaz oy vereceğim 
halde, isminin «İşçi Sigortaları Kanunu» olmak
tan çıkarılarak, «Sosyal Sigortalar Kanunu» 
halinde gelmesinden, teessür taşımaktayım. Türk 
işçisi ve iş verenlerinin şerefli adının hissedarı 
olduğu bu 'kanunda kullanılması çok daha iyi 
olacaktı ve işçilerimiz ve iş verenlerimiz bü
yük ümit bağladıkları Ibu eserle bir kere daha 
sevineceklerdi. Meclisimizde müzakeresini yap
tık, fakat, ekseriyetin oyu ile netice tecelli et
tiği için hürmetkarı olduğum bu ismin Senato
da değiştirilmek suretiyle tekrar «İşçi Sigorta
ları» adını alması temennisinde bulunuyorum. 
Bu büyü'k eserin, büyük Meclisin şimdiye ka
dar vermiş olduğu şerefli hizmetler arasına.'gir
mesi dolayıiısiyle beyaz oyumu sevinerek, gu
rurla vereceğimi ifade eder, memleketimiz için 
hayırlı olmasını temenni ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhte söz istiyenL. Yok. 
Tasarının tümü açık oyunuza sunulmuştur. Ku
tular dolaştırılacaktır. 

Şimdi Sayın Bakan teşekkür babında söz 
istemiştir, (buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Sayıın Başkan, sayın milletvekil
leri; oylarınız sonucunda kabul edileceğini um
duğumuz Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ile, 
bu kanunun Senatodan da geçip yürürlüğe gir
mesiyle, .memleketimizde sosyal güvenlik yö
nünde ileri adımlar atan ve yeni ufuklar açan 
bir kanun kabul edilmiş olacaktır. 

Bir yandan bu kanun, sosyal sigortalar kap
samımı tek işçiye kadar uzatmakta, emekli ay
lıklarında büyük artışlar sağlamakta ve has
talık sigortasından faydalananlamn sayısını 
onların ailelerini de içine alma'k suretiyle çok 
genişletmektedir, ö te yandan, bu kanun tasa
m ı ile Hosyal sigorta, işçiler dışında bunların 
ailelerini ve ihtiyari olarak faydalanabilecek 
gruplara da şâmil olmak suretiyle daha geni^ 
Ibir kitlenin faydalanabileceği şekilde genişletil
miş bulunmaktadır, Böylelikle Kalkınma Flâ-
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Minin sosyal sigortaları, bütün halka, bütün 
yurttaşlara uygulama yolunda bir adım atılmış. 
tır. 

Bu kanunla uygulama alanı genişliyecek, 
hastalık sigortasının kısa zamanda herkesi tat
min eder hale gelebilmesini sağlamak üzere işçi 
Sigortaları Kurumu 'bundan böyle sağlık tesis
leri yapıntına çok daha fazla hız vermek zorun
dadır. Nitekim bu zaruretin gereği şimdiden 
yerine getirmeğe çalışılmaktadır. 1963 yılında 
bugüne 'kadar cem'an 805 yataklı yeni hastane
ler hizmete açılmış bulunmaktadır. Bundan 
ibaşka bu yıl inşaası programa aliuıan hastanele
rin yatak sayısı da dört binin üstünde olacaktır. 

Yine bundan sonra Çalışıma Bakanlığına ve 
işçi Sigortaları Kurumuna düşen bir vazife, za
man zaman ve haklı olarak arkadaşların tev-
lidettiMeri bâzı tatbikattaki aksaklıkların dü
zeltilmesini sağlıyacak (bir yeni sosyal sigortalar 
kurumu teşkilât kanunu tasarısı da en yakın ve 
kısa bir zamanda huzurunuza getirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarıma bu kanunun mü
kemmel bir şekilde çıkarılmasına gösterdikleri 
titiz itina için yürekten teşekkürlerimi sunar 
ve kanunun Türk işçi ailelerine ve bütün Türk 
Ulusuna yararlı olmasını diler, teşekkür ede
rim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, çok kısa ol
mak kaydiyle buyurun. 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (izmir) — Muhterem arkadaşlarını; 
maddelerin müzakeresi münasebetiyle sizleri 
rahatsız edecek ölçüde bol konuştuğum için 
şimdi hiç konuşmamak niyetinde idim. Fakat 
Sayın ihsan Ataöv arkadaşım reyini beyaz kul
lanırken bir taraftan da gönlünün rahat, etmiye-
eeği bir sebebi izah etti. Şimdi vereceğim izahla 
reyini beyaz verinken gönlü de rahat edecektir 
kanaatindeyim. 

Sayın arkadaşım, işçi Sigortaları Kurumun
dan, «işçi» kelimesinin çıkarılarak «Sosyal Si
gortalar kanunu» şeklinde değiştirildiğini be
lirttiler. 

BAŞKAN — Sayın Bakşık, lütfen cevap 
mahiyetinde değil, teşekkür babında konuşun. 
Size bunun için söz verdim. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (Devamla) — Cevap vermiş olmuyo
rum yalnız mühim olan şudur. Bu kanun nnıh-
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tevası genişlemiş bir (kanundur. Şümulü, işçi
den esnafa kadar serbest çalışan bütün insan
lara şâmil bir kanundur isminin de geniş bir 
hale getirilmesi de işin mantığına uygundu r. 
Nitekim maddenin müzalkeresinde de 'misal gös-
teırnıişliımdir ki, hiçbir yerde ve Batı memleke
tinde «işçi» kelimesi bulunan müessese veya 
kanun yoktur. Bu itibarla bizim esas temelimiz 
bunların halklarının yerine ıgeıtirilmesidir. î§^ 
çilerin gönülleri ile beraberiz. Maksadımız ke
lime yerime bunların haklarını yerine getirmek -
tir. Saygılarımla .arz ederim. 

2. — Kurumlar Yergisi Kanununun 40 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon ropru (1/521) (S. Sa
yısı : 401) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, Sa
yın Geçici Komisyon Sözcüsü Nedim Müren ta
rafından verilmiş öncelik ve ivedilik talebini 
muhtevi önerge vardır, bunları okutuyorum. 

Millet Meclisi Baışlkanlığınaı 
1964 yılı gelir bütçesi ile ilgisi dolayısiyle 

en geç Aralık ayında kanunlaşması zaruri olan 
(Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki tasarı) yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunmalktıadır. 

Bu sebeple bugünkü gündemde yer .alan ta-
saırı hakkında öncelik ve ivedilik kararı alına
rak diğer tasarılara •takdimen müzakere olun
masını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon adına 
(Sözcü 

Nedim Müren 

BAŞKAN — önergede sözü edilen tasarının 
öncelikle müzakeresi fcatebedilmektedir. Bu ta
lebi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul ctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem aırkadaşlaritm, gündemimizdeki 
sırada Danıştay kanun tasarısı bulunmaktadır. 
Şimdi öncelik kararını verdiğiniz kanun tasa
rısının Danıştay kanun tasarısından evvel ve 
şimdi müzakeresi de önergelerde tale'bedillnıek-
tedir. Bu hususu da oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul eitmiy enler... Kabul edil
miştir. 

(1) 401 S. Saydı basmayanı tutanağın so-
nundadır. 
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'Geçici Komisyon lütfen yerini alisin. Mali

ye Baıkanı buradalar. Bilinci tasarı, Kurumlar 
Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değişti-
rilm>esi hakkındaki kainin, tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu. 

'Tasarının tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza .sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaıbııl etmiyenleır... Kabul edil-
mişitilr. 

Tasarının ivedilikle müzakeresi hususumu 
ioylarımı/zia sunuyoruım. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul1 edilmiştir. 

1 -nci maddeyi okutuyorum. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 40 ncı maddesi 'aşağıdaki şekilde 
•değiştirilmiştir. 

Ödeme süreleri 
«Madde 40. — Kurumlar Vengisi bini Nisan 

diğeri Ekim ayında, hesap dönemleri veya be
yanname verme süreleri Maliye Bakanlığınca 
tâyin olunan mükellefler için biri beyannaıme-
nin veıiiilidiği ayda, diğeri ise bu ayı takibeden 
altıncı ayda olmak üzere iki eşit taksitte öde
nir.» 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoik. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 'edilmiştir. 

Yürürlük 
Madde 2, — Bu kanun 1 Oealk 1964 tarihin

de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen! 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yetiki 
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 

Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yak. Tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kaimi edenler... Etmiyen
ler... Meclisinizee kabul 'edilmiştir, 
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3. — Gejir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 

fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) (S. Sa
yısı: 454) (1) 

'BAŞKAN — Aynı .mahiyetteki ikinci öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi [Başkanlığına 
Bugünkü gündemde yer alan 3ı 1 . 1.2 . 1960 

tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarını n değiştir ilmesi hak
kında kanun tasarısınm, 1964 yılı bütçesi ile il
gisi dolayısiyle 1 Ocak 1964 tarihinden önce yü
rürlüğe girmesi zaruridir. 

Bıı sebeple mezkûr tasarı hakkında ivedilik 
ve öncelik kararı verilerek diğer tasarlılara tak-
dimen müzakere edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon adına 
Sözeli 

Nedim Müren 

BAŞKAN — önerge ile sözü geçen tasarı
nın öncelikle görüşülmesi istenmektedir. 

•öncelikle görüşülmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

Bu tasarıyı da Danıştay Kanunundan önce 
görüşüyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere 
• geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergede tasarının ivedilikle müzakeresi is
tenmektedir. İvedilikle müzakeresi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1. — '31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sa
yılı ıGelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Ka
in unla değişik 19 nen maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Zirai kazançlarda istisna: 
«Madde 19. — Bir vergilendirme dönemin

de elde edilen safi zirai kazançların 5 000 lirası 

(1) 154 S. Sayılı basma yazı tutanağın su
numladır. 
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(Mir Vergisinden müstesnadır. 

Bu istisna, aile reisi beyanlarında aile reisi, 
eş ve küçük çocukların rirai ıgeilirleri toplamlına, 
ortaklıklarda ise, ortaklık hasılatına bk' defa 
olarak tatbik edilir. Şu kadar ;ki, bu miktar, Mr-
den fazla zirai işletmede ortak olanlarda her or
tak 'için 5 0001 lirayı geçemez.» 

BAŞKAN — Madde hakkımda Komisyon ta
rafından verilmiş 'bir tadilname vardır, okutu
yorum. 

Yü ksek B aşkan:lığa 
Halen (görüşülmekte olan 31 . 12 . 1960 ta

rihli ve 193 sayılı Gelir Ver'gisi Kanıununun bâ
zı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının 1 nei maddesi ile tadili 
öngörülen 193 sayılı Kanunun 1.9 ncu 'maddesi
nin geçici ikomis.yo.nea kabul olunan metnin so
nuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif 
eylerim. 

«Ticari ve .meslekî kazancı dolay isiyle gei'-
çek usulde Gelir Ve ilgisine tabi olanlar ıbu is
tisnadan faydalanmazlar.» 

Geiçici Komisyon Sözcüsü 
Nedim Müren 

BAiŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilmiş olan bir fıkra değişikliği ile 
birlikte birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 40 neı mad-
dlesiiniin 2 numaırallı fıkraısı aşağıdyki şekilde de-
ğiş'tünilmişltlir1: 

«2, Hizmetli ve işiçilerlin iş yerinde vciya is. 
yerinin müştemilâtında iaışie ve Übate -giderleri, 
tedia!v!i ve iilâiç giderflerl, ısigprtia primleri ve 
emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın istirdad-
edilmemek üzere Türkiye'de kâin sigorta şirket
lerine veya, eımfelkli ve yaındıım 'Siandıklaırına 
ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıkla
rı nm tüzeli kişiHığıi h'aiz bulu mm aii anı şartiyie), 
27 nei maddede ya'zi'lı gfiyüım gidierleri,» 

' BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenHer... Etmii'ycnter... Kalbul .ödlüm iştir. 

Arkadaşlar, açık oylamaya oyunu kullanma
mış kimse var mı? Oylama işlemi bitmiştir. 3 ncü 
maddeyi okutuyorum, 
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MADDE 3. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka-

nunla değişik 96 ncı maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının ilk bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«2. Dağıtılabilir sayılan menkul sermaye 
iratlarında vergi tevkifatı; 

Sermaye şirketleri ile âdi komandit ve ka
zanç dağıtan kooperatif şirketlerin malî bilân
çolarına göre tahassul eden safi kazançlarının 
aşağıdaki (A) ve (B) bendlerinde yazılı indi
rim ve ilâveler yapıldıktan sonra kalan miktarı 
dağıtılabilir menkul sermaye iradı sayılır ve âdi 
komandit şirketlerde komanditelerin Gelir Ver
gisi, diğer şirketlerde şirketlerin Kurumlar 
Vergisi ıboyannamelerinin verileceği süre içinde 
bu şirketler tarafından vergi tcvkifatına tabi 
tutulur.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka
nunla değişik 117 nei maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Yıllık beyana tabi gelirlerle gölürü usulde 
tesbit olunan ticari ve meslekî kazançlar üze
rinden tahakkuk eden vergilerde ödeme: 

«Madde 117. — Yıllık beyanname ile bildi
rilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir 
Vergisi Mart, Temmuz ve Kasım aylarında ol
mak üzere 3 eşit taksitte; götürü usulde tesbit 
edilen ticari kazançlarla serbest meslek kazanç
ları üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergi
leri ise, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere 
iki eşit taksitte ödenir. 

Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kıs
mını zirai kazanç teşkil eden mükellefler hak
kında lüzum görülen hallerde, üç taksitten faz
la, olmamak üzere, belli üretim bölgeleri ve zi
raat ürünlerine göre, özel ödeme zamanları tâ
yin edebilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. * Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun geçici 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ücretlerden götürü indirim: 
«Geçici madde 6. — Bu kanunun 63 ncü 

maddesinin 1 numaralı bendinde yazılı götürü 
indirim 1961 takvim yılında uygulanmaz; 
31 . 12 . 1961 tarihinden sonraki devreye t a al-
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lûk eden istihkaklar için, 1965 takvim yılı so
nuna kadar, mezkûr hend.de yazılı «'ötürü in
dirim miktarlarının yarısı uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka'hııl 
edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Yürürlük : 
MADDE 6. — Bu kanunun 4 neü maddesi 

1 . 3 . 1964, 1 nci maddesi 1 . 1 . 1964 ve di
ğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüce gi-
rer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen'I 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
MADDE 7. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? Yok. 

Tümü açık oyunuza sunulacak ve otomatik 
cihazla oylama işlemi yapılacaktır. 

Arkadaşlar, lütfen oylarını kullansınlar... 
Oylama işlemi bitmiştir. («Sayın Başkan, be
nimki yaıımıyor», «esleri) («Bir daha tekrar 
edalımı», sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, ilk tatbikat olması se
bebiyle oylamayı tekrar ediyoruz. («Oylama 
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cihazım bozuk,» sesleri.) Muhterem arkadaşlar, 
lütfen biraz bekleyiniz, birinci oylamanın 
neticesi alınsın, şilinsin ondan sonra ikinci oy
lama yapılacaktır. 

Şimdi arkadaşlarımız lütfen anahtarlarını 
çevirmek ve istedikleri düğm-aye basmak su
retiyle oylarını kullansınlar. Muhterem arka
daşlar, daha evvek açık oylarınıza sunulmuş 
olan Sigortalar Kanunu tasarısının oylama neti
cesini okutuyoruz. 

Başkanlığa 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısı oy sa

yısı 104, kabul 100, çekin ser 4... 

BAŞKAN — Birinci oylamada nisap hâsıl ol
mamıştır. îkinci oylamanın neticesi hiraz sonra 
ilân edilecektir... 

Arkadaşlar, açık oylamanın neticesini arz 
ediyorum, 124 iştirak, 118 kabul, 4 ret, 2 çekin-
ser oy kullanılmış, nisap hâsıl olmamıştır; ge
lecek birleşimde yeniden acık oya sunulacak
tır,-. (*) 

Gündemdeki diğer hususları müzakere -a,t-
mek üzere hirleşimi 10. Aralık 1963 Salı günü 
saat 15 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.00 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

.1) YAZILI ŞORTLAR VE CEVAPLARI 

1, — Çankırı milletvekili Şaban Keskin'in, 
5 Yıllık Kalkınma Plânı ile kabul edilen faiz 
politikanı uyarınca, faiz hadlerinin ne zaman 
tesbit edileceğine dair yazılı soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Ferid Melen ile Ticaret Bakanı 
Ahmet Oğuz'un yazılı cevapları (7/381) 

10 . 10 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Ticaret Ba

kanları tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmalarına delâletlerinizi saygı ile arz va rica 
ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Şa'ban Keskin 

f) Yıllık Kalkınma-Plânında faiz politikasına 
da yer verildiği yüksek malûmunuzdur. Halen 

('•') Otomatik oylama neticesi fotoğrafla tes-
bit edilmemiş olduğundan acık oy tablosu tu
ta n ağı n so n una kon a mamıstır. 
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tatbik edilmekte olan faiz 'hadlerinin çok 
yüksek olduğu, kalkınma seferberliğine giren 
bir memlekette yüksek faiz haddinin ekonomik 
faaliyetleri frenleyici rol oynadığı izahtan va
restedir. Üstelik faiz hadleri komisyon, mas
raf, Muamele Vergisi gibi bankalarca faize 
•ek olarak alman, ücretlerle bir misli daha ar
tırılmakta ve bu ağır faiz hadleri karşısında, 
bankalardan para almak, sadece bu feiz hadle
rine tahammül edebilen kapasitelere nasibol-
m aktadır. 

Plândaki espriye uyarak faiz hadleri bün
yemize uygun bir şekilde ne zaman tesfcit 'edi
lecektir'? Bakanlığın bu mevzııdaki görüşü ne
dir? Bu mevzııdaki çalışmalar ne safhadadır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 4 . 1 2 . 1963 

Hazine Genel 
Müdürlüğü ve 

Milletlerarası iktisadi 
\H Birliği Teşkilâtı 

Kredi Kont. ve 
Sermaye Piyasası Şb. 
S;iyi. : 52180 - 27/47863 

Konu : Faiz politikası Hk. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
İlgi : 12 . 10 . 1963 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü ifadeli 7117/40243 sayılı yazınız. 
Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in 5 Yıl

lık Kalkınma Plânı ile kabul edilen faiz po
litikası uyarınca, faiz hadlerinin ne zaman 
tesbit edileceğine dair yazılı soru önergesi 
hakkındaki Bakanlığımız mütalâası aşağıda arz 
edilmiştir. 

Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânı 1963 yılı 
programında faiz hadleri mevzuunda; 

«Bu politikanın ana gayesi tasarrufları 
teşvik, kredi taleplerini gerçek seviyede tut
mak V.- kredilerin sektörler ve değişik faaliyet 
alnnlan. arasında dengeli dağılımını sağlamak 
olacaktır. 

öte yandan faiz üzerindeki narhın kaldırıl
ması için araştırmalara başlanacaktır. Araş
tırmalar, Maliye ve Ticaret Bakanlıklariyle 
T. C. Merkez Banka'sı, Baııika'.ar Birliği ve Dev
let Plânkvrıa. Teşkilâtının iş birliğiyle yürütü
lecektir.» denilmekte ve 1964 yılı programında, 

«Faiz hadlerinin tasarrufları teşvik, kredi 
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taleplerini gerçek seviyesinde tutmak ve kredi
lerin sektörler arasında dengeli dağılımını 
sağlamak amaciyle, Maliye Ticaret Bakanlık
lariyle Merkez .Bankası, Bankalar Birliği ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtının iş birliğiyle şü
mullü ve rasyonel bir faiz ve kredi politikası 
tesbiti konusunda 1963 yılında başlanmış olan 
çalışmalar 1964 yılında sonuçlandırılacaktır.» 
şeklinde ifade edilmektedir. 

Faiz hadlerinin umumi mahiyette ekonomik 
bünyemize uygun bir şekilde tesbiti hususun
da, 1963 yılı programında tâdadedilen esaslara 
uygun olarak, Devlet Plânlama Teşkilâtında 
gerekli çalışmalara başlanmış bulunmaktadır. 

1964 yılı programında da derpiş olunduğu 
üzere, çalışmalara devam edilecek ve 1964 yılı 
sonunda- çalışmalar tamamlanarak varılacak 
neticelere göre icabeden kararlar alınacak ve 
tatbik mevkiine konulacaktır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Ferid Melen 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 28.10.1963 

Ticaret Genel Müdürlüğü 
Banka ve Kredi 
Sayı : 4/18141 

" Özü : Çanknrı Milletvekili Şaban 
Keskin'in yazılı soru önergesi H. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 .10 . '1068 günlü, Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/381 7117/40243 sayılı 
yazınız. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile faiz politi
kası uyarınca faiz hadlerinin ne zaımıa.n tesbüt 
edildiğimle dair Çankırı Mil'tot'vdkilıi Şaban Kes
kin tarafımdan verilen ya zilli soru önergesi hak
kında hazırlanan cevap ilişikte takdim kılınmış
tır. 

Bilgilerine arz olunur. 

'Ticaret Bakanı 
Ahmet Oğuz 

Not : 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1903 yılı progra

mına göre «faiiz hakileri ve bunuıı'la ilgili hu
susi arda aruıştırıknaılar yapılması» öngörülmüş 
biil ıınmaik'tad ur. 
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Çalışımailarımiizm ve neticelerinin izahına geç- 1 

nıeden evvel halen memleketimizde cari olan 
faiz ve komüsyon nisbetleri hakkında kısa bir 
bilgi verilmesi faydalı mütalâa edilmektedir. 

Malûm olduğu veçhile kredi ve faiz mevzuu 
kanunla teşbüt edilmiş iken, bu durumun de
ğişen iktisadi şartlara uymadığı ve gerekli ted
birlerin zamanında alınmadığı görülerek, gü
nün icaplarına uyabilen kararların ittihazı hu
susundaki yetki Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesine verilmı'iş bulunmaktadır. Sözü ge
çen komite kararlarına göre cari faiz ve k'o-
ımüsyon nisbetleri aşağıda gösterilmiştir. I 

Ikrazaıt Mzleri : 
Âdi ve açık krediler % 10,5 I 
Zirai kredi, ihracat finansman kredi
si, Halik Bankasının küçük esnaf, sa
natkâr kredileri % 9 

Ziraat Bankasının özel kredileri : 
Orta ve uzun vadeli kredilter % 7 
Tahvil hâsılı krediler % 5 I 

Faiz dışında ikrazattan alınan .mas
raflar : 

Senet mukabîli kredilerde (senet tu
tarı üzerinden) % 2 
İştira muamelelerinde (senet tutarı 
üzerinden) % . 3 
Emtia mukabili kredilerde (rehinli 
menkullerin kıymeti üzerinden) % 1 

Ayrıca muaımJelenim .gerektirdiği posta, tel
graf, telefon, sigorta, ardiye ücretleri, diğer 
resüım ve harçlar, faiz, komüsyon ve masraf ta
tarlarının % 20 si nisbetinde banka mıuaımeile-
leri vergisi de bankalarca müşterilerden tahsil 
olunmaktadır. 

Yukarda belirtilen plânın âmir hülkmü mu
vacehesinde Bıakanlığımın faaliyetlerini başlıca 
üç kısımda toplamak mümkündür. 

1. Devlet Plânlama Teşkilâtınca bu mevzu 
ele alınmış ve Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka
lar Birliği, Odalar Birliği yetkililerinin işti
rakiyle toplantılar tertibediLerek çalışmalar sı
rasında yabancı uzmanların da mütalâasından 
istifade edilmiştir. Ancak bu çalışmalar neti
cesi cari faiz hadlerinin kalkınma gayreti içe
risinde bulunan 'memleketimizde yüksek bir 
•mabette olduğu hususunda mutabakata varı- -I 
lamam iş ve faiz hadlerinde bir miktar indirim > 
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yapıla'bilmıeisindn bankaların para maliıyetleri ile 
mavcult sıılkı iligisi göz önüne alınarak, konunun 
üniversite profesörlerinden teşekkül eden bia* 
uzmanlar grupu tarafından bültıüm ceıpheleriyle 
teltlkiikı uygun müUalâa eldilmiışltiır. Halen mez
kûr ilmî heyetin çalışmalarının netteelenımesAne 
intizar edilımektedir. 

2. Memleketimizde faiz hadleri vie faiz ite 
mlülterafilk olarak alınan masraflar konusunda 
Bakanlık görüşümün teslbilti mevzuunda da ça
lışmalar yapılmıştır. 

Halen cari olan sisteme göre bankaların 
müşterilerinden tahsil eltitilkllerli meblâğın, ko
misyon Ve sair masraf alınabilen krddi muaıme-
lelerinlde pelk ender ahvalde âzami % 19 a yük
seldiği ortalama olarak bu nisbetin % 14 civa
rında olduğu müşalhaıde edilımıekitedir. Bu n&slbet 
memleketimize müşabih durumda bulunan ve 
•kalkınma halinde .olan yabancı memleketlerin 
tatibikaltı ile mukayese edildiği takdirde, mem
leketimizdeki faiz ve komtilsyon niıslheltllerinin 
cüzi miktarda yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak bankalarıunızın para maliyetleri de diğer 
memleketlere nazaran yülksielk olduğundan (re
eskontun maliyeti % 10, diğer yabancı kaynak
ların maliyeti ise özel (bankalarda ortalama % 
9 dur.) faiz nispetlerinde bir indirme yapılabil-
mesi malıVeitle.rin düşünülmesi ile mümkün ola
bilecektir. Esasen 1963 yılı içerisinde kredi, 
mevduat' ve para kadınında vukulbulan artış, 
bunlara mıümasil olarak itaptan. eşya fiyatlarının 
gittikçe arıtan biir seyir talkibelfcmesi memleketi
miz iktisadiyatı bakımından kredi ve faiz nis-
beltleri lüzerinde elheımm'iyeltle durulmasını ilca-
böttirımiş ve Banka Kredilerinli Tamzdım Komi
tesinde bu konunun görüşülmesi şurasında bu
gün için faiz mıslbetillerinde bir inıdinme yapıl-
'maisının Sbalhis konusu 'olamayacağı mütalâası be-
nilmsenmişltlir. 

Faiz dışında alınan ve aSıl şikâyet mövzuu 
'olan masrafların bâzı alhvalıde çok yüksek meb
lâğları bulması muvacehesinde, bunlardan bil
in assa Koanisiyionlaır.ıın nispî ve âdil öllçiüde olma
sı, müşterilerden talhisıil olunan banlka muamele
leri vergisi nisıbetdnin % 20 ye çıkarılmış olma
sı nın ise bâzı tercihe şayan kreleli nevileriride 
(ihracat ve küçıülk sanalt kredileri) imahızfurlu 
bulıunıması vo nilsbeitin bir miktar aızaltılıma&ı 
bakanlığıımızca faydalı görülmektedir. 
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Zirai kredilerin faiz nisjbeltlleri diğer kredi

lere naızıara'n düışjülk •olduğu hakle, gellilşmeısıi her 
baikııımdan şayanı arzın bululmam zirai isltilhls'ali-
mizim inkişafıma ya udi in edlönıcldiğii de iız>aihjta-n 
vârös'te bulunduğuma göre, zirai ımalhsul mali-
y elti erinin düşürüılımcisü vo isttilhBalin teşviki için 
Ibu nevi krcolileıttlc faiz nilslbdtloııinlin mâ'kul ve 
multedit (bir halelde indirilımeısi de ııjygun mlüita-
1 âa jolunırmalktadıır. 

Baikaınlığiımızun, faiz ve sair ımaisraflar konu-
mınldalki yıılkardia İzaih edilen görüşleri, Deîv'le't 
Plânlaıma Teşkilâtında, yapılaealk olan torplanıtı-
landa izafh edilip savunulacağı cilhc'tte, bulgun 
için her hangi 'bir teşelblbüse gcıcilmemilşftiır. 

3. 'Kalfkınıma Plânn 19'63 yılı priograımına iıs-
tinialolıen, ilhuaeaıt laıeldilerJiımin iihracaltiçıya yelleri 
kaklar sağla mm alsı vo Ibu bulsulsun genel kredi 
'düzeni içerisinde balleldilnıeisi Ikonusu da Balkan
lı ğıımida te\şcklkiil .eıdcn bir 'komitede tetiklik dd.il-
miş vo aSlınaıı kararlar gereği ifa eıdlilimelk üze
re Banlka Kredileri Tanız'ilm ]<]om;iJtelsi:nie alk&eltitü-
rilimlış Ibulunmıaiklt aıdır. 

Balbîs kiamulsu kıonıisylon ilgili daire ve nılües-
.selseler yetlkMi eleım'anlaırunm iş'tiralkiiyle telşiefc-
kül eitmiiş ve çalışmalar neltieels'ünlde; ihracat 
!kredilerimdıe reıeislkomt falız haldld'inin % 5 1/4 
don % 4 1/2 vo 'kredi faiz haddimin de % 9 
dan % 8 nisibotine 'inıdidilmeısi, kjoımilsıyio'nlarm 
nils'pî ol mı alsı ve faizim yanışını igeıçrmelnlelsİ, rocs-
kfomjt siendtleriinin % 3 nilsibeltinıdc'ki Dalraiığa Res
mimden muaf tuitulımaısı, bulsulslarımda maıtoba-
kalta v anim işitir. > Bu konularda henüz Banlka 
Kredileri Tanzıiım Kiomi't cisimce bir 'karara varıl-
mamıişıtır. 

2. (—• Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet 
Turgut 'un, tedavül'deki bankont miktarında, 
24 . 8 . 1963 ile 12 . 10 . 1963 tarihleri arasın
da, meydana gelen artışın normal olup olma
dığına dair yazılı soru önergesi ve Maliye Ba
kanı Ferid M el en'in yazılı cevabi ',(7/390) 

23 . 10 . 1963 
Mili of, Meclisi Yülksclk Başkanlığına 

Aşağıdaki »oraların Maliye Velkili tarafın
dan yazılı olaraık cevaplandı rılmalsı hususumda 
gereMi muaımelelerin yapıllmasıımı emirlerimize 
arz od e ritmi. 

Afyon. Mllleitvolkiti 
Mohlmeıt Turgut 
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1. 'Tedavüle!e'ki ibaım'kıomit nıikltan 24 Ağus-

'to« 1963 tarihinden 12 Ekim 1963 ,'tarilhine ka
dar 379 ınilyjon. 796 ibiıı T. L. <aıftim.ı§ltır. Bir bu-
çulk aiyluk bir zaıman içerisinlde meydana gelen 
ibu artış nıormal midlir? 

2. Vcııgi -ayma tokalbül öden ibiıvbu'çjulk ıa'y-
l.\k zaiman içerlisiımde mcyldana gelen 380 ınilıyon 
T. IJ. civarımdaiki artış, plânın ana fillerine ve 
Hüldilnıefimlizin oelşdltJli vıclsiliclferle aıeıikladığı malî 
polliltükaya uygum mudur? 

3. Vergi talhısilâjt ayımda meydana gelen bu 
artuşta, bütçenin gelir Itahm'imleri arasımda bir 
.mıümaisolbelt vaır ımıldır? Varsa imedir? 

4. 1963 yılı içini, plânıda ve Ibültıçdde tah
min edilen Devlet gelirleri ne niislbeitlte tahaflc-
kvSk etmiştir ve vergi a'yııı'dan itibaren teıdavül-
de'ki banılkmolt milklta^rında ıgörülen hızlı art üş ile 
Imı gelir aralsınkla ne gibi ımüıi'aısdbelt vardır? 

T. (!. 
Mal iye Bakanlığı 4.12.1963 

Hazine («eııel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkihltı 

Kredi Kont. ve Sermaye Piyasası Şl>. 
Sayı : 52180- 31/47870 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(îenel Sekreterliğine 

Ankara. 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 24.10.1963 
tarih ve 7246/40796 sayılı yazınız. 

A iyon Karahisar Milletvekili Sayın Mehmet 
Turgut tarafından verilen tedavüldeki bankınot 
miktarında 24.8.1963 ile 12.10.1963 tarihleri ara
sında meydana gelen artış hakkındaki yazılı soru 
önergesinin cevapları aşağıda aynı sıra ile arz 
edilmiştir : 

1. Tedavüldeki bankınot miktarı 24 Ağustos 
1963 tarihinden 12 Kkim 1963 tarihine kadar 379 
milyon 796 bin T.L. artmıştır. Bir buçuk aylık 
zaman içerisinde meydana gelen bu artış norma! 
midir? 

Söz konusu talihler arasında tedavüldeki ban
kınot miktarında görülen artış tamamiyle noi'imtl 
ve olağan bir keyfiyettir. Şöyle ki: 

Malûm olduğu üzere Merkez Bankalarının 
başlıca vazifelerinden birini, piyasanın, muhtelif 

- âmiller tesiriyle mevsimler arasında az veya çok 
dalgalanmalar gösteren nakit ihtiyacının karsı-
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lanması teşkil etmektedir. Merkez Bankaları bu 
maksatla, gerektiği zamanlarda bir yandan Tica
ret bankaları tarafından ibraz edilen senetleri 
reeskont etmek suretiyle özel sektör ihtiyacı için, 
diğer yandan da Devlet gelir ve giderlerinin bir 
bütçe yılı içinde zaman bakımından birbirine uy
durulmasını teminen âmme sektörüne avanslar 
vermek suretiyle piyasaya yeni para çıkarırlar 
veya bu ihtiyaçlar ortadan kalktıkça da senet be
dellerini ve avans tutarlarını tahsil etmek sure
tiyle piyasadan para çekerler. Bu itibarla piyasa
lardaki bankmot miktarları bâzı aylarda nisbeten 
büyük ölçüde yükselmeler, bâzı aylarda da 'dü
şüşler gösterirler. 

1963 ve ona takaddüm eden son iki yıl için 
memleketimizde tedavüldeki bankmot miktarları
na ait rakamlar incelenirse soruda esas alman ta
rihler arasında, yani Ağustos, Eylül ve Ekima y-
larmda, bütün bu senetlerde emisyon hacmmda 
diğer aylara 'nisbeten bariz bir yükselme meyda
na geldiği müşahede edilir. Filhakika tedavülde
ki bankmot miktarları Ağustos başı ile Ekim so
nu arasındaki devrelerde : 

1961 de. 4 475 milyondan 4 831 milyona yük
selerek 356 milyon lira, 

1962 de 4 690 milyondan 5 263 milyona yük
selerek 573 milyon lira, 

1963 de 4 985 milyondan 5 478 milyona yükse
lerek 493 milyon lira, 

artmıştır. 
Yukarda işaret edildiği Ağustos - Ekim ayla

rı tedavüldeki bankmot miktarının yıl içinde en 
fazla arttığı aylardır. Bu itibarla söz konusu ay
lardaki mevsimlik emisyon artışını esas alarak yı
lın tamamına ait neticeler çıkarmak hatalı sonuç-* 
lar verir. Filhakika yukarda üçer aylık emisyon 
miktarları gösterilen yıllarda tedavüldeki bankı-
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not miktarındaki yıllık artışlar, aşağıdaki rakam
lardan da görüleceği üzere, söz konusu aylara isa
bet eden artışlardan daha az olmuştur. 

Nitekim, 1961 ve 1962 ye ait 12 aylık, 1953 e 
ait 10 aylık devrelerde bankmot miktarlarında 
sadece : 

1961 de 4 452 milyondan 4 783 milyona yük
selerek 331 milyon lira, 

1962 de 4 783 milyondan 5 122 milyona yük
selerek 339 milyon lira, 

1963 de 5 122 milyondan 5 478 milyon yükse
lerek 356 milyon lira, 

kadar artış meydana gelmiştir. 
Bu tablodan müşahede edileceği gibi gerek 

1961 de gerekse 1962 de tedavüldeki bankmot ar
tışı soruda esas ittihaz edilen Ağustos - Ekim ay
larındaki artıştan daha as olmuştur. 

Aynı mukayese Ocak başından bankmot mik
tarının yıl içinde en yüksek seviyeye ulaştığı 
Ekim sonuna kadar olan devreler için yapıldığı 
takdirde şu durum görülür : 

1961 de 4,452 milyondan 4,831 milyona (379 
milyon lira) 

1962 de 4,783 milyondan 5,263 milyona (480 
milyon lira) 

1963 de 5,122 milyondan 5,478. milyona (356 
milyon lira) 

Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere 1963 
yılı (içindeki banknot artışı ona tokaddüm eden 
1961 ve 1962 yıllarına nis'betle bariz ölçüde 
azdır. 

1961 yılı başından 1963 Ekim sonuna kadar 
olan devrede tedavüldeki banknot miktarı ay 
sonları itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Aynı 
hususları gösteren bir grafik de ekli olarak su
nulmuştur. 
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Yıllar 

to 
-a 
O 

Milyon T.L. 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül E 

1961 
1962 
1963 

4,344 
4,688 
4,991 

4,328 
4,880 
5,247 

4,497 
4,927 
5,203 

4,456 
4,802 
4,960 

4,489 
4,755 
4,940 

4,494 
4,749 
5,028 

4,475 
4,690 
4,985 

% 4,476 
4,737 
5,202 

4,769 
5,199 
5,276 

Bu tablonun ve grafiğin tetkikinde görüle
ceği veçhile tedavüldeki 'banknot hacmi sözü ge
çen yıllarda, Ocak aylarında bir miktar düşme 
gösterdikten sonra Şubat - Mart aylarında yük
selmiş, Nisan sonuna kadar tekrar düştükten 
sonra Temmuz soflarına kadar aşağı - yukarı 
müstakar kalmıştır. Ağustos aylarında başlı-
yan oldukça hızlı tempodaki yükselme ise Ekim 
nihayetlerinde son bulmuş, bu tarihten sonra 
Şubat başına kadar düşme göstermiştir. 

Görüleceği üzere, sonruda bahis konusu edi
len aylar zarfında yükselme, geçen yılların ay
nı devrelerinde görülen hareketlere paralel olup 
mevsimlik icapların bir neticesi bulunmakta ve 
bu tempo ve istikametin yılın diğer aylarındaki 
dalgalanmaların istikamet ve hacmi ile bir il
gisi bulunmamaktadır. 

2. — Vergi ayma tekabül eden birbuçuk ay
lık zaman içerisinde meydana gelen 380 mil-, 
yon T. L. civarındaki artış, plânın ana fikrini 
ve Hükümetimizin çeşitli vesilelerle açıkladığı 
malî politikaya uygun mudur? 

Soruda söz konusu edilen artışın 
fikriyle veya Hükümetin çeşitli vesi 
ladığı malî politikaya her hangi bi 
yoktur. Nitekim, malûm olduğu ü 
politika bakımından gerek 5 yıllık 
Plânında, gerek Hükümetçe başlıc 
rilen husus malî istikrarın korunm 
yoncu item'ayüll'ere 'meydan verilmem 
mayüller ortaya çıktığı takdirde de 
liyecek tedbirlerin alınmasıdır. Bu 
kümetin en ziyade titizlikle üzerind 
konulardan birini teşkil etmeye de 
tedir. , 

Malûm olduğu üzere tedavüldeki b 
şının enflâsyonist temayüllere yol aç 
başka bir deyimle paranın iç ve dı 
gücünü azaltıp azaltmadığı bir yan 
eşya fiyatları endeksinin bir yandan 
döviz fiyatlarının takibettiği seyre 
şılabilir. 
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1962 ve 1963 yıllarında toptan eşya fiyatla

rı endeksi (1953 = 100 itibariyle) şöyledir. 

Aylar 1962 1963 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasını 
Aralık 

Diğer taraftan, serbest piyasada, külçe altın 
ve dolar fiyatları aynı yıllarda şu seyri taki'bet-
miştir: 

Külçe altın Dolar (U.S.) 
Lgr. (T.L.) . (T.L.) 

260 
265 
271 
i)IJÇ) 

264 
254 
255 
250 
250 
254 
261 
264 

277 
280 
276 
278 
277 
274 
267 
263 
261 

Aralık 
Mart 
Haziran 
Eylül 
Aralık 
Mart 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim (14 
Ekim (31) 
Kasım (9) 

1961 
1962 

» 
» 
» 

1963 
» 
» 
» 
» 

) » 

15,03 
15,78 
15,15 
13,79 
14,58 
14,67 
13,88 
13,84 
13,66 
13,73 
13,50 
13,95 
14,10 

13,22 
13,76 
13,64 
12,13 
12,63 
12,94 
12,35 
12,08 
12,00 
11,96 
11,95 

Bu rakamlardan da görüldüğü gibi loptan 
eşya fiyatlarında 1963 (başlarında bir miktar 
yükselme olmuş ise de bu hareket 1963 Mar
tından itibaren aksi yöne dönmüş, neticede 
1963 Eylülünde tekrar 1962 Ocağındaki sevi
yeyi bulmuştur. Altın ve dolar fiyatları ise 
Aralık 1961 den sonra.kısa devreli istisnalar 
hariç devamlı olarak düşmekte bulunmakta
dır. " 

Bu itibarla, soruda esas ittihaz edilen ay
lar zarfında tedavüldeki bankınot miktarın
da vuku bulan artış sebebiyle Hükümetin ta-
kibetmekte olduğu malî istikrar politikasını 

ö . 12 .1963 O : 1 
zedeliyen, paramızın iç ve dış 'kıymetini teh
likeye koyan bir hal mevcut bulunmamakta
dır. Yukarıda da işaret edildiği gibi soruya 
esas teşkil eden aylar, öteden beri mevsimlik 
ihtiyaçlar sebebiyle emisyon hacminin yılın 
bütün diğer aylarına nazaran en ziyade yük
seldiği aylardır ve yılın tamamı zarfında mey
dana gelen emisyon artışı söz konusu devre
deki artışın dununda bulunmaktadır. 

3. Vergi tahsilat ayında meydana gelen 
bu artışla,, bütçenin gelir tahminleri arasında 
ıbir münasebet var imidir? Varsa nedir? 

Ağustos - Ekim aylarında emisyonda gö
rülen artışla bütçe gelir tahminleri arasında 
her hangi bir münasebet yoktur. Emisyon 
haemındaki söz konusu genişleme bilhassa 
ihracat mevsimine girilmesi sebebiyle ortaya 
çıkan nakit ihtiyacının bir neticesidir. 

4. 1963 yılı için, plânda ve bütçede tah
min edilen Devleft gelirleri nisbette tahakkuk 
etmiştir ve vergi ayından itibaren tedavülde
ki bankınot miktarında görülen hızlı artış ile 
bu gelir arasında ne gibi münasebet vardır. 

1963 malî yılının ilk 7 aylık tahsilat netice
lerine göre 12 101 milyon liralık gelir tahmin
lerinin takriben 580 milyon lira noksanı ile 
rcalize edileceği umulmaktadır. Bu açığın 
270 milyon lirası kargılık paralardan 100 mil
yon lirası Tekel gelirlerinden, 160 milyon lira
sı gelir vergisinden ve geri kalan kısmı ise çe
şitli vergi ve resim 'gelirlerindeki noksan tah
silattan ileri gelmektedir. 

Bütçe yılının mütaakıp 5 aylık devresi için 
umulan nıüsbet gelişme gerçekleştiği takdir
de, gelir bütçesinin yukarıda zikredilen mik
tarın daha altında bir noksan ile realize 'edil
mesi mümkün bulunmaktadır. 

Diğer taraftan gelir tahsilatının başlan
gıçta tahmin edilenin altında olacağının anla
şılması üzerine son zamanlarda bütçe giderle
rinde % 7 nisbetinde bir indirme yapılması 
Hükümetçe karara bağlanmıştır. Bu suretle 
elde edilecek tasarrufun gelir tahsilatındaki 
noksanlığı telâfi edeceği umulmaktalır. 

•Sora önergesinde bahsedilen taksit ayı ile 
yıllık beyannameler üzerinden tarh edilen Ge
lir Vergisinin Eylül ayında ödenmesi gereken 
ikinci taksidi kastedilmektedir. 

Gelir ve kurumlar vergileri hariç genel ola
rak vasıtalı vergiler ve diğer Devlet gelirle-
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ri sene içinde bütün aylarda aşağı yutkarı bir
birine yakın miktarlarda tahsil edilmektedir. 
Vıllık beyanname ile bildirilen gelir vergisi 
her senenin Mart ve Eylül ayında iki eşit tak
sitle alınmaktadır. Hizmet erbabının ücretle
rinden stopaj suretiyle alınan gelir vergisi 
ise, vasıtalı vergilerde olduğu gibi senenin ay
larına dağılmış bulunmaktadır. Bu durum 
muvacehesinde, yıllık beyannameler üzerinden 
tahakkuk ettirilen gelir vergisinin taksit .ay
larında Devlet gelirlerinde büyük artışlar kay
dedilmesi zaten mümkün bıılunınamaktadıi'. 

Gereğini arz ederim. 
Maliye Balkanı 

Ferid Melen 

3. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi Boz-
tepe'nin, Manavgat hudutları dâhilinde yarım 
kalan Akdeniz sahil yolunun inşasına ne za
man başlanacağına dair yazılı soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm yazılı 
cevabı (7/391) 

22 .10 .1963 
Millet Meclisi Ba^kanlığın'a 

I - Akideniz salhlil yolunum Maınıavgat hudut
ları dâhilinde fealaıı iınşjası 'binmemiş kısmının. 
inşasınla ne z'amıaın ftaışlıa/nıaeağiinın; 

II - MamaMgat ırmağı üzerinde in^a edilecek 
'köprünün, yarinin tâyıin edilip edilmediği; edildi 
iiîae yerinin ve inşasına ne zaıman ba#anaoağı 
husüdlıannın yazılı 'olacak Bayındırlık Baklanı 
tarafından cevaplıandırılmıaısı İmsuısuına delâl'et-
lerinizii siaygı ile rica ederini. 

Hasamı Fıdtomi Bozftepe 
Anltıalyıa Milletvekili 

5 . 12 . 1963 0 : 1 
T. C. 

Bayındırlık Bıalkanlığı 3.12.1963 
Hususi Kalem 

Sayı : 840 

Konu : Antalya MÜJletveMli Ha-
mn Fehmi Boztepe'nin yazılı m-
rulsu. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 

İlgi : 25 .10 .1963 gün, Kanunlar Müdürlü
ğü 7-391/7243-40702 sayılı yazınız. 

Manavgat hııduftlları dâüıilîınde kalan Akdeniz 
fcfalhil yolnnuın ne zıaanan ele alımaoağına dair 
Antalya Mülleftvekili Hasan Fehmi Bfoztepe ta
rafından verilen ylassılı sara önergesinin aşağıda 
cefvapliaındırıMığım arz ederimi. 

Arif Hükmet Ornat 
Bayındırlık Babanı 

Antalya - Alanya - Kaledraın yolün<un emanet 
inşaatı devam eltnıefetedir. 

Mezkûr yolun Manavgat kesimindeki! yeni 
ıg'üzerfgâ'hi! ve yolun Manavgat ırniiağmı kaıtedıe-
ceği yer içjin yıapılmiaiktaı olan güzergâh etütleri 
yıl başında SK>nııç4,andırıl'aealîtır. 

I - Yîolun iıışasıınia kati güzergâhın tâyinini 
ımlü'taalkıp başlianaealktııı-. 

II - Mamavgalt ırtm'ağı üzerinde yapılacak köp
rünün yeri, yukarda belirtildiği üzere, yıl başın
da belli olacak ve bundan sfonra köprü etüt ve 
proje (jalışımailarınıa teşılanıacaiktır. Köprünün 
aihallesi 1964 .yılı içimde yapılaibileceMir. 
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Sosyal sigortalar kanunu tasansmın tümüne verilen oyların sonucu. 

(Yeter Sayı yoktur.' 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Karamüftüoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Rayif Aybar 
Bülent Eeevit 
ismail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağra 
ihsan Ataöv 
Rafet Eker 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Rasat özarda 

BALIKESİR 
Mâthat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BOLU 
Kâmil imal 

BURSA 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinaerler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
101 

97 
o 
4 

340 
9 

[Kabul edenler] 
EDİRNE 

Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Cevat Dursuınoğlu 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
tsmail Hakkı Tekinel 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref^Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Neeip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Ali Özdikmenli 
tsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELÎ 
Nihat Erim 

KONYA 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü Özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDÎN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

Talât Oğuz 
1 MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osfkay 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAMSUN * 
Fevzi Ceylân 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Mahmut Vural 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslin Görentaş 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
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AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 

[Çekinserler] 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
Mustafa Tayyar 

İÇEL 
ihsan önal 

[Oya kaülmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıib rahim oğlu 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AM Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılımaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkîm 
Osman Bölükbaşjı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 

ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim Iınirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Bo/fepc 
Ömer Eken 
Nazmi Kerim oğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osıman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Ay dinçer 
Mustafa Şükrü Koç, 
tsniöt Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BlLECÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Siddılk Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (BşJk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Aihıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi Ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çdbaııoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 

Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan' 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isıkenderoğlu 
Vefik Firinçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDÎRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlıı (B..) 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 
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GÖKSÜN 
Adi Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ndzamettin Erfkmeiı 
tbrahim Eteni Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Nairü Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğhı 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Deraıancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi .Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 

\ Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Donman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 

M. Meclisi S : 11 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali NaiM Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saiım Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasî Osuna 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Ak'üzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura (B.) 
Sabri Kesıkin 
Osman Zeki Oktay 

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

KIRKLARELİ 
Abdurrah ııan Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil öamen 

6. İâ . 1Ö63 0 : 1 
KOCAELİ 

Sahabettin Biigisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Fakih özi'akih 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
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 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 

İlhan Tekinalp 
MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy er 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Oevat Yalçın 

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

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 
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SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltokli 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Kesat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 

M. Meclisi B : 11 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Eıkrom Dikmen 
Selâhattin Güven. 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yagmurdereli 

Aydın 1 
Fi mi ram 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 

5 . 12 . 1963 O • 1 
TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Enoğan 
Kemal Badülı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbııyıkoğlu 
Ahmet Tahftakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

Muş 1 

Trabzon 1 

Zonguldak 1 

Yekûn 9 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaraaoğlu 
Celâl Sungur ( t Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücehilgin 

[Açık üyelikler] 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S 1 S. Sayısı . 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 8 . 1963 

Kanunlar ve "Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2103/4089 

MİLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
16 . 8 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. i 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet tnönü 

. . , ' . Barbakan 

GEREKÇE 

,1. Halen mer'i hükme göre 5 000 liralık zirai kazanç istisnası, ortaklık halinde zirai faali
yetle iştigal eden kimselerin gelirlerine ayrı ayrı uygulanmaktadır. 

Bu itibarla, ferdî teşebbüsler ile ortaklıklar arasında vergilendirme bakımından !bir muva
zenesizlik husule getirdiğinden ve muvazaalı ortaklıkların kurulmasına müncer olduğundan, istis
nanın ortaklık kazancına bir defada uygulanması yerinde görülmüştür. 

Zirai kazançları dolayısiyle vergiye tabi tutulacak olan mükelleflerin, çiftçilerin pek mahdut 
bir zümresini teşkil etmesi, bu sektörden sağlanacak vergi hâsılasının düşük seviyede kalma
sını intacetmektedir. • • , > 

Bu geniş muafiyete ilâveten vergiye tabi tutulabilecek çiftçilere ayrıca 5 bin liralık bir 
istisna uygulanması hem vergi hâsılası hem de vergi eşitliği yönünden mahzurlu mütalâa edil
diğinden, sözü edilen istisna hükmünün kaldırılması uygun görülmüştür. 

2. Tasarının 2 ve 3 ncü maddelerinde yapılması düşünülen değişiklikler, bu maddelerin ka
nunlaşması sırasında yapılmış olan maddi hataların giderilmesi içindir. 

3. Yürürlükteki hükme göre, yıllık beyana tabi gelirlerle götürü usulde tesbit olunan ti
cari ve meslekî kazançlar üzerinden tahakkuk eden gelir vergileri iki eşit taksitte ödenmekte
dir. 

Tatbikatta sözü edilen vergilerin iki taksitte alınmasının mükellefler için güçlükler doğurduğu 
müşahede edilmiş ve nitekim 1961 Bütçe Kanunu ile ve mütaakıp yıl içinde 39 sayılı Kanunla 
taksit adedi üçe çıkarılmıştır. 

Gerçeğe uygunluğu sabit olan bu halin devamlı olarak "tatbiki uygun görüldüğünden Gelir 
Vergisi Kanununun ilgili 117 ncı maddesinin değiştirilmesi öngörülmüştür. 

4. Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 ncü maddesinde ücretlerin safi de
ğeri tesbit olunurken ;bir kısım giderlerin indirilmesi kabul edilmiştir. 

Sözü edilen maddenin 1 numaralı bendinde, günde 3, ayda -90 ve yılda 1 080 liralık bir götürü 
gider indirimi yer almaktadır. Ancak aynı k-ınunun geçici 6 ncı maddesi ile 1963 takvim y;lı 
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miktarların ' yarısının ind'rileceği 1 1 . 1964 ten itibaren tamamının uygula-' öonun'a kadar bu 

nacağı belirtilmiştir. 
Bu indirimin tam miktarları üzerinden uygu'onması halinde 1964 bütçesinde 100 milyon lira ci

varında bir gelir azalmasına sebebiyet vereceği anlaşılmıştır. 
5 Yıllık Plânın gerektirdiği iç finansman zaruretleri karşısında bu gelir azalmasının bertaraf 

edilmesi lüzumu duyulmuş ve götürü gider indiriminin halen uygulandığı şekilde yarı nîsbetinde 
tatbikine 1965 takvim yılı sonuna kadar deva-ıı edilmesi uygun görülmüştür. 

5. 6 ve 7 nci maddeler yürülük ve yürütme hükümleridir. 
Yukardaki amaçları sağlamak üzere bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Millet Meclisi 
Vergi Reformu Geçici 

Komisyon raporu 
Esas No. : 1/530 
Karar No. : 14 

Vergi Reformu Geçici Komisyonu raporu 

19 . 9 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Gelir Vergisi Kanunumun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, 
ilgili Bakanlık temsi'lcıilerinin de .iştirakleri ile, Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonaıımuzca da uygun ıgörüldüğünden metin pren
sip itibariyle kaıbu'l ©dilmekle 'beraber, Hükümet 'tasarıisının 1 nci maddesi ile değiştirilmesi derpiş 
edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı kanunla değişik 19 ncu maddesinin ikinci 
fıkrası, mezkûr hükmün tatbikatta yanlış anlamalara yol açacağı göz önünde tutularak bu fıkranın 
sonuna, ortaklık halinde yürütülen zirai inletmelerde .bir şahsın ıbirden fazla ortaklıklarda ortak 
bulunması halinde istifade edeceği istisna haddi nin 5 OOO lirayı aşamıyacağma dair (bir hükmün 
ilâve edilmesi uygun görülmüştür. 

iKanuın tasarıisının 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri aynen ka'bul edilmiştir. 
Genel kurulun (tasvibine arz edilmek üzere Yükselle Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Diyarbakır 

R. îskenderoğlu 

Ankara 
1. Gence 

(Bursa 
I. madde hakkında söz 

hakkım mahfuz-
İ. Uğur 
Denizli 

/. Kocatürk 
Konya 

/. Baran 

Başkan V. 
Kayseri 

M. Yüceler 

Aydın 
Söz hakkım saklıdır 

/. Sezgin 
Bursa 

B. C. Zağra 

Istanıbul 
V. özarar 

Mardin 
f$. Güneştan 

Sivas 
R. Günay 

Sözcü 
Aydın 

İV. Müren 

Balıkesir 
iSÖz hakkım saklı 

F. İslimyeli 
Çankırı 

R. İnceler 

İzmir 
M. Uyar 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

Van 
§. Kösereisoğlu 

Adana 
iSöz hakkım 
mahfuzdur 
Y. Aktimur 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Denizli 
/. Ertan 

Konya 
8. Aytan 

Siirt 
C. Aydın 

M- Meclisi (S, Sayısı ; 454) 



HÜKÜMETİN TEKLtPÎ 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 .12 .1960 tarihli ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanun
la değişik 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Zirai kazançlarda istisna : 
«Madde 19. — Bir vergilendirme döneminde 

elde edilen safi zirai kazançların 5 000 lirası Ge
lir Vergisinden müstesnadır. 

Bu istisna, aile reisi beyanlarında aile reisi, 
eş ve küçük çocukların zirai gelirleri toplamı
na, ortaklıklarda ise, ortaklık hasılatına bir de
fa olarak tatbik edilir. 

Ticari veya meslekî kazancı dolayısjyle ger
çek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar bu is
tisnadan faydalanmazlar.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 40 ncı madde
sinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

«2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş 
yerinin müştemilâtında iaşe ve ibate giderleri, 
tedavi ve ilâç giderleri, sigorta primleri ve 
emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın istirdat 
edilmemek üzere Türkiye'de kâin sigorta şirketle
rine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş 
olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel 
kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27 nci mad
dede* yazılı giyim giderleri,» 

MADDE 3. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka
nunla değişik 96 ncı maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının ilk bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«2. Dağıtılabilir sayılan menkul sermaye 
iratlarında vergi tevkif atı; 

Sermaye şirketleri ile âdi komandit ve ka
zanç dağıtan kooperatif şirketlerin malî bilânço
larına göre tahassül eden safi kazançlarının aşa
ğıdaki (A) ve (B) bendlerinde yazılı indirim 
ve ilâveler yapıldıktan sonra kalan miktarı da
ğıtılabilir menkul sermaye iradı sayılır ve âdi 
komandit şirketlerde komanditelerin Gelir Ver
gisi, diğer şirketlerde şirketlerin Kurumlar Ver
gisi beyannamelerinin verileceği süre içinde bu 
şirketler tarafından vergi tevkif atına tabi tutu
lur.» 

' M. Meclisi 

3 — 
J VERGİ REFORMU GEÇİCİ KOMİSYONUNUN 
] DEĞÎŞTİRİŞt 

I . Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Ka
nunla değişik 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Zirai kazançlarda istisna : 
«Madde 19. — Bir vergilendirme dönemin

de* elde edilen safi zirai kazançların 5 000 lirası 
Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Bu istisna, aile reisi beyanlarında aile reisi, 
eş ve küçük çocukların zirai gelirleri toplamına, 
ortaklıklarda ise, ortaklık hasılatına bir defa 
olarak tatbik edilir. Şu kadar ki, bu miktar, bir
den fazla zirai işletmede ortak olanlarda her 
ortak için 5 000 lirayı geçemez.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 40 ncı madde
sinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«2. Tasarının 2 nci maddesi ile değiştiril
mesi derpiş edilen 193 sayılı Kanunun 40 ncı 
maddesinin 2 numaralı fıkrası, aynen kabul edil
miştir.» 

MADDE 3. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka
nunla değişik 96 ncı maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının ilk bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«2. Tasarının 3 ncü maddesi ile değiştiril
mesi derpiş edilen 193 sayılı Kanunun 202 sa
yılı Kanunla değişik 96 ncı maddesinin 2 numa
ralı fıkrasının ilk bendi, aynen kabul edilmiş
tir.» 
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Hü. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka
nunla değişik 117 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Yıllık beyana tabi gelirlerle götürü usulde 
tesbit olunan ticari ve mestteki kazançlar ijzerin-
den tahakkuk eden vergilerde ödeme : 

«Madde 117. — Yıllık beyanname ile bildiri
len gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Ver
gisi Mart, Temmuz ve Kasım .aylarında olmak 
üzere 3 eşit taksitte; götürü usulde tesbit edilen 
ticari kazançlarda serbest meslek kazançları üze
rinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergileri ise, 
Nisan ve Ekim aylarında oflmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. 

Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kıs
mını zirai kazanç teşkil eden mükellefler hak
kında lüzum görüden hallerde, üç taksitten fazla 
olmamak üzere, belli üretim bölgeleri ve ziraat 
ürünlerine göre, özel ödeme zamanları tâyin 
edebilir.» 

MADDE 5. — Aynı kanunun geçici 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ücretlerden götürü indirim: 

«Geçici madde 6. — Bu kanunun 63 ncü 
maddesinin 1 numaralı bendinde yazılı götürü 
indirim 1961 takvim yıllında uygulanmaz; 
31 . 12 . 1961 tarihinden sonraki devreye taal
lûk eden istihkaklar için, 1965 takvim yılı so
nuna kadar, mezkûr bendde yazılı götürü indi
rim miktarlarının yarısı uygulanır.» 

Yürürlük : 

MADDE 6. — Bu kanunun 4 ncü maddesi 
1 . 3 . 1964, 1 nci maddesi 1 . 1 . 1964 ve di
ğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

Yürütme : 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

16 . 8.1963 

Başbakan Devlet Bakanı ve 
îsmet İnönü Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 

M. Meclisi 

Geçici Ko. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka
nunla değişik 117 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Yıllık beyana tabi gelirlerle götürü usulde 
tesbit olunan ticari ve meslekî kazançlar üze
rinden tahakkuk eden vergilerde ödeme : 

«Madde 117. — Tasarının 4 ncü maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 193 sayılı Kanunun 
202 sayılı Kanunla değişik 117 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.» 

MADDE 5. — Aynı kanunun geçici 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ücretlerde götürü indirim : 

«Geçici madde 6. — Tasarının 5 nci maddesi 
ile değiştirilmesi derpiş edilen 193 sayılı Kanu
nun geçici 6 ncı maddesi, aynen kabul edilmiş
tir.» 

Yürürlük : 

i MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay-
i nen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H, Dinçer 
Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 
Devlet Bakanı 

N. öftten 
Millî Savunma Bakanı 

î. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

/ . öktem 
Ticaret Bakanı 

A. Oğuz 
Güm. ve Tekel. Bakanı 

O. Öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

1 §. Bura 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 

? A. K, Yörük 
İçişleri Bakanı Y. 

O. Öztrak 
Maliye Bakanı 

F. Meleri 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve S. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

N. Ardıçoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

F. K. Gökay 

. . > . . \>m<( 
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Dönem : 1 
Toplanla :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 8 . 1963 

Kanunlar ve kararlar 
tetkik dairesi 

Sayı: 71-2098/3973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
10 . 8 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet inönü 
Başbakan 

(4 E R B K Ç E 

•5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesi hükmüne göre, kurumlar vergisi, he
sap dönemleri takvim yılı volan mükellefler taralından Mayıs ayında, hesap dönemleri veya beyan
name venrne süreleri Maliye. Bakanlığınca tayin olunan mükellefler tarafından .ise beyannamenin 
verildiği ayı takibeden ay içinde ve ıbir defada ödenmektedir. 

Bir hesap dönemi zarfında elde olunan kazancın kurumlar vergisinin 'bir defada ödenmesi, (bâzı 
hallerde vergi mükelleflerini müşkül durumlarla karşı karşıya bırakmakta ve bu yüzden ıbir kısım 
mükellefler verginin tecili veya beyanname verme süresinin uzatılması gibi taleplerde bulunmak
tadır. 

Filhakika yukarıda maruz .sebeplerden ötürü 1 . 8 . 1962 tarihinde yürürlüğe giren 39 numa
ralı Kanun ile, diğer bir kısıım vergiler meyanında kurumlanın 1961 yılında elde ettikleri kazanç
ların vergilerinin iki eşit taksitle alınması kabul edilmiştir. Ancak anılan kanun sadece 1961 yı
lında elde olunan kazançların kurumlar vergisinin ödeme süresine taallûk eden geçici hükümler . 
sevkettiği için 196(2 senesinde elde olunan kurum kazançları üzerinden tarh edilen vergilerin yine 
umumi hükümler dairesinde ıbir defada ödenmesi yolundaki tatbikata devam olunmuştur. 

Kurumlar vergisinin ıbir defada ödenmesi keyfiyetinin mükelleflerin Ödeme imkânları üzerimde 
husule getirdiği sıkıcı tesirleri bertaraf etmek gayesiyle, kurumalar vergisinin ilki eşit taksitle tah
silline imkân veren hükümleri muhtevi işbu tasarı hazırlanmış 'bulunmaktadır. 

401 
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Vergi Reformu Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Vergi Reformu Geçici Komisyonu 

Esas No : 1/521 
Karar No : 13 

13 . 9 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Kurumlar Vergisi Kanununun 40 neı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izıah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden, tasarının 
aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Diyarbakır 

R. îskenderoğlu 

Adana 
Y. Aktimur 

Balıkesir 
F. îslimyeU 

Çankırı 
R. İnceler 

izmir 
M. Uyar 

Konya 
t. Baran 

Mardin 
8. Gümştan 

Sivas 
R. Günay 

Başkan V. 
Kayseri 

M. Yüceler 

Adana 
A. Savrun 

imzada bulunamadı 

Burdur 
N. Yavuzfom 

Denizli 
I. Brtan 

imzada bulunamadı 

Kars 
L. Aküzüm 

imzada bulunamadı 

Kütahya 
A. Erbek 

imzada bulunamadı 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

imzada bulunamadı 

Van 
8. Kösereisoğhı 

Sözcü 
Aydın 

N. Müren 

Ankara 
/. Gence 

Bursa 
Z. Uğur 

Denizli 
/. Kocatürk 

Konya 
K. Ataman 

Imza/da bulunamadı 

Manisa 
M. Erten 

imzada bulunamadı 

Samsun 
F. Ceylân 

imzada bulunamadı 

Yozgat 
M. Kepir 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Çorum 

F. Küreli 
imzada bulunamadı 

Aydın 
1. Sezgin 

Bursa 
B. (J. Zağra 

İstanbul 
V. özarar 

Konya 
8. Aytan 

Maraş 
A. Hüdaioğlu 

tmzad a bulunanı adı 

Siirt 
C. Aydın 

Zonguldak 
E. Karakaşoğlu 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi _ J S. Sayısı : 40İ ) 
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HÜKÜMETlN TEKLİFİ 

Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Ödeme süreleri 

«Madde 40. — Kurumlar Vergisi biri Nisan 
diğeri Ekim ayında, hesap dönemleri veya be
yanname verme süreleri Maliye Bakanlagınca 
tâyin olunan mükellefler için biri beyanname
nin verildiği ayda, diğeri ise bu ayı takibeden 
altıncı ayda olmak üzere iki eşit taksitte öde
nir.» 

Yürürlük 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

Yetki 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

10 . 8 . 1963 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
V. Pvrmçcioğlu 
Devlet Bakanı 

N. Ökten 

Millî Savunma Bıakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
î. öktem 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

ö-üm. ve Tekel Balkanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
/. §. Dura 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam V. 
E. K. Oökay 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Felen 

Bayındırlık Bakanı 
1. Seçkin 

S a. ve So. Y. akanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

x Sanayi Bakanı Turz. ve Tanıtma Bakanı 
F. Çelikbaş N. Ardıçoğlu 

îmar ve İskân Bakanı 
F. K. Oökay 

>&<i 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 401 ) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMÎ 

ONBÎRÎNCI BİRLEŞİM 

5 . 12 . 1963 Perşembe 

Saat: 15,00 

& BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, ilkokula dayalı yatılı 
okullara alınacak öğrenciler hakkında kanun 
teklifinin geriverilmesine dair önergesi (2/568, 
4/275) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

fJftRÜSWn5 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

mın, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmı 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından «özlü sorusu (6/615> 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muntelıf bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın 
dan SOfcliî anrıı<Hi fft/A1fl> 

4. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum imana - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edin etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (QW7) 

5. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair. Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

6. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın. \lmu? ilcesine hağ-lı baraj efölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair. Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

7. — İstanbul Milletvekili Saadet Evrenin, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

8. — Çankırı Milletvekili Rahmi incelerin, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

9. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

10. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

11. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne ilinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

12. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanavi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

13. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

14. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 



15. — Erzurum Milletvekili (kiyasettin Kara
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele 
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
iağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tanıtı 
ve'Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk -tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma 
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın 
dan sözlü sorusu. (6/632) 

17. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlanndan sözlü 
sorusu. (6/633) 

18. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - Iğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bavındır1ık bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

19. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağina dair Ticaret Bakanından söz-
İÜ sorusu (6/636) 

21 .— Eskişeidr Milletvekili Celâlettin TJzer'-
in, tanmsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

22. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

23. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz-
lü sorusu (6/639) 

24. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'in 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

25. — İsparta Milletvekili Ali İhsan,Balım'-
ın, yurdumuz prmanlajrînm yüzölçümüne ve bu 

ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın-
lan sözlü sorusu (6/641) 

26. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu 'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
<özlü sorusu (6/642\ 

27. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
almadığına dair Millî Savunma Bakanından 
«özlü sorusu. (6/643) 

28. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil-
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

29. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

30. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/646) 

31. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

32. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir-
(6/648) 

33. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

34. — İzmir Milletvekili Mustafa tJyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

35. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorıısn (6/651) 

36. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin-



- 3 -
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

37. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alınan ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

38. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basm ilân Kurumuna alınan memul
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara istî-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
UI'ÎIUÛ, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş 
l<vri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
hı'nun. Avrupa'daki isçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) * 

41. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
istanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından j 
sözlü sorusu (6/650) 

42. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

43. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve tmar ve 
iskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

44. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

45. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü thsan Araş'm gö
revinden alınması sebebine dair içişleri Baka 
mnrian sözlü sorusu (6'663) 

46. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve vetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu l 
(6/664) I 

I 47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

48. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

49. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ-

I lanması sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu ( 6 / 6 ^ 

50. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

51. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu*-
nıın, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğin?) dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

52. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ ipsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/670) 

53. -— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

54. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6 672) 

55. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

56. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (6/674) 

57. — Ankara Milletvekili ibrahim îmirzah-
oğîu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 



58. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ılı dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

59. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Devlet Demiryolları Gene! Müdürlüğünce 
satınalmınasma karar verileri 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sonmı (6/677) 

60. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye ta 
yini işinde bir şikâyet bulunup buhmmadığmr. 
dair, İçişleri Bakanından sor.îii sorusu (6/678) 

61. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine almıı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

62. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
o&lu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi Bağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu 
mm bütün yurda ivedilikle duyunum asırım dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/080) 

63. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nıın, örfi İdarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmam asınm düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

64. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
komünistlerle bası aşırı solcu unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Milli Eğitim ve İçişleri Bakanımdan sözlü 
sorusu (6/682) 

05. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti 
haz. edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/ÖSS) 

66. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satmalın an lo
komotiflerin alış bedellerine ve ih.ıteye kaç fir 
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
SÖzlü sorusu (6/684) 

67. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen .Ticaret Lisesi-
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1 nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
| Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

68. — Balıkesir Milletvekili öihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

69. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
nıir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

70. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Usun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 

71. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

72. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılına verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

73. — Bursa Milletvekili Sadettin Çanga'-
nın, Gemlik İlçesinin Umurbey koyunda Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret .Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

74. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilnteyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

75. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi-
aıise yaptığı propagandayı önlemek hususunda 

I tıe gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta-
I tutma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

73. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da-

I ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/604) 
77. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 

Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah-
I kûm edilen Kemal Serdar oğlu'mm cezaevinde-» 

ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü sç-. 
rusu (6/6Ö5) 

78. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğv 
I de ilinde sel felâketi dolayısıyla yıkılan yol ve. 



köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

79. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde buyuk zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair îmar ve îskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu ^6^697) 

80. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî afet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir nn evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6'608) 

81. — Niğde Milletvekili Asjm Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile il Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

82. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700) 

83. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

84. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
halkın ucuz iiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702) 

85. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanh Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

86. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş 
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

87. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önsm 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

[ 88. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Ikizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin-

I leri hakkında Sanayi ve imar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (G/706) 

89. —- Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Oî' kasasına Ikizdere Hidro -
Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
imar ve iskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707). 

90. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Milli iiîğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

91. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balim'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve içişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

92. — Ankara Milletvekili ibrahim Imirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

93. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçlan hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

94. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 

I
i nöfîlü sorusu. (6/713) 

95. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'- -
nm, Tokat şehri içindeki asfaltın ne saman ya-

I pılacağina dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

96. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
S .un, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 

İ
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

97. _ Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son-
daj ve kanalı yapıldığına dair Tarım Bakanın-

j dan sözlü sorusu (6/716) 
98. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ

de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine da-
j ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

99. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 

| durumları- ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
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sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/71 fi) 

100. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ılı Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
som su (6/719) 

101. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

102. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı-
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

103. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Gülerin, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

104. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

105. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge kararının kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

106. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'mıı, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

107. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karayolları programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorueu (6/726) 

108. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatırımlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

109. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

110. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü

ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclis' Başkanlığından sözlü sorusu. 
C6/720) 

111. —. İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

112. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülcü-
gil'in, İsparta Devlet Su İşleri şube binası ve 
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 

113. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

114. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü soruşu 
(6/733) 

115. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile. Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

116. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir 
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735) 

117. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin," Londra Tanıtma Bürosu için bin İngiliz 
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretoine yazı yazıludığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/73(5) 

113. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/737) 



119. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSİ içme suları, sulama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan-
dırıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

120. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ilköğretim kurumlanna kaydolunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 

121. — Edirne Milletvekili llhami Ertemin, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpmar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 

122. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit et
mesinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/741) 

123. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhi-
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/742) 

124. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki düşün
cesinin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/743) 

125. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'm, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/744) 

126. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyı-
kıyle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/745) 

127. — Antalya Milletvekili İhsan AtaÖv'ün, 
Denizoilik Bankası Denizyolları, DB Deniz Nak
liyatı ve Şehir Hatları işletmelerinde, 1960 yı
lında ve bugün kaç servis ve kaç personel bu
lunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/746) 

128. ~- Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 

7 ~~ 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

129. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

130. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanlıklarınca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç 
gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

131. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

132. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

133. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu*nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

134. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

135. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

136. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sö^lü sorusu f 6/755) 

137. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
didcden tedbirlerin müstenidatınm ne oldu
ğuna dair İçişleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu C 6/756) 

138. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
söslü sorusu (6/757) 
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139. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes- I 

kin'in, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

140. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'ın, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

141. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

142. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — S'vasi partiler kanunu tasarısı ile. Ada
na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27.11.1933] 

X 2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad 
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Millfttvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Pakih özfakih ve Edirne Milletvekili îl 
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462. 2/368. 2/413 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15.7.1.063] 

3. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Ana.ynsn.ya ayları hükümleri
nin kaldırılmasına dair kamın teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S, Sayısı : 
369) [DaŞıtna tarihi : 19 . 8 . 1963] 

4. — Serbesî ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Mac.it j 

Z'-ren ve Adana Üyosi Mchmr.t Ünaldı'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2 529) 
(3. Sayısı : 368) | Dağıtma tarihi : 17. 3.19631 

IV 
A - HAKLARINDA lvJSDİLÎK KARAM 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞttfCÜ! BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
İ. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahinıoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatında on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bendlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilme
sine ve aynı kanunim 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değMirilmes'ne dair, Irair Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın M'lleivekili Eemt Azar
da'mn, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Cumhuriyet Seratosmca yapılan deği
şiklikler haklanda Millet MscVsi Geçici Komis
yon raporu a/211. 2'35, n/73, 2/122) (O. Se
natosu 1/269) (S. Sayısı : &0 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . J9S3] 

3. — Tcms'lciler Mccl'si eski Üyesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık ICnrar Cetvelindeki 
43 sayılı Kararın Umumi Tîevette fförüsülme-
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/13) 
(S, Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

4. — Maliye Bakanı Ferid Malen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nı a, Dibkçe Kar
ma Komisyonu Gen ol Kurulunun 31. . 5 . 1913 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 

http://Ana.ynsn.ya
http://Mac.it


Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

5. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis 
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu 
4/57) (S. Sayısı : 403) [Dağıtma tarihi 18.9 
1963] 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve DHekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali thsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı karann Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı : 405) [Dağıtma tarihi : 18 .9 . 
1963] 

8. — Maliye Baltanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Sönatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi : 18.9.1963] 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali thsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 268 sayılı kararın Genel KuruHa görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Kaıma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5 '65; C. Senatosu 
4 '42) (S. Sayısı : 407) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 

10. — Mılive Bakanı Ferid Melen vs İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar-

9~ 
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 

j kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-
I ğesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 

(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı 
sı :408) [Dağıtma tarihi : 18.9 1963] 

| 11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek-

I çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin-

I deki 270 sayılı karann Genel Kurulda görüşül 
meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis-

! yonu raporlan (M. Meclisi 5/63; C. Senatosu 
I 4/44) (S. Sayısı: 409) [Dağıtma tarihi : 

18.9.1963] 
12. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan

bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 

I Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410) 
I [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

13. —. Maliye Bakanı Ferid Melen ve Istan-
I bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 

Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner-

' gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporlan (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı ; 411) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

| 14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/60; O. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1983" 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 savıîı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göö-üş'üri. Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 .1963 
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tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

17.. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca 'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31, 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S. Sayısı . 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa
yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1968] 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyona raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 19631 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 

dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) 
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9*. 1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5. 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
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raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/88) 
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

30. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Karann Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve -JiîeKçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Karann Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

32. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 .1963] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşk<m Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
lan (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor

ları (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 19G3 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2S9 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

36. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kuralda görüşülmesine dair 
Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. 
Sayısı : 435) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 . 1963] 

38. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 3.1 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 r.ayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Kanna Komisyonu ranor-
ları (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

39. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) "(S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
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Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

41. — Maliye Bakanı Perid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

42. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1933 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 377 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/67; C. Senato
su 4/58.) (S. Sayısı : 498) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1963] 

X 43. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186 
1/42) (S, Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
5.10.1963] 

X 44. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü-
19^9 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunuldu/runa dair Sayıştay Balkan
lını teskeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lümü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118> 
(S. Sayısı : 477) rDagıtma tarihi : 7 . 1 0 . 19631 

45, — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşımın, 765 sayı
lı Türk Ceza, Kanununun 6123 sayılı Kanunla 
muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 sayıflı 
kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı: 499) 

X 46. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanüığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı (3/516,1/127) (S. Sayısı: 
476) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

X 47. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesinhesaplarma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1959 bütçe yılı kesinhesap ka-

j nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/318, 1/33) (S. Sayısı : 508) [Dağıtma tari
hi : 21.10 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER 

X I . — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 2. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
v& Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra-

= porlan (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö-
üö?ne tarihi : 27 . 6 .1963] 

3. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be 
'tiroğîu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be
lin Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo 

i an raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

4. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö-
; yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 

kayıtlı Receboğlu, Hanîfe'deıı doğma 18 Mart 
İ341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa 
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

5. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtb 
Nahnoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 dokum
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

6. — Havza ilçesinin, çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı 'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık teskeresi 



ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .19631 

7. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayla 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 8 . 1963] 

8. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı OsmaJioğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna biy 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlıı'nım , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek 
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395 
2 305, 2, 321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari 
hi : 29 . 6 . 1903] 

X 2. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı. 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

3. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici. Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı 
293) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 100 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanuı 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) i'Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 5. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad 
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanuı 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S 
Şansı '. 353) fDacıtma tarihi : 15.7 19&31 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hiî 
mi încesulu'nun Şu Ürünleri kanunu teklifi ile 
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• Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
| İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
! himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko-
I misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı

sı : 370) [Dağıtma tarihi : 20.8.1963] 
7. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa
yısı : 401) [Dağıtma tarihi : 17.9.1963] 

X 8. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasansı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 9. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta-
! sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
\ Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

10. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

X 11. — Çanakkale Milletvekili Şefik inan'm, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18.10.1963] 

12. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 13. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasansı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24 .10 .1963] 

X 14. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

15. — İstanbul Milletvekili Zeki Zerenin, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine hir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonlan 

I mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis-
| yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt-
I ma tarihi : 26. 6.1963] 
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16. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkon

solosluğu eski Muavin Konsolosu Varbanoğlu 
Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının af fi hak
kında kanun tasarıs| ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/555) (S. Sayısı : 521) [Dağıtma tarihi: 
26 .10 . 1Ö63] 

17. — Karacabey İlçesi Sanbey İslâm köyü 
Kıane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye 
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevkotoğlu Nasmi 
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güneyin 
ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi: 12 . 
0.19033 

18. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6.19Ö3] 

19. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Du 
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

20. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıklı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Malek'ten doğma 23.10.1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

21. — Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

22. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi j 

hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . ö . .19633 

23. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değj-
sik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili îalât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın meh ve takibine dair olan i918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

24. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hakimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

25. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 26. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arkada
şının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yıl-
maz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/516, 2/288* 2/325) (S. Sa
yısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

27. — İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Mlletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sana
yi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

28. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 5 . 
10 . 1963] 



29. — 5680 sayılı Basın Kanunun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasansı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
525) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

30. — İlköğretim ve eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

16 — 
x: 31. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari

hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porlan (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 




