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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

îzıiııir Milletvekili İhsan Gürsan, dünkü Bir-
1 edimde zirai sektörün Gelir Vergisi hususunda 
yaptığı kamışım asının Radyo Meclis s'aa'tiue 
yanlış ve eksik aksettiril di ği yolunda bir1 açık
lama yaptı. 

. istanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, Abus-
ka'd'a vukubulan yer sarsıntısı dolayısiyle rrürk 
milletinin ve Meclisinin duygularına tercüman 
olarak üzüntülerimizin Ibüyük dost ve müttefik 
Amerika Birleşik Devletleri halkına duyurul
ması hakkında önergesi kabul, olunduktan 
sonra, gereğimin Başkanlıkça yerine getirileceği 
bildirildi. 

Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ve 7 ar
kadaşının, arazi vergisinin kal diri İması hakkın
daki kanun teklifinin, ilgisi dolayısiyle, yeni 
ilmi fule Vergisi 'kanunu tasarısını incelemekle 
görevli bulunan 1 numaralı Vergi Reform Ge
çici Komisyonuna havalesine dair 2 numaralı 
Vergi Reform Geçici Komisyonu Başkanlığı ya
zısı ile, 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi ö<mer Lût-
fi Bozcalı ve 126 arkadaşının Diyanet İşleri 
Reisliği teşkilât ve vazifeleri kanun teklifi, aynı 

Raporlar 
1. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 

Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan, değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 

mahiyelt'te Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya Millet
vekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının ve 
Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin 'kanun 
tekliflerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının gö
rüşülmekte olduğu Geçidi Komisyona havalesine 
dair Niğde Milletvekilli Mehmet Altmsoy'un, 
önergesi okundu, kabul olundu. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık-
ı alarmın değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkındaki ikamın 'tasarısının 
maddelerine geçilerek ivedilikle" .görüşülmesine 
devam olundu. 

1 Nisan 1964 Çarşamba günü saait 15,00 te 
toplanılmak üzere (saat 19,30 da) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Nurettin Ok İsmet Kapısız 
Kâtip 

Samsun 
llyas Kılıç 

S. Sayısı: 560a 1 nei ek; C. Senatosu S. Sa
yısı: 422) 

2. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Millet
lerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun ıtasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve Turizm 
ve Tanıtma Komisyonları raporları (1/338) 
(S. Sayısı : 647) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 81 nci Bir- leşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
Sayın üyeler lütfen yoklama düğmelerine 

bassınlar. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Yozgat Milletvekili İsmail Halikı Ak-
doğan'm, Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'ün 
Meclisteki sözlerinin «Radyo Meclis saati» ne 
aksettirilmemesini ve Gümüşane Milletvekili Nec-
meddin Küçüker'in, kendi sözlerini yanlış akset-
tirilmesini söz konusu eden demeci. 

Sayın İsmail Hakkı Akdoğan, gündem dışı 
söz talebettiniz, ne hakkında. 

ÎSMAÎL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 
Radyo saati hakkında 

BAŞKAN — Kısa olmak şartiyle buyurunuz. 
tSMAÎL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok mııhter-em arkadaşşlarım, birçok arkadaş
lar tarafından Yüksek Meclisin huzurunda şikâ
yet edilen bir mevzua bendeniz de tekrar dokun
mak mecburiyetinde kaldığım *çin, hepinizden 
özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, dün burada 
31 . 12 . 1961 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
kanun tasarısının görüşülmesi sırasında birinci 
maddenin aslı ve fıkraları hakkında birçok hatip 
arkadaşlar, gerek şahsi görüşlerini, gerekse par
tilerinin görüşlerini belirttiler. Âdedolduğu üze
re her gün akşam Meclis müzakereleri için ayrıl
mış olan saatte o arkadaşların görüşleri lüzumu 
kadar yayınlandı ve belirtildi. Ancak, dün ya
pılan müzakerelerde, bâzı partilere mensup 
muhtelif arkadaşlar konuştukları halde, bu ar
kadaşların isimleri zikredilmek suretiyle konuşma
ları yayınlanmıştır. Partimize mensup millet -

I BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 

J Gerekli çoğunluğumuz mevcuttur. Müzakere
lere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I vekili arkadaşlardan dünkü müzakerelerde sade
ce bir arkadaşımız konuşmuştur. Niğde Millet
vekili Oğuzdemir Tüzün bir değiştirge önergesi 
vermiştir. Akşam radyoları başında yayınları 
dinliyen arkadaşlarımız, görmüşlerdir ki her 
partiden birkaç arkadaşın konuşmaları, fikirleri 
ve önergeleri yayınlandığı halde, partimizden de 
dünki'r müzakerelerde sadece bir arkadaş konuş
tuğu halde, maalesef bu arkadaşın ne önerge
sinden bahsedilmiş ve ne de konuşması yayınlan
mıştır. Bitaraf1 olması lâzım gelen ve bütün ar
kadaşların şikâyet konusu yaptığı bu hususun 
bir an evvel düzeltilmesi için Sayın Turizm ve 
Tanıtma Bakanının harekete geçmesini ehemmi
yetle rica eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Neemeddin Küçüker, za
tı âliniz de aynı konuda, tavzih yönünden mi iza
hat vereceksiniz? 

NECMEDDÎN KÜÇÜKER (Gümüşane) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECMEDDÎN KÜÇÜKER (Gümüşane) — 

Muhterem Başkan; aziz arkadaşlarım, 31.12.1961 
tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâ
zı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nın tasarısı Yüce Heyetinizde dün müzakere 
edilirken bendeniz Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu adına söz almış ve ilgili tasarının 6 nci 
maddenin 6 nci fıkrasının tasarıdan çıkarılma
sını talebetmiştim. 
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Keyfiyet böyle olmasına rağmen, dün gece

ki radyonun T. Büyük Millet Meclisi saatinde 
bu maddenin tasarıdan tamamiyle çıkarılmasını 
istediğim şekilde aksettirilmiştir. Bu hususu 
tavzih için söz almış bulundum. Teşekkür ede
rim, hürmetlerimle. 

2. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Kıbrıs'ta geçen son olaylardan ve siyasi gelişme
lerden Meclisin haberli kılınmama sının doğru ol
madığı yolundaki konuşması. 

1 . 4 . 1964 O : 1 
rış Kuvvetine katılarak yardımcı olmasını teklif 
etmek gibi küstahlığını söylemektedir. Yunan 
Başvekili Papandreu Hükümetimizi tenkid et
mekte, mesnedi Devlet Hukuku olan Anayasanın 
bize bahşettiği fiilî müdahale hakkımızın kullan
mamız halinde müdafaayı şeref vazifesi addede
ceği tehdidini savunmaktadır. 

İşte büütn bu hâdiseler karşısında sorumlu 
Hükümet bütün enerjisini sadece ve sadece ver
gi kanunlarına, seçim ve partiler kanunlarına ver
miş, Kıbrıs hakkında ne Sayın Hariciye Vekili, 
ne de Sayın Başbakan Yardımcısı ve ne de Hükü
met adına bir Bakan, Yüksek Meclise Devletin 
bildiği ve bilmesi icabettiği istihbarattan bir neb
ze olsun bahsetmemektedir.. 

Kıymetli arkadaşlarını; bizler milletvekilleri 
olarak burada sadece gerektiğinde Hükümete oy 
vermek için değil hadiselerin inkişafını günü gü
nüne takibetmek, ve bu maksatla imali fikir etmek 
için burada bulunmaktayız. Herbirimiz hâdise
leri en doğru olarak takibetmek ve durumu mu
hakeme suretiyle şahsi kararlarımızı vermek, Hü
kümeti aktif faaliyetlere tevcih etmek vazifesiy
le mükellefiz. 

Ben şahsan Hükümetten Kıbrıs hakkında is
tihbarat ve inkişaf etmekte olan durum üzerin
deki tedbirlerin alınmasını istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

S. — Zonguldak Milletvekili Feyzi Fırat'ın, 
hastalığı dolay isiyle 50 gün izinli sayılmasına ve 
bu toplantı yılında iki aydan fazla izin aldığı 
için de ödeneğinin verilmesine karar verilmesi 
hususundaki Başkanlık tezkeresi (3/858,859) 

BAŞKAN — ^Tezkereleri okutuyorum. 

Genel Kurula 
Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'ın, hasta

lığına binaen, 2 . 3 . 1964 tarihinden itibaren 50 
gün izinli sayılması Başkanlık Divanının 28.3.1964 
tarihi i toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle, bu toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Zonguldak Milletvekili Fev
zi Fırat'a ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 197 
nci maddesi gereğince, Genel Kurulun kararma 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Aydınger. 
Devlet istihbaratı hakkında gündem dışı söz 

talebetmişsiniz. Bu istihbarat mevzuu aktüel bir 
mesele midir? Ne yönden efendim? 

HÎLMÎ AYDINÇER (Aydın) — Evet 
efendim. Hâdiseler hakkında Meclis kâfi dere
cede tenvir edilmemektedir. Yüce Heyetiniz is
tihbarattan mahrumdur. Bu sebeple gündem 
dışı söz isterim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÎLMÎ AYDINÇER (Aydın) — Sayın Baş

kan; muhterem arkadaşlarım, 
Hükümet, Kıbrıs meselesinde Yüksek Mec

listen tam yetkiyi aldıktan bu yana bugüne kadar 
maalesef Hükümetin tutumu, meselelerin inkişa
fı hakkında Yüksek Meclise bir bilgi vermemiş
tir. 

Bizler milletvekili olarak hâdiseleri gazeteler- j 
den ve radyodan öğrenmekteyiz. Fedakâr Türk 
basını kendi imkânlariyle haberleri Devlet radyo
sundan daha tafsilen vermektedir. Kıbrıs gibi 
Türk Milletini en candan alâkadar eden hayati 
bir meselede Yüksek Meclisin bu derece Devlet 
istihbaratından mahrum edil meşini akıl ve anan- j 
tığım kabul etmiyor. 

Makarios Papazı 42 bin kişilik bir (Rum or- I 
duşu) kuruyor. Rumlar mütemadiyen takviye al
maktadır. Rum polis Barış Gücü Kuvvetine ateş | 
açıyor. Rumlar ikisi kadın olmak üzere 8 soydaşı- I 
mızı barış kuvvetlerinin gözü önünde kaçırıyor
lar. Magosa limanına gelen Norveç bandıralı bir 
gemiden külliyetli miktarda ağır silâh ve cepha
ne boşaltıldığı tesbit ediliyor. Evvelce silâh ve 
malzeme getirirken yakalanan Yunan gemisi dün 
yine Magosa'ya geliyor. Sıkı emniyet tedbirleri 
içerisinde ve EOK'cılarm nezaretinde tahliye edi
liyor. 

Bir taraftan Makarios E OKA'yi meşrulaştır
mak istemekte, bu cani sürüsünü Uluslararası Ba- | 
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bağlı olduğundan; keyfiyet yüce tasviplerine arz 
olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Fevzi 
Fırat'a 50 gün izin verilmesi hakkındaki Baş
kanlık Divanı kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşımız rahatsızlığı sebebiyle almış 
olduğu izin süresini iki ay geçirmiştir. Bu bakım
dan ödeneğinin verilebilmesi Yüksek Meclisin tas
vibine bağlıdır, ödeneğinin verilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Ti
caret Bakanlığı teşkilâtı ve vazifelerine dair 
4442 saydı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifinin gündeme alınma
sına dmr önergesi (2/483, 4/315) 

BAŞKAN —• önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

Bundan bir sene önce Yüksek Başkanlığınıza 
sunduğum ve Ticaret Komisyonunda yalnız bir 
defa görüşülerek Başbakanlık Personel Dairesinin 
mütalâası alınmak kaydiyle bir kenara itilen «Ti
caret Bakanlığı Teşkilât ve vazifelerine dair 4442 
sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair» tasan sekiz aydan beri Komisyonda, sebep
siz olarak, bekletilmektedir. 

Yabancı memleketlerde, memleketimizi temsil 
eden ticaret müşavirleriyle, ticaret ateşe ve mua
vinlerinin lisan bilme derecelerinin bir ölçüye 
bağlanmasını ve her türlü yersiz ve isabetsiz tâ
yinlerle haksız tasarrufların yapılmasını önleme-
ya matuf olan bu kanun tasarısının biran evvel 
ele alınarak ivedilikle görüşülmesine emir ve mü
saadelerini rica ederim. Saygılarımla. 

izmir 
Şinasi Osma 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Osma. 

ŞÎNASÎ OSMA (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığının teş
kilât ve vazifelerine dair 4442 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin tadiline ve bu kanuna geçici 

1 . 4 . 1964 O : 1 
bir madde eklenmesine dair, bundan bir sene ev-

j vel Yüksek Başkanlığa sunduğum, deminki ma
ruzatımda da belirttiğim gibi, 4 ay sonra yalnız 
bir defa Ticaret Komisyonunda görüşülerek 8 ay
dan beri ele almmıyan bu kanun teklifi bugün 

ı bilhassa yabancı memleketlere gönderilen Ticaret 
ataşeleri, ticaret müşavirleri ve müşavir muavin
lerinin tâyini mevzuunda hayati ehemmiyeti haiz-

| dir. Yabancı memleketlere gönderilen arkadaşla-
| rın lisan mevzuunda gayet zayıf olmaları, bunla-
! rın bilhassa tâyinlerle haksız tasarruflara yol 

açılmasını icabettirmektedir. Yabancı memleket
lere tâyin olunan ticaret ateşelerinin lisan bilme-

I 1 erinin mühim olduğu yüksek takdirlerinize arz 
I ederim. Millî Müdafaa Vekâleti, Hariciye Vekâ

leti, Turizm ve Tanıtma Vekâleti bunun için bir 
ölçü tâyin etmiş, yabancı memleketlere giden ate-

. şeler çeşitli yollardan imtihana tabi tutulmuşlar
dır. Kıymetli arkadaşlarım; öğrendiğimize göre 
20 yıldan beri üzerinde çalışılan Ticaret Bakanlı
ğı Teşkilât Kanunu henüz son şeklini almış değil
dir. Binaenaleyh, daha ne zaman bu kanunun mü-

ı kemmel bir hale gelerek Meclise arz edileceği meç
huldür. Bu bakımdan, teklifimde de arz ettiğim 
gibi, yabancı memleketlere gönderilecek persone
lin asgari bir Devlet Lisan İmtihanına tabi tutul
maları şarttır. Hele bunların, diğer vekâletlerin 
yaptığı gibi, mesleki bir lisan bakımından müsa
baka imtihanına tabi tutulmaları, her bakımdan 
faydalı olacaktır. Lisan bilmiyen personelin ya
bancı memleketlerde memlekete faydalı olamadık
ları gibi gülünç mevkie düştükleri ve hattâ mem
leketimiz için menfi propagandalara sebebolduk-
ları da bir vakıadır. Mâruzâtımda istirhamım şu 
idi; ben bu kanun teklifinin derhal Meclislerde 
görüşülmesini istememiştim. Komisyonların dik
kat nazarını çekerek, bir an evvel komisyonlar
dan, normal yollardan geçerek Yüksek Meclise 
sunulması hususu idi. İstirhamım önemli olan 
bu teklifimin komisyonlarda görüşülmesi ve Yük
sek Huzurunuza getirilmesi merkezindedir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın özarar, 
cevap vereceksiniz. Buyurunuz. 

TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI VAH
Yİ ÖZARAR (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Şinasi Osma arkadaşımızın Ticaret 
Bakanlığı teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki kanun 
teklifi komisyonumuzda, teklif sahibi arkadaşımı
zın huzurları ile ve Hükümet temsilcilerinin işti-
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raki ile müzakeresine bir müddet evvel başlanmış 
idi. Müzakeresi sırasında Ticaret Bakanlığı tem
silcileri, Hükümetin, teklif sahibi arkadaşımızın 
teklifinde derpiş ettikleri hususları da ihtiva eden 
bir kanun tasarısı hazırlamakta olduğunu ifade 
ettiler. Durumu müzakere eden komisyonumuz 
her iki kanunun müştereken mütalâasında fayda 
mülâhaza etti ve böyle bir karara vardı. Bu ka
rara muhterem arkadaşımız Şinasi Osma da işti
rak buyurdular. Böyle mühim bir kanunun bir 
tadille geçiştirilmesinin doğru olmadığı kanaatin
deyiz. Bir iki gün evvel Ticaret Bakanlığiyle yap
tığımız temasta, kanun tasarısının hazırlanmış, 
Bakanlar Kuruluna tevdi edilmek üzere olduğu
nu haber aldık. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Her iki kanunun müştereken mütalâa ve bir teş
kilât kanunu halinde çıkmasında komisyon olarak 
fayda mülâhaza etmekteyiz. Takdir Muhterem He-( 

yetinizindir efendim. 
BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Şinasi Osma. 

Yalnız tavzih yönünde olsun lütfen. 
ŞÎNASÎ OSMA (îzmir) — Sayın arkadaşla

rımı, bir hususu tavzih için huzurunuzu tekrar 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Komli'syonda kanun teklifi görüşülürken, Dev
let Personel Dairesinin, personelin tâyinlerine 
mütedair bir kanun teklifi hazırladığıdan bah
sedildi. Ve Personel Dairesinin mütalâası is
tendi. Bu sebeple kanun teklifi geriye bırakıldı. 
Yoksa Hükümetin bu mealde bir kanun teklifi 
hazırladığı ve bununla birleştirilmesi yönünde 
bir karar ittihaz edilmedi. Ben şahsan, Personel 
Dairesi Başkanına gittim. Personel Dairesi Baş
kanı ile görüştüm. Personel Dairesi Başkanının 
mütalâasını aldım. Ben bu mütalâayı yazılı ola
rak Komisyona sundum. Personel Dairesi Baş
kanı, Personel Kanununun çıkmasının uzun za-
ıman süreceğini, binaenaleyh, bir ufak tadil tek
lifinin yapılmasında bir mahzur olmadığını be
yan ettiler. Ve ben bu beyanı da aynen notuma 
ilâve ederek Komisyona sundum. Bu kanun tek
lifinin görüşülmesinin geriye kalması, Personel 
Dairesinin mütalâasını almak içindi. Fakat 8 ay
dır, benim şahsan aldığım mütalâa dahi nazarı 
dikkate alınmamış ve bu kanun teklifi Komisyon
da bir tarafta beklemektedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ticaret Ba
kanı. 

TİCARET BAKANI FENNÎ ISDÎMYELt 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
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Şinasıi Osma'nm 4442 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin tadiline mütedair olarak vermiş olduk
ları kanun teklifi dolayısiyle biraz evvel bura
daki mütalâalarını dikkatle dinledim. Bu müta
lâalar içinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapı
lan dış kollara yapılan tâyinlerde lisan bilgisi
nin arandığına mütaallik olan husus tavzihe muh
taçtır. Bu itibarla, huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. Mesele şudur arkadaşlarım; Ticaret 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Ba
kanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Hariciye 
Bakanlığı gibi bakanlıklar Başbakanlığın bir tami
mine müsteniden, o tamimin de zikredilmiş olan 
santiarı dikkate almak kaydiyle dış kollarda tâyin 
yapmaktadır. Dış kollarda yapılan bu tâyinler
de lisan bilgisinin tesbitri üç esasa dayanmakta
dır. Bunlardan birincisi, dış görevlere tâyin edi
lecek olan memurların, yani müşavirlerin, ataşe
lerin veya bunların muavinlerinin mutlaka ya
bancı dil bildiklerini, Devlet lisan imtihanı ge
çirmiş olmaları kaydıyla tevsik etmeleri. İkinci 
husus, dış memleketlerde tahsil ettiklerini tevsik 
eden bir belgeyi ibraz etmeleri. Üçüncü nokta da, 
asgari iki sene o memleketlerde fiilen vazife gör
müş olmaları hususlarıdır. Tarafımdan yapılmış 
olan tâyinlerde, bilhassa Başbakanlığın bu ta
mimi dikkatle göz önümde bulundurulmuştur. 
Bunun dışında her hangi bir tâyin meselesinin 
mevzuubahsolmadığmı Muhterem Heyetinize ara 
etmek isterim. Şunu da bu vesileyle ifade etmek 
isterim ki, «ehef des postes» unvaniyle gönderil
miş olanlar bilhassa Devlet lisan imtihanını ver
miş olanlardır. Bunların yanma daha evvel bu 
memleketlerde fiilen üç veya beş sene vazife gör
müş olanlar tercihan alınmaktadır. Bu itibarla 
getirilmiş olan kanun teklifinin istihdaf ettiği 
maksat içinde tâyinler yürütülmektedir. Şüphe
siz ki, bu kanuna daha müsait bir istikamet ver
mek ve lisan bilenleri kanun çerçevesi içinde tâ
yin etmek elzemdir. Bu bakımdan yapılmış olan 
bu teklifin muayyen bir müddet sonra kanunlaş-
masmdsa şüphesiz isabet olacaktır. Ancak bu ve
sile ile şunu ifade etmek isterim ki, 4442 sayılı 
Kanun, bugün Ticaret Bakanlığına mevdu olan 
vazifeleri ifa etmek imkânını bahşetmiyecek şe
kilde, Ticaret Bakanlığının fonksiyonlarını ifa 
etmesine müsait olmıyacak, bu istikamette ted
vin edilmiş ve günü geçmiş bir kanun olarak 
ortadadır. Bu kanunu yeni baştan ele almak 
hattâ bu teşkilâta girecek olanlarda meslekî bil-
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gi aramak şarttır. Bugün, mesleki, bilgisi olmı-
yanlar dahi dış teşkilâtta çalışmaktadırlar. Bu 
itibarla biraz evvel arz ettiğim çerçeve içerisin
de yeni bir kanunun ısdarı hususundaki çalışma 
son safhasına gelmiştir ve en müsait bir zaman 
içinde tarafımdan Bakanlar Kuruluna arz edne-
cektir. Yüksek Heyetinize sunulacaktır. Bu iti
barla, mevcut kanunun bir tarafından tutulması 
yerine bu kanunun tümünün değişmesine imkân 
verecek yeni bir tedvine intizar edilmesinde fay
da mülâhaza ettiğimi Muhterem Heyetinize arz 

etmek isterim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtü

züğün 36 ncı maddesi gereğince Sayın Şlnasi Os-
•ma tarafından verilmiş ibulunan... 

SİNASİ GSMA (izmir) — Efendim, oylan
masını değil Komisyonda tezekkür edilmesini is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — O zaman oylamaya tabi tıutma-
mız mümkün değildir. Madem talebedilmiyor. 

j Komisyona havale edilmiştir, Sayın Orama'nm 
teklifi. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 \sayilı {Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve ftu Ikanuna {bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında \kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 .er [üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu (1/632) (S. \Sayısı: 616) 
d) 

BAŞıKAN —• Sayın arkadaşlar, Gelir Vergisi 
Kanununun maddeleri üzerinde müzakerelere de
vam ediyoruz. Sekizinci makide ile ilgili olarak 
verilmiş olan değişiklik önergeleri, dünkü Bir
leşimde Yüce Heyetinizin huzurlarında okunmuş 
bulunuyor. Şimdi, önergeleri, aykırılıkları itiba
riyle, teker teker okutup oylarınıza başvuraca
ğız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine dair tasarının (Ko
misyon değiştirişine göre) 8 nci maddesiyle 
111 nci maddede icrası istenilen değişiklik Ma
liye idaresine re'sen vergi tarhı yetkisini ver
mektedir. Bir inceleme yapılmaksızın vergi dai
resinin yapacağı bu tarh mükellefler bakımın
dan emniyetsizlik ve bâzı haksızlıklar yaratacak 
mahiyette bulunduğu cihetle reddi suretiyle ta
sarıdan çıkarılmamnı arz ve teklif ederiz. 

C. K. M. P. Grupu adına 
Konya 

İrfan Baran 

BAŞKAN — 8 nci madde ile ilgili olarak 

(1) 616 İ8f. Sayılı basmayazı 17 . 3 . 1964 
tarihli 70 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

verilmiş bulunan Önergelerden en aykırı teklif 
budur. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
, ÖZAL (Konya) — Katılmamaktadır. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmamaktadır. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tetkik ve .müzakeresi yapılmakta olan 193 sa

yılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümlerin 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 8 nci 
maddesiyle değiştirilen 111 nci maddelerinin 
aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ederim. 

İzmir 
İhsan Gürsan 

MADDE 111. —, Kısmen veya tamamen pe
rakende satış yapan ticaret erbabı ile imalâtçı
ların, otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, kahve
hane, kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve isti
rahat yeri işletenlerin ve her nevi taşıma işle
riyle iştigal edenlerin gösterdikleri gayrisâfi ka
zançlar, Vergi Usul Kanununa göre teshit edilen 
ortalama kâr hadlerinin, ticaret erbabı ile ima
lâtçılarda işletme giderlerine uygulanması so
nucunda bulunacak miktarlara göre düşük bulun
duğu ve düşüklük mükellefçe haklı sebeplerle 
izah olunmadığı takdirde, beyan edilen gayrisâfi 
kazançlar yerine re'sen takdir komisyonlarınca 
bulunan miktarlar vergi matrahına esas tutulur. 

İkinci fıkra : 
(Hükümetin 2 nci fıkrası aynen.) 
Üçüncü fıkra : 
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Mükelleflerce beyan edilen matrahlar üzerin

den vergi tarh edildikten ısonra, re'sen takdir ko
misyonlarınca tesbit edilen matrah miktarı 1 000 
lirayı aştığı taikdirde, 1 000 liradan yukarı olan 
matrah farkları üzerinden cezasız olarak ikmalelı 
vergi tarh olunur. 

Dördüncü fıkra : 
(Hükümetin teklif ettiği 4 neü fıkra hükmü 

aynen.) 
Beşinci fıkra : 
(Hükümetin teklif ettiği 5 nci fıkra hükmü 

aynen.) 

BAŞKAN — 8 nci madde ile ilgili olarak ve
rilmiş olan önergeyi okumuş bulunmaktayız. Ko
misyon? 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Komüsyon iştirak etmemek
tedir. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Sayın İhsan Gürsan tarafından verilmiş olan 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 8 nci maddenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesinli arz ve teklif 
ederiz. 

Gümüşane 
Necmeddin Küçüker 

MADDE 8. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Ka
nunla değişik 111 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 111. —• Yapılan vergi incelemelerin
de, satışlarının % 50 den fazla perakende olan 
ticaret erbabı ile yaptıkları imalâtın % 50 sin
den fazlasını perakende olarak satan imalâtçıla
rın, otel, pıaviyon, bar, gazino, lokanta, kahveha
ne, kırfbahçesi, plaj ve emsali eğlence ve istira
hat yeri işletenlerin ve her nevi taşıma işleri ile 
iştigal edenlerin gösterdikleri gayrisâfi kazanç
lar, Vergi Usul Kanununa göre tesbit edilen or
talama kâr hadlerinin ticaret erbabı ile imalât
çılarda perakende satılan emtianın maliyet be
deline, bunlar dışında kalanlar da işletme gider
lerine uygulanması sonucunda bulunacak mik
tarlara göre düşük bulunduğu ve düşüklük se
bepleri izah olunmadığı takdirde, beyan edilen 
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gayrisâfi kazançlar yerine bulunan bu miktar
lar vergi matrahına esas tutulur. 

BAŞKAN — Komlilsıyioın kıaftıılıUyor mu effem-
dim? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Yürürlükte bulunan bir ka
nundur efendim, teklif mahiyetinde değildir. 
Onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 8 nci maddesi ile 

değiştirilmekte olan 193 sayılı Kanunun 202 sa
yılı Kanunla değişik 111 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının 2 nci cümlesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Rize 

Arif Hikmet Güner 

(Beyannameleri ile birlikte yazılı izahatta bu-
lunmıyanlar veya beyannamede yazılı sebepleri 
kâfi görülmiyenler beyanname süresinden itiba
ren en geç iki ay zarfında ve 15 günden az olma
mak üzere tâyin edilecek süre içinde izaha davet 
olunur.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon izahat mı vermek is
tiyor? Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim, Komisyon olarak 
Arif Hikmet Güner arkadaşımıza teşekkür ede
riz. Hakikaten Komisyonun dikkatinden kaçmış 
olduğu anlaşılan bir müddetin tâyin edilmesinde, 
tasrih edilmesinde fayda görmekteyiz. Şu kadar 
ki, beyannamelerini aynı anda vermiş olmaları ve 
tetkik edilmiş olmaması, binaenaleyh, işlerin çok 
sıkışık bir duruma düşebilmesi ihtimalini de dik
kate alarak bu iki aylık müddetin beyannamenin 
verildiği yıl içinde olarak değiştirilmesini yerin
de görmekteyiz. Esasen bu türlü kayıtlar başka 
maddelerde de vardır. Eğer Arif Hikmet arka
daşımız, Komisyon olarak verdiğimiz takrire ilti
fat ederi erse, bu şekilde bir takrir takdim edi
yoruz, kendileriyle mutabıkız. Müddetin tâjdnini 
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lüzumlu görüyoruz. İki ayı eksik görerek bir se
ne olarak tefklif ediyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komisyon 
katılmaktadır. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) —• Müddet farkı var, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güner. 
ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Muhte

rem arkadaşlarını, Komisyonun da zaruretini ka
bul ettiği, vatandaşa bildirme müddeti, tarafım
dan iki ay olarak teklif edilmişti. Şimdi -Komis
yon bunun bir yıla çıkarılmasını istemektedir. 
Takdir edersiniz ki, bir vatandaşın bir beyanna
me verdikten sonra, beyannamesinde zikrettiği 
sebeplerin, Maliye Dairesi tarafından, veyahut 
vergi dairesi tarafından, mâkul bulunup bulun
madığını bir yıl beklemek zorunda kalacak, ya
ni bir yıl mükellef bekliyeeek, bugün beni çağı
racaklar, yarın izahat için çağıracaklar veyahut 
verdiğim izahat acaba kabul edildi mli, edilmedi 
mi, beni ne zaman çağıracaklar, diye bir yıl bek
lemenin hakikaten azap verici olduğunu, hele 
namuslu vatandaşlar için azap verici olduğunu 
kabul etmenizi rica ederim. 

Onun için ben, şifahen şöyle bir teklifte bu
lunuyorum. Komisyon ister ise bunu geri alsın 
ve bu müddet, eğer ;ki aylık müddeti çok kısa 
buluyorsa, en geç dört aya çıkarsınlar. İstirha
mım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Sayın Güner, zatıâlinizin öner
gesinde mündemiç bulunan hususu oya koyuyo
rum. Önergenizde mündemiç bulunan hususu 
değiştiriyor musunuz? önergenizi okutacağım. 
İki ay mahiyetinde yakılmış, iki ay olarak okuta
cağım ve o şekilde oya sunacağım. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Müddeti 
dört ay istiyorum. 

BAŞKAN — 4 ay yapmak istiyorsunuz. 4 ay 
olarak tadil ediyoruz, önergenizi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Altı ay olsun efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü altı ay isti
yor efendim. . 

Sayın Güner, efendim bir dakika arkadaşlar, 
altı ayda ısrar ediyor musunuz? Saym Güner 
önergesinde değişiklik icra ederek komisyon ta-
tarafından 6 ay hükmüne varılmış olan hususa 
ittiba etmektedir. O halde.Komisyon tarafından 
verilmiş bulunan değişiklik önergesini okutuyo
rum. 
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Yülksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 8 nci maddesi ile 
değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 111 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının ikinci satırındaki 
(izahatta bulunmıyanlar) kelimelerinden sonra 
(beyannamelerini verdikleri tarihten itibaren al
tı ay zarfında ve) ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Konya 

Rüştü özal 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verildiği için, filhal ka
bulü de mutazammınjdır. Bu bakımdan filhal ka
bul ediyorsunuz tabiatiyle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
111 maddenin 1 nci satırı sonundaki (virgül) 

yerine bir (noktalı virgül) konmasını ve yine 
.15 nci sayfada 2 nci satırdaki (yerine) kelime
sinden sonra bir (virgül) konmasını arz ve tek
lif ederim. 

Niğde 
AsımE ren 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gerekli işaretlemeler yapılacaktır, düzeltilecek
tir. 

8 nci maddeyi, biraz evvel Komisyon tarafın
dan verilmiş bulunan değişiklik önergesinin ka
bulü tahtında, bu şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 8 nci madde de
ğişiklikle kabul edilmiştir. 

9 ncu madde üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

MADDE 9. —• Aynı kanunun 113 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gidei* esası 
Madde 113. — Mükelleflerce yıllık beyanna

mede gösterilen veya vergi incelemeleri sırasın
da teslbit olunan gelir, mükelleflerce bildirilen 
veya vergi incelemeleri sırasında maddi delillere 
istinaden tesbi't olunan 91 nci maddeye göre be
yanı mecburi giderlerden düştük bulunduğu ve 
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düşüklük miktarı 1 000 lirayı aştığı takdirde, 
aşan miktarın tamamı, beyannamenin ilgili bu
lunduğu dönem içinde elde edilmiş ve vergisi 
ödenmemiş gelir sayılır ve bu miktar üzerinden 
ikmalen cezasız vergi tarh olunur. 

Şu kadar ki, incelemede noksan görülen ve 
kesin miktarı maddi delillere göre teslbiıt edilemi-
yen gider unsurlarının miktarı Takdir Komisyo
nunca tâyin olunur. 

Bu hükme göre tarhiyat yapılabilmesi için 
beyannamede gösterilen giderlerin incelenmesi ve 
giderlerdeki fazlalığın servetten yapılan harca
ma ile, borçla veya başka bir kaynaktan karşı
landığının mükellef tarafından inceleme sırasın
da izah olunamaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurunuz Sayın Gürsan. 

İHSAN GÜRSAN (izmir) — Muhterem ar
kadaşlarım; Gelir Vergisi Kanununun 113 ncü 
maddesinde yıllık beyana tabi olan mükellefle
rin gider esası üzerinden deklere ettiği gelirlerin 
kontrollerini istihdaf etmektedir. Burada da 111 
nci maddede dermeyan ettiğimiz gibi, gerelk Hü
kümetin teklifinde, gerelkse Komisyonun madde
sindeki bâzı şartlar çıkarıldığı gibi, re'sen tak-
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dir komisyonları da çikan-lmalktadır. 

Vergi matrahının tesbitinde, vergi tarihiyatı-
nın yapılmasında gayet geniş ve şümullü bir mü
kellef kütlesinin kaderini bir tek kifayeti meç
hul bir vergi memurunun eline verilmemesini 
(temin malksadiyle fazla kahata girmeden, Hü
kümet teklifindeki diğer esasları kalbul etmek su
retiyle, refeen talkdir komisyonlarının bu madde
deki hükmünün ipkası hususunda bir takrir ha
zırlamış bulunuyorum. Bu takriri Başkanlığa 
sunmuş bulunuyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 9 ncu madde haık'kımda başka 
söz istiyen ? Yok. Sayın İhsan Gürsan tarafın
dan verilmiş' bulunan, değişiklik önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek IB'aşjkaıı hğa 
Tetkik ve müzakeresi yapılmakta olan 

«19'] sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve f ıık rai arın in değiştirilmıesi ve bu kanuna 
bâzı hükümlerin eklenmesi hakkındaki kanun 
taşansınız 10 ncu maddesiyle değiştirilen 
113 ncü rTvaddesininı birinci ve ikinci fıkraları 
yerine aşağıdaiki fıkranım (kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

İzim ir Adana 
İhsan Gürsan Ahmet Savrun 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

5. — Federal Almanya Parlâmentosunu tem
sil etmek üzere memleketimize gelmiş olan Ek
selans Dr. Gerstenmaier Başkanlığındaki kuru
lun Meclisi ziyareti ve Sayın Doktorun ve Millet 
Meclisi Başkanı Sayın Fuad Sirmen'in muka
bil söylevleri 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şu anda 
dost ve müttefikimiz Almanya Meclis Başkanı 
Ekselans D:\ Gerişten m air ile refafcatlerindeiki 
Hıristiyan Demokrat Partiden Millet vekil i Sa
yın Wagner ve iSosyal Demokrat Partiden Mil
letvekili ıSayın Yunıghans ve Hür Demokrat Par
tiden Milletvekili Sayın Von Küıhlimann Ştum.... 
(Sürelkli ve şiddetli 'alkışlar) Alman Parlâmen
to Heyeti t opl antlımıza şeref vermişlerdir. Yüce 
Heyetiniz adıma .kendilerini en derin saygılarım
la selâmlar', hoş geldiniz, derim. (Şiddetli ve 
sürekli alkışlar) 

önergeyi okutmaya devam ediyoruz. 
«(Mükelleflerin yolluk beyannamelerinde gös

terilen veya vergi incelemeleri sırasında teshil 
edilen gelir, mükelleflerce bildirilen veya ver
gi incelemeleri sırasında mıaddi delillere ve 
vesikalara must.en.iden tesbit olunan 91 nci 
maddeye göre beyanı mecburi olan giderlerden 
düşük bulunduğu ve düşüklük miktarı 1 000 li
rayı aştığı takdirde beyan olunan: gelir yerine, 
talkdir komisyonunca takdir olunacak gelir 
vergi tarhına esas tutulur ve bu miktar üzerin
den cezasız tarh olunur. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, bu konudaki 
önergeye (katılıyor musunuz? 

GEÇİOİ KOMUSıYON SÖZ'ÖÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Konya) — Katılmıyoruz. Bundan ev
velki maddenin esbabı mıncibesi aynen burada 
da varittir. 

'BAŞKAN —• Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. 

-~250 — 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Î3'0 oya karşı 

İ'64 oyla reddedilmiştir. 
9 ncu madde ile ilgili olarak bir başka öner

ge mevcut değildir. 9 ncu maddeyi Komisyon ta
rafından getirilen şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 9 ucu madde ay
nen kabul edilmliştir. 

MADDE 10. — Aynı kanuna aşağıda yazılı 
geçici 10 ncu madde eklenmiştir: 

(IEÇİÖÎ MADDE 10. — Gelir Vergisine tabi 
çiftçilerin en geç 1967 yılma ve lortalama kâr 
hadlerinin tesbitine dair komisyonlar kurulup 
hu hadler teslbıit edilinceye ve Gelir Vergisi Ka
nununun bünyesinde bu bakıımdan gerekli deği
şiklikler yapılıncaya kadar verecekleri yıllılk 
Gelir Vergisi 'beyannamelerinde gösterdikleri zi
rai kazançlar üzerinden hesaplanan yıllık gelir 
vergileri (yıllık beyannamelerde çeşitli kaynak
lardan kazanç ve irat gösterilmesi halinde yıllık 
verginin zirai kazanca isabet eden kısmı) aşa
ğıda yazılı birimlere göre bulunan miktarlardan 
'az olamaz. Az olduğu takdirde, bu miktarlara 
yükseltilir. 

1 ncii grup: Hububat ziraatinde ekili arazi
nin ; 

ilk 300 dönümü için dönümünden 1 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 

1,50 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 

3 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 

4 lira, 
2 nci grup : Bakliyat, ayçiçeği, afyon, susam, 

keten ziraatinde ekili arazinin; 
ilk 220 dönümü için dünümünden 1,50 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 

2 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 

4 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 

5 lira. 
3 ncü grup : Pamuk ziraatinde ekili arazinin ; 
ilik 150 dönümü için dönümünden 2 lira; 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden 

3 lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden 

6 lira, . 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 

7 lira 
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4 ncü grup : Pancar, patete&, soğan, sarım

sak, kavun, karpuz, çeltik, kendir ziraatinde 
ekili arazinin; 

ilk 90 dönümü için dönümünden 3 lira, 
Sonra gelen 90 dönümü için dönümünden 

5 lira, 
Sonra gelen 90 dönümü için dönümünden 

10 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 

12 lira, 
5 nei grup: Tütün, çay ve sebze ziraatinde 

ekili 'arazinin (çayda mahsul verebilecek hale 
gelmiyeniler hariç) ; 

tik 50 dönümü için dönümünden 6 lira, 
Sonra gelen 50 'dönümü için dönümünden 

9 lira, 
Son m gelen 50 dönümü için dönümünden 

18 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 

20 lira. 
6 ncı grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 

bağ, incir ve fındık ziraatinde; 
ilk 150 dönümü için dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 

3 lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 

6 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 

7 lira. 
7 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 

Antepfıstığı ve zeytinliklerde; 
ilk 1 500 ağaç için ağacından 20 kuruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç için ağacından 30 ku

ruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç içlin ağacından 55 ku

ruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 70 kuruş. 
8 nci grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 

narenciyede; 
ilk 500 ağaç için ağacından 60 kuruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 90 ku

ruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 180 ku

ruş. 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 200 ku

ruş, 
9 ncu grup : Diğer meyva ve ımahsul ziraa

tinde ekili arazinin (meyva ve mahsul verebile
cek hale gelmiyenler ve palamut hariç); 

ilk 75 dönüm için dönümünden 4 lira, 
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Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 

6 lira, 
Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 12 

lira, 
Sonra gelen dönümler için dönümünden 14 

lira. 
10 ncu grup: Büyükbaş hayvanlarda (iş hay

vanları ile iki yaşındaki büyükbaş hayvanlar 
hariç) -r 

îlik 50 büyükbaş hayvan için hayvan başına 
6 lira, 

Sonra gelen 50 büyükbaş hayvan için hay
van 'başına 9 lira, 

Sonra gelen 50 büyükbaş hayvan için hay
van başına 18 lira, 

Sonra gelen hayvanlar için hayvan başına 
20 lira, 

1 ncıi g'rup: Küçükbaş hayvanlarda (-bir ya- ' 
şmdaki küçükbaş hayvanlar ile 'kümes hayvan
ları hariç); 

ilk 250 'küçükbaş h ayvan için hayvan Ibaşına 
2 lira, 

Sonra gelen 250 küçükbaş hayvan için hay
van başına 2 lira, 

Sonra gelen 250 küçükbaş hayvan için hay
van başına 4 lira, 

Sonra gelen küçükbaş hayvanlar için hay
van «başına 5 lira, 

Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su baskı
nı, 'kuraklık, don, muzır hayvan ve haşera't isti
lâsı, hayvanlarda müstevli hastalıklar ve bunla
ra benzer âfetler yüzünden mahsulün en az' 
üçte birinin kaybedilmesi halinde, hasar nisbeti 
'% 60 ı geçmediği takdirde hasar nisbeti dâhi
linde asgari vergi terkin olunur. 

Hasar nisbeti yüzde altmışı geçerse, mü
kellefin o ısene için tahakkuk etmiş asgari ver
gisinin tamamı terkin olunur. 

Âfetin varlığını ve zarar derecesini, mahallî 
idare heyetleri, yaptıracağı tahkikait üzerine 
tesbit ederler. 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlarım, 10 ncu 
maddeyi okutmuş bulunmaktayız. 10 ncu mad
de üzerinde Sayın Sabri Keskin, S ay m Mus
tafa Kemal Karan, Sayın Yusuf Aktimur, Sa
yın Diler, Sayın Aks oy, Sayın Kocamemi, Sa
yın Ahmet Savrun söz istemişlerdir. 

ARÎF HİKMET GÜNER (Rize) — Grup 
adına söz istiyorum. 

1 . 4 . 1964 O : 1 
BAŞKAN —• Sırası geldiğinde söz verece

ğim... 
Ancak, bu 'konuş/malara geçmeden evvel 

Yüce Heyetinizin daha evvelce almış olduğu 
bir karar gereğince her haftanın Çarşamba 
günleri saat 16.00 dan itibaren sözlü sorulara 
geçilmesi kararlaştırılmıştı. Bugün de bu karar 
yürürlüktedir. Anck bu konuda sözlü sorula
rın, bu tasarının bitirilmesinden sonra görü
şülmesi hususunda bir önerge gelmiştir. Bu 
önergenin muhtevasında yalnızca bu tasarının 
görüşülüp bitirilmesinden sonra sözlü sorula
rın görüşüleceği anlaşılmaktadır, önergeyi oku
tuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmetke olan tasarının bitiril

mesinden sonra sözlü sorulara geçilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

M. P. Grup 
Başkan vekil i 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

O. H. P. Grup 
Başkan vekil i 

Buıdur 
Fethi Çelikbaş 

C. H. P. Başkanvekili 
Maraş 

Kemali Bayazıt 

BAŞKAN — Sayın Aksay önerge aleyhinde 
mi söz istiyorsunuz? 

HASAN AKSAY (Adana) — Evet efen
dini. 

BAŞKAN - . Buyuran. 
HASAN' AKSAY (Adana) — Muhterem ar

kadaşlarım, sözlü sorular Hükümet 'mura
kabesinde mühim bir yer işgal etmektedir. Şu
bat ayında, bütçe müzakereleri münasebetiyle 
sözlü sorular görüşülmemiş, ondan sonra Mart 
başlarında Büyük Millet Meclisinin toplan
ması münasebetiyle sözlü sorular görüşüleme
miş, ondan sonra da yine Hükümet kanadın
dan verilen bir önerge ile Mart sonuna kadar, 
sözlü sorular yine görülşülememiştir. Bizim 
geçen Çarşamba günü verdiğimiz, sözlü som
ların görüşülmesine dair önerge de, maale
sef diğer önergeler oya konulmuş olmasına 
rağmen, oya konulmamış, sözlü soruların gö
rüşülmesine yine mâni olunmuştur. Halbuki 
sözlü sorular mühim bir müessesedir. Bu hu
susta, sözlü soruların ehemmiyetini gayet gü
zel bir şekilde belirten Ferda Oüley'in bir 

252 — 
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konuşmasından kısaca bir pasaj arz etmek is
tiyorum. Sayın Ferda, Güley sözlü sorunun 
ehemmiyetini şöyle belirtiyor : «Soru, gensoru, 
Meclis tahkikatı, bu üç. çarhm koordine işle
mesi, Büyük Millet Meclisi dediğimiz bu ulvî, 
mukaddes, millî iradenin hulâsasının fonksi
yonunu vücuda getirmiştir. 

Eğer her hangi bir Meclisin bu üç çarhı 
işletilmez, battal edilirse, her hangi -bir Mec
lisin, her hangi bir parlâmentonun bu üç cihazı 
işletilmez battal edilirse bu parlâmentonun 

. cümle kapısına, Parlâmhento, Kamara, Meclis 
diye ne yazılırsa yazılsın, orası bir Kubbe altı
lın döndürülmüş olur.» 

Şimdi, bu kadar mühim, Hükümet muraka
besini temin eden, bu kadar mühim bir mües-
S'öseyi ortadan kaldınreasma her seferinde 
bir başka kanunun daha ivedi olması müna
sebetiyle sözlü soruların geri atılması, mües
sesenin ehemmiyetiyle kabili telif değildir. 
B.u bakımdan bilhassa bu müessesenin işlemesine 
Hükümet kanadının mâni olmamasını istirham 
eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Sağlam, öner
genin lehinde, buyurunuz. (Federal Almanya 
Paarlâmeııto heyeti salondan, şiddetli alkışlar 
arasında ayrıldı.) 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, biraz evvel konuşan muhte 
rem arkadaşımız, her ne kadar sözlü soruların
da bir Meclis murakabesinin icabı olduğunu 
söylemesinde ve sözlü soruların da konuşulma
sında haklı olduğunu kabul etmekle beraber, 
başlanmış bir konunun dört maddesi kalmşı. 
Yüce Meclisin sayın üyelerinin fikirleri bir 
konunun üzerinde iken, tekrar onu değiştir
menin, dağıtmanın faaliyetimiz ve mesaimizin 
verimine aleyhte tesir edeceği düşüncesiyle, 
bu tasarı bittikten sonra sözlü sorul ara geçil
mesini ben, faaliyetimiz bakımından faydalı te
lâkki ediyorum. O bakımdan bu önergenin ka
bulünü istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, önergenin aley

hinde. Buyurunuz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem. 

arkadaşlarım; Hükümet murakabesinin bir 
vasıtası olan sözlü soruların, bugün de te
hir edilmesini, C. H. P. Grup Başkanlığının 
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istemiş olması, hakikaten şahsan beni çok ya
dırgattı. (Ortadan gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Arkadaşlar, 

sözlü soru, bugün Hükümeti murakabe için 
milletvekilinin şahsan kullanabileceği yegâne 
vasıtadır. Kürsülerden her zaman, her istendiği 
şekilde açık hesap vermeyi, murakabeden kaç
madığını, Büyük Meclisin huzurunda alın açık-
lığıyle bulunduğunu iddia eden bir Hükümetin, 
dayandığı grupunun sözlü soru müessesesini ay
lar ve aylar geri atması hiçbir zaman samimî bir 
hareket olmaz. Sonra Sayın Coşkun Kırca ge
çenlerde burada aynı konu görüşülürken, kürsü
de; «Arkadaşlar, Meclis çalışmalarını, her gün 
devamlı şekilde değiştirmiyelim. Böyle önerge
ler vermiyelim.» demişlerdi. Biz de, Coşkun Kır-
ca'nın ağzıyla, Muhterem Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupuna, Meclis çalışmalarını bir düzene 
sokmak ve bunu sistemli bir şekilde yürütmek 
için, iki de bir, böyle takrirler vererek, Meclis 
çalışmalarını aksatmamalarını tavsiye ederiz. 

Aziz arkadaşlarım; gündemde bulunan 100 e 
yakın sözlü soru sekiz aydır, gündemde bulun
duğu yeri işgal etmektedir. Sekiz ay bir soru 
Meclis Umumi Heyetinde görüşülemezse, o soru 
aktüalitesini kaybediyor, yara kangren oluyor 
ve murakabe vazifesi gören milletvekili, soru ko
nuşulacağı zaman gerekli neticeyi alamıyor. Bu 
önergeyi veren arkadaşlarımız, tahmin ediyorum 
ki, sözlü soru müessesesini bu şekilde, mâna ba
kımından hafifletmek ve Hükümeti murakabe
den uzak tutmak için verilmiş olsalar gerektir. 

Sayın Sağlam arkadaşımız şimdi dediler; evet 
Hasan Aksay arkadaşımızın ifadeleri doğrudur, 
fakat başlanmış olan bir işin bitirilmesi lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, Millet Meclisi Rivaset 
Divanının Büyük Meclisin çalışma saatlerini or
ganize ederken, Çarşamba günü saat onaltıdan 
sonra sözlü soruların görüşülmesini istemesi ve 
toplantının saat onbeşte başlaması, bu işin peşi
nen kabul edilmesinin ifadesidir. Saat 16 ya ka
dar çalışıp, bir saat sonra görüşmeyi kesip sözlü 
sorulara geçecektir. Bu, Riyaset Divanının ka
rarı, Büyük Meclisin kararıdır. Bu kararı ve
rirken bunları düşünmek lâzımdı. 

İkincisi; başlanmış olan işleri yarıda bırakıp 
onun akışını durdurmak suretiyle yeni işlere geç-
memeyi tavsiye eden sayın iktidar partisine men-
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metler, kürsülerde böyle lâflar söylerler, ama 
gruplarının kararı ile hesap vermekten kaçarlar. 
Biz muhalefet olaark Türk Milletinin huzurun
da, haftanın bir gününde muayyen saat için ay
rılmış şu zaman içinde T. C. Hükümetini mura
kabe etmek istiyoruz, onu sigaya çekmek istiyo
ruz. Cesareti olan gruplar hükümetlerini mura
kabeden kurtarmazlar, burası millet kürsüsü
dür. Millet kürsüsünde sizi hesap vermeye da
vet ediyorum, aziz arkadaşlar. (Soldan alkışlar) 
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sup arkadaşım; bit Mecliste Danıştay Kanunu, 
Sosyal Sigortalar Kanunu gibi, ana kanunlar 
görüşülürken saat 16.00 ya geldiği zaman mad
deler yarıda kesilmiş ve sözlü soru müessesesi de
vam etmiştir. Böyle bit* teamül içerisinde bulu
nan Meclisin bugün Sayın Başbakanın istifa 
mühletini geçirmiş olmasına rağmen. 

SAFFET EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — Ne 
demek? (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Yani, demek 
ki; şu demek ki, 31 Marttan evvel reform ka
nunları çıkmazsa istifa edeceğim, diyen Sayın 
Başbakanın 31 Martta mühleti dolduğuna göre 
ya istifa etmiş olması lâzım, ya bu sözü geri al
ması lâzım. Geri almışsa, - müddetle bağlı de
ğiliz - soru müessesesi devam eder. Geri alma
mışsa, - zaten belki istifa etmiştir, akşam radyo
da okunur - o zaman da neticeye varırız. 

Şu halde arkadaşlarım, zaman bakımından 
bizi bağlıyan bir şey yok. Zaman bakımından 
bizi bağlıyan bir madde olmadığına göre, Hü
kümet buhranı gailesi bulunmadığına göre, ik
tidar partisinin. Hükümet murakabesine iten 
bu taktiği nereden bulduğuna, ben hayret ediyo
rum. Gönül ister ki, benden sonra lehinde söz 
alan sayın iktidara mensup arkadaşlarımız; 
«Evet muhalefet haklıdır. Hükümet alnı açık 
hesap vermek istiyor. Büyük Meclisin huzurun-
dadır. Bugün saat 16 dan itibaren değil, gere
kirse yarını da sözlü soruya tahsis ederiz, size 
hesap vermeye razıyız diyebilmelidirler» Bu ce
sareti göstermelidirler. Bu samimiyeti göster
melidirler ki, açık rejimle, açık hesap görmek id
diaları, bir realiteye, bir gerçeğe dayansın, Ak
si takdirde, daima hesap vermek isterim. Büyük 
Mecliste kapalı bir şeyimiz yoktur diyen hükü-

B AŞ KAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
genin lehinde, son olarak, Sayın İsmail Hakkı 
Akdoğan söz istemiştir. Ancak sayın arkadaşla
rıma belirteceğim bir husus var, dost ve mütte
fikimiz Federal Almanya Meclis Başkanı Ekse
lans Gereteınmaiier, bu arada 'Sıayın Barlâment o 
üyelerine bir nutuk iradedecektir. Bu sebeple 
birleşime yarım saat ara verilmesi hususunda bir 
önerge gelmiştir, önergeyi okutacağım. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Bu işi 
bitirelim. 

COŞKUN KİRCA (İstanbul) — Bitsin on
dan sonra. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Federal Almanya'nın Sayın Parlâmento Baş

kanı C. II. P. Grup salonunda Türk Parlöman-
terlerine hitabetmek üzeredir. Bu mühim görüş
meyi Millet Meclisinin de takibetmesini teminen 
30 dakika oturuma ara verilmesini teklif ederim. 

Niğde 
Mehmet Altmsoy 

BAŞKAN — Birleşime j^arım saat ara veri
yorum . 

Kapanma saati : 16,13 



tKÎNOt OTURUM 
Açılma saati : 16,28 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KATİPLER : ismet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Sürt) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

BAŞKANLIK DÎVANININ 

5. — Federal Almanya Parlâmentosunu tem
sil etmek üzere memleketimize gelmi§ olan Ek
selans Dr. Gerstenmaier Başkanlığındaki ku-
rulun Meclisi ziyareti ve Sayın Doktorun ve Mil
let Meclisi Balkanı Sayın Fuad Sirmen'in mu
kabil söylevleri. 

BAŞKAN — Federal Almanya Meclis Başka-
ın Dr. Gerste.nmad.er Meclise hitap etmek arzu 
etmişlerdir. IBu hususu reylerinize arz ediyo
rum: Kabul edenler TC tmiy enler Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun .Sayını 'Sinmen. 
BAŞKAN FUAD ISİRMEN (Rize) — Muh

terem (Başkan, muhterem milletvekilleri, sayını 
arkadaşlar; sizlere Fereral Almanya Parlâ
mentosunu temsilen memleketimizle gelmiş bu
lunan Meclis Başkamı Sayın Dr. Gerstenmaier 
ile refakâtierindeki Hıristiyan Demokrat Par
tiden Milletvekili Sayın Wa'gmıer ve Sosyal De
mokrat Partiden Milletvekili Sayım Yun,gıhans 
ve Hür Demokrat Partiden Milletvekili Sayın 
Von K'ühlmanm Ştum'u takdim ile bahtiyarım. 
(Alkışlar) 

Misafir heyetin seçkin Başkamu ile üyelerini 
millî hâkimiyetiımizin teeeiligâhı Türkiye Bü
yük Millet Meclisimde görmekten duyduğumuz 
şeref ve memnuniyet sonsuzdur. 

.Malûmunuz olduğu üzere geçen sene, • Baş
kanlığım altındaki bir heyetiniz, Federal Al
manya Parlâmentosunun pek nazik davetine 
icabetle Almanya'yı ziyaret etmişti. Bu ziya
ret esnasında bize gösterilen hüsnü 'kabulün sı
cak hâtırasını kalplarimizde daima .»muhafaza 
etmekteyiz. Seyahatimiz bize bir taraftan bü
tün dünyada bayramlıkla müşalhede edjilem Al
mam mucizesini eserleri ile mahallinde .görmek, 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

diğer taraftan, kendisine derin dostluk ve tak
dir hisleri ile bağlı bulunduğumıuz büyük Al
ınan milletimin pek haklı dâvasına, şahsi ihti
saslar yolu ile daha yakımdan nüfuz etmek im
kânımı bahsetmişti. O tarihte kendileri ile ta
nışmak mazhariyetini kazandığımız dostlarımız
la şimdi bir daha buluşmak, temsil ettikleri 
büyük milletin 'başarıları ve problemleri karşı
sındaki samimî ve daima taze hissiyatımızın ye
niden ifadesi için bize eşsiz bir vesile sağla
mıştır. Alman milletinin bütün dünyaca müsel
lem haslet ve meziyetlerini insanlık âlemimin 
hizmetine koyarak, bu âlemin refah ve tealisini 
sağlamak gibi bir ,görevi üzerine almış •olma
sını, hür dünya için müstesna; bir kazanç telâk
ki etmekteyiz. Hürriyet ve barış dâvasına bu 
derece hassasiyet ve sebatla sarılmış olan Al
man Milletinim millî bütünlüğünden el'am mah
rum yaşamasını büyük teessürle izliyor ve bu 
müstacel meselemin bir an önce hallini, hür 
dünya camiasına intikal etmiş bir şeref ve hay
siyet borcu olarak .görüyoruz. (Bravo sesleri, 
alkışlar) (Bu sözlerimle hepimizin hissiyatıma 
tercüman olduğuma eminim. 

Muhterem misafirlerimizi Türk 'meslekdaş-
ları ile t anıştıran afctam duyduğum memnuniyeti 
huzurunuzda tekrar belirtir, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

(Federal Almanya Parlâmentosu Başkamı 
Dr. Gerstemmaier^in Almanca söylediği nutkun 
tercümesi aşağıdadır) 

Dr. GERSTENMAÎR (Federal Almanya Par» 
lâmentosu Başkanı) — Pek Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, huzurunuzda bana söz söylemek 
fırsatını verdiğiniz için sizlere nasıl teşekkür ede
ceğimi bilemiyorum. Bahtiyarlığımın bir sebebi; 
Sayın Başkanın demin işaret ettiği gibi, millî hâ-
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kimiyetin teeelligâhı olan bu mukaddes salonda 
söz söylemek fırsatına nail oluşumdan duyduğum 
bahtiyarlığı her an müdrik bulunacağım. 

Ben, Almanya'dan, nazik davetinize uyarak 
gelirken, size Federal Alman Meclisinin selâmla
rım da beraber getirmek vazifesini aldım. (Şid
detli alkışlar.) 

Bu vazifemi yaparken müsaadenizle size teb
riklerimi sunmayı da kendimi vazifeli görmekte
yim. Bunun sebebi, biraz evvel gezmek ve gör
mek fırsatını bulduğum çok muhteşem Parlâmen
to binanızdır. Ben Alman Meclisi Başkanı sıfa-
tiyle söylerim ki, ben ve bütün Meclis arkadaşla
rım içinde, hiçbir tanesi yoktur ki, bu sözlerime 
işhat için beraberimde bulunan Alman Meclisi üç 
Mebusunu gösteriyorum, onlar da sizlere gıpta et
mektedirler. Bu muhteşem binada ve salonda ba
şarılarla çalışmanızı temenni ederim. (Şiddetli al
kışlar. ) 

Sizlere hitabederken ara sıra, zaman zaman 
Almanca sözlerime alkışla mukabele, etmek sure
tiyle hakkımdaki iltifatlarınızdan anlıyorum ki, 
Yüksek Meclisin içinde Almanca bilen pek çok ar
kadaşlar vardır, bundan da ayrıca bahtiyarlık 
duymaktayım. 

Müsaadenizle şunu söyliyeyim, bundan 25 se
ne evvel, genç talebe olarak Türkiye'ye gelmiştim. 
Tab'ım icabı gezdiğim yerleri hatırımda muhafa
za eder ve tekrar görmek fırsatını bulunca gezdi
ğim eski yerleri, bütün teferrüatiyle hatırlıyabi-
lirim. Ancak, Ankara o kadar muhteşem ve mu
azzam bir değişikliğe uğramış ki, hiçbir yerini, 
hiçbir surette hatırlamama imkân hâsıl olmadı. 
Ve nitekim, bu muhteşem bina bundan 25 sene 
evvel yoktu ve gördüğüm birçok yeni binaların 
hiçbirisi yoktu. Bütün bu muhteşem görünüş, 
bana, Türkiye'nin ileriye, refaha yükselmek için 
nasıl bir azimle çalıştığının çok bariz bir sembo
lü olarak göründü. (Alkışlar) 

25 sene evvelki hâtıralarıma temas etmişken, 
burada gördüğüm muazzam değişikliklerden bah
settim. Hemen şunu müsaadenizle kaydedeyim 
ki, bu değişiklikler yalnız Türkiye'de olmamıştır. 
Son hâdiseler dolayısiyle dünyanın her tarafında 
muazzam değişiklikle]' olmuş, yeni bir çehre hâsıl 
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olmuştur. Memleketim Almanya'da da çeşitli deği
şiklikler olmuştur. Gerçi bunlar arasında bizim 
için esas problem olan tekrar birleşme dâvası hal
ledilememiş, ama, bu vadide umumi olarak düşün
celerde, görüşlerde olan çeşitli ve büyük değişik
likler devam edegelmektedir. 

Dünya çapındaki değişiklikler arasında sabit 
kalan bir şey müşahede ettim. Gezdiğim her yer
de gördüğüm bu değişikliklere karşı, Türkiye'de 
değişmemiş bir tek şey gördüm. O da; Türkiye 
ile Almanya arasında anane halinde yaşayagel-
mekte olan dostluk İlişleridir. (Şiddetli ve sürekli 
alkışlar, bravo sesleri.) 

Hepinizin çok iyi bildiğiniz gibi Parlâmento 
hayatında çeşitli görüşler ve kanaatler vardır. Ni
tekim benimle beraber buraya gelmek bahtiyarlı
ğına eren üç milletvekili arkadaşım muhtelif par
tilere mensup ve kanaatleri temsil etmektedirler. 
Ancak, gerek Hükümet partisi olarak ve gerekse 
muhalefet olarak aramızda ihtilâf konusu olmı-
yan bir tek nokta vardır. O da dostluklara, Tür
kiye ile Almanya arasındaki dostluğa riayet et
mek konusudur. (Şiddetli alkışlar.) Bu konular
da hiçbirimizin en küçük bir ihtilâf ve çekişme ko
nusu yoktur. Sizlere Almanya'dan gelirken bir de 
teşekkür etmek vazifem vardı; müsaadenizle ye
rine getirmek isterim. 

hüvvelâ, sizlere karşı Alman milleti olarak 
duyduğumuz dostluğa, sizlerin de aynı şekilde 
mukabele etmekte oluşunuz, Türkiye'nin bütün 
insanlığın ve bilhassa Avrupa'nın selâmeti ve 
müdafaası adına burada bir kale vazifesi gör
mek mehabetini üzerine almış olması, onun ha
ricinde de NATO camiası içinde bizlerle yeni 
bir ittifak, yeni bir silâh arkadaşlığı akdetmiş 
olmanızdır. 

Şu halde sizleri ananenin bizlere intikal et
tirdiği eski dost, müttefik ve silâh arkadaşı ola
rak aynı zamanda bugünkü yeni müttefik ve 
yeni silâh arkadaşı olarak da ayrıca hürmetle 
selâmlarım. (Bravo, sesleri, sürekli ve şiddetli 
alkışlar....) 

BAŞKAN — Ekselansa teşekkür ederiz. Mil
let Meclisi birleşiminin ikinci oturumuna devam 
etmekteyiz. 

5. _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkraları

nın değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ti-
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caret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/632) (S. Sayısı : 616) 

BAŞKAN — önerge üzerinde iki aleyhte ve 
bir lehte arkadaşlarımız konuşmuşlardır. Şimdi 
önergenin lehinde Sayın İsmail Hakkı Akdoğan 
konuşacaktır. Buyurun. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; bugün müzakeresi 
devam etmekte bulunan Vergi Kanununun mü
zakeresinin kısa bir zamanda bitirilmek ümi
diyle, sözlü sorulara geçilmeden evvel yarım ka
lan işin bitirilmesi için bir takrir verilmiştir ve 
bendeniz de bu takririn altına grup adına imza 
koymuş bulunuyorum. Burada münakaşa konu
su olan mevzu, vergilerin karşısında olmak ve
ya yanında bulunmak, verginin şu veya bu sis
temle alınması veya alınmaması mevzuu değil, 
Yüksek. Meclisin verimli bir çalışma içinde bu
lunup bulunmaması meselesidir. Kanaatimizce, 
günlerden beri müzakeresi yapılmakta olan bir 
mevzuun son birkaç maddesinin müzakeresi ile 
kanun tasarısının tamamını bitirmek durumuna 
geldiğimiz şu anda, müzakeresini bırakarak 
başka bir mevzua geçilmesi doğru bir hareket 
tarzı olmıyacaktır. (Ortadan, bravo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu takririn lehinde 
söz almayı arzu etmiyordum. Çünkü, Yüksek 
Meclisin anlayış göstereceğine ve takriri kabul 
buyuracağına kaani bulunuyordum. Ancak, bu
rada konuşan bir arkadaşım, bu takririn altına 
imza koyan kimselerin Meclisin murakabe hak
kını kısıtlamaya matuf hareket ettiklerini be
lirttiler. Hükümet üzerinde murakabe hakkının 
kısıtlanması değil, âzami hadde çıkarılmasını 
arzu eden parti mensubu bir kimse olarak, bu 
şekilde bir kısıtlama ve niyeti asla hatırımızdan 
geçirmiyoruz. Ama, «Hükümeti murakabe ede
ceğiz» diye, Meclisin çalışmalarına sekte vur
mak da hiçbir zaman aklımızdan geçmiyor ar
kadaşlar, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, önergeyi tek
rar okutup oylarınıza başvuracağım. 

(Millet Partisi Grup Başkanvckili Yozgat 
Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan, Cumhuri
yet Halk Partisi Grup Başkanvckili Burdur 
Milletvekili Fethi Çelikbaş ve Maraş Milletve
kili Kemali Bayazıt'ın önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 140 oya 
mukabil 156 oyla kabul edilmiştir. 

10 ncu madde üzerinde A. Partisi Grupu 
adına Sayın îhsan Gürsan. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, tetkik ve 
müzakeresini Bitirmek üzere bulunduğumuz ta
sarının en ehemmiyetli maddesine gelmiş bulu
nuyoruz. Bu madde üzerindeki düşüncelerimizi, 
görüşlerimizi, tasarının tümü üzerindeki konuş
malarımızda açıkça belirtmiştik. Fakat getiri
len hüküm memleketteki vergi tatbikatı bakı
mından hayatî bir ehemmiyeti haiz olduğu için, 
bu mevzudaki görüşlerimizi bir kere daha dik
kat nazarlarınıza arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılması istenilen 
değişiklikler içinde en hemmiyetlisi, zirai ka
zançların vergilendirilmesinde, asgari vergi 
usulünün ihdas edilmesidir. Ekili araziden dö
nüm başına, bâzı mahsul gruplarından ağaç ba
şına, küçük ve ıbüyükıbaş hayvanlıardan hay
van başına maktu ve muayyen, asgari bir vergi 
alınması esasına dayanan bu vergilendirme şek
linin ne şahsi geliri sağlaması icabeden Gelir 
Vergisinin dayandırdığı prensiplerle, ne de ver
gi adaletinin, sosyal adaletin icapları ile telif 
etmeye imkân yoktur. Gelir Vergisi sisteminin 
bünyesini esasından zedeliyen ve tahribeden ve 
repercüssioniları itibariyle toplumda yıkıcı te
sirler yapacak bir mahiyet arz eden böylesine 
iptidai ve ilmî gerçek ve mesnetlerden mahrum 
olan bir vergilendirme şeklinin ne bir tevil yolu, 
ne de mâkul bir izah sebebi bulunamaz. Hükü
metin ileri sürdüğü malî ihtiyaç, esasında bir 
çıkmaz olan yollara müracaatı da haklı ve ma
zur gösteremez. Kaldı ki, bu şekilde antidemok
ratik ve adaletsiz neticeleri itibariyle, Anayasa
mız hükümlerine dahi aykırılık gösteren ve re
form iddialarını temelinden çürütecek bir ma
hiyet arz eden bir vergi tatbikatı, zirai sektö
rün vergi ödeme gücü zayıf olan mükellef züm
releri üzerinde tazyik yapacağından iktisadi ve 
sosyal yönden tesirleri de bu nisbette kuvvetli 
ve tahripkâr olacaktır. 

Geçici Komisyonda maktu verginin dönüm, 
ağaç ve hayvan miktarına göre vergiyi kademe-
lendirme şekli meseleyi prensip ve esas bakı
mından halletmediğinden, hiçbir değer ifade 
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etmemektedir. Hattâ esasında güçlük gösteren 
tatbikatı bir kat daha çıkmaza sokacağından, 
bir bakıma Hükümet teklifinden daha da sakat 
bir mahiyet göstermektedir. Bu bakımdan, bu 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını tazammun 
eden teklifimizi yüksek takdirlerinize sunuyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vergilendirme 
sekli, Türk vergi tarihinde geriye gidişin, bir
kaç acı misali içerisinde emin olunuz ki, en acı 
olanını teşkil edecektir. Ve binbir zahmetle ta
hakkuk ettirebildiğimiz modern bir vergi siste
minin de muhakkak ki, zedelenmesine sebcbola-
caktır. Bu teklif, iddia edildiği gibi, zirai sek
törün vergilendirilmesinde sosyal adaletin ta
hakkukuna katiyen hizmet etmiyecck, vergi öde
me gücü zayıf olan ziraat erbabı vatandaşa 
yüklenmek suretiyle büyük ölçüde mevcut sos
yal düzenin dahi bozulmasına sebebolacaktır. 
Bunun içindir ki, aziz arkadaşlarım, kararınızı 
izan, idrak, vicdan terazisinde tartınız. Geç
mişte örnekleri fazlası ile mevcudolan, adalet
siz ve icapsız vergi tatbikatı ile mmelcketimî-
zin iktisadi ve sosyal bünyesinde, ne dereceye 
kadar tahribat yapılmış olduğunu ve izlerinin 
hâlâ silinmediğini hafızalarınızın nisyan köşe
sinden çıkarınız ve hatırlayınız. Ve reylerinizi 
ona göre veriniz. Bizim bu konuda artık söyli-
yecek sözümüz kalmamıştır. Karar Yüce Heye
tinizindir. Muhterem olan da esasen odur. Hür
metlerimle. (A. P. sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Maliye Ba
kanı. 

MALİYE BAKANI PBRÎD MELEN — Muh
terem arkadaşlar; sözlerime Sayın Gürsan ar
kadaşınım son cümlesi ile bağlıyacağım. «Bizim 
bu konuda artık söyliyecek sözümüz kalmamış
tır.» demişlerdir. Doğrudur. Hakikaten İhsan 
O ursan arkadaşım iki sene evvel söylediği söz
leri karşısında bu konuda söyliyecek sözleri kal
mamıştır, esasen. (A. P. sıralarında a, a, sesleri, 
gürültüler), (Ortadan, alkışlar) 

Muhterem, arkadaşlar hatırlarsınız, geçen 
yıl gene vergi reform kanunları huzurunuza gel
diğinde, Adalet Partisi Grupu adına sayın ar
kadaşım. gene sözcü idiler. Bakın ne söylüyor
lardı ; zabıtlar elimde olsa idi, tekrar ederdim. 
«Zirai kazanca Gelir Vergisinin teşmili mümkün 
değildir. Bu kadar modern bir sistemi bizim 
memleketin şartları içinde tatbik etmeye imkân 
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yoktur.» diyorlardı. Bugün ne diyorlar? Bugün 
de zirai dönüm başına vergi alın veya memle
ket şartlarına uygun bir vergi alın. Bugün dö
nüm başına bir vergiyi kendi arzu ettiği asgari 
bir şekilde, «en groupe» ediyoruz. Bu da vergi 
prensibine aykırıdır, adalete aykırıdır, şuna ve
ya buna aykırıdır, şeklinde mütalâa beyan edi
yorlar. Hakikaten bunlar karşısında, bundan 
sonra söyliyecek bir sözü kalmaması icabeder. 

*" Muhterem arkadaşlarını, niçin Gelir Vergisi 
prensiplerine uygun değildir, vergi adaleti ve 
sosyal adalet ilkelerine uygun değildir? Vergi 
adaleti nedir arkadaşlarım? Herkesten gücüne 
göre vergi almaya çalışmaktır. Biz ne yapıyo
ruz, bununla? Bir güç rejimi içerisinde, herke
sin gücüne varmaya çalışıyoruz. Düşünün, bi
lisi kazanıyor, beyan etmiyor, murakabe edemi
yoruz. Günkü, burada murakabe istediğimiz 
şekilde işlemiyor. Bu mu vergi adaletine uy
gun ; yoksa hiç olmazsa kendisinden asgari bir 
vergi almayı sağlamak mı, vergi adaletine ve 
sosyal adalete uygun. Sayın arkadaşımın, ver
gici olan arkadaşımın takdirine bırakıyorum. 
(Soldan bir ses; ya, kazanmıyorsa?) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
MALÎYE BAKANI FERİD MELUN (De

vamla) —- Onun da yeri vardır. 
Muhterem arkadaşlar; mâkul izah sebebi 

içinde vergi adaletine ve sosyal adalete ulaşmak 
için, yaklaşmak için yapıyoruz. Bunun gayrisini 
mâkul mu buluyor,, arkadaşım? Anayasaya gö
re antidemokratikmiş ve adalet ilkeleriyle bağ-
daşmazmış. Niçin bağdaşmıyor? 

Muhterem arkadaşlar, vergilerin hepsi ger
çek kazanç esasına dayanmıyor, maalesef. Belki 
idealdir. Gelir vergisi gerçek kazanç esasına 
dayanıyor. Arkadaşlar, hatırlarsınız, bunun çok 
münakaşası oldu, çok tenıkid edildi. Bir kısmıı tak
dir usulü ile alınıyor, esnaftan, buna ne buyu
rurlar? Bina vergisi alıyoruz, takdir komisyo
nunun takdir ettiği bedel üzerinden vergiyi alı
yoruz;. Bu Anayasaya' aykırı mıdır, antidemok
ratik midir? Yergidir, ama gerçek kazancın ta
mamını yakabyamıyoruz, fakat bir karineye da
yanıp vergi alıyoruz. Belki geridir, ama. 
'bir 'merhaledir. Belki ileride onu da gelir ver
gisine ithal ederiz, olup biter. Bütün vergiler 
gerçek kazanca mı dayanıyor? İstihlâk vergisi 
böyle midir? Binaenaleyh, bütün bu vergileri 
Anayasaya aykırı, antidemokratik diye, thsaıı, 
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Beyin telâkkisine göre ortadan kaldırmamız 
lâzım. Ve o vakit geçen gün ifade ettiğim gibi, 
kudret helvası, yağması için duaya çıkmak lâ
zım. Başka çare yok, Devlet idaresi için.. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar rica ederim, müda
hale etmeyiniz. Karşılıklı 'konuşmayınız. 

MALİYE BAKANI l^EKİI) MELEN (De
vamla) — «Bu hareket Türk vergi tarihinde bir 
geriyo gidiştir», diyorlar. Muhterem arkadaş
larım, Türk vergi tarihinde bu bir ileriye gi
diştir. Her memlekette vergi ziyamı önliyecek 
bâzı mekanizmalar tesis ederler. Bu tatbikatın 
doğurduğu bir zarurettir ki, hedefi vergi ada
letine, vergi eşitliğine ulaşmak içindir. Bu mak
satla ve bu 'hedefe ulaşmak için yapılan her 
tedbir antidemokratik sayılamaz. Bir kere daha 
arz etmiştim arkadaşlar, bu defa Amerika'da 
vergi dairesini ziyaret ettim ve başından sonu
na kadar tetkik ettim, muameleleri. Kurumlar 
vergisini şöyle tetkik ediyorlar. Bir metod kul
lanıyorlar. Alıyorlar beyannameleri; 150 kadar 
sual soruyorlar ve mükellef bu sualleri, ver
gi kanunları arasında cevaplandırıyor. Serma
yesi nedir, kullandığı kredi nedir, bilmem men
kul kıymetleri nedir, şu nedir, bu nedir. Iler-
birinin önüne bir emsal koyuyor; kazanç emsa
li, koyuyor. Bunu nıakinaya veriyor. Yıiz bin 
dolarlık veya iki yüz bin dolarlık bu karinelere 
göre kazanç elde etmesi lâzımdır, diyor ve on
dan sonra mükellefini izaha davet ediyor. Ora
da vergi .eşitliği, vergi adaleti böyle sağlanı
yor. Bu antidemokratik ise elbette ki, antide
mokratik olmıyau bir şey kalmaz. 

•Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu maddeyi 
niçin getirdiğimizi arz ediyorum. Bir defa bu 
madde, sadece gelir vergisi mükellefine tatbik 
edilece'ktii'. Yalnış bir zehap uyanmasın, bu
nun propagandası herkese tatbik edilecektir, 
şeklinde ilân edilmiştir, köyden köye, âdeta 
propagandası yapılmıştır. Efkârı umumiye önün
de beyan edeyim ki, bu, sadece ve sadece gelir 
vergisi mevzuuna giren mükelleflere inhisar 
eden bir mükellefiyettir. İkincisi; asgari bir 
mükellefiyettir ve arz ettiğim gibi. gelir vergisi
ne vergi ziyamı önlemek için getiriyoruz, İm ted
birleri. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısiyle 
gelir vergisinde, vergi ziyamı. Önliyecek baş
kaca tedbirlerimiz de vardır, Bundan evvel 
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iki maddeyi kabul ettiniz. Birisi perakendeci 
ticaret erbabında ortalama kâr haddi esası. Di
ğer mükelleflerde gider esası ortalama kâr had
di ve gider esasi; zirai kazanç da kabili tatbik 
olmadığından, olan için bir başka esas getiri
yoruz. Asgari vergi, gelir vergisine- ilâveten 
alınacak bir vergi değildir. Gelir vergisinde 
beyan ettiği miktar kazanç asgari verginin üze
rinde ise bu vergi almmıyacak, gelirvergisi alı
nacaktır. Eğer gelir vergisi için beyan ettiği 
kazanç asgari verginin altında ise asgari vergi 
alınacaktır. Adından da anlaşıldığı için miktar
lar çok asgari bir kazanca göre hosaibedilm iştir. 
Bunun altında mükellefin şayet bir sene hakika
ten sel, felâket ve saire gibi sebepten dolayı 
mahsulü ziaya uğrarsa bunun için de kanunun 
son fıkrasında, tedbir hükümleri konmuştur. 
Ayrıca gelir vergisinden ertesi seneye zarar 
devri imkânları mevcut olduğu için, bir mü
kellef bir sene zarar .ederse o seneye ait asgari 
vergiyi öder. Fakat zarar miktarı ertesi sene
ye devredilir veyahut diğer kazançlarından mah-
subedileceği, için 'bu yüzden doğacak zarar da 
asgariyo iner. 

Muhterem arkadaşlar, hatırlarsınız, geçen 
sene ve hattâ bu sene birçok arkadaşımız ve 
ziraat erbabından, bir kısmı bidayette, bizi dö
nüm başına vergilendirin. Gelir vergisi güçlük
ler taşır, dönüm başına vergi alın diyorlardı. 
Bunu esas sistem olarak istiyorlardı. Bir esas 
mükellefiyet sistemi olarak değilde yardımcı 
bir vasıta olarak getiriyoruz. Arkadaşımız buna 
da itibar etmiyorlar. Halbuki çiftçilerimizin bir 
kısım bunu da istemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim gibi, bu 
mükellefiyet Gelir Vergisinde vergi ziyamı ön
liyecek bir mekanizma olarak getirilecektir. Ve 
Gelir Vergisi zaman ile tatbik edildikçe hem 
mükellef, hem de vergi memurları tatbikatçılar, 
buna alıştırıldıkça, esasen madde metninde bu
na işaret edilmiştir, bu sistemden vaz geçilecek
tir. Ama ilk zamanlarda, acemilik devresinde, 
böyle bir mekanizmayı tatbik, etmezsek, Gelir 
Vergisini hakikaten zirai sahada tatbiki kabil ol-
mıyacaktır. O vakit arkadaşımın istemediğinden 
söylemediğinden daha farklı, daha gayriâdil bir 
sistemi tatbik etmek mecburiyeti hâsıl olur. Ben
ce bunu koymak kısmen haksızlık dahi olsa, 
adaletsizliği asgari hadde indirir. Hürmetlerim
le. 
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BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Nec

mettin Küçüker. 
İHSAN GÜRSAN (izmir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sataşma hakkında mı söz isti

yorsunuz. 
İHSAN GÜRSAN (izmir) — Sataşma var... 

(C. H. P. si sıralarından «nerede sataşma var» 
sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Gürsan, henüz ki
fayet önergesi gelmiş değildir. Parti grupları 
adma söz verdikten sonra, zâtıâlinize parti grup
ları adına söz vermem mümkündür. Ancak diğer 
arkadaşların, parti grupları adına konuşan ar
kadaşların konuşma sırası bittikten sonra size 
söz veririm. 

Y. T. P. Grupu adma Necmeddiıı Küçüker, 
buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NBMBDDlN KÜ
ÇÜKER (Gümüşane) — Muhterem arkadaşla
rım; bu madde hakkındaki mâruzâtımız gayet 
kısa olacaktır. «Benden önce konuşan Sayın Ma
liye Bakanının bu madde hakkındaki fikirlerine 
biz iştirak etmiyoruz. Tasarının tümü üzerinde 
partimizin görüşünü ifade eden Sayın Ekrem 
Alican, bu madde hakkında grupumuzun tema
yülünü arz ve izah etmişlerdir. Yüksek malûm
larınız olduğu veçhile, Gelir Vergisinin umumi 
prensipleri gerçek gelirden vergi alınmasını is
tihdaf etmiştir. Bu itibarla ziraat erbabının ger
çek geliri olmasa dahi, asgari ölçüde götürü ola
rak vergiye tabi tutulması, Gelir Vergisi fikriy
le kabili telif değildir. Bu sebeplerden dolayı 10 
ncu maddenin çıkarılmasına mütedair vereceği
miz önergemize iltifat buyurulmasmı saygılarım
la istirham ederim. 

B A Ş K A N - - C. K. M. Partisi Grupu adına 
Sayın Sadrettin Tosbi. 

O. K. M. P. GRUPU ADİNA SADRETTİN 
TOSBİ (Kütahya) — Arkadaşlar, bu maddenin 
sebebi vâz'ını Sayın Maliye Bakanı şimdi bura
da ifade etti. 

Prcnsibindeki aksaklığa bir itiraz yok, ifade
den anlaşılıyor. Yalnız vergi tahsilatını tahtı em
niyete almak için bu maddeyi koyduk diyorlar. 
Bu ifade karşısında akan sular durur. Y^ani bize 
para lâzım diyor. Bu parayı bu kaynaktan, bu şe
kilde almak istiyoruz, diyorlar, şimdi esbabı muci
be bu olunca o zaman üzerinde fazla söz söylemeye 
hacet yok; para lâzım, kaynak yok. Bu kaynağı 
bulduk kazansan da, kazanmasan da alacağım, di-
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yor. O halde bunu buradan çıkartalım da serbest 
vergileri grupuna giren başka bir tasarrufta bu
lunalım, meselâ; Arazi Vergisine ilâve edelim. 
Dönüm başına muayyense bir nisbet daha ilâve 
edelim. Hiç olmazsa tezayüt farkı teminat altına 
alınır. Çünkü beyanname verecek. Bu beyanname 
ya doğrudur veyahut da yanlıştır. Eğer yanlışsa 
bunu takibetmesi Devletin elindedir. Yanlış be
yanname veren kimse hakkında lâzımgelen mua
mele neyse, onu kanun tâyin eder, o muamele de 
tatbik edilir. 

Doğru ise, sen kazanmadın ama iflahını kese
ceğim alacağım parayı. Buradan alma; başka yer
den al. Hem kazanmıyorsun, hem bunu ben sen
den alacağım. Bu olmaz. Bunun emsali mevcut
tur. Meselâ Almanya'da bir dükkân açar; bili
yorsunuz ki, patente tabidir. Her istiyen her is
tediği yerde dükkân açamaz. Kayıp etse vergi 
alır; şu kadar asgari vergi vereceksin, der. Eğer 
sen bu dükkânı işletemiyorsun, buna ehil değilsin; 
bırak başkası geçsin. Vergi verecek, kazancı te
min edecek kimse gelsin. Bu vergiyi ondan ala
lım. Eğer sen kötü kullanmakta İsrar ediyorsan 
bu vergiyi ben senden alırım, der. Bu olur alna 
köylüyü başka istikamete sevk etmemize imkân 
yok. Sen çiftçilik yapamıyorsun binaenaleyh, bu
radan bas git, bu vergiyi nasıl olsa senden alaca
ğım. Bu olmaz. Nereye gidecek? Gidecek yeri yok 
ki, onun. O halde bu adam ya kazanıyordur, ya 
da kazanmıyordur. Kazanıyorsa beyannamesini ya 
doğru veriyor veya yanlış veriyor. ' Doğru veri
yorsa zaten beyannamede gösterilen vergiyi alaca
ğız. Yanlış veriyorsa müeyyidesi maddede mevcut 
tedip edeceğiz, onu. Doğru veriyorsa ve kazanmı
yor, o zaman Gelir Vergisi namı altında, bu çatı 
altında almak bence mâvakaya pek uygun bir ted
bir değildir. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Sağ
dan, alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adma Sayın 
Mehmet Sağlam, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SAĞ
LAM (Kayseri) — Pek muhterem arkadaşlarım; 
10 ncu madde ile zirai kazançların vergilendiril
mesi .-hususu, maddede tesbit edilen esaslar daire
sinde vergilendirilmesi istenmektedir. 

Malûm olduğu üzere, zirai kazançların vergi
lendirilmesi iki senelik bir tatbikat içinde olmuş
tur. Yeni bir sahadır. Bu sahayı vergi adaletinin 
içerisinde bir anlayışa sokabilmek için böyle mad-
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dede tesbit edilen hususların kabul edilmesine, 
kanunlaşmasına ihtiyaç vardır. Burada vergi zi
yamı önlemek gayesi güdülmektedir. Zamanla tat
bikatında belirecek aksaklığı, elbette ki, belirli 
şikâyetler veya tatbikatta zuhur edecek şikâyetle
ri önlemek her zaman mümkündür. Mühim olan 
bir zihniyeti hep beraber kabul edip etmememiz 
hususudur; zirai kazançların vergilendirilmesi lâ
zım mıdır, değil midir? Lâzımdır, prensibinde bir 
mutabakatsızlığımız olmadığına göre bu prensibi 
tatbik ederken, şu şekilde veya bu şekilde tatbik 
etmek faydalıdır, dendiği zaman bir grup olarak 
daima bu fikirleri samimiyetle takibetmekteyiz 
ve dinlemekteyiz. 

Arkadaşlar; biz vergi adaletini teessüs et
tirmek için uğraşıyoruz, 'birinci mesele budur. 
Yüce Heyetinizin malumudur ki, esnaf kitlesi 
de götürü vergiye tâbi tutulmaktadır. Niçin aynı 
konuda muhterem arkadaşlarımız şikâyetlerini 
dercetmiyorlar? Orada bu vergi ziyanını önlemek 
için şu veya bu ölçüde bir götürü vergi usûlü tat
bik edilmektedir. Burada da şayet beyannamesini 
kanunun tesbit ettiği esasa göre vermemiş olan 
mükellefler yine mütehassısların bilgilerine göre I 
bu hususta hakikaten benim de bildiğim bir gay-
ret sarf 'etmişlerdir, Başta 'Ziraat Odaları olmak 
üzere. Onların getirdiği esaslar içerisinde; şuka 
dar dünüme kadar, şukadar lira. Bukadar dönü
me kadar, bukadar lira alınması gerekir diye, as
garî bir gelir esası tesbit edilmiştir. Vergi adaleti
ni tahakkuk ettirmek için. Ancak, muhterem arka
daşlarım; elbette hatalar olur, elbete ki kusurlar 
olur, elbette bu hatalar olur, ama bu kusurlar 
ve bu hatâlar bir zaman içinde ıslah edilebilir. 
Mesele bunu kabul etmektir. Bir meleket de me
muru vergi verir, odacısı vergi verir, işçi
si vergi verir, esnafı vergi verir, ama çiftçisi 
vergi vermez...Olmaz arkadaşlarım bu. Artık Dev
let, sosyal, siyasî anlamının yanında ekonomik 
devlet olmuştur. Ekonomik devlet anlamına doğru 
girmiştir. Biz, hepimiz vergi anlayışını ama âdil 
ölçüde vergi anlayışını hepimiz, hangi kanaati 
benimsersek benimsiyelim, hangi gruba mensup 
olursak olalım, benimsemek ve onu burada savun
mak durumundayız. Elbetteki kanunun bir açık 
tarafı varsa, bunu kapatmak mümkündür. Biz bu
nu konuşuyoruz. Ama, müsaade ederseniz arzet-
mek istiyorum, bâzı arkadaşlarımız, konuşurken 
bir fikrin, bir prensibin aleyhinde gibi görün
mektedirler. Zirai kazançlar bir vergiye tâbi tut- | 
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mak prensibinde berabermiyiz? Beraberiz. Şu hal
de aksaklık varsa getirin konuşalım; hangi husus
larda vergi adaletsizliği karşıdır, hangi hususlar 
vergi adaletsizliği getirmektedir? Bunları görüş
mek mümkündür. 

Arkadaşlar, biz vergi adaletini gerçekleştirmek 
için uğraşmaktayız. Fakat vergi adaletini gerçek
leştirmek için uğraşmaktayız. Fakat vergi ada
letini gerçekleştirmek için gayret ve çaba göste
rirken diğer vergi veren sınıfların da, durumunu 
mütalâa etmek icabetmektedir. 

Hürmetlerimle. (Ortadan, alkışlar.) 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Saym İhsan 

Gürsan, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 

(izmir) — Muhterem arkadaşlarım, Saym Ma
liye Bakanının konuşması beni tekrar huzuru
nuza getirdi. Birkaç dakika zamanınızı alaca
ğım. Çünkü mevzuun teknik ve prensip bakı
mından cepheleri üzerinde esaslı surette durdu. 
Sayın Maliye Bakanı her nedense geçen sene ol
duğu gibi, bu sene de Grup adına konuştuğum ve 
bir partinin Meclis Grupunu temsil ettiğim hal
de, daima şahsıma hitabetmek suretiyle, sanki 
şahsım adına fikirleri temsil ediyor veya söylü-
yormuşum gibi telâkki ettiler ve bu şekilde kar
şılarına muhatabolarak aldılar. Kendilerinden 
istirhamım bu mevzudaki konuşma tarzlarını 
değiştirmeleridir. 

Çünkü, siyasi münasebetlerde bilhassa parti
lerin grup sözcüsü olarak konuşanların şahısla
rının önemi yoktur.. Temsil ettiği grupun fikir 
ve mütalâalarının değeri vardır ve temsil ettiği 
gurupun fikir ve mütalâalarını dile getirdikleri 
için, bütün bu konuşmalar, fikirler, mütalâalar, 
kanaatler, onun şahsına izafe edilemez, benim de 
naçiz şahsıma izafe edilmemesi lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine burada mü-
kerreren, defaatle söylendiği gibi, Gelir Vergi
sinin içinde, sistemi içinde, bünyesi içinde, onun 
bütünlüğünü tamamlıyacak zirai sektörün ver
gilendirilmesine muazırız gibi bir fikir ve mü
talâa ortaya atıldı. Bunu burada Saym Seçkin 
arkadaşım söyledi, bunu belki de bir yanlış an
lamaya dayanarak Arif Ertunga arkadaşım söy
ledi ve bunu tekrar ve mükerreren 2 nci defa 
burada Maliye Bakanı Saym Ferid Melen de 
söylediler. 

Muhterem arkadaşlar; biz zirai sektörün, ge
lir vergisinin tekniğe uygun bir şekilde, veya 
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tekniğe uygun gelmiyorsa hiç olmazsa, adalet 
nis'betinde sağlam bir şekilde vergilendirilmesine 
muarız değiliz ki. Nereden çıkarıyorlar bunu? 
IViz asgarî verginin ve asgari vergilendirme .şek
linin adaletsiz ve ieapsız olduğuna inandığımız 
irindir ki, grupıımuz bu şekilde bir vegilendir-
menin memlekette bilhassa ziraat erbabı toplu
luklarında, yaratacağı tahribatı, göstereceği 
tepkiyi ve bunun sosyal yönden de, iktisadi yön
den ı de menfi îTpeiTÜsionkırıııı nazarı itibara 
alarak, burada buna muarız olduğumuzu ifade 
ettik Niçin bundan alerji duyuyorlar? Ne var 
bu şekildeki fikirlerimizi izharda? Ben anlamı
yorum. bunu. Kendisi de benim gibi, biraz şahsı
mı ileri sürerek' söyleyeceğim; heyecan duyuyo
rum, sözcüsü olmakla, 'beraber, şahsan heyecan 
duyuyorum. Çünkü 24 sene, hayatının 24 senesini 
ve İninim büyük bir kısmını, vergicilik sahasında 
geçirmiş bir arkadaşınızım. Ve beraberce kendi
siyle birlikte bu memlekette iptidai bir şekilde 
tatbik edilen vergi sistemlerinin ıslahı hususuıı-
da,heyecan duymuş, çalışmalarından zevk almış 
ve bu çalışmalarından aldığı ilham, heyecan ve 
zevki hâlâ, devam eden naçiz bir arkadaşınız ola
rak konuşuyorum, niçin modern bir vergi siste
mini, niçin ileri atılmış bir hamleyi, niçin müte
kâmil bir sistemi zedeliyoruz? Yok mu başka bir 
buluş, yok mu? başka, bir çare? 

Bu memlekette bu mevzu üzerinde mütahas-
sıs, ihtisas sahibi değerli elemanlar yok mudur? 
Vardır. İstanbul'da vergi reform komisyonu; 
bilhassa Hükümet kurmuştur. Muhterem arka
daşlarım; Reform Komisyonu asgari ve maktu 
vergi gibi iptidai, ieapsız ve adaletsiz bir vergiyi 
teklif etmemiştir, Gelir vergisinin sistemi içinde, 
bünyesi içinde zirai sektör bugün vergilendiril
miştir. Kabul buyurduğunuz madde ile de işte 
bu büyüklüğü ölçüsünde genişleterek ve daha 
ziyade vergi sahası şumullendirilmiştir. 

Biz onun prensibi karşısında değiliz. Belki 
tatbikat şekli karşısında olduk. Ama, esas itiba
riyle başka çare olmadığına g'öre, muayyen bir 
vergilendirme şekli devamedeeektir. Böyle bir 
vergilendirme şekline gitmişken, ortada büyük 
çapla ziraat erbaibı vergi mevzuuna, vergi şümu
lüne alınmışken, tekrardan asgari maktu vergi 
ihdasmdaki maksat nedir? 

Benim vergi bilgim, benim şimdiye, kadar, MO 
küsur senelik bu mevzu üzerindeki çalışmaları
mın bana, verdiği lecrübe ile arz ediyorum, ben 

bunu anlıyamıyorum arkadaşlarını. Anlamıyo
rum ben. Olmaz, böyle bir vergi. Yine de, şahsan 
da ve temsil ettiğim grup namına da heyecanla, 
zevkle, aynı fikri yine de huzurunuzda ifade 
ederim, olmaz bu. Bu, geriye gidiştir. Hakkınız 
yoktur buna, (A. P. sıralarından alkışlar) Ada
letsizdir sayın arkadaşlarım, adaletsizdir. De
ğerli arkadaşlarım, biz niçin vergiyi teşmil et
mek istiyoruz? Vergi ödeme gücüne sahibolaıı 
ziraat çobanına bu vergiyi teşmil etmek istiyo
ruz. Onlardan güçleri nisibetinde vergi almak 
istiyoruz. Asgari vergi, muayyen bir iktidardan 
daha, aşağı olan. ziraat erbabından vergi alınma
sını istihdaf 'eder. Aşağıya tazyiik ya'par. Yulka-
rıya değil. 

Bu kadar acık olan, bu kadar iptidai bir şe
kilde anlaşılacak olan bir mânayı neden bütün 
bir vergi sisteminin karşısında, olduğumuz şek
linde; bize izafe ediliyor? Ben eminim kendileri 
de aynı heyecan ve ilhamla çalışmışlardır. Bu 
şekilde burada çalışan arkadaşlarım da aynı he
yecan ve zevki duymuşlardır. Belki bir malî za
ruret, belki bir plân tasarısının icahı kendilerini 
inanmadığı 'bir dâvanın müdafaasına, sevk ediyor. 
Ama, ben bu dâvanın müdafaasını ne partim na
mına, ne kendi şahsım namına üstüme alamam. 
liürmetlerimle arkadaşlarım. (A. P. sıraların
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ek-
rem Al icarı. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Sakarya) — Aziz arkadaşlarım, müzakereler bi
raz heyecanlı safhaya intikal ettiği için, ben de 
son günlerde dikkatimi çeken bir hususu Yüksek 
Heyetinize, Grupumuz adına arz etmek ihtiyacı
nı duydum. 

Maddenin («ası üzerindeki görüşümüzü daha 
evvel Sayın Necmeddin Küçüker arkadaşımız ifa
de etti. 

Şimdi, hakikaten zirai sektörün vergilendiril
mesi gerektiği ve zirai sektörün, de malî iktidar
la mütenasip vergi vermesi gerektiği, sayın Halle 
Partisi sözcüsünün ifade ettiği gibi, diğer sektör
lerde, vatandaşlar malî kudretiyle mütenasip ver
gi öderken, zirai gelirde de vergi verilmesi hu
susunda, görüyorum ki, Yüce Meclisteki gruplar 
arasında herhangi bir ihtilâf bahis konusu değil. 
Yalnız, yeniden tesis edilmeye çalışılan bu mües
sesenin, Gelir Vergisi sistemiyle bağdaşamadığı, 
bağdaşamıyaeağı ve bu sistemin Gelir Vergisin-
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de bir geriye gidiş mânasını taşıyacağı da mu
hakkaktır. Bu hususları daha önceki konuşmamız
da da arz etmiştim. 

Bir hususa şimdi dikkatinizi çekeceğim. Bu 
madde dolayısiyle, son günlerde, biliyorsunuz, 
vergi ödeme ayı, beyanname verme ayı dün sotıa 
erdi, zirai gelirler konusunda, Gelir Vergisi Ka
nununun 52 nci maddesinin son fıkrası küçük 
çiftçi muafiyet ölçülerini istisna hadlerini ortak
lıkların yekûn işledikleri araziye göre, yekûn ge
lirlerine göre tesbit etmektedir. 

Şimdi bu madde dolayısiyle bakın nasıl bir 
vaziyet doğacak ki doğduğunu bu madde daha 
mevcut değilken doğduğunu bizzat müşahade et
tiğim için Yüce Heyetinize arz etmek ihtiyacını 
duydum.. Bizim zirai bünyemizde ' umumiyetle, 
çok yakından bilir bütün arkadaşlarım, işletme
ler, ortaklıklar şeklinde yürütülür. Yani bir şah
sın bir köyde üç - beş yüz dönüm bir - iki yüz dü
nüm arazisi mevcuttur. Bu arazi sahipleri umu
miyetle kasabalarımızda, şehirlerimizde bulurum 
vatandaşlardır. Kasabalarda, şehirlerde bulurum 
vatandaşlar, ticari gelirleri dolayısiyle Gelir Yer
gisine tabidirler. 

Köyde, o köyde arazisi olmıyan 3 tane 5 ta
ne vatandaşımız onun arazisini işlemekte, onun 
arazisini işliyen bu küçük çiftçiler, onunla bir
likte ortaklık tesis etmiş bulunmak'tadi'i'lar. 
Şimdi Gelir Vergisi tatbikatı1 bakımından bakın 
nasıl 'bir vaziyet, doğmuştur: O, a imişiz çiftçi 
vatandaşlar, bu vatandaşın farazisini işledikleri 
için 4 kişilik, 5 kişilik, 6 kişilik bir ontaklık yap
mış sayılmakta, Maliye Dairesince. Binaena
leyh, vergiye tâbi olması, 'küçük çiftçinin mu
afiyete girmesi bakımlından hudutları yekûn ola
rak arazimin miktarları tesbit edilmektedir. 
Böyle olunca, esas arazi sahibi, ticareti do
layısiyle veya ziraat ten yekûn hudutlar alın
dığı için Gelir Vergisine tâbi olması gereken 
vatandaştır, o vergisini ödemelidir. Ama istis
nalar, onunla beraber ortakçılık, yapan vatan
daşlara tatbik edilmediği için, bizzat müşahede 
ettim arkadaşlar, köyünde oturduğu evinin 
üzerine 'kiremit döşiyemc'miş, mısır sapı dediği
miz sapla, evini kapatmış, olan bir iki tane kü
çük çiftçi vatandaş Gelir Vergisine tâbi tutul
muş. Şimdi, müesseseyi müdafaa etmek çok gü
zel şey... Hep nera'ber müdafaa edelim. Ama 
müessese bazen, kötü bir şekilde 'kurulursa, 'kötü 
tatbikat yapılırsa, ben Tnüşaıhade ettim, ortafc-
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lık şeklinde çalışmayan 100 - 160 dönüm ara* 
zisi bulunan, köydeki vatandaş, vergi ile hiç 
ilgilenmiyor; 'amıa 3 dönüm1, 5 dönüm, 10 dönüm 
20 dönüm arazisini eken vatandaş,, gelir vergi
sine talbi tutuluyor ve 25 lira gelir vergisi, 60 
lira tasarruf bonosu ve vergi ödiyen va
tandaşla rumı, köyde küçük çiftçi muafiyetinin 
•mutlaka içinde olan vat and aşlanma bizzat mü-
ş ak ad e ettim. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir de, bu ınad-
denin tatbikatına girecek olursak; biraz ev
vel, Gelirler Umum 'Müdürü arkadaşıma sor
dum ; peki bu maddenin tatbikatında ne ola
cak, dedim. Gelir Vergisi istisna hadleri ba
kını ınd an, 2 500 liralık had, şimdi yeni şekle 
göre, bu vatandaşlara tatbik edilecek imi? 
«Onlar ancak, salışları dolayısiyle ödedikleri 
vergileri, bu götürü vergiden fazla olduğu 
takdirde bundan istifade eddbilirler, götürü 
vergi bakımından, bundan istifade edemezler.» 
dedi arkadaşımı. Bilmiyorum, yanlışsa Maliye 
Vekili arkadaşımız beni tashih buyursunlar. 
Şu halde, biraz evvel arz ettim, küçük çiftçi 
muafiyetinden istifade etmesi ieabeden vatan
daşlarımız buradan şu asgari vergiyi, ektik
leri arazi miktarına göre ödemek 'mecburiyetin
de kalacaklardır. Ziraatte istikrarsızlık dolayı
siyle bir sene kazanç sağlar, bir sene sağla
maz. Bunları bir tarafa .atıyoruz, bir de böyle, 
asgari vergi diye, ki Türk zirai 'bünyesi bu çe
şit ortaklıkla, işliyen bir zirai bünyedir; umu-' 

aniyelle asıl vergilendirilmesi ieabeden, ortak
lık halinde çalışmıyan vatandaşlar, vergi hu
dudu dışında kalmak imkânına kavuşacak, 
ortaklık yıa.pmıak suretiyle küçük çiftçi mua
fiyetleri iıçinde toprak işlediği ıha İde, ortaklı
ğın yekûn rakamları dolayısiyle, bunun dışı
na çıkmak gibi bir duruıma giren küçük çift
çilerimiz, köylülerimiz de şu asgari vergiyi 
ödemek külfeti altına sokulacaktır. Bu da. 
kanaatimce, .hakikaten yarın tatlbikaıtta büyük 
mahzurlar doğuracaktı'. Ve eminim iki, bir 
senelik tatbikat sonunda, bizızıat Hükümet, 
«Bu kanun, bu şekliyle; sureti katiyede tatbik 
edilemez.» demek mecburiyetinde kalacaktır. 
Onun için, 'Sayın Maliye Bakanı başta olmak 
üzere Sayın Hükümetten istirhamı ediyorum, 
mevcut hükümler dahi, ki 52 ne'i maddenin 
ıınânasıuı izan etti Ferid Bey arkadaşım, biraz 
evvel, kendisine sorduğum zamıan, «Ne yapa-
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lırn, muvazaa yolu ile ortaklıkları önlemek 
için bu tedbiri .aldık.» dedi, ama, zirai bünye
mizdeki ortaklıklar', ta asırlardan beri .geliş
miş 'bir zirai işletmecilik şeklidir, bir mahzu
ru önliyeceğiz derken, küçük çiftçileri, mua
fiyet hududu içinde -bırakacağımız küçük çift-
»çileri vergilendirip, asıl vergi adaleti bakı
mından teklif etmek istediğimiz çiftçiyi vergi 
dışında bırakmak gibi 'bir dunumla karşı kar
şıya kalacağımızı' ,arz etmek isterim. Bu iti
barla ıbu maddeyi, bu müesseseyi kaibul etmez
sek daha isabetli 'hareket etmiş oluruz, zanne
derim. (Alkışlar) 

(BAŞKAN'— Hükümet adına Sayın Maliye 
Bakanı buyurun. 

KÂMİL ÎNAL ('Bolu) — Grup adına söz is
tiyorum, 
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insandan vergi almak adaletsizliktir. Sayın Ma
liye Bakanı dedi ki «adaletli vergiyi nereden 
alacağız?» kazanırsa vatandaş, alalım... Defter 
tutuyor. Defterini tuttuğu halde «ben zarar el
tini» diyor... ITalbuki '.Hükümet «senin zararını 
dinlemiyorum» diyor. Zararını dinlemiyorum de
diğimiz zaman adaletli olur mu bu vergi?.. Bu 
duruma göre biz, çiftçi kâr etsin, zarar etsin, ta
sarıda tesbit edilen ölçüler aşıldığı zaman vergi 
alma durumuna gidiyoruz. Bu durum Gelir Ver
gisi prensibine de uymaz. Gelir Vergisi prensi
bine uymadığına göre, bu maddenin tasarıdan 

-çıkarılması hakkında Millet Partisi Grupu adına 
ve şahsımız adına değişiklik önergeleri verdik. 
Değişiklik önergelerinin tasvip Duyurulmasını is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Maliye 
Vekili buyurun. 

AHMUT TAUTAK1I/IG (Uşak) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Ahmet 
Tahtakılıç da O. K. M. P. Grupu adına söz iste
miş bulunmaktadır. Müsaade1 ederseniz o da gö
rüşsün. 

MAL tYM B A KANJ F MR11) MELEN — 
Peki efendim. 

Ti AŞ KAN — Sayın Tahtakılıç buyurun. 
O. K. M. P. GRUPU ADİNA AİLMKT TAII-

TAKTLİG ([TşalO— Muhterem arkadaşlar, bu 
madde; bütün arkadaşlar ifade ettiler ki, haki
katen tasarının en mühim maddesidir. O halde 
birbirimizi ikna metodu içerisinde bu meselenin 
Türkiye'deki ziraate ve ekonomik bünyeye uy
gun olup olmadığını tâyin ederek bu madde hak
kında rey kullanmalıyız. Müsaade ederseniz si
ze bir hâtıramı naklederek bağlıyacağım. 

1946 yılında, Milletvekili olduğum zaman, 
Sayım Vergisi ile Yol Vergisine hükümetler sı
kı sıkıya bağlı idi. Halbuki ondan sonra Sayım 
Vergisinin kalkması ile, yani çift hayvanından 
dahi bir vergi alma sistemin kalkması ile Türk 
ekonomisi istifade etmiştir ve gelmiştir, vergi 
kaynakları artmıştır. Hayvancılık biraz serpil
miştir. Realiteleri olduğu gibi görelim, ağılsız, 
alımsız, fennî hiçbir esasa istinadetmiyen de
vam eden ziraat t e hakikaten vergilendirme mev
zuunda bu tarzda götürü ye de gidersek, iktisadi 
neticesi müspet mi olur, menfi mi olur, mese
lesinde, Sayın Maliye Vekili başta olmak üzere, 

[BAŞKAN — .Sayın iBaikan, Millet Partisi 
Grupu adına Sayın Kâmil İnal sö*z istemiştir. 
Müsaade ederseniz onu da dinledikten sonra 
cevap verirsiniz. 

MALÎ VE BAKANT FBRlD MELEN — Olur 
efendim. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupiı adına 
'Sayın Kâmil İnal, buyurun. 

M. P. GRUPIT ADİNA KÂMÎL İNAL (Bo
lu) — Muhterem arkadaşlar, bu madde üzerin
de bütün gruplar fikirlerini izah ettiler. Bizim 
vergilerin prensibi üzerinde, vergiler alınmasın 
diye, bir itirazımız yoktur. Fakat prensipler 
üzerinde daima itirazımız var. Bu durumu Sa
yın Hocam Tosbi ve benden evvel konuşan ar
kadaşlar gayet güzel ifade ettiler. 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle, 
zarar eden çiftçiden de vergi alınması durumuna 
gidiliyor. Meselâ, Sayın Maliye Bakanı burada 
açıkladılar. Zarar edenlerden vergi tarh edil-
miyeeek. Fakat bir hayvanı ölen, koşum ökü
zü ölen bir köylüden, - koşum öküzünün fiyatı 
hali hazırda 3 000 küsur lira. bunun zararını 
gösteremiyecektir. Maktu bir şeye göre, grup
lara göre, meselâ 151. dönüm eken, 26 tane hay
vanı olan bir insana, vergi vereceksin, deniyor. 
Verginin adı, Gelir Vergisi... Geliri olmadığına 
göre, vergiyi vatandaş nereden verecek? Serma
yesinden verecek... Sermayesinden alman vergi, 
Arazi Vergisi olur, götürü vergi olur. İşte bu
nun için, buradaki 10 ncu maddenin Gelir Ver
gisinin içinden çıkarılması şarttır. Kazanmıyan 
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tekrar düşünmek mecburiyetindeyiz. Kanaatim 
odur ki arkadaşlar, Gelir Vergisi sisteminde, ge
çen seneler hakikaten reform mahiyetini taşıyan 
birtakım tedbirler aldık, yatırım hadlerini kabul 
ettik. Zarar ettiğimiz sene, ertesi sene, O el ir 
Vergisine mahsubetmek esası vergiye yatıyor. 
Gelir Vergisi prensibinde ziraat için bunu da 
kabul etmiyoruz, % 70 masraf kabul ediyoruz, 
diyorlar arkadaşlar. Ziraatı bizzat yapan va
tandaşlar, ancak ziratten belki % 70 masrafla 
kurtulabilirler. Fakat ziraatı vasıtalı olarak 
yaptıran vatandaşlar, % 70 masrafla ziraati ka
patabilirlere o sene muvaffak bir ziraat yapmış 
olurlar. Onun için, geliniz bu mevzuu açık açık. 
birbirimizi ikna etme metodu ile görüşelim. Şim
di arkadaşlarım, realiteyi bir günde değiştire
mezsiniz. Memleketimiz nüfusunun % 70 i zi
raatte uğraşır. İngiltere'de nüfusun % 80 ni şe
hirlerde oturuyor. Biz de nüfusun % 72 si zi-
raatle ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bir kuyu kaz-
dırabilecek vatandaşa Ziraat Bankasından kredi 
vermek için bir sistem takibediyoruz. Günkü 
kuyusu yok, sulaması yok, fennî ziraat vasıta
ları yok. Bu tarzda devam eden bir ziraat sek
töründe gelir beyanına istinadeden bir ölçünün 
haricinde, Sayın Tosbi arkadaşımın ifade etti
ği gibi, hakikaten maktu bir vergi sistemine gi
derken bu kanunun neticesi, benim kanaatime 
göre, ekonomik olmaz. Ziraatle uğraşan arka
daşlar bilirler, mcyvacılığımız her sene mahsul 
vermez. Niye? Fennî bakıma sahip değildir. 
Hayvancılığımız, Ağıllar Kanunu çıkalı 40 sene 
olmuş, hâlâ kar altında, yaşta yatan hayvan
cılar vardır, kaymakamlığımdan biliyorum, iki 
katır yükü nohut-samanını bir kar fırtınası olup 
da ağılları, hayvanları mahsur kaldığı zaman 
gönderebilir bir hayvancı. Ne ağılı vardır, ne 
tetbiri vardır. Bu derecede tabiatın şartlarına 
terk edilmiş bir ziraatte mutlak maktu vergi ala
caksak, onun sistemi başkadır arkadaşlar. Arazi 
Vergisine, arazinin kaldırabileceği bir ölçüde ver
gi koruz. Bu şekilde vergilendirmek mümkün 
olur. Fakat böylece Gelir Vergisi esasından, 
hem arkadaşların izah ettiği prensipleri feda ede
rek, hem de tarladan vergi almak suretiyle, ver
gilendirme yoluna gidersek ekonomik neticesi, 
alacağımız vergilerle meydana getireceğimiz ya
tırımların, ekonomik neticesinden daha fazla 
olur. Bunu ikna metodu içinde, hakikaten uzun 
uzadıya görüşelim. Sayın Maliye Bakanı, din-
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lediği izahat karşısında realitelerin içerisine gir
sin. Arkadaşlar. îkinci Dünya Harbinin şart
ları içerisinde, erkoyma •sisteminden, !bu ımemleke-
ti felâkete uğratmıştır. Niçin? El koyma siste
mi, yeşil ekinin tahmini esasına dayanıyordu, 
bir kontrol esasına dayanıyordu, aşar sisteminden 
daha berbat bir sisteme dayanıyordu, kontrol 
sistemi tesadüflere dayanıyordu. Biz girmedi
ğimiz Dünya Harbinden zengin çıkacağımızı 
farz ederken, girmediğimiz bir Dünya Harbin
den aç ve sefil çıktık. O halde Türkiye ziraatinin 
bünyesine birkaç ağa tipi ağadan vergi alacağız 
derken ziraatın özüne, bünyesine de zarar vere
ceğiz. Onu yeniden techizatlandırmakda fennî 
Ölçülerle ziraat yapmaya gitmekte, her türlü zi
raati inkişaf ettirecek tedbirlerden alıkoyarak, 
ziraati terke mecbur edecek bir noktaya kadar 
gidebiliriz. 

Onun için. Maliye Bakanı çiftçiyi Gelir Ver
gisi sisteminden ayırsın, çiftçi başına bir vergi 
alacaksa, o zaman bu ölçü başka türlü de olur. 
Fakat Gelir Vergisi sistemini getireceksek, kork 
mı yal im, arkadaşlar. 1949 senesinde Gelir Ver
gisi sistemine gittiğimiz zaman, herkesin kanaa
ti, Gelir Vergisinden beklenen hasılatın alınamı-
yacağı merkezinde idi. Halbuki tatbikat göster
di ki, îsmail Rüştü Aksal.'in Maliye Vekili ola
rak ismini hürmetle anarım, o zaman bunu ce
saretle getirdi. Bugün Gelir Vergisinin boşluk
larını doldurmak için tedbir alıyoruz, fakat sis
temden ayrılmıyoruz. Onun için ziraati, ne kü
çük esnafa benzetelim, ne diğer işlere benzetelim. 
Ziraatte Gelir Vergisi sistemini tatbik edeceksek, 
maktu sisteme doğru giden ve illâ asgari bir 
vergiyi alma esasına giden bu maddeden mutla
ka vazgeçelim, arkadaşlar, bu mevzuda birbi
rimizi ikna ederek bir neticeye varırsak göre
ceğiz ki, Gelir Vergisinin ziraate teşmilini çok 
iyi bir temelle başlamış gibi vergisini ticarete 
teşmil ederken asgari hadlerle başladık ve inki
şaf ettirdik. Bugün Gelir Vergisinden istihsal 
ettiğimiz kaçakçılık Ölçüleri ne olursa olsun, müs
pet bir neticedir. Ziraatte de aynı neticeyi ala
cağımıza kaaniim. Onun için bu maddeyi Hükü
metin geri almasını ve bugünkü müzakerelerin 
ışığı altında bu maddeyi yeniden getirmesini şah
san teklif ediyorum, grup adına teklif ediyo
rum. Bu hususta grup adına bir takririmiz var- . 
dır. Bu takririn nazarı itibara alınmasını, hür
metlerimle rica ederim. 
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Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz. 

MALÎYE BAKANI FERİ I) MULEN — 
Sayın arkadaşlarım, evvelâ şunu arz (deyim 
ki, ideal olan usul değildir. Şu usul veya bu 
usul, demokratik veya değil. İdeal olanı, bizi 
vergi eşitliğine ve vergi adaletine götürecek de 
demiyorum, ona yaklaştıracak bir sistemdir. 
Usullerin bizatihi mahzurları, hataları olur, su
su olur, busu olur. Ama bütün bunlara rağmen. 
hangisi kusurlu olur, hatalı olur, hangisi bizi 
vergi adaletine yaklaştın yorsa onu tercih ötmek 
lâzımdır. 

Şimdi, bir mevzuu vergilendiriyoruz. Hiçbir 
vergi ziyamı önliyecek bir tedbirimiz yoktur. Ge
çen sene kabul ettik, bir yıl tecrübesini yaptık. 
Bir kısım mükellefler, titiz mükellefler, hakikaten 
vergi borcunu, namus borcu sayan vatandaşlar, 
eksiksiz olarak kazançlarını beyan ediyorlar. Bu
nun yanında aynı kuşkuyu duymıyan başka mü
kellefler de ya hiç beyan etmiyorlar, ya az beyan 
ediyorlar, yahut da zarar ettiklerini söylüyorlar. 
Aynı miktarda kazanç elde ettikleri halde sistem 
olarak idealdir, ötekisi. Antidemokratik bir şey 
yoktur. Gelir Vergisi prensiplerine ve sairesine 
uygundur. Ama görüyorsunuz doğurduğu netice 
nedir, ne yapıyor? Bizi vergi adaletine götürmek 
şöyle dursun namuslu vatandaşı ötekisinin karşı
sında gayet kötü bir duruma, nâmüsait bir duru
ma sokuyor. Hattâ birçok ahvalde rekabet edemi-
yecek, yaşıyamıyacak bir hale sokuyor. Piyasada 
dahi yanyana yaşıyamıyacak bir hale sokuyor. 
Şimdi bu sistem demokratiktir. Gelir Vergisi 
prensiplerine uygundur, ama netice bakımından 
nedir? Netice bakımından hakikaten bir fiyasko
dur. Şu halde Öteki tedbiri alıyoruz, ne yapıyo
ruz? Bir tedbir getiriyoruz. Bu tedbirle hiç olmaz
sa bu türlü vatandaşları asgari bir miktarı ödeme
ye mecbur edecek bir usul getiriyoruz. Belki mah
zurları vardır, kusurları vardır. Bâzı halde, zarar 
ettiği halde vergi ödeme durumuna düşecektir. 
Kaldı ki, bunları telâfi edecek usuller de koyuyo
ruz. Zarar daima ertesi yıla kabili devirdir Ge
lir Vergisi sisteminde, zararlar beş sene devredi
lir. Bir sene maktu vergiyi öder. Ama beyanna
mesinde, beyan ettiği zararı ertesi sene kârından 
mahsubedilmek suretiyle bir evvelki yılda öde
diği maktu vergiyi bu suretle ertesi yıl telâfi et
miş olur. Yani bu mahzur esasen bir miktar geç 
olarak ortadan kalkmış oluyor, öteki mekanizma 
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sebebiyle, ufak tefek kusurları vardır. Fakat tas
vir ettiğim birinci şekle nazaran bizi vergi adale
tine yaklaştırmak bakımından şayanı tercih görül
mek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı daha bu ve
sile ile arz edeyim; madem ki, Gelir Vergisi bu ka
dar güçtür, Gelir Vergisinin bünyesine uymıyan 
usullerine gitmek yerine, bunlardan Arazi Vergi
si alalım, meseleyi bitirelim. Muhterem arkadaş
larım, Gelir Vergisine gitmemizde sadece zirai 
sektörü Gelir Vergisine tabi tutmak hedefi yoktur. 
Bu bir hedeftir. Ama, bunun yanında, Gelir Ver
gisi sistemini tamamlama vardır. Gelir Vergisin
de vergi ziyamı n bu nisbette büyük olmasının 
başlıca sebebi, bu kapının açık olmasındadır. Bu 
kapı açık olduğu müddetçe biz, zirai sektörle te
masta olan tüccardan, bilhassa ihracatçılardan 
yeteri kadar vergi alamıyoruz, arkadaşlarım. Zi
rai maddeler ihracedenlcrden yeteri kadar vergi 
alamıyoruz. Sebep, ziraatçinin Gelir Vergisine 
tabi olmamasıdır. 8 liraya aldığı tütünü 11 lira 
olarak fatura ediyor alırken. Çünkü, satıcı Gelir 
Vergisine tabi olmadığı için, istediği vesikayı ver
mekte bir mahzur görmez. Ama satıcıyı yani zira-
atçiyi Gelir Vergisine tabi tutarsak, 30 bin lirayı 
aştığın takdirde seni Gelir Vergisine tabi tutuyo
rum, dersem o vakit bu vesikayı cömertçe 
vermekten elbette çekinecektir. Ve o vakit 
biz alıcıyı, ihracatçıyı, istediğimiz nisbette 
veyahut kanunun emrettiği hadde vergilen
dirmek imkânını bulacağız. Sanayide de 
böyledir. Başka ticaret erbabı böyledir. Bu nok
tada ısrar etmemizin başlıca sebebi sadece tarım
cıyı, çok kazanan çiftçiye ve saireyi, vergilendir
mek değil, Gelir Vergisini aversiyon fişkal dedi
ğimiz bir illetten hiç olmazsa, bir nisbet dâhilin
de kurtarmayı hedef tutuyoruz. Bu sebepten bun
da İsrar ediyoruz. 

Ama bunu yaparken, arz ettiğim gibi, bu 
sahadaki vergiyi bir iane olmaktan da kurtar
mak lâzımdır. Takdir edersiniz ki, Gelir Ver
gisinin ziraat sahasında kontrolü, bildiğimiz 
usullerle inceleme yol iyi e kontrolü müşkül
dür. Başka metodu, kâr haddini ve saireyi 
tatbik etmediğimize göre, ufak tefek kusur
ları olmasına rağmen böyle bir asgari haddi. 
buraya tatbik etmemiz geçirdiğimiz bu sene
nin tecrübesinde göstermiştir ki, zaruridir. Aksi 
halde, bu saha yine gelecek sene büyük bir 
başarısızlıkla, neticelenecektir. O vakit, Yük-
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sok • Meclisiniz tarım sahasını belki bundan 
daha geri bir usulle, daha, götürü bir usulle, 
daha kallavi bir usulle vergilendirme zarure
tini duyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Alican'ın 
üzeninde durduğu noktaya gelince; ortaklık
lar' meselesi, geçen yıl Yüksek Meclisin, Hü
kümet tasarısına ilâve ettiği bir hükümle bir 
muafiyet, bir istisna daha kondu. «Gelir Ver
gisine, ölçüler bakımından giren mükellefle
rin elde ettikleri kazancın 5 bin 'lirası Gelir 
Vergisinden muaftır» dendi, Bu sene de aynı 
hükmü getiriyoruz. Bakınız bu yıl tatbikatta 
ne gördük; birçok çiftliklerde çiftlik sahi
binin yanında işçi olarak çalışanlar hik
meti hüda ortak oldular, karşıımıza çıktılar. 
Çiftlikten elde edilen kazanç taksime uğradı. 
Çiftlik -sahibinin yanıbaşmda 10 - 15 - 20 tane 
ortak çiftçi -beyanname verdiler. Fakat hiçbi
risi vergi vermediler. Kazanç taksime uğradı 
ve bütün bu hâsılat vergisiz olarak ortada. 
kaldı. Bu sebeple bu muafiyeti, bir defa da
ha ortaklığa tatbik etmek mecburiyeti ile 
karşıkarşıya kaldı'k. Bundan bir mahzur doğ
madı mı? Hiç şüphesiz »Mayın Aliean'ın or
taya attığı mahzur doğmuştur. Ama. o ıkabili 
telâfidir, çünkü Gelir Vergisi nihayet taksi
me uğrıyor. Bir ortak kendi hissesine düşen 
miktar üzerinden teklif edecektir ve ortak
lık için teklif edilen muafiyetten kendi his
sesine düşen .miktarda istifade edecektir. Ayrıca 
en az geçim indirimi tatbik edilecektir, de
riye esasen vergilendirilecek büyük bir şey 
kalmıya çaktır. Sayın arkadaşımızın da işaret 
ettiği gibi, 25 - 30 lira gibi bir külfet kalır. 
Bundan evvel arz ettiğim mahzur karşısında, 
bunu da göze almakta, zaruret vardır. Aksi 
halde aksi sistem devam ettirilirse yine bin
lerce beyannemo alırız. Fakat vergi alamayız, 
bunu arz edeyim. 

Millet Partisi sözcüsü arkadaşımız, koşum 
öküzünün zararının dahi kaydettiremiyece-
ğiz, dediler. Biraz evvel de arz ettim; götürü 
vergi buna mâni değil. Beyanname üzerinde 
ıtahakikulk öden vergide ıbir zararı ımeveut ise, 
o zararı ertesi seneye devredilmek durumu ola
bilecek. 

Bu ıseuo götürü vergiyi ödiıyecekıtir asma, 
bunu ertesi sene kazancından mahsuıbetmek su-
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retiyle o yılın vergisini daha az vermek su
retiyle bu zararı bir yıl telâfi etmek imkâ
nını bulacaktır. 

Sayın Tahtakılıç, zannediyorum, maddenin 
geri alınmasını istedi. Eğer söylediğinin ışığı 
altında hareket etmek lâzımgelirse bu madde
yi geni alarak düzeltmeye imkân kalmaz. Bu 
madde reddedilir. Çünkü bu maddenin düzelti
lecek tarafı yoktur. Encümen tam, kâmil metni 
vermiştir. 

Sayın G ursan arkadaşımın konuşmasında bir 
tarizi oldu; plâna inanmadığı halde plânı müda
faa eden bir insan olarak beni tasvir etti. Plâna 
inanıp inanmadığımı... (Soldan gürültüler) Ona 
benziyen bir ifadede bulundu. Ben kendisine şu
nu söylemek isterim; plân stratejisi denen vesi
kanın altında kendilerinin de imzası vardır. Fa
kat her konuşmasında o vesikayı inkâr etmekte
dir. (Soldan gürültüler) 

İHSAN GÜRSAN (îzmir) — İzah edece
ğim... 

BAŞKAN — Nedir Sayın Gursan ? 
' İHSAN GÜRHAN (izmir) - - Tavzih edece

ği mef endim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN GÜRSAN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, biraz da miza'hi safhaya, girdi, vazi
yet. 

Şurada uzun bir konuşma yaptım; belki bi
raz da heyecana, düştüm. Bu heyecanımı da be
nim bu mevzuda, maliye safhasında, uzun müd
det çalışmama verin. 'Sanki kendi evlâdı bir şa
mar yemiş veya bir taraftan Ibir iğne dokunul
muş gibi bir 'hassasiyet duyuyorum. Mazur gö
rün beni ama söylemediğim, aklımın kenarın
dan dahi geçmiyen, temas bile etmediğim bir 
mevzuu, plânın karşısında imişim gibi bir mev
zuu hiç yoktan ortaya çıkarması doğrusu çok 
garip. 

Muhterem arkadaşımdan, Sayın Bakandan, 
çok rica ederim, mesuliyetlerinin, vazifelerinin 
icabı olan dikkati göstererek, büyük bir parti 
Meclis Grupunun temsilcisi olarak konuşan ada
mın sözlerini dikkatle dinlesinler. Hürmetle
rimle. (Soldan şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN —• Grupları adına söz alan arka
daşlarımız konuşmuşlardır. Şimdi, şaihısları adı
na konuşacak arkadaşlara söz vereceğim. 
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Buyurun Sayın Sa(bri Keskin. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Konuşmala

rın, lehte, aleyhte ve üzerinde olarak sıraya kon
masını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Ahmet Üstün, konuşma
ların lehte, aleyhte ve üzerinde olarak tertiplen
mesini ve münavebe ile söz verilmesini talebet-
mektedir. Bu takibi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenkr... Kabul edilmiştir. 

Şimdi söz alan arkadaşların isimlerini oku
yorum : 

Sayın Mustafa Kemal Karan? Üzerinde, Sa
yın Yusuf Aktimur? Aleyhinde. Saym Nihat 
Diler? Aleyhinde. Saym Rafet Aksoy? Aleyhin
de. Sayın Zeyyat Kocamemi? Üzerinde. Saym 
Arif Hikmet Güner? Üzerinde. Saym Mehmet 
Geçioğlu? Üzerinde. Sayın Arif Ertunga? Lehin
de. Saym Sabahattin Savacı? Aleyhinde. Saym 
Ahmet Üstün? Lehinde. 

Buyurunuz Saym Saibri Keskin. 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Değerli 

arkadaşlarım; getirilen tasarının, geçici onuncu 
maddesi ile zirai kazançlarda bir asgari mükel
lefiyet ihdas olunmaktadır. 

Hatırlanacağı üzere; zirai kazançların vergi
lendirilmesi bahis konusu olunca, muhtelif görüş
ler ortaya atılmış, bâzı çevreler, Kaldor'un tavsi
ye ettiği esaslar dâhilinde, işin halledilmesini is
temişlerdir. Kaldor'un tavsiyelerinin neler oldu
ğu Yüksek Heyetinizin malûmudur. Hatırlat
mak maksadiyle kısaca ana hatlarını tebarüz et
tirmek lâzımgelir; Kaldor, zirai kazançların, 
toprağın potansiyel verimine göre vergilendiril
mesini tavsiye etmekte idi. Bu sistem kabul 
olunduğu takdirde, Türkiye'nin toprakları in-
bat kudretleri bakımından, tetkik ve inceleme
ye tabi tutulacak, vaziyet ve şartlarına göre sı
nıflara ayrılarak, her sınıf toprağın senede ne 
miktar sahihine gelir temin etmesi gerekeceği 
noktasından hareketle vergiye tahi tutulacaktır. 

G-ene muhterem »arkadaşlarımın malûmları 
olduğu üzere, o tarihte iş 'başında 'bulunan İkin
ci Karma Hükümet bu sisteme itibar etmemiş
tir. Saym Maliye Bakanı Melen bu sistemi tav
siye eden ibâzı zevatta ıgeçen seme yapılan ibütçe 
müzakereleri sırasında, Karma Bütçe Komisyo
nunda, «Kaldor sisteminin modern bir sistem ol
madığını, hattâ yeni istiklâline kavuşmuş bâzı 
Afrika ülkelerinde dahi benimsenmediğini ha
tırlatmıştır. Ve o tarihte iş başında bulunan Hü-
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kümet zirai kazançları da Gelir Vergisi sistemi 
içinde vergilendirmeyi modern vergicilik anlayı
şının ve vergi prensiplerinin ışığı altında kabul 
etmişti. 

Muhterem arkadaşlarım, asgari mükellefiyet 
ihdas eden bu madde acaba Hükümet tarafın
dan iddia edildiği gibi Gelir Vergisi prensipleri
ne uygun bulunmakta mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, Gelir Vergisi siste
mi, malûmunuz olduğu üzere bir takvim yılı zar
fında her hangi bir mükellefin bir hükmi şah
siyetin zirai, ticari veya sınai faaliyetleri içeri
sinde elde ettiği hasılattan, Anayasamızın der
piş ettiği prensip ışığı altında, muayyen bir nis-
bet dâhilinde, Hükümete verdiği vergidir. Ver
ginin sistemi, prensibi budur. Herkes gerçek ka
zancına göre vergi vermekle mükelleftir. Getiri
len bu asgari mükellefiyet, geçici bu 10 ncu 
madde kalbul edildiği takdirde, acaba Gelir Ver
gimizin en esaslı bir prensibi olan, kazanca göre 
verme prensibi zedelenmiş olmıyacak mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, adaletten, hakkani
yetten bahsedildi. Geçen sene, hâtıralarınızı ta-
zalemek için bir noktayı arz edeceğim, bu kür
süden konuşan bir milletvekili arkadaşımız, çift
çinin dar imkânları içinde Gelir Vergisine tabi 
tutulmamasmı, esasen borç içinde bulunduğunu, 
binaenaleyh daha fazla üzülmemesini, yana ya
kıla, istemişti. O arkadaşımızın bu kabil mütalâ
ası karşısında bakın Saym Maliye Bakanı Ferid 
Melen o tarihte ne diyordu; Aynen okuyorum, 
arkadaşlar, zabıtlardan: «Bu verginin esası ger
çek gelire dayanır. Zarar edenden vergi almıyo
ruz. Bu verginin hususiyeti oradadır. Vergiyi 
dönüm basma götürü olarak alırsak çiftçi o za
man behemahal vergi verecektir. Bu esasta ise 
kazanç olmadıkça vergi vermek yoktur. »Safi 
kazanç mevcutsa vergi verecektir.» 

Muhterem arkadaşlar, şu okuduğum cümle
ler, Saym Melen'in geçen sene Yüce Meclis hu
zurunda hu vergi ile alâkalı sözleridir. Aradan 
geçen bir senelik müddet zarfında, gene Saym 
Melen'in jbiraz evvel ıserd ettiği ımültalâalarla, bu 
cümleleri karşılaştırdığımız takdirde, bugün ge
tirilen sistemin Gelir Vergisi prensiplerine uy
gun olup olmadığını, her biriniz takdir etmek 
kudretine sahipsiniz. 

Değerli arkadaşlarım; asgari mükellefiyet 
ihdas eden bu madde, iddia edildiği gibi, sosyal 
adalet prensiplerine de muhaliftir. Saym Maliye 
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Bakanı ve Hükümet, vergilerle sosyal adaleti 
tanzim edeceği iddiasındadır. Halbuki bu mad
de bunun tam zıttı bir -davranışı ortaya koymak
tadır. 

Mulhterem arkadaşlarım, takdirlerinize ve 
vicdanlarınıza lıitabediyorum. Garbî - Anadolu'
nun imbat kuvveti yüksek topraklan ile, Sivas 
veya Erzurum'un çorak topraklarını işliyen 
çiftçiler veya Adapazarı'nm münbit toprakları 
ile Kastamonu'nun kıraç toprakları birbirinin 
aynı mütalâa olunabilir mi? Aynı ölçüler dâhi
linde vergiye tabi, tutulabilir mi 1 

Bu madde, Kaldor'un sisteminden de geride 
bir niaJhiyet arz etmektedir. Muhterem arkadaş
larım. Çünkü,. Kaldor, hiç olmazsa, toprağı böl
gelere, durumuna yapısına, hülâsa inbat kudre
tine göre sınıflandırıyor, ona göre vergilendiri
yordu. Getirilen tasarıda bütün bunlar bir kena
ra 'bırakılmıştır. 

Bu madde reform anlayışına uygun düşme
mektedir. Zira Reform, bir profesörümüzün ta
rifine göre, «Kelime mânası itibariyle, mevcut 
sistemi kökünden değiştirmeden bâzı kısmi ilâ
veler ve değiştirmelerle ıslah teşebbüsü» dür. 

Getirilen madde sistemin esasını tahribeden 
bir mahiyet taşıdığına göre, reform ile uzaktan 
yakından bir ilgisi bulunmadığı gibi tamamen 
vergiciliği iptidai bir şekle itmektedir. 

Bu maddenin kalbulü netice olarak, zaten 
perişan ve borç içinde bulunan çiftçilerimizin 
daha da ezilmesini intacedecektir. 

Mu'hterem arkadaşlarım, acaba üç. sene üs-
tüste bir mahsul alamıyan müsthsıl, ne şekilde 
bu asgari vergiyi verecektir? Bendeniz bunu 
merak etmekteyim. 

Yüce Heyetinizden, Gelir Vergisi sistemimi
ze sosyal adalet ilkelerine ve hakkaniyete uygun 
olmıyan bu maddeyi kabul etmemenizi ve mad
denin tasarıdan çıkarılması hususunda Yüksek 
Riyasete takdim ettiğimiz önergemize iltifat bu
yurmanızı saygılarımla istirham ederim. 

BAŞKAN —• Saym Mustafa Kemal Karan 
üzerinde buyurunuz efendim. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 
Aziz arkadaşlarım, kanunun tümü üzerinde ko
nuştuğumuz zaman, bu kanunun bir reform 
kanunu olduğunu, yalnız prensip bakımından 
bu maddenin bu kanuna ahenkli olmadığını be
lirtmiştim. Şimdi bunun münakaşası yapılıyor. 
Burada zaten Maliye Vekili de kendileri bu 
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kürsüde ifade ettiler; «Aslolan bizi vergi ada
letine götürmesidir» dediler. Komisyon sözcü
sü arkadaşımız konuşmasında, ziraatte asgari 
vergi kanunu sisteme uymaz, diye ifade ettikle
rine ve bu mevzuatın da Yüce Mecliste uzun 
uzadıya münakaşası yapılmış bulunduğuna 
göre ben bu prensip üzerinde durmıyacağmı. 
Yalnız şimdiye kadar Yüce Meclisin üzerine 
durmadığı ve aydınlanmadığı bu maddenin son 
fıkrası üzerine biraz eğilmek istiyorum. Bu 
maddeyi müdafaa eden arkadaşlarım daima şu
nu ileri sürdüler ve «Gelir vergisi sistemi için
de bu madde vergi ziyamı önliyeee'k bir mad-
dedir.Bir asgari vergi sistemidir. Bu, ticaret
te de vardır. Ticaret erbabı da bu sistem tat
bik 'edilmektedir», diye müdafaasını yaptılar. 
Şimdi onunla bunun ne kadar birbirine zıt ol
duğunu ve çiftçiye ne kadar ağır külfetler yük
lendiğini ifade etmeye çalışacağım, 

Arkadaşlarım maddenin son fıkrasını aynen 
nazarı dikkatinize arz edeceğim. Diyor ki: 
«Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su bas
kını, kuraklık, don, muzır sayvan ve haşerat 
istilâsı, hayvanlarda müstevli hastalıklar ve 
Ibunlara benzer âfetler yüzünden mahsulün 
en az üçte birinin kaybedilmesi halinde, hasar 
nisbeti % 60 ı geçmediği takdirde ha?ar ııisbe-
ti dâhilinde asgari vergi terkin olunur.» şim
di burada yine aynı kanuna da biz bir hüküm 
koyuyoruz, diyoruz ki, ziraatte aslolan gelirin 
yüzde 70 i masraftır. Yani ziraatte gelirden 
yalnız yüzde otuz bir kâr .elde ediyoruz. O hal
de bir âfet oldu, bir dolu oldu, bir sel oldu, gö
rülür bir âfet oldu ki, ziraatte bir de görülmi-
yen âfetler vardır. Meselâ, bir sene çiğ düşer, 
arkasından güneş açar, taneler çiçeklerin içine 
konar, boş kalır, bu görünmiyen bir âfettir, tes-
biti mümkün değildir. Bunların üzerine git
miyorum. Yalnız görünen bir âfet oldu, dolu 
yağdı ve bir çiftçinin mahsûlünü % 50 ini 
mahvetti. Şimdi !bu çiftçinin mahsûlünün % 50 si 
mahvolduğuna göre, bu çiftçinin zaten % 70 şi 
masraftır % 30 kâr nisbetinde kâr ediyordu, 
bunu kanunla kabul etmiş durumdayız, yani 
bu çiftçi kendi sermayesinden % 20 zarar et
miş durumdadır. Eğer hasat % 30 olursa hiçbir 
muameleye tabi tutmuyoruz, yani kâr etmemiş, 
başa baş kalmış. Normal vergi vereceksin diyoruz. 
Ama yüzde 30 u geçmişse, yüzde 50 olmuşsa > 
demek ki sermayesinden de bâzan yüzde 20 
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zarar etmiştir. Bu adama 'biz diyoruz ki, is
pat etmiş, dolu yağimış, memur gelmiş, vesi
kalarla ispat etmiş, hayır diyoruz, ,sen ancak 
vereceğin asgari vergiden; yüzde 50 bir terkin 
yaptırabilirsin. Arkada'Şİarımı, zarar ettiğini 
ispat etmiş adamı. Halta, diğer kanuıılarnnıız-
da, da bulunmamaktadır. Meselâ taibiî afetler 
diye 'bir kanunumuz var. Bu Tabiî Âfetler Ka
nunu der ki ; çiftçi maksut ünün yüzde o-°> nü 
tabiî âfetlerle kaybederse banka 'borcu tecil 
edilir. Ona yardım yapılır, tohumluk verilir. 
Bu kamun burada çiftçi için yüzde .'fc> ü bir 
felâketi kabul .ettiği ıha İd e biz .ancak yüzde «11-
ıniışı, bir felâket kabul ediyoruz. Bu adalet pren
sibine uymuyor ve 'çiftçi bakımi'imdan da aleyhte 
o I ti y< > r, kan aıa ti ndeyiıı 11. 

Aziz arkadaşlarını, şimdi bîr de diğer mad
deler ile bunun münakaşasını yapalnın. Tica
rette de bir asgari kazanç usulü vardır. Bir 
vergi alacağız, peki almak lâzımıdır. Bu as
gari vergi 'esnafın, tüccarın kurduğu, kendi 
mümessillerinin de içinde olduğu bir komis
yonda teshil edilmektedir. Bu komisyonun 
tesbit etmiş olduğu hadde, kendi mümessille
rinin. ekseriyette 'bulumduğu bir komisyonun 
tesbit ettiği vergiyi ödeme 'hususunda esnafa 
bir kak tanıyoruz ve diyoruz ki, bu komi isya
nını tes'bit ettiği vergiden senin vergini az ise 
ve bu da bulunacak miktara göre düşük 'bu
lunduğu ve bu düşüklük .sebepleri esnaf tara
fından izah edilimediğil tatodirde, yani bu dü
şüklük sebeplerini izah imkânı yok, bu hakkı 
esnafa: veriyoruz. Ama, çiftçiye bu imkânı 
vermemekteyiz. Bu bakımdan, 'asgari sistem
de dalıa önce bir ticaret erbabı neden verme
diğini maddi delilleriyle ispat ederse, asgari 
vergiden 'kendisini! kurtarmış oluyor. Ama 
ziraatte, ıbınıu ispat ediyor, şu, şu sebeplere, 
maddi delillere daya'narak, ben para. kazana-
mıadım, sebebi bu. Şu halde benden vergi, al-
'mamız doğru olmaz, diyor. Bunun ;k arşı sunda 
yine 'Maliye; şöyle bir esbabı mucibe ileri sür
mektedir. Diyor ki ; böyle bir durum var ise, 
o tarihten önceki vergiyi alnoz ama gelecek 
sen eki vergiden bunu mıaıhsubederiz, Buna ait 
bii' 'madde koymuş. Bu maddeye dikkat eder
seniz, derinlerine nüfuz ederseniz, bu madde
de büyük çiftçiyi ıhını ay e etmektedir ; küçük 
çiftçiyi, değil. Büyük çiftçi zararını ispat et
mek durumundadır. Bilançoya tabidir, defte-
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re tabidir. Defterini, bilançosunu vesikasını 
ibraz edecektir. Zarar ettiğini ispat ettirecek
ti r. Asgari vergiyi verecektir. Erteısi sene bu 
zararını kârından düşürmek imkânıma sahibo-
lacaktır. Ama küçük, çiftçi götürü usule göre 
vergiye tabidir, Götürü usule göre vergiye tabi 
olduğuna göre, zararımın miktarlını tes'bit etme
ye imkân olmadığıma. ,göre vergisini .mıaihsuibet
mek İmkânına da sahip değildir. O halde bu 
madde 'büyük 'çiftçiyi himaye ettiği halde, 
küçük, çiftçiyi himaye etmemektedir. Bu ba
kımı dan maddemin sakat tarafı vardır. Bunun 
içim ben Maliyeden rica ediyorum. Bıöyle bir 
prensibi arlık, kabul ettiler, dediler k i ; lâzım
dır, asgari vergi sistemidir. Bunun münakaşa
sına, girmiyoruıııı. Yalnız insaf in olsunlar, de
sinler ki; bu madde aynen ticarette latibik 
edildiği .gibi eğer çiftçi zarar ettiğini maddi 
delillerle, vesikalarla ispat edecek dur uma ge
lirse, ondan vergi istemiydim. Bu ışekilde ta
dil ederek getirirlerse1 menunun olurum. Hur
im etlerimle arkadaştanım. 

BAŞKAN Sayın- Ertunga, lehlinde. Yok 
•mu. efendim? Yoklar. 'Sayım Ahmet Üsttün, le
hinde, yok mu efendim? Yoklar. Sayın Veli 
Uyar, lehimde, buyurunuz efendim. 

Yl.rSIPF AKTİiMüıR (Adama) -Sayın Baş
kan, not almıştım iz, benini sıramı geçti .her inilde. 
Bir zühul mü oldu acaba? 

BAŞKAN — Efendimi, not almıştıım. Sıra ile, 
aleyhinde, lehinde, üzerinde sırasına göre söz 
vereceğiz. Şimdi benimi aradığımı lehinde 'olan
lar îdi. Lehinde konuşacak, arkadaşı burduk. 
Ona. söz vereceğim. Buyurunuz Sayın Uyar. 

VELİ. UYAK (Yozgat) — (tok muhterem 
arkadaşlar, \W4 sayılı 'Gelir Vergisi Kanunu
nun geçici 10 ucu maddesi münasebetiyle ko
nuşan pek çok arkadaşı can kulağı ile dinle
dim. Öyle talımıin ediyorum ki, arkadaşları m 
beni mazur görsünler, bu maddeyi bihakkin 
tetkik buyunmadıkları kanaatine vardım. Şöyle 
ki, efendim, çificilerimiz, zarar edeceklerdir, 
zarar ettikleri kaide, sizden asgari vergi ala
cağız, diyorlar. 

Çok muhterem arkadaşlarım, ben de köy çocu
ğuyum. Çiftçi neden zarar eder? Bir yev sarsıntı
sı olur, kuraklık olur, su baskını olur, don olur, 
muzır hayvanlar mahsûle musallat olur; bundan 
dolayı zarar eder. Burada, zaten yazıyor. BÖyle 
bir hal vukbulıırsa verginin muavven bir nisbeti 
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terkin edilecektir. Terkin demek, kaydının silin
mesi demektir. Eğer hasar yüzde 60 tan fazla 
olursa bu vergi tamamen terkin edilecek, demek
tir. O halde arkadaşlar, maktu vergi bu madde ile 
alınacak vergi, zarar etmiyen mükelleflere mün
hasırdır. Niçin telâş ediyorlar arkadaşlar. Dikkat 
ediyorum umumiyetle aleyhinde konuşanlar bü
yük çiftçilerdir. İşi karikatürize ederek diyorlar 
ki, efendim, küçük çiftçi, öyle perişan olacak, kü
çük çiftçiden böyle alınacak. İnsafınıza sığmıyo
rum; küçük çiftçi lâfı var mı burada? Muayyen 
bir ölçü koymuşuz biz. Demişiz ki, 300 dönüm 
arazi ekecek bundan yukarısından vergi alınacak. 
Ondan aşağısından vergi alınması diye bir şey 
mevzuııbahis değil. Asgari vergi... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Beyanname vere
cek. 

VELİ UYAR (Devamla) — Hayır Ruhi Bey, 
Gelir Vergisi beyannamesinde kazanç göstermez... 

BAŞKAN — Sayın Uyar, Ruhi Beye hitabet
in eyin. Lütfen Heyeti Umumiyeye hitabedin. 

VELİ UYAR (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, asgari vergi, memleketin realitelerine ta
mamen uygun bir vergidir. Tanzim edilen ve 
Yüksek Meclisten geçen kanunlar memleketin rea
litesine uygun olmaz ve tatbik kabiliyeti de müm
kün değil ise, elbette ki, o kanunlar yürümez. Şu 
bir hakikattir ki, geçen sene çıkarmış olduğumuz 
Gelir Vergisi Kanunu ile yüz milyon lira bir ver
gi alınacağı tebarüz ettirilmiş ve tahmin edilmiş 
idi. Alma alma yirmi milyon lira alındı. Bunun 
sebebi hikmeti, idareye bir kontrol sistemi, daha 
doğrusu bir oto - kontrol tanımadığımız içindir. 
Eğer biz böyle bir götürü vergiyi tanımış olsa 
idik, asgari vergiyi tanımış olsaydık, elbette ki, 
tahmin edilen yüz milyon liralık gelir tahakkuk 
edecek idi. Biz hepimiz bu memleketin çocukla
rıyız. Memleketimizin realitesini bilmeden, bura
da yıldızlı lâflarla, 300 bin çiftçi ailesini, sanki 
Hükümet vergilendiriyor, bir vergi mevzuuna it
hal ediyormuş gibi, burada edebiyat yapmanın 
yeri yoktur, arkadaşlar. 

Bu asgari vergi, nihayet mecburi değildir. 
Eğer mükellef samimî bir beyanname verir, ka
zancını, samimî olarak gösterirse idare bu asgari 
vergiye müracaat etmiyecek ama, (Soldan, edecek 
sesi.) Hayır efendim; etmiyecek. Ama verdiği 
beyannamede, zarar göstermiş; efendim çekirge 
geldi, geçti. Hükümetin haberi olmaz, veyahut 
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böyle bir âfet vukubulmamıştır. Kuraklık oldu di
ye, indî mütalâalarla beyannamesinde zarar gös
terirse o zaman Hükümet diyecek ki, hayır arka
daş, böyle ıbir şey vukubulımadı, sen dönüm bası
na şu kadar vergi vereceksin. Şu kadar hayvanın 
vardır. Arkadaşlar, hayvanlardan biz vergi alaca
ğız asgari vergi. Bir koyundan en az 3 kilo yün 
çıkar. O sene koyun nasıl zarar eder, yünü mü 
dökülür? Ne olur da zarar eder? Ben bunu anlı-
yaımiyonum, bir Iköylü, bir çiftçi çocuğu olarak 
anlamıyorum. Çiftçi nasıl zarar edecek, anlıyamı-
yorum. Zarar eder, evet, kuraklık olur, dolu dü
şer, tabiî âfet olur, su basar bu şekilde zarar olur. 
Amenna. O zaman vergi terkin edilecek, canım 
niye telâş ediyorsunuz arkadaşlarım? Bundan en
dişeye mahal yoktur. Bu en âdil ve pratik hal ça-
residir. Şunu da kabul etmek lâzımdır ki, bu mad
denin sonunda ne diyor, dikkat buyurursanız, 
pardon, başında; «Gelir Vergisine tabi çiftçilerin 
en geç 1967 yılma ve ortalama kâr hadlerinin tes-
bitine dair komisyonlar kurulup bu hadler tesbit 
edilinceye...» Bu da muayyen bir müddet.içindir, 
ilâ nihaye devam edecek değildir. Âzami olarak 
1967 yılma kadar bu iş cari olacak demektir. 1967 
yılma kadar vatandaşlar da artık vergi vermeye 
alışacaklardır ve bizim gibi politikacıların iğfali
ne kapılmıyacaklardır; vergilerini dürüst olarak 
vereceklerdir. O zaman da bu asgari vergi yükü 
kalkacaktır. Hiçbir endişeye mahal yoktur. Be
nim kanaatim bu maddenin, komisyon metninin 
yerinde olduğudur. Hattâ komisyon bu maddeyi 
biraz daha da daraltmıştır. Hükümetin getirdiği 
madde daha âdil daha pratiktir. Bu bakımdan 
aynen kabul edilmesini hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, konuşmala
rın beşer dakika olara'k tahdidi hakkında, bir 
önerge gelmiştir, okutuyorum!. 

Sayın Başkanlığa 
Konuş liraların 5 er dakika olarak tahdidi, söz 

alanların ^konuşmasını mümkün kılacaktır. Bu 
sebeple (konuşmaların 5 er dakika olarak sınır
landırılın asının oya arzmı rica ederini. 

Adana 
Mehmet Geçioğlu 

BAŞKAN •— Konuşmaların beşer dakika 
olarak tahdidi hususunda'ki önergeyi oyunuza 
•sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,,. (Aıı = 
[aşılmadı, efendim.) 
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Konuşmaların beşer dakika olarak kısıtlan

masını oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Konuşmalar beşer dakika olarak kısıtlanmış
tır. 

Söz sırası, aleyhinde konuşacak olan Sayın 
Yusuf Aktimur'un. Buyurunuz efendim. 

YUSUF AKTİMUR (Adana) — Sayın Baş
kan, kıymetli 'arkadaşlarını, bu onuncu madde, 
Gelir Vergisi Kanuuunun prensiplerini kökün
den sarsmış ve tahribetmiştir. Eğer Yüksek 
Meclisinizce kabule mazhar olur ise Gelir Ver
gisi Kanunu, mükellefi gerçek geliri ile kavra
mağa çalışan bir kanun olmaktan çıkacaktır. 

Bu madde, neden' Gelir Vergisi Kanununun 
prensiplerine 'muhaliftir, onu arz etineğe çalı
şayım. 

Gelir Vergisi Kanunu, vergi mükellefini ha
kiki gelirleri ile kavramağa çalışan bir kanun
dur. Bu nokta, kanunun özelliğini ve ileriliğini 
gösterir. Gelir Vergisi Kanununun ruhuna göre 
.mükellef hakiki varidatını kendisi tesbit ede
cek ve bu varidattan masraflarını tenzil ettik
ten ısionra geri kalan kârı üzerinden ödenmesi 
'laz.nm.gel en vergiyi kendisi hesaplıyacak ve vergi 
dairesine vereceği beyanname üzerine verginin 
tahakkuku cihetine gidilecektir. Bil âh ara ver
gi dairesi lüzum görürse bu beyannameyi mü
kellefin defterleri üzerinde tetkik edeceik ve 
meydana çıkaracağı neticeye göre muamele ya
pacaktır. Yani mükellefin, kendi eliyle yaptığı 
hesapların doğru olduğu neticesine varırsa, her 
hangi bir muamele yapmıyacak, fakat mükelle
fin kazancını gizlediğini tesbit ederse kanuni 

yollara başvurarak ikmalen tarhiyat yapmak 
cihetine gidecektir. İşte, kanunun ruhu budur. 
Hatta bu ruh daha ileri götürülerek, mükelle
fin kazanç temin etmesi yerine zarar etımesi 
halin'de vergi alınmadığı gibi lika edilen zarar, 
ertesi üç yıl kârından da tenzil edilecektir. İş
te ımükellefi hakiki kazancı ile kavrayan Ibıı 
kanunun ruhu Hükümetin getirdiği bu madde 
ile tahnibedilmektedir. Bu ruh tahribedilirse, 
çok yorucu (bir emek mahsulü olan bu kanun 
manevi kıymetini kaybedecek ve biz -dünya mu
vacehesinde kabul ve tatbiki ile öğündüğümüz 
bir kanunu kaybetmiş olacağız. Vaktiyle bu 
kanunu meydana gelinmek için Hükümet ver
gicilikte ileri gitmiş memleketlerin Gelir Ver
gisi kanunlarını, o memleketlere gönderdiği 
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vergi uzmanları vasıtasiyle tetkik ettirmiş ve 
-bu kanunların bünyemize uyan 'maddelerini ay
nen tencüme ettirilerek ve bünyemize uyımıyan 
ve fakat bize lüzumlu olan hükümlerini de 
bünyemize yarar bir şekle çevirmek suretiyle 
tadil ettirerek hazırlık yapmıştı. İşte bu suret
le meydana, gelen, ve milletçe öğünebileceğimiz 
geniş mesai sarfiyle, bu sahada geri kalmış bir 
millet için, mcdarıiftihar olabilecek şekle ko
nulan Gelir Vergisi Kanunu '1 . f> . 1949 tarihinde 
kabul edildiği halde yanlış anlaşılmasın ve bil
hassa yanlış tatbik edilmesin diye 109 ııcu yü
rürlük maddesiyle altı ay sonra 1 Ocak 1950 
tarihinde yürürlüğe sokulmuş ve kabul tarihi 
ile yürürlük tarihi arasındaki altı aylık devre 
içinde vilâyetlerde kurslar açılarak ders ha
linde 'memurlara öğretilmiş ve bir Anayasa, ka
dar kıymet verilerek konferanslarla vatandaşın 
ıttılaına arz edilmişti. İşte o gün. iş başında Ibu-
lunan parti ve hükümetleri tarafından 1945-1949 
villan arasında beş sene gibi uzun müddet sü
ren kıymetli mesai sarfiyle meydana getirilen 
ve 1950 yılında iş hâ-una gelen diğer bir parti 
ve hükümetleri tarafından benimsenerek seve 
seve tatbik edilen bu Gelir Vergisi Kanunu bu 
maddenin getirilmesi ile, vaktiyle sarf edilen 
kıymetli emekler bir tarafa itilerek ruhunun ve 
prensiplerinin tahribi cihetine gidilmiştir. Emi
nim ki, bu tahribattan en çok ıacı duyanlar vak
tiyle kanunun hazırlanmasında emeği geçmiş 
olan kıymetli -maliyeci arkadaşlardır. Ve bu 
maliyeci arkadaşların arasında hattâ başında 
bugünkü Maliye Vekili Sayın Eerid Melen arka
daşımızın olması lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu kanun vaktiyle 1945 - 1949 
yd I arında hazırlanırken iktidarda Halk Partisi 
Hükümeti vardı. Bizim de inandığımız gibi, o 
zaman Halk Partisi Hükümeti bu kanunu dün
yanın en iyi usulle işliyen ve vergi mükellefini 
gerçek geliri ile kavramaya çalışan âdil ve 
mütakânıil bir vergi kanunudur, diye vatan
daşlara takdim etmişti. Bu kanunun birçok kıy
metli vasıfları havi en mütekâmil bir vergi ka
nunu olduğuna hepimiz inanıyoruz. Fakat, aca
ba ortada nasıl bir hâdise vardır ki, bütün ileri 
memleektlerin üzerinde dikkatle ve ısrarla tit
redikleri bu kanunun prensiplerinin hazırlan
dığı tarihin üzerinden 15 sene gibi kısa bir za
man geçtikten sonra bugün bu maddeyi getir-
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inekle onu hazırlıyanlar tarafından tahribedil-
mesi cihetine gidilmektedir. 

Arkadaşlar, bir memleketin canı maliyesi-
dir. Maliyesinin de canı, esaslı prensiplere da
yanan vergi kanunlarıdır. Maliyemizin en esas
lı prensipleri ihtiva eden kanunu da, eminim ki, 
Gelir Vergisi Kanunudur. Bu sebeple bu kanu
nun prensiplerini tahribetmeye hiç kimse ken
disinde cesaret görmemelidir. Bu tahribat bize 
gösteriyor ki, bâzı hükümetler günlük sıkıntı
ları gidermek için, memleketin ana prensipleri
ni havi kanunlarını tahribetmek yoluna da gi
debiliyorlar. Halbuki bir memlekette ana pren
sipler mevzuubahsolduğu zaman bir Hükümet, 
illâ da benim dediğim olacak şeklinde direne
cek yerde, o ana prensiplerin muhafazası uğru
na inadını feda etmesini bilmelidir. Kendileri
ni örnek almaya çalıştığımız Batı dünyasında 
ve ezcümle Fransa'da prensipleri zedelememek 
için hâkimlerin intiharlara kadar gittiği bir 
asırda, bizde bir prensibi bu kadar kolaylıkla 
çiğniyebilmek yoluna gidilmesine hayret etme
mek elden gelmiyor. Ben demiyorum ki, falan 
veya filân kimse Gelir Vergisi prensibinin uğ
runa intihar etsin. Katiyen ve zinhar. Bizde 
yetişen eleman azlığı dolayısiyle şahıslar, pren
sipler kadar kıymetlidir. Fakat, meslek haya
tımda kendisini vaktiyle gıyaben tanıdığım ve 
o zaman Maliye Bakanlığında müspet mesaisi
nin yine meslek icabı olarak, şahidi bulundu
ğum ve Gelir Vergisi Kanununun vaktiyle ha
sırlanmasında birçok kıymetli fikir ve mesai 
sarf ettiğine inandığım sayın... 

BAŞKAN — Sayın Aktimur, bir dakikanız 
var. Lütfen bağlayınız, cümlenizi. 

YUSUF AKTÎMUR (Devamla) — Az kaldı, 
•efendim. 

Sayın Maliye Vekilinin, bu prensipleri tah
ribetmeye razı olmak için hangi malî sıkıntıya 
boyun eğdiğini araştırmaya lüzum görmeden, 
şaşıyor ve üzülüyorum. Her fırsatta söyledim. 
Yine söylüyorum; ben zirai sektörün Gelir Ver
gisine tabi tutulmasının aleyhinde değilim. Bu 
sektörün Gelir Vergisi kavramı içine alınmakla 
Gelir Vergisi Kanununun eksik tarafının ta
mamlandığına ve bilhassa vergi mükellefleri 
arasında vergi adaletinin teessüs ettirilmesi ci
hetine gidildiğine hem inanıyor, hem bunun lü
zumuna kail oluyorum. Fakat bunu yapalım, 
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derken gerçek usulde gelirin kavranması pren
sibinin zedelenmesine razı olamıyorum. Zirai 
sektörü vergiye tabi tutalım. Tutalım ama usu
lü ve prensibi zedelemiyelim. 

BAŞKAN — Tamamdır, Sayın Aktimur. 
Vaktiniz maalesef dolmuştur. 

YUSUF AKTÎMUR (Devamla) — Müsaade 
edin de bitireyim, efendim. 

BAŞKAN — Biraz evvel Yüce Meclis konuş
maların beş dakika ile kayıtlanmasına karar 
vermiştir. 

YUSUF AKTÎMUR (Devamla) — Yüce 
Meclis müsaade eder, efendim. 

BAŞKAN — Direnirseniz, Meclisin oyuna 
başvuracağım, biraz evvel aldığı bir kararla 
konuşmaları beş dakika ile kayıtladı. 

YUSUF AKTÎMUR (Devamla) — Eğer Yüce 
Meclis razı oluyorsa, konuşmamın yarıda kal
masına, ineyim. Oya başvurun, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Aktimur'un ko
nuşmasının bitimine kadar, bu süreden hariç tu
tulması hususunu oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun. 

YUSUF AKTÎMUR (Devamla) — Devam 
ediyorum, efendim. Teşekkür ederim. Bu yeni 
usulün muvakkat bir zaman için fayda getire
bileceği melhuz olsa bile bu fayda, bu yeni usu
lün prensipler üzerinde yapacağı tahribattan 
doğacak zararların yanında hiç mesabesinde 
olduğunu bilmek ve kabul etmek lâzımdır. îşte 
bu madde, izahına çalıştığım Gelir Vergisi Ka
nunundaki prensiplere o kadar muhaliftir ki, 
kanunda olmıyan ve prensibine muhalif olan 
yepyeni bir müessese getirmiştir. Zirai Gelir 
Vergisinde asgari mükellefiyet, o da şu; Gelir 
Vergisine tabi bir çiftçi eğer o sene her hangi 
bir sebeple çiftçiliğinden kâr temin etmez ise, 
tasarıda gösterilen miktarlarda asgari vergi 
ödiyecektir. Arkadaşlar, bu hususun üzerinde 
şiddetle durmamız lâzımdır. Bu husus Gelir 
Vergisi usulünü tahribeden bir usuldür. Gelir 
Yergisi Kanununun tesis ettiği usule göre vergi 
mükellefi hakiki geliri ile mütalâa edilir. Mü
kellef hakiki gelir temin eder ise, vergi öder, 
gelir temin edemez ise vergi ödemez. Kanunun 
Gelir Vergisi Kanunu olma hususiyeti de bura-
smdadır. Hattâ kanun, daha ileri gitmiş ve bir 
sene içinde zarar edilir ise o sene vergi tarh 
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edilmediği gibi, yapılan zararda ertesi üç sene
nin kârına mâhsubedilmesini kabul etmiştir. 
Bir kanun ki, bir tarafında, zarar eden bir ti
cari müesseseden vergi almaz ve müessesenin 
zararını ertesi üç senenin kârından mahsubeder 
ve diğer bir tarafında, zarar eden bir çiftçi mü
essesesinin zararını mahsubetmeyi kabul ettiği 
halde o müesseseden asgari vergi namı altında 
mecburi bir vergi alır. O kanun gerçekler pe
şinde koşmak istiyen bir hukuk devletinin ka
bul edebileceği kanun olmaktan çıkar. Böyle 
bir usul Gelir Vergisi Kanununun istihdaf etti
ği mükellefi gerçek geliri ile kavramak usulü
ne sureti katiyede muhaliftir. Ve işte ben bu 
sebepledir ki, bu maddeye muhalifim. Hattâ 
Gelir Vergisi Kanunundaki demokratik ruhu 
ve prensibi muhafaza etmek iddiasında isek he
pimizin bu maddeye*muhalif olmamız icabeder. 
Bu maddenin ifade ettiği hüküm, Gelir Vergisi 
Kanununa o kadar aykırıdır ki, bir siyasi re-
jiımıde, hürriyet ve istibdadın, zulüm ve adaletim 
bir arada yaşıyabilmesine benzer. Yani hürri
yet istibdada, adalet zulme ne kadar zıt ve ay
kırı ise, bu madde Gelir Vergisindeki ruh ve 
prensibe o kadar zıt ve aykırıdır. 

Bir kanun, ya gerçek gelir üzerinden vergi 
alır, yahut götürü veya maktu usulde vergi 
alır. Fakat hesabına geldiği zaman gerçek usu
lü üzerinden, hesabına gelmediği zaman götürü 
veya maktu usul üzerinden vergi istiyen kanun 
olmaz. Böyle bir kanunu oy zorlamaları ile ka
bul ettirmek mümkündür. Lâkin o takdirde 
hakkaniyet ve adalet prensiplerine aykırılık ya
pılmış olur ki, bu da yirminci asır Türkiye'sin
de olmasını tecviz edemiyeceğimiz bir usul olur. 

Arkadaşlar, Hükümet bu noktada çok yan
lış bir yoldadır. Günlük sıkıntısını gidermek 
için yirmi senedir ayakta tutmaya çalıştığı mu
azzam bir prensibi tahribetmek cihetine git
mektedir. Tahrip kolaydır. Fakat buna rağ
men Hükümet geçici bir kurtuluş anı için bu 
kadar mühim ve muazzam olan bir prensibi tah
ribetmek cihetine gitmemelidir. Hepimiz elele 
verelim ve bu geçici kurtuluşu başka çarelerle 
temin etmeye çalışalım ve bu prensibi kurtara
lım. • 

Yüksek Meclis bu maddeyi kabul ederse bel
ki Hükümetin bir an için bir miktar sıkıntıdan 
kurtulmasına yardım etmiş olabilecek. Fakat 
kanunun mânevi şahsiyeti üzerinde yapacağı 
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tahribatı, telâfisi zor bir hale getirecektir. Bu 
itibarla kabul edilmesi faydasından ziyade za
rarı olabilecek olan bu maddeyi, Hükümetin 
malî sıkıntısına rağmen kabul etmiyelim ve ma
liyemizin medarı iftiharı olan Gelir Vergisi Ka
nununun mânevi şahsiyetini muhafaza edelim 
ve ayakta tutalım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, buyurunuz 
Sayın Kocamemi. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Sayın 
Başkanım, kıymetli arkadaşlarım; benim kana
atime göre bir mevzuun böyle uzun uzun müna
kaşa edilmesi, zaman zaman prensiplerden ayrı
lıp içimizdeki hislere göre hareket etmemizden 
ileri gelmektedir. Bunun ufak bir misalini de bu 
madde üzerinde görmekteyiz. Geçen sene 1931 

sayılı Kanun değiştirilirken, çiftçiler akın akm 
Ankara'ya gelip, Gelir Vergisi yerine arazi üze
rinde muayyen bir nisbette vergi verme tekli
finde bulundular. O zaman kendileri, istenen 
bir milyona karşı en aşağı 300 milyon lira vergi 
teklif etmekte idiler. Fakat bu usulün iptidaî 
bir usul olduğu ve bunun için makbul olamıya-
cağı ve gerçek gelirin Gelir Vergisi içinde alın
ması lâzımgeldiği fikri ileri sürüldü. 

Arkadaşlarım, şimdi ufak bir nisbette de 
olsa aynı usul Gelir Vergisinin içine girmekte
dir. Bu kürsüden zaman zaman konuşan arka
daşlar Sezar'ın hakkını Sezar'a vermektedirler. 
Fakat ben de şimdi bu hükmü getiren Melen'in 
hakkını Melen'e vereceğim. Bir bütçe vardır 
elinde. Tatbik, imkânı paraya bağlıdır. Parayı 
bulmak için böyle ufak tefek yollara gide
cektir, bunda mazurdur. Yalnız arkadaşlarım, 
dikkat ettiğim başka bir şey daha var ve onun 
için soluyorum ki, işlerimiz uzayıp gidiyor. 

Geçen sene bu sistemi müdafaa edenler (bu 
sene aleyhinde bulunuyorlar, geçen sene aley
hinde bulunanlar,şimdi lehinde konuşuyorlar. 

Bunun içindir ki, bir türlü bir neticeye va
ramıyoruz. 

İkinci bir husus üzerinde daha durmak iste
rim arkadaşlar; burada konuşurken iddiaları
mızın ve ileri sürdüğümüz fikirlerin hakikat
lere tetabuk etmesi lâzımgelir. Yine bu kürsü
de konuşurlarken, «Bu maddeyi istemiyenler 
ziraatın vergilendirilmesini istemiyorlar mı?» di
ye sualler soruldu ve bunun cevabı istendi. Ar
kadaşlarım, bu maddeyi toptan kaldırsanız,. 
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atsanız ziraat yine vergiye tabidir, gelir vergisi
ni verecektir. Burada konuşulan bu sözler, dı
şarıda hakikaten bu maddeyi fikirlerine göre is-
temiyenleri ziraatten vergi almak istemiyen in
sanlar için şeklinde afişe etmektedir. Bir kere 
bundan sureti katiyede çekinmemiz lâzımdır. 

Bu maddenin bir takım mahzurları da ola
caktır. Meselâ ben ilk nazarda baş tarafta şöy
le bir hata gördüm. Bir vatandaş düşünelim, 
600 dönüme buğday ekmiş. Bizim elimizdeki ra
kamlara göre, dönümde buğday yüz kilo veri
yor ofis fiyatlarına göre 70 kuruştan 70 lira, 
600 dönümde 42 bin lira, bu normal bir satış 
bedelidir. Bunu vergilendirmeye başladığımız 
zaman bu 42 bin liranın % 90 - % 95 şe kadar 
çıkan masrafları olmasına rağmen, % 80 ini 
masraf olarak düşünürsek, geriye 9 bin lira 
para kalır. Bu 9 bin liranın 2 500 lirası muaf
tır. Geçen seneki 5 bin lirası 2 500 liraya inmiş, 
muaftır. 1 800 lirası da geçim indirimidir, bu 
suretle 4 700 lira matrah elde edilir. Bu 4 700 
lira matrahın ilk 2 500 nün vergisi 250 lira-
dıı\ 

Ondan sonraki 2 200 liranın vergisi 320 lira
dır. yekûn 570 lira eder. Şimdi elimizdeki tasa
rıya bakarsak, 300 dönümden dönüm başına 
bir liradan 300 lira. İkinci 300 dönümden 1,5 li
radan 450 lira, yekûn 750 lira para almak lâ-
zımgelir vatandaştan. Normal bir hesapla ver
gisini verdiği zaman 570 lira ödiyecek olan bu 
insan, bu tasarı ile 750 lira ödemeye davet edi
lecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kocamemi, bir dakika
nız var. Lütfen cümlenizi bağlayınız. 

ZEYYAT KOCAMEMÎ (Devamla) — Böy
le (bir takım hatalar olduğuna göre, bu madde
nin yeniden gözden geçirilmesinin daha doğ
ru olacağı kanaatindeyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Maddenin lehinde Sayın Arif 
Ertunga, buyurunuz. 

ARİF ERTUNGA (izmir) — Kıymetli ar
kadaşlarım, gelir vergisi sistemi içinde bu zi
rai vergilerde asgari, yahut maktu bir vergi 
alınması mevzunu prensip bakımından doğru 
olup olmadığını münakaşa etmiyeceğim. Yalnız 
bütün ziraatçilerin ve çiftçilerin üzerinde dur
dukları bir noktayı huzurunuza getirmek isti
yorum. 

Arkadaşlarım, çiftçiler, vergi vermek iste
mektedirler. Ve istiyorlar ki, kendilerine her 
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hangi bir şüphe atfedilmesin ve kendileri bir 
töhmet altında kalmasın. Bugün huzurunuza 
getirilen bu madde ile asgari olarak hiç olmaz
sa, bütün çiftçilerden muayyen miktarda bir vergi 
alınmasının imkân dâhiline girmiş olduğunu 
görüyoruz. Arkadaşlarımız, bilhassa Adalet Par
tisinden ihsan Gürsan arkadaşımız birçok nok
talara itiraz ediyorlar. Diyorlar ki, Türk çiftçi
sinin takati tükenmiştir. Çiftçi bir ağır yük al
tındadır. Binaenaleyh, bu vergileri verecek du
rumda değildir. Bu iptidai ve geri bir usule, 
niçin bu yola gidiyoruz, diye buyurdular. 

Arkadaşlarım; şunu ifade edeyim ki, çift
çilerimizi mükellefiyet altına sokan bu ölçüler, 
hiçbir zaman çiftçiye ağır gelecek ölçüler de
ğildir. Sarih olarak, açık olarak ifade ediyorum, 
bugün 300 dönüm hububat eken bir çiftçi, ver
gi yükü altına girerse onun için bu yük ağır 
bir yük değildir. 300 dönüm hububat iekmek 
demek, bilhassa Orta - Anadolu'da, nadas yapı
lan yerlerde 600 dönüm arazi sahibi olmak de
mektir. öbür taraftan 50 tane ineği olmak de
mek, aşağı - yukarı iyi Ibir varidat sahibi demektir. 
Böyle bir çiftçi vergi yükü altına girerse, bu 
onun için ağır bir yük değildir. 1 500 ağaç böy
ledir. 150 dönüm pamuk böyledir. 90 dönüm 
bostan, bizim Ege'de Selçuk'ta 90 dönüm bos
tan eken bir çiftçi aşağı - yukarı normal şartlar 
içinde, hastalık şu bu olmazsa, en az 50 Ibin, 60 
bin lira hâsılat yapıyor, demektir, arkadaşlarım. 
Böyle bir çiftçi, böyle bir mükellefiyet altına 
girerse, buna ağır bir yük altına girmiş demek, 
çiftçinin vergi gücü tahribedilmiştir, demek, ha
kikaten yanlıştır ve sakattır. Binaenaleyh ne 
olacak şimdi? Çiftçiden bir vergi almak isti
yoruz. Çiftçi vergi altına girsin ve memleketin 
kalkınmasına hizmet etsin, diyoruz. Eğer bu 
kısımları kaldıracak olursak, gelir vergisinden 
bunu istisna edecek olursak, arkadaşlarım, Dev
let istediğini bulamıyacaktır. Nitekim geçmiş 
senelerde de bu böyle olmuştur. Çok temenni 
ederim ki, bu mevzu esaslı bir şekilde ele alın--
smda ve mümkün olduğu kadar bu yola gidil-
sindi. Ama, bir g^ir vergisi sistemi içinde hiç 
olmazsa, bir asgari hudut temin etme bakımın
dan, bu ölçüler yerinde ölçülerdir, arkadaşla
rım. 

Bugün tatbik ettiğimiz bu sistemle görecek
siniz ki, Devlet hiç olmazsa muayyen bir vergi
ye sahibolacaktır. Ve bu şekilde hem Devlet 
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muayyen bir vergiyi almış olacaktır, hem de çift
çi vergi vermiyor, çiftçi vergiden kaçıyor, çiftçi 
vergi vermek istemiyor, iddiaları böylece cevap
lanmış olacaktır ve bundan çiftçiler de memnun 
olacaktır. Arkadaşlarım, Türkiye Ziraat Odala
rının yapmış olduğu bütün toplantılarda ve oda
ya gelmiş plan bütün yazılarda, bu ölçülerin dü
şük olduğuna ve çiftçiye zarar verdiğine dair fi
kirlere rastlamadık arkadaşlarım. Bu ölçüler, 
mümkün olduğu kadar çiftçinin lehine olan öl
çülerdir ve bu ölçülerden dolayı çiftçi zarar gör-
miyecektir. Bu sistem ile, bu şekilde asgari bir 
vergi alma yoluna gidilecektir ve böylece haki
katen memlekette ziraatın vergilendirilmesine 
doğru gidilecek bir adım atılmış olacaktır. Ar
kadaşlarım, biz ziraatte daha vergiye yeni alış
mış bir -memleketiz. Ziraatte vergiye yeni alışır
ken, geri kalmış memleketlerin tatbik etmiş ol
duğu ,bu usullerden de istifade etmek mecburi
yetindeyiz. Çiftçilerin bağırmasiyle, çiftçilerin 
söylemesiyle, çiftçilerin şikayetleriyle zannediyo
rum ki, Hükümet bu yola gelmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Zıiraat Odaları temsilcilerinin Ko
misyonda yaptığı konuşmada ve kendilerine ya
pılmış olan bütün müracaatlarda, bu yola gidil
mesi ısrarla istenmiştir, arkadaşlarım. 

Bütün çiftçiler bundan memnundur. Bize fa
tura verdiritmeyin, bizi Maliye kapısına getirtme
yin, ama bizi bir ölçü içinde muayyen bir vergi 
vermeye doğru götürün diye çiftçiler söylemiş
lerdir. Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin Ege'de 
yapmış olduğu bir toplantıda, yedi tane Garp vi
lâyeti mümessillerinin iştirak ettiği bir toplantı
da bütün çiftçiler muayyen ölçüler içinde kü
çük çiftçi muafiyeti tanıyarak ve bölgeyi dikka
te alarak her mahsul çeşidinde büyük çiftçilere 
gitmek suretiyle bir kademeli sistem tatlbik et
mek suretiyle, dönüm üzerinde ağaç başına ve 
hayvan başına vergi vermeyi seve seve istemişler 
ve bu kararın Hükümete duyurulmasını Türkiye 
Ziraat Odaları Birliğinden ittifakla istemişler
dir, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ertunga bir dakikanız 
kaldı. 

ARlF ERTUNGA (Devamla) — Binaena
leyh, bu usul, muayyen vergi vermek usulü hem 
çiftçiyi kurtaracaktır, endişe ve töhmet altında 
kalmaktan, hem de Devlete gelir sağlıyacaktır. 
Niçin kaçıyoruz bu usulden? Efendimi, prensibe 
aykırı imiş. Nazari bakımdan prensibe ayfcjrı ola-

1.4.1964 0 : 2 
bilir ama, realite bakımından memleketin buna 
ihtiyacı vardır ye çiftçi bu metot ve usuller için
de bu ölçüler iğinde hiçbir zaman üzülmeden, 
incinmeden seve seve bu vergiyi vermeye hazır
dır arkadaşlarım. Hürmetlerimle. (Orta sıralar
dan alkışlar) ı 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlarım, 10 ncu 
madde üzerinde müzakerelerin yeterli görüldüğü
ne dair bir önerge gelmiştir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Komisyon adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) —• Çok muhterem arkadaşlarım, 
bu madde hakikaten önemli ve önemli olduğu 
nisbette de üzerinde fikir beyan edilmiş, söz sar-
f edilmiş olan bir maddedir. Böyle bir madde hak
kında Komisyonun ne düşündüğünü, niçin bu 
şekliyle .huzurunuza gelinmiş bulunduğunu elbet
te Yüksek Heyetiniz bilmek ister, istemek de hak
kıdır. 

Binaenaleyh, bizim, yapılan müzakerelerim 
ışığı tahtında hasarların tesbitine aidolan müta
lâaları dikkate alarak, Komisyonca yapmış oldu
ğumuz bir değişiklik de vardır. Zannediyorum ki, 
birçok tenkidleri bu şekilde bertaraf etmiş olmak 
da mümkün bulunacaktır. Bu bakımdan müzake
relerin yeterliğinin kabul buyurulmamasmı ve 
komisyonun da mütalâalarının dinlenmesini istir
ham ediyorum, efendim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun tadili tasarısının 13 ncü maddesi 
üzerinde yapılan müzakerelerin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
Fevzi Ceylân 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Kifayet aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; Geçioğlu arkadaşımız, bütün arkadaş
ların fikirlerini beyan etmesind teminen konuş
maların beşer dakikaya inhisar etmesi hakkında 
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bir önerge verdi ve bu önerge Yüksek Meclisiniz-
ce kabul buyuruldu. 

Konuşacak daha pekçök arkadaşımız mevcut
tur. Konu önemlidir. Yeterliği kabul buyurma-
manızı rica ediyorum. 

FEVZÎ CEYLÂN (Samsun) — önergemi 
geri alıyorum. 

• 
BAŞKAN — önerge, sahibi tarafından isten

mesi üzerine geriıverilmiştir. Sayın özal, Komis
yon adına ne zaman söz isterseniz lütfen bildiri
niz. Ona göre takilbedelim. 

Buyurunuz Sayın Diler. Bu maddenin aley
hinde. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlarım; memleket olarak tarihin menfi ve 
mahus hadiseler neticesinde ilkjtisaden geri kal
mış bir memleket meyanına düşmüşüz. Bunu büt
çe müzakereleri sırasında dinledik, gördük ve 
müşahede ettik. İşte bu durumdan kurtulmak için 
plânlı kalkınmaya ve plânlı kalkınmanın bir ne
ticesi olarak da, memleketimizin her bir ferdinin 
ikrtrisaden kendine düşen vazifeyi yapmasına, ver
gisini vermesine, bilâhara da diğer devletlerden 
yardım talelbetmemize bağlıdır. Plânlı kalkınma
mızın esas mesnedi budur. Ancak vergi külfetle
ri, maliye ve iktisat ilimleri esaslarına göre tah
mil edilmesi lâzımdır. Vergi, Gelir Vergisi pren
siplerine göre, bir kimsenin bir takvim yılı için
de safi gerçek geliri üzerinden tarh edilir ve 
verginin umumi olması, âdil olması ve sosyal 
adalete uygun olması, şahsi olması, verimli bulun
ması, elâstiki olması ve aynı zamanda inikas et
memesi lâzımdır. 

Şimdi, asgari vergi onuncu maddenin tahmil 
etmiş olduğu vergi acaba bu kıstasa uyuyor mu, 
uymuyor mu? Bu kıstasların hiçbirisine uymadı
ğını Sayın Maliye Vekili ifade buyurdular. An
cak dediler ki: Zirai vergileri Gelir Vergisine ta
bi tutmak için bu yoldan başka bir yol yoktur, 
vergi ziyamın önlenmesi için, ancak bu yola baş
vuruyoruz. 
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i Şimdi muhterem arkadaşlarım, haddi zatında 
I Maliye Vekilinin de bu hususta belki halkları var

dır. Fakat başvurulan yol eğer gayriâdil ise, 
i eğer verimli değilse, eğer şahsi değilse, eğer elâs-
j tiki değilse, Gelir Vergisi prensiplerini tamamen 
I çiğnemektedir. Gelir Vergisi prensibine aykırı

dır. Gelir Vergisinin rüknüne aykırıdır. Gelir 
I Vergisi dediğimiz zaman bütün bu saydığımız, 

âdıillik, umumilik, verimlilik, şahsilik, elâstıki-
I yelt prensibine uygun olma halidir. Bu vergi 

eğer bir sermaye vergisi olarak kabul edilseydi, 
I bu takdirde daha iyi olaibilirdi. Gelir Vergisi 

prensibimin içinden çıkarılıp, sermaye vergisi 
vaziyetinde ortaya koyarsa, Hükümete, bu tak
dirde hiçbir diyecek şey kalmıyacafctır. 

Yine sermaye vergisi olarak da koyduğu za
man arazinin kıraçlığı, arazinin sulaklığı nazarı 

I itibara alınarak koyduğu suretle vergi hakikaten 
I âdil ve hiç olmazsa mütenasip bir vergi olarak 
l tezahür eder. Vatandaş, kendi kudreti ölçüsün

de bu kalkınmaya iştirak eder ve kendi vergisi-
j ni verir. Âmme hizmetleri bu şekilde görülmüş 

olabilir. 

İşte bu şekilde prensiplere aykırı olduğu için 
gerek dönüm kıstası, gerelk hayvan başı kıstası 
ve gerekse ağaç kıstası iptidai bir mahiyet arz 
etmektedir. Bu bakımdan maddenin kaldırılma
sını veya hiç olmazsa bir formül bulunarak bu 
şekilde nazarı itibara alınmasını arz ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Bu hususta da 
bir önerge vermiş bulunmaktayım. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, daha ev
vel Yüce Meclisin almış olduğu karar gereğince 
saat 19 a kadar toplantı yapılacaktı. Vakit çok 
gecikmiş bulunduğundan birleşimi, 2 Nisan 1964 
Perşembe günü saat 15 te toplanmak üzere, ka
patıyorum. 

Kapanma saati: 19,02 



Millet Meclisi 

GÜNDEMI 
SEKSENBÎRÎNCÎ BÎRLEŞÎM 

1 . 4 . 1964 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Ti
caret Bakanlığı teşkilâtı ve vazifelerine dair 
4442 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifinin gündeme alınması
na dair önergesi (2/483, 4/315) 
B - ÎKÎNOI DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 

mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/645) 

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

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurlann bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millî Eğitim ve içişleri bakanlarından söz
lü sorusu (6/682) 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel fekâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/696) 

5. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/697) 

6. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde Hinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

7. — 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) 

8. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/710) 

9. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/717) 

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

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

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne zaman 
karayolları programına alınacağına dair, Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

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

14. ^ - İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
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) 

15. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
özel Hân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesi
nin kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâ
hilinde düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/737) 

16. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/740) 

17. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhisar 
ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğrenime 
başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/742) 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

19. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmakin, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara basla 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

20. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Sıkıyönetim komutanlıklarmca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç ga
zete ve dergi kapatıldığına dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

21. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus Gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

22. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
mn, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 
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24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen İmam - Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

25. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bîr ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/754) 

26. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icapüanna göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

27. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatının ne olduğu
na dair İçişleri ve Maliye bakanlarından söz
lü sorusu (6/756) 

28. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
biilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/757) 

29. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

30. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

31. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydın in Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

32. — 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) 

33. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyacak münakale tesislerinin ıslah 
ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alındı-

I gına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 



34. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının gö
revine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

35. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'ın, Devlet Demiryolları memurlarına her 
sene verilmekte olan iki maaş tutarındaki ik
ramiyenin bu sene ödenip ödenmediğine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

36. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı 
için istimlâk edilen arazilerin bedellerinin ne 
zaman verileceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/765) 

37. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, Doğu-Karadeniz Bölgesi Kâğıt Hamu
ru Fabrikasının kuruluş yeri hakkında yapı
lan etütlerin tamamlanıp tamamlanmadığına 
dair Tarım ve Sanayi bakanlanndan sözlü so
rusu (6/766) 

38. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacı-
oğlu'nun, Amasya'da bir şeker fabrikası ile bir 
çimento fabrikası kurulması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/767) 

39. — Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalı-
oğlu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizas
yonunun yapılması ve içinden geçen derenin 
ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve İmar ve tskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/768) 

40. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, 
Bor ile Adana asfaltı arasında bulunan toprak 
yolu, Karayollarmca, 1964 yılında inşası sure
tiyle trafik kazalarının önlenmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/769) 

41. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, 
Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770) 

42. — Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin mûtadolan yerler
de alım yeri açmaması ve aldığı mahsullerin be
delini vaktinde ödememesi sebebine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/771) 

43. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 5 
Yıllık Kalkınma Plânında ihraç maddeleri ara-
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sında bulunan elmanın istihsal ve ihracı husus
larında ne gibi tedbirler alındığına dair Tica
ret ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/772) 

44. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Demirci İlçesinde yapılan A. P. kapalı salon 
toplantısında 27 Mayısa ve yeni demokratik 
rejime tecavüz eder mahiyette konuşmalar 
olup olmadığına dair İçişleri ve Adalet bakan
larından sözlü sorusu (6/773) 

45. — Rize Milletvekili Oevat Yalçm'ın, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt 
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katî ola
rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba-

; lıanmdan sözlü sorusu (6/774) 
i 46. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba

lım'm, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne 
ve bu Ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/775) 

47. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
! Türkiye'de bir Millî Gıda Kodeksi Komitesi 

kurulup kurulmadığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/776) 

48. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, Kalkınma Plânında derpiş edilen 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tarım ve Ticaret bakanlarından 
sözlü sorusu (6/777) 

i 49. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
| vazife mahallerine gitmediği halde, gitmiş gibi 
I gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse 
! olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru-
I su (6/778) 

50. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
! in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü-
i şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından sözlü 

sorusu (6/779) 
| 51. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
| Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ

lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

1 52. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Esnaf Dernekleri Konfederasyonun-
daki kota yolsuzluğu tahkikatının ne safhada 
olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası eski Genel Müdürünün kanunsuz ve usul
süz tutumu baklanda ne işlem yapıldığına dair 

I Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/782) 



53. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Et ve Balık Kurumu Umum 
Müdürünün ne gibi bir görevle ve hangi lüzu
ma binaen Amerika'ya gittiğine ve Kurumun 
sair işlerine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/783) 

54. — Aydın Milletvekili Orhan Apaydın'ın, 
ATAŞ Rafinerisi işçilerinin kanuna uygun grev
lerinin durdurulmasının dayandırıldığı mucip 
sebebin hakikatlere ne dereceye kadar uygun 
olduğuna dair Başbakandan ve Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/784) 

55. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince hakkında son 
tahkikatın açılmasına karar verilerek Anayasa 
Mahkemesine sevk edilen Bonn Büyükelçisi 
Mehmet Baydur'a dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/785) 

56. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça 'nın, Beden Terbiyesi Merkez Ceza Heyeti 
kararlarının, muhatabına ne yollarla tebliğ edi-, 
leceği hakkında bir hüküm olup olmadığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/786) 

57. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı ne 
miktar yatırım yapılacağına ve İstanbul - Ağrı 
uçak seferlerine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/787) 

58. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
orak ipi, kota dışı bırakıldığına göre, 1964 ha
sat mevsiminde, bu ipin yeter ölçüde imal ve 
stoku için tedbir alınıp alınmadığına dair Ta
rım ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu 
(6/788) 

59. — Samsun Milletvekiil îlyas Kılıç'm, 
Millet Meclisine bağlı organların teşkilâtında 
çalışıp da, vazife mahallinden ayrılmadıkları 
halde, yolluk ve yevmiye alanlar olup olma
dığına dair Millet Mecilisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/790) 

60. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
basında çıkan bâzı iddia ve isnatların, doğru 
olup olmadığına dair Millet Meclisi Başkanlı
ğından sözlü sorusu. (6/791) 

61. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, fakirlikleri belge ile sabit olanlardan Trab
zon Numune Hastanesindeki tedavileri sonunda, 
bir ücret talebedilip edilmediğine dair Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/792) 

62. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/793) 

63. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'-
ın, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yu
nan uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan 
ne kadarının Gelir Vergisi ödediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/794) 

64. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıç
oğlu'nun, 15 Ekim 1961 Genel seçimlerine kaç 
vali ve kaymakamın, hangi partilerden aday 
olarak, katılmış olduklarına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/795) 

65. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıç-
oğlu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştı
rılan kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin 
kati olarak tâyin olunup olunmadığına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/796) 

66. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna 
ve bu radyoların nasıl kurulduğuna dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/797) 

67. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyomu-
nun ışıklandırma tesisatının hangi firmaya iha
le edildiğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/798) 

68. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, 1963 yılı içinde kaç belediye
nin hudutlarında değişiklik yapıldığına dair 
İçişleri Bakanının sözlü sorusu (6/799) 

69. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

70. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

71. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Türk Kültür Derneğine ve onun devamı 
olan Halkevlerine, şimdiye kadar, ne miktar 
yardım yapıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/802) 
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72. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-

in, istanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin süratlendirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/803) 

73. — Trabzon Milletvekili Ali Hıza Uzu-
. ner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplanması 
ve tüketimi konularındaki çalışmaların ne 
safhada olduğuna ve balıkçılara, uygun şart
larla, kredi sağlanıp sağlanmadığına dair Ti
caret ve Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/804) 

74. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya, içel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâ
fı olup olmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/805) 

75. — Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesi
nin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon lit
re üzerinden hesabedilmesi sebebine dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/806) 

76. — Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'ın, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının, Yerköy - Sorgun 
arası 80 kilometrelik yolun onarılmasını kapsa
yıp kapsamadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/807) 

77. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/808) 

78. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Milletlerarası kuvvetin Kıbrıs'a gönderilmesi 
gecikmekte bulunduğuna göre Hükümetin ne 
yapmak niyetinde olduğuna dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/809) 

79. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle, 0. H. Partisi
ne nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/810) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala

rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/632) (S. Sayıa: 
616) [Dağıtma tarihi : 25.2 .1964] 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 3. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, içişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 4. — Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

5. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçları ve cezalan hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19.2.1964] (M. Meclisi S. Sayısı: 497 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 

6. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/544; O. Senatosu 1/311) 
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(M. Meclisi S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) [Dağıtma tarihi : 25.3.1964] 

7. — Serbost malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nm, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17.8.1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Haci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11 .1963] 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad ödyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Ödyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

11. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 .1.1964] 

12. •— Sandıklı'nın Mırfcas köyü 17 hano nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Feride'den 
doğma 11.10.1942 doğumlu Veysel Aslan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) 
(S. Sayısı : 579) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

13. — Uşak Merkez Aybey mahallesi hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu tsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/792) (S. Sayısı : 580) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

14. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) mn ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı : 581) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

15. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık Köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 . 2.1964] 

16. — 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 (3/806) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 .1964] 

X 17. --- 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/625) (S. Sayısı: 
617) [Dağıtma tarihi: 26 . 2 .1964] 

X 18. — 1937 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 19. - - Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
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tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İç
işleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı: 632) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

20. — İktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/629) 
(S. Sayısı: 633) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 21. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 22. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

X 23. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/628) (S. 
Sayısı: 638) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

24. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının O. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec-
Hisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

25. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. 
Sayısı: 634) [Dağıtma tarihi : 9 .3 .1964] 

26. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasansı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Sayın : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

27. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının C. Sena
tosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/432; C. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 247 ye 2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 
231) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 

ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 :1963] 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/268) (S. Sar 
yısı : 394) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 



raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

6. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Millî Eğitim Komisyo
nunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı: 396) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

7. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14 . 9 .1963] 

8. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları rapordan (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı: 441) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı : 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldınm'ın 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi Onat. vo Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bââ  mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9.1963] 

13. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

14. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 saydı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporlan 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

15. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plâk ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklannın tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlan raporlan 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi ': 
20 . 9.1963] 

17. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka-



nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/3.71) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

18. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil înal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Ziraî Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 . 1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

21. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık-
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lannın diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

22. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meseileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

25. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

26. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporlan (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

27. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

28. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma-
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liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lemesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

30. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

31. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı îşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

32. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşını, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

33. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

34. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

35. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1963] 

36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

37. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

38. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi 1 . 11 . 1963] 

39. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 .11 . 1963] 

40. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Al tuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşmasında 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

42. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12.1963] 

43. — Cumhuriyet.Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
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6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine, dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X44. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplanna ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesiııhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 2 .1964] 

45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı kararma 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu' Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; O. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, O. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 2 .1964] 

46. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarihli 371 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
C. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S. Sayısı : 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1964] 

47. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarih ve 374 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Kar:na Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
C. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

48. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka

rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1964] 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç
ların Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad-

! desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
568) [Dağıtma tarihi : 31.1.1964] 

52. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 2 .1964] 

53. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
(2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 29.2.1964] 

X 54. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtma ta
rihi: 29.2.1964] 

X 55. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan-

49. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13 . 6 .1963 tarih ve 397 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 
C. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

50. — izmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 
(S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi : 28 .1.1964] 
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lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi : 
2.3.1964] 

X 56. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıfflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

X 57. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt
ma tarihi: 2.3.1964] 

X 58. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] 

X 59. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/566, 1/120) 
(S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

60. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay
lan hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 3 .1964] 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 .3 .1964] 

62. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 643) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

63. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20.11.1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, C. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, C. Se
natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 
24 . 3 .1964] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6.7.1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 
15 . 7.1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi İncesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnce ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı: 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

X 5. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta-
sansı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 
18 .10 .1963] 



7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 

X 8. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı 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 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Dağıt
ma tarihi: 26.6.1963] 

11. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4 . 7.1963] 

13. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/439) (S. Sayısı: 299) 
[Dağıtma tarihi: 4.7.1963] 

14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4.4.1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
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tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/410) (S. Sa
yısı : 301) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

X 15. — Kat mülkiyeti kanunu tasvirisi ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 

16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 .11 .1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

17. —- ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporlan (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 , 1963] 

X 18. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarih
limde 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 tasarısı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor
lan (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 

I Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

20. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyai Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (1/374) 
(S. Sayısı : 240) [Dağıtma tarihi: 8.6.1963] 

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik-

| ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyaöettin 
I Karaca ve izmir Milletvekili Mustafa Uy:ır'ın, 
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Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

22. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişildik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311)( S. Sayısı: 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1963] 

23. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı, Meslekî ve Tek
nik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları 1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi ; 26.6.1963] 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

25. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 196&] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklin ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 

X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3.7.1963] 

X 28. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu

lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari 
hi : 9.7.1963] 

X 29. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 30. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7.1963] 

X 31. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 32. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 

X 33. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

34. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1968] 

35. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-



nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
(S. Sayısı: 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 

36. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı: 345) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
16.8.1963] 

38. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/271) (S. Sayı
sı : 366) [Dağıtma tarihi: 16 , 8 . 1963] 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi : 
2 . 9 . 1963] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 .4 .1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
3.9.1963] 

41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/185) (S. Sayısı: 373) 
[Dağıtma tarihi: 4 .9 .1963] 

42. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

43. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 
5.9.1963] 

44. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt
ma tarihi: 9.9.1963] 

45. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı: 385) 
[Dağıtma tarihi: 9.9 .1963] 

46. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı: 388) [Dağıtma tarihi: 13.9.1963] 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
Özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi: 14 . 9 .1963] 

48. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

49. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonları raporları (2/423, 
2/424) (S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 
19 . 9 .1963] 

50. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi-
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
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lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

51. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 
7 ve 3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı: 
460) [Dağıtma tarihi: 1.10 .1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S, Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi: 4.10.1963] 

53. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcuoğlu'nun, 5 .1.1961 tarih ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayı
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5.10.1963] 

54. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) (S. 
Sayısı: 490) [Dağıtma tarihi: 7.10.1963] 

55. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmak
ta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'ın hekimlere aylık hikmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8.10 .1963] 

56. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Re

habilitasyon) tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/481, 2/278) (S. Sayısı: 491) [Dağıtma ta
rihi: 9.10.1963] 

57. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı 'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt
ma tarihi: 15.10.1963] 

58. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. 
Sayısı: 520) [Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 266 ve 266 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

60. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odalan Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

61. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20 . 6 .1963] 

62. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa* 
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12 . 7.1963] 

(Seksenbirinci Birleşim) 
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63. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu

nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı: 
364) [Dağıtma tarihi: 19.7.1963] 

X 64. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbns Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbns Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, P, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanm II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbns Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
İ£§masının uygulanması için imza edilen And
laşmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbns 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasansı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonlan raporlan (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

65. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldınlmasma dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

66. — Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasansı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 .6.1963] 

67. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

68. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonlan raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 .1963] 

69. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nm, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

70. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonlan raporlan 
(1/417) (S. Sayısı: 510) [Dağıtma tarihi ı 
18 . 10 . 1963] 

X 71. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ta-
nm komisyonlan raporlan (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 72. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tânm Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasansı ve Dışişleri ve Tanm ko
misyonlan raporlan (1/418) (S. Sayısı: 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 73. — MilU Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasansı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı: 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

74. — 5680 sayılı Basm Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldınlma
sma dair kanun tasansı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonlan raporlan (1/541) 
(S. Sayısı: 533) [Dağıtma tarihi: 3.12.1963] 

X 75. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonlan raporlan 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 



X 76. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 77. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

78. — 2.7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Püân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi: 25.12 .1963] 

X 79. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi: 
26 .12 .1963] 

80. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
tşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/564) (S. Sayısı : 542) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 12 . 1963] 

81. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 271) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1963] 

82. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

83. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affına 
dair olan 28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S. Sa
yısı : 566) [Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1964] 

84. — C. Senatosu Bolu Üyesi Sim Uzunha-
sanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tarihi : 
28 . 1 . 1964] 

85. — Ödeınişli, Ahmetoğlu Ali Orhan Hk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 
577) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1964] 

86. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci 
maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300 e 1 nci ek ) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

87. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 
1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 288 ve 290 ncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/510) (S. Sayısı : 585) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

88. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana 
Milletvekili İbrahim Tekin'in Sendikalar Ka
nununun 20 nci maddesinin 4/a bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzel
tilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (S. Sayısı : 586) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1964] 

89. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1964] 

90. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
tzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili İbrahim Tekin'in, Toplu îş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin 
2 nci bendinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin 
çıkarılması, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının, 62 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 2 nci geçici 



maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/628) (S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1964] 

91. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi :12 . 2 . 1964] 

92. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

93. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1964] 

94. — Nöbetçi memurlu ğu kurulmasını ve ola 
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

19 — 
95. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 

Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

96. — Kaş ilçesinin, İslâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu Ru-
Mye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/827) (S. Sayısı: 623) [Dağıtma tarihi: 
29 .2 .1964] 

97. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisat ve Ticari İlimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12 .3 .1964] 

98. — O. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'm, 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (l/A) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/615) (S. Sayısı : 644) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1964] 

X 99. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/174) (S. Sayısı : 
646) [Dağıtma tarihi : 27 .3 .1964] 

mmm 

(Seksenbirinci Birleşim) 




