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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker ve 4 

arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir muvakkat madde eklen
mesine dair kanun teklifinin geriverilmesi, tek
lif sahiplerinin önergesi oya sunularak, kabul 
olundu. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda
reci üyelerinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak -
kındaki kanun teklifi üzerinde, 1963 yılı sona 
ermiş olması dolayısiyle, bir işlem yapıl amıya-
cağından, dosyanın sunulduğuna dair Bütçe 
Komisyonu Başkanlığı yazısı okundu, bilgi edi
nildi. 

Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
maddeleri üzerinde saat 16 ya kadar görüşmeler 
yapıldı. 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş ve Kay
seri Milletvekili Mehmet Sağlam'in vergi reform 
tasarılarının görüşülmesinin tamamlanmasına 
kadar, Salı, Çarşamba, ve Perşembe günleri 
saat 19 dan 20 ye kadar olan sürelerin sözlü 
sorulara ayrılması hususundaki önergesi üzerin

de Antalya Milletvekili ihsan AtaÖv'tin, konuş
ması sırasında kullandığı bir cümle sonunda 
çıkan gürültü ve kargaşalık yüzünden görüş
melere devanı o kınamadığından Birleşime ara 
verildi. 

İkinci Oturum 
Birinci Oturumdaki kargaşalığa sebebolan 

sözü sarf etmesinden dolayı Antalya Milletve
kili îhsan Ataöv'e ve o sırada kullandığı haka
ret sözü dolayısiyle Uşak Milletvekili Ali Rıza 
Akbıyıkoğlu'na birer takbih cezası verilmesi 
oya sunularak kabul olunduktan ve Genel Ku
rul görüşmelerinde parti grupları arasındaki 
karşılıklı saygıya ve Meclis içindeki sükûn ve 
düzene ihtimam olunması hususunda bütün 
gruplar adına yapılan görüşmeler dinlendikten 
ve Fethi Çelikbaş'm, söz konusu önergesi kabul 
edildikten sonra, 

9 Nisan 1964 Perşembe giiniı saat 15,00 te 
toplanılmak üzere (19,15 te) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 

iki arkadaşının îdarei umumiyei vilâyat Kanu
nunun 7021 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/700) (içişleri Komisyonuna) 

2. — istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, 1412 sayılı 20 . 4 . 1929 tarihli Muad
del Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 319 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi (2/701) (Adalet Komisyonuna) 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KATİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla yapı
lacaktır. Sayın üyeler anahtarlarını çevirip lütfen 
kabul düğmelerine bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

günlüğümüz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Ço-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i, — Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/867) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 8 . 4 . 1964 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Ankara Milletvekili, İbrahim Sıtkı Hatipoğlu, 
1 ay, hastalığına binaen, 24 . 3 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

Malatya Milletvekili, Ahmet Fırat, 10 gün, 
hastalığına binaen 3 . 4 . 1964 tarihinden itiba
ren. 

Trabzon Milletvekili Kâmuran Ural, 39 gün, 
hastalığına binaen, 12 . 3 . 1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — önergeleri teker teker oylarını
za sunacağım. 

Sayın î. Sıtkı Hatipoğlu'nun hastalığına bi
naen, 24 . 3 . 1964 tarihinden itibaren, bir ay 
izinli olması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ahmet Fırat'ın, 3 . 4 
itibaren 10 gün, izinli olmasını 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1964 tarihinden 
kabul edenler... 

Sayın Kâmuran Ural'm, 12 . 3 . 1964 tarihin
den itibaren 39 gün izinli olmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
J/sul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve 3îaliye, Ticaret, Ta
rım, Sanayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/625) (S. Sayısı: 617) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 
Sayın Komisyon?.. Burada. Sayın Bakan?.. 

Burada. 

Tasarının 6 nci maddesini okutuyorum. 
MADDE 6. — Aynı kanunun 279 ncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Menkul kıymetler 
Madde 279. — Türk ve yabancı esham ve tah

vilâtı alış bedeli ile değerlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Aynı kanunun 280 nci madde

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Yabancı paralar 
Madde 280. — Yabancı paralar borsa rayici 

ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe mu
vazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bede
li esas alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 294 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Esham, tahvilât ve yabancı paralar 
Madde 294. — Ticari sermayeye dâhil ol

sun, olmasın bütün esham ve tahvilât borsa rayici 
ile borsada kayıtlı olmıyan esham ve tahvilât em
sal bedelleri ile değerlenir. Borsa rayicinin ta
karrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç 
yerine emsal bedeli esas olur. 

Ticari sermayeye dâhil olsun, olmasın ya
bancı paraların ve yabancı paralar üzerinden 
tanzim edilmiş alacak ve borç senetlerinin değer
lenmesinde ikinci bölümün hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Bir tadil önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 8 nci, (kanunun 294 ncü) maddesi 

metninin 1 nci fıkrasında 3 ncü satırın sonundaki 
(tahvilât) kelimesinden sonra bir (virgül) konma
sını saygı ile arz ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Bu değişiklikle birlikte 
8 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 352 nci madde
sinin ( I I nci derece usulsüzlükler) bölümüne aşa
ğıdaki 5 numaralı benci eklenmiştir: 

Yıllık beyannamede hiç gider bildiriminde bu
lunulmaması veya gider unsurlarından bir kısmı
nın bildirilmemesi. 

BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen? Bu
yurun Sayın Savacı. 

9 . 4 . 1964 O : 1 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, burada esasen Gelir Ver
gisiyle ilgisi olmıyan giderlerin bildirilmesine ait 
bir madde bulunmaktadır. Bu maddede ikinci 
kısımda «Yıllık beyannamede hiç gider bildirimin
de bulunulmaması veya gider unsurlarından bir 
kısmının bildirilmemesi» karşısında elbette ki, bu
nun -vergilendirmeye hiçbir tesiri olmıyacağı na
zarı itibara alındığında bunun ikinci derecede 
usulsüzlük cezasiyle tecziyesi biraz ağırdır. Aca
ba, - komisyonun dikkatine arz etmek istiyorum -
bunu daha hafif bir ceza ile tecziye etmek mü-
ııasibolma^ mı, cezanın da ağırlığı bakımından?.. 
Gaye vergilendirmek, vergi almak olduğuna göre, 
gider bildirimindeki, vergiye hiç tesiri olmıyan 
gider bildirimindeki hatadan dolayı daha ağır bir 
cezaya gitmenin isabetine kaani bulunmadığım 
için Komisyonun dikkatini çekerim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü, buyurun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ ÖZAL 

(Konya) — Efendim, değiştirilen fıkranın Gelir 
Vergisi Usul Kanunu içerisinde yeri vardır ve bu 
şekliyle yer alması, bundan evvel ihdas edilmiş 
olan metne göre de lâzımdır. Esasen usul vergisi 
kanunun sadece Gelir Vergisi ile alâkalı bulun
madığı da Sayın Savacı arkadaşımız tarafından 
bilinir. 

Cezanın ağırlığı meselesi üzerinde de komisyo
numuz aynı şekilde düşünmemektedir. Çünkü esa
sen mevcut olan kanunlar, 2" nci derecedeki usul
süzlük cezaları için 25 liradan 500 liraya kadar 
olmak üzere tâyin edilmiş, tasrih edilmiş tatbiki 
kanunun insicamına, ahenginc uygundur kanaa
tindeyim ve aynen kabulünü istirham ederiz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen var mı? Yok. Verilmiş bir önerge de yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 354 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Veraset ve İntikal Vergisinde 
Madde 354. — Veraset ve İntikal Vergisi be

yannamelerinin kanuni süresinin bitmesini takibe-
den günden başlıyarak 15 gün içinde verenlere, 
25 liradan az 250 liradan çok olmamak şartiyle 
verginin % 2 si; daha sonra verenlere, 100 lira
dan az 2 000 liradan çok olmamak şartiyle % 5 i 
tutarında usulsüzlük cezası kesilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? I 

Buyurun Sayın Veli Başaran. 

VELİ BAŞARAN (Afyon Karalıisar) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 354 ncü maddesin
de gerçi eski kanuna nazaran bu maddede hafif
letici bir hüküm bulunmakla beraber, kanaatim
ce bu hafifletici hüküm de doğru değildir. Hepi
nizce malûmdur ki, Veraset ve intikal Vergisi 
bir ölüm ııeticesind< verilir, ölüm neticesinde 
verilen bir halde gayet tabiî ki, birtakım usulsüz
lükler, yolsuzluklar olacaktır. Benim Komisyon
dan ricam; («Veraset ve İntikal Vergi beyanname
lerini kanuni süresinin bitmesini takibeden gün
den bağlıyarak 15 gün içinde vermiyenlere birin
ci defa yazı yazılması» ibaresini eklemek, 15 gün 
içinde verenlere 25 liradan az, 100 liradan fazla 
ve % 2 sini geçmemek üzere 100 liradan az, 1 000 
liradan çok olmamak üzere, tutarında usulsüz
lük cezası kesilmelidir) şeklinde düzeltilmesini arz 
ve teklif eder, bu meyanda bir takrir vermiş bu
lunuyorum. Kabul etmenizi istirham ederim. Hür
metlerimle. --.'-, /'•-V-: 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen?.. Yok. Verilmiş olan takriri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Veraset ve İntikal Vergisini kapsıyan madde 

354 ün aşağıdaki şekilde kabul edilmesini arz ve 
teklif ederim: 

Afyon Karalıisar 
Veli Başaran 

Madde 354. — Veraset ve İntikal Vergisi be
yannamelerini kanunun süresinin bitmesini taki
beden günden başlıyarak 15 gün içinde vermiyen
lere birinci defa vermesi için yazı yazılır. Yazı 
tarihinden 15 gün içinde verenlere ceza verilmez. 
Vermiyenlere 15 günün sonunda verenlere 25 li
radan az 100 liradan çok olmamak şartiyle ver
ginin yüzde 2 si daha sonra verenlere 100 liradan 
az 500 liradan çok olmamak şartiyle yüzde 5 i 
tutarında usulsüz ceza kesilir. 

BAŞKAN —• Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

ÜKÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendini, ek süre mükellef- I 
İcre 'bildirilmiş olduğu için lüzum görmüyoruz I 
vo katılmıyoruz. I 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor önergeye. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 11. — Anyı kanuna 19 . 2 . 1963 

tarihli ve 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle 
eklenen ek 1 nci maddesinin sonuna aşağıdaki 
6 numartlı bend eklenmiştir : 

6. Gelir Vergisi Kanununda yer alan orta
lama kâr haddi ve gider esası hükümlerine göre 
vergi tarh o'lunmuşsa. 

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

MADDE 12. .— Aynı kanuna 19 . 2 . 196»3 
tarihli ve 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle 
eklenen ek 3 ncü maddesinin sonuna _aşağı-
daki fıkra eklenmiştir. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü mahaller
de ortalama kâr haddi ve gider esaslariyle il-. 
gili uzlaşma taleplerinin incelenmesi için ayrı 
uzlaşma komisyonları teşkil ve bu komisyon
ların kimlerden terekkübedeceğini tâyin ede
bilir. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Vergi Usul Kanunu
nun bu kanunun 4 ncü maddesiyle değiştirilen 
279 ncu maddesindeki değerleme hükmü, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisa-
b olun an esham ve tahvilât hakkında uygulanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
sahibolunan esham ve tahvilâtın son bilançoda 
kayıtlı değerleri üzerinden değerlenmelerine 
devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde hakkında 
söz istiyen? Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tasarının geçici 2 nci maddesindeki met
nin geçici 1 nci madde olarak ve geçici 1 nci 
madde metninin geçici 2 nci madde olarak yer 
değiştirmesini, bu metinlerin konusu olan 42 
nci ve 279 ncu maddelerin sırasına riayet za
ruretiyle arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 
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BAŞKAN —• Komisyonun mütalâası nedir? 
GEÇİCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katılıyoruz efendim, bir 
mahzur yoktur. 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaçiei 2 116İ maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 3 ncü 

maddesi ile Vergi Usul Kanununun 42 nei mad
desinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe 
göre seçim yoliyle özel komisyona yeniden ka
tılacak üyeler, ilk uygulama yılında 'bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 
defterdarın yazılı isteği üzerine bir ay içinde 
seçilir. 

BAŞKAN —• Okunmuş olan geçici 2 nci 
madde hakkında söz istiyen1? Yok. Daha evvel 
kabul edilmiş olan Önerge ile geçici 2 nci mad
denin geçici birinci madde olarak kabulünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Daha evvel okunmuş olan geçici 1 nci mad
denin kabul edilmiş önergeye göre geçici 2 
nci madde olarak kabulünü oyunuza sunu-
yorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabu'l 
edilmiştir. 

Bir geçici 3 ncü madde tedvini için veril
miş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vergi Usul Kanununda yapılması düşünü

len değişikliklere aidolup, Yüksek Meclisçe 
görüşülmekte olan kanun tasarısına bir geçici 
madde eklemek suretiyle hem Hazine lehine 
alacağı, hem de ilân sebebiyle mükelleflerin 
geçen yıllara ait vergi beyanlarından dolayı 
takibedilecek usul hakkındaki tereddütlerinin 
izalesi bakımından yerinde olacağı kanaatinde
yiz. 

Bu maksatla mezkûr tasarıya geçici 3 ncü 
madde olarak aşağıdaki hükmün eklenmesini 
teklif ediyoruz. 

«Geçici madde 3 — Beyan esasına göre alı
nan Gelir Vergisiyle ilgili olarak 1963, 1962 
yılları için bulunacak matrah farkları dola-
yısiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 345 
nci maddesiyle 357 nci maddesinin 7 nci fık
rası ve 358, 359, 360 nci maddelerin hüküm
leri uygulanmaz.» 
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Cereğinin yapılmasını arz ve teklif ediyo

ruz. 
Kars Gümüşane 

Kemal Kaya Necmeddin Küçüker 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim, yüksek .malûmları. 
olacağı üzere vergilerin tarhının bir kıyas 
yolu ve istidlal yoliyle yapılması mümkün de
ğildir. Bundan önceki senelerde şu türlü, şu 
miktar vergi verilmiştir. Şimdiki değişiklik
lerden sonra bunun şekli, miktarı, değişmiş
tir diye bir kıyaslama ile ikmalen tarhiyatm 
imkânı yoktur. İkmalen tarhiyatı yapılabilme
sinin usulleri vardır. Bu usuller elbette yü
rüyecektir. Teklifin, kabul edilmesi istenen 
takririn mahiyeti tamamen affı tazammun 
eder ve vergi suçunun, vergi kusurlarının affı 
mahiyetindedir. Komisyon olarak katılmamız 
mümkün değildir efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Komisyon 
ıbir geçici üçüncü madde teklifine iştirak etmi
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 

Yürürlük 
MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1964 ta

rihinde yürürlüğe girer 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

Tümü hakkında, lehte Sayın Hilmi Güldo-
ğan, aleyhte Sayın Arif Hikmet Güner, söz iste
mişlerdir. 

Tasarının tümü hakkında, lehte, buyurun Sa
yın Hilmi Güldoğan. 

HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
milletvekilleri meri 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümlerin eklenmesine 
dair olan kanun tasarısı üzerinde günlerden be
ri devam eden müzakere ve münakaşalar sona 
ermek üzeredir. Tadarının leh ve aleyhinde ko
nuşmalar yapıldı. Değerli üyelerin 'beyanları 
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hepimiz için, be tahsis kanununu tatbik edecek
ler için, elbetteki istifadeli olmuştur. Şuna 
kaaniim ki, konuşan hatipler şahısları adına 
olsun, temsil eyledikleri gruplar adına olsun, 
sadece kendi düşüncelerini ve vicdanlarının se
sini ifade eylemişlerdir. Hepsi saygıya değer 
ıbeyanlardır. 

Şahsi görüşüm odur ki; bu tasarı, bir kısım 
sayın üyelerin zannettiği gibi, tatbikatta bir mah
zur doğurmıyaeak, aksine, millet hayrına fay
dalı sonuçlar sağlıyacaktır. Bu inanç ve güven 
duygusu içerisinde bu tasarının yurdumuza ve 
milletimize hayırlı Ve uğurlu olmasını dilerim. 
(Alkışlar),. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Arif Hikmet G ti
ner. 
. ABÎP HİKMET OÜNER (Rize) — Sayın 

Başkan, ve muhterem arkadaşlarım; görüşmek
te olduğumuz Vergi Usul Kanunu tadil tasarı
sının en mühim hususiyeti, vergi ziyamı önle
mek için almakta olduğu kazançların ilânı hu-
vmndaki hükmüdür. Bu hükmün, bundan evvel
ki konuşmalarda da belirtildiği veçhile, kanaati
mizce faydasından ziyade içtimai ve iktisadi 
hayatımızda menfi tesirleri olacaktır. Ayrıca 
beklenen faydayı da temin etmiyeeektir. Vergi 
kazançlarının ilânı suretiyle vergi hasılatının 
artacağı mülâhazası, bu hükmün tatbikinden son
ra isabetsiz olduğu meydana çıkacaktır. Vatan
daşın kazancını ilân etmekle gerçek durumu or
taya dökmüş oluyor muyuz? Gerçek durumu 
ortaya döksek bile bunun istenen neticeyi ver
mesi mümkün müdür? Piyasanın en işlek yeri, 
meselâ Atatürk Bulvarı üzerinde Menekşe mağa
zası vardır. Biz yarm kazançlar ilân edildiği 
zaman, görsek Menekşe mağazasının bu yıl 
100 000 T. L. sı kâr etti, bizim bundan acaba bu 
mağazanın vergi kaçakçılığı yapıp yapmadığı 
nı çıkarmamız mümkün müdür! Belki bu mağa
zanın 100 000 T. L. değil de; 1,5 milyon T. L. 
kâr etmesi lâzımdır. Veyahutta satışlarının, ya 
hutta piyasanın iyi gitmemesinin satışın düşme
si dolayısiyle 50 000 T. L. kâr etmesi lâzımdır. 
Bunu hangi vatandaş, nasıl teslbit eder; bu mağa
zanın 100 000 T.L. değil de bunun altında voya 
üstünde kâr etmiştir. 

Keza, farzcdolim ki; beynelmilel şöhreti haiz 
bir mimar vardır, muhtelif projeler hazırlanmış
tır ve bu projelerden -senede 150 bin lira para 
almıştır. Orta çapta bir mimar vardır, dünyaca 
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tanınmamıştır, herkes tarafından bilinmemek
tedir. Bu mimar ihaleye girmiştir, elinde birçok 
işler vardır ve bu işleri başarmıştır. 1,5 milyon 
lira kazanmıştır. Arkadaşlarım, yani bir tanın
mış, büyük çapta bir mimarın kazancını 150 bin 
görür de hiç ismi duyulmamış bir mimarın ka
zancını da 1,5 milyon lira görürsek bu şöhretli 
mimarın vergi kaçakçılığı yaptığına hükmet
memiz mi lâzımgelir? Ayrıca, sermaye şirket
leri kârlarını tevzi ettiği zaman, ortakları an
cak bunları vergi beyannamelerinde gösterebi
lirler. Vergi beyannamelerinde gösterilmediğine 
göre tevzi etmedikleri takdirde, malî durum
ları iyi, şöhretli, işleri yerinde masrafları çok 
olduğu halde vergi beyannamelerinde bunların 
daha az vergi vermiş olduğu ve fakat kaçakçı
lık yaptığı zehabını uyandırması muhtemeldir 
ve nihayet arkadaşlarım; vergi kaçıran kimse 
maliyenin bütün kontrol teşkilâtından korkma-
dığı, maliyenin kaçırdığı verginin 3 misli ceza 
alacağını bildiği halde vergi kaçırırsa; vergiyi 
az verdim, diye kazancını az gösterirse vatan
daşların nazarları üzerinde olacaktır. Bundan 
korkmak suretiyle kazancını fazla göstermesi 
arkadaşlarım mümkün değildir. O bakımdan 
maliyeye bunun bir faydasının olacağı kanaa
tinde değilim. Ancak, ve ancak biraz evvel de 
bahsettiğim gibi, biri akını iktisadi ve içtimai 
huzursuzlukları doğurmaktan ileri bir netice 
vermiyecektir. Sayın Vekil ve diğer arkadaşla
rım Şimal memleketlerinin bazılarında tatbik 
edildiğini bahsettiler. Kabul etmek lâzımdır ki, 
ben onların rejimlerinden bahsetmiyeceğim. 
Ama, iktisadi ve içtimai durumları bizimle ta
mamen farklıdır. Bu mevzuda bir misal anlat
mak istiyorum, o da bir arkadaşım Almanya'da 
sanayi üzerinde tetkikler yaparken, sermaye 
şirketi şeklinde kurulan fabrikaların idarecileri 
ve sahipleri işçilerden fazla şikâyetçi olmadık
larını bahsettiler ama, gelirleri bilinen fabrika 
sahipleri işçilerinin hıızursuzluklariyle karşıkar-
şıya bulunduklarını beyan etmişlerdir-. Bu da 
gösteriyor ki, bu tip-kazançların belli olması, 
değil vatandaşlar arasında birtakım huzursuz
luklar, çalışanlarla çalıştıranlar arasında dahi 
birtakım huzursuzluklar meydana getirecektir. 
Değil Türkiye'de, Almanya'da dahi bunu mey
dana getirmiştir ve getirmektedir. Onun için 
aziz arkadaşlarım, faydasından ziyade zararı 
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bulunan bu kanunun, bu tadilin isabetli olma
dığını ve bu bakımdan aleyhinde oy kullanma
nızı rica ederim. Hürmetlerimle. : 

j 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde leh ve ! 

aleyhte birer arkadaşımız konuşmuştur. ! 
KADRÎ ÖZEK (izmir) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. ; 
BAŞKAN — Sayın özek, ne hakkında ko

nuşmak istiyorsunuz? 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Tasarının hakkın- \ 

da konuşmak istiyorum. i 

BAŞKAN — Leh ve aleyhte birer arkadaşı- i 
iniz konuşmuş bulunmaktadır. Usul bakımından ; 
konuşulacak bir şey de yoktur. Tasarıyı açık , 
oylarınıza sunacağım. > 

Muhterem arkadaşlar, tasarının tümünü açık ; 
oylarınıza sunuyorum, isimleri okunan arka- i 
daşlarımız lütfen yerlerinden ayağa kalkarak • 
oylarını «ret», «kabul», «çekinser» olarak ifade ; 
buyursunlar. Başlıyoruz. i 

(Adana secim bölgesi milletvekillerinden 
başlanılmak suretiyle oylar tesbit edildi.) j 

BAŞKAN — Başka oyunu kullanmıyan ar- '. 
kadaşlar var mı?... i 

Açık oylama sonucunu arz ediyorum. I 
Oylamaya 347 sayın üye katılmış, 197 kabul, 

143 ret, 7 çekinser oy kullanılmıştır. Tasarı : 
Meclisimizce kabul edilmiştir. j 

2.'— 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 saydı Ge- \ 
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkraları- \ 
nın değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, ı 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis- ; 
y onlarından seçilen 4 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı : 616) 

BAŞKAN — Bu tasarının 10 ncu maddesiy
le geçici 1 ve 2 nci maddesi ve yürürlük madde
leri kalmıştı. Komisyona gitmiş olan 10 ncu 
maddenin değişikliği istenilen fıkralarını ko
misyondan gelen şekliyle okutuyorum : 

(Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su bas
kını, kuraklık, don, muzır hayvan ve haşarat 
istilâsı, dolu ve kasırga, hayvanlarda müstevli 
hastalıklar ve bunlara benzer âfetler yüzünden 
mahsul ve hayvanların en az üçte birinin kaybe
dilmesi halinde mükellefin o sene için tahakkuk 
etmiş asgari vergisinin tamamı terkin olunur. 
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Hasarın varlığını ve zarar derecesini ma

hallî idare heyetleri yaptıracağı tahkikat üze
rine tesbit ederler. 

Yukarda yazılı asgari vergilere tekabül ede
cek nisbette kazanç sağlamadığını iddia eden 
mükelleflerin bu iddiaları yapılacak vergi ince
lemeleri ile sabit olduğu takdirde asgari vergi 
alınmaz. 

Ortaklıklarda asgari vergi işletme sahibin
den alınır.) 

BAŞKAN — Komisyondan gelen ve 10 ncu 
madde ile alâkalı metin üzerinde Sayın Ahmet 
Üstün, Ahmet Savrun, Arif Ertunga, 

Siz grup adına mı istiyorsunuz Sayın İhsan 
Gürsan? 

İHSAN GÜRSAN (İzmir) — Evet, 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH

SAN GÜRSAN (izmir) — Değerli arkadaşla
rım; Adalet Partisi Meclis Grupu adına yaptı
ğımız muhtelif konuşmalarda zirai sektörün 
Gelir Vergisi sistemi içinde vergilendirilmesin
de sistemin bütünlüğünü ve vergi adaletini 
sağlamak bakımından zaruret olduğunu, ancak 
bu sektörün ayrıca bir de Gelir Vergisi pren
siplerine ve esaslarına aykırı düşen, vergi ada
letini ve eşitliğini sağlama kudretinden mah
rum bulunan asgari ve maktu bir vergiye tabi 
tutulmasının doğru olmıyaeağmı, bu şekilde 
bir vergilendirmenin, iktisadi ve sosyal yönden 
tahripkâr neticeler doğuracağını ve vergi tat
bikatımızda geriye gidişin de acı bir misalini 
teşkil edeceğini vuzuhla huzurunuzda belirt
meye çalışmış ve bu maddenin tasarıdan çıka
rılmasını derpiş eden bir önergemizi de Baş
kanlığa tevdi etmiş olduğumuzu arz etmiştik. 

Bu konu üzerinde gerek grupları adına ko
nuşan, gerekse şahısları adına konuşan sayın 
milletvekili arkadaşlarımızın yaptıkları tenkid-
ler ve serd ettikleri mütalâa ve kanaatler, he
men istisnasız, aynı mucip sebeplerde ve görüş
lerde açık ve katî bir şekilde istisnasız, aynı 
mucip sebeplerde ve görüşlerde acık ve katî bir 
şekilde toplandığı ve Yüce Meclisinizin bu ver
gilendirme şekli hakkındaki kanaat ve tema
yülleri, hemen, hemen belirli bir hüviyetle ken
disini göstermeye başladığı için, artık bir itiyat 
haline gelen bir taktiğe .müracaat edilmek sure
tiyle ve tenkidlerin ışığı altında bir revizyona 
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gidileceği ileri sürülmüş ve muhtemel bir red-
din önlenilmesi için tasarının onuncu maddesi 
komisyonca geriye alınmıştır. 

Bugün Yüce Meclisinizin tekrar tetkik ve 
müzakeresine arz edilmiş olan tasarının onuncu 
maddesi biri bir fıkra hükmünün tadili, diğeri 
bir* fıkra ilâvesi şeklinde iki değişikliği ihtiva 
etmekle beraber vergilendirmede istinadedileıı 
hatalı, ieapsız, adaletsiz mesnetleri ve bu yön
den de arz ettiği hüviyeti, giderici bir mahiyet 
taşımamaktadır. 

Komisyonca, yapılan değişikliklerden birisi. 
taşarının onuncu maddesinde esasen meveudo-
lan bir hükmün tadili mahiyetindedir, liıı da 
«Tabiî âfetler yüzünden mahsul ve hayvanların 
en az üçte birinin kaybedilmesi halinde mükel
lefin o sene için tahakkuk eden asgari vergisi
nin tamamının terkinine matuf bir değişiklik
tir. Bu hüküm tasarının komisyonca değiştiri
len evvelki şeklinde asgari verginin ancak ha
sar nisbetinde terkin edilmesini tazammıın et
mekteydi. 

Biz, maddenin derpiş ettiği vergilendirme
nin ana. hüviyetine bir tesir göstermediği için 
bu değişiklik üzerinde durmakta bir fayda gör
memekteyiz. 

Geçici Komisyonun vergilendirmenin âdil ol-
mıyan, hüviyetini izale edecek bir tatbikat şekli 
olarak getirdiğini iddia ettiği ikinci değişiklk 
ise şudur : 

«Tasarının onuncu maddesinde yazılı asgari 
vergilere tekabül edecek nisbette kazanç sağla
madığını iddia eden mükelleflerin bu iddiaları, 
yapılacak vergi incelemeleriyle sabit: olduğu 
takdirde asgari vergi alınmıyaeak, ortaklıklar
da ise asgari vergi işletme sahibinden alınacak
tır.» 

İlâvesi istenilen bu fıkra hükmünü tahlil 
ettiğimiz takdirde asgari verginin alınmaması
nın şu şartlara bağlandığını görürüz : 

1. Maddede tesbit edilen asgari vergilere 
tekabül edecek nisbette kazam; sağlanılmamış 
olacaktır. 

2. Mükelleflerin kazam; sağlayamadıkları 
yolunda yapacakları müracaatlar maliye teşki
lâtı tarafından yapılacak vergi incelemeleriyle 
sabit olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ticari ve zirai bir faaliyet gösteren her han

gi bir işletme veya müessesede kâr veya. zarar 

ancak basit veya mnzaaf kir muhasebe sistemi
nin kurallarına dayanılarak tesbit edilebilir, 
bunun dışında kâr ve zararın tâyini veya iddia 
edilse bile kabulü mümkün değildir-. 

Zirai sektörün vergilendirilmesinde bugün 
mevcut tatbikat ise şu esaslara, göre işlemekte
dir. Yıllık satış hasılatları tutarı 150 bin liraya 
kadar olan çiftçiler götürü gider usulüne göre 
vergiye tabidirler. Yıllık yatış hasılatları tuta
rı 150 bin liradan yukarı 500 bin liraya kadar 
olan çiftçiler «Zirai işletme hesabı esası» ne 
göre vergiye tabidirler-. 

Yıllık satış hasılatları tutarı 500 bin liradan 
yukarı olan çiftçiler ise kazançlarını bilanço 
esasına göre tesbit etmek ve beyan etmek mec
buriyetindedirler. 

Götürü gider esasına, göre vergiye tabi olan 
çiftçiler zirai işletme hesabı esasına göre vergi
ye tabi tutulmalarını istiyebilecekleri gibi, yıl
lık hasılatlarının tutarı arka arkaya, iki hesap-
döneminde beş yüz bin lirayı aşan çiftçilerde 
kazançlarını muta akıp yılda bilanço esasına gö
re tesbit ederek bildirmek mecburiyetindedir
ler. 

Götürü gider usulünde vergiye tabi olacak 
safi kazanç. Vergi Usul Kanunundaki şart ve 
esaslar dairesinde komisyonlar tarafından tes
bit edilen götürü gider-emsallerinin, mükellef
ler tarafından beyan edilen hasılat toplamından 
düşülmek suretiyle vergi dairesince bulunur. 

liıı esasa göre vergiye tabi olan çiftçiler, 
defter' tutma, mecburiyetine tabi oldukları gibi 
ne masraflarını, ne de hasılatlarını bir vesikaya 
istinadettirmek ve ispat etmek mecburiyetinde 
de değillerdir. Zaten bu kabil mükellefler bün
yeleri icabı da bu durumda değillerdir. Bu iti
barla. bu kabil mükelleflerde zararın tesbiti yo
lunda yapılacak bir inceleme, bunların vergi
lendirme sisteminin zaruri bir neticesi olarak 
katiyen müspet bir netice vermez. Günkü, biraz 
evvel de belirttiğimiz gibi kâr- veya zararın 
teshil edilebilmesi basit veya mırzaaf bir mu İm
sel» e sisteminin mevcudiyetine ve bu sistemin 
icapları dairesinde hiç olmazsa hâsılat ve mas
raf hesaplarının vesikalarına müsteniden tetki
kine bağlıdır. Komisyonca getirilen teklifte, 
«Asgari vergilere tekabül edecek nisbette ka
zanç sağlanmadığı» iddiası, vergi incelemele
riyle istinadeden bir seve bağlandığına göre, 
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zirai vergi mükelleflerinin % 90 mı teşkil eden 
bu kabîl bünyesi ve vergi ödeme gücü zayıf 
olan çiftçiler üzerinde bu hükmün tatbik kabi
liyeti olamıyacak demektir. 

Zirai işletme hesabı esasına ve bilanço esa
sına göre vergiye tabi olan mükellefler ise, kâr 
ve zararları, yani zirai faaliyet neticelerini ba
sit veya mütekâmil bir muhasebe sisteminin 
icapları ve mecburiyetleri içerisinde tesbit edip 
bildirdiklerine göre bunlar kolaylıkla bu hük
mün imkânlarından faydalanma yolunu bula
caklardır. 

Görülüyor ki, istihdaf edilen maksat ve ga
yenin hilâfına bünyesi kuvvetli, vergi ödeme 
gücü yerinde olan çiftçi kütlesi himaye edil
mekte ve zarar halinde asgari vergiye tabi tu
tulmaktan kurtulmakta, buna karşı zirai vergi 
mükelleflerinin % 90 mı hattâ % 95 ini teşkil 
eden küçük ve orta çiftçi, bünyeleri icabı za- j 
rarlarmı ispat etmek imkânına mâlik olamadık
ları, ve yapılacak incelemeler ile de iddialarının 
tesbiti kabil olamadığı için zarar etseler dahi l 
asgari vergiye tabi tutulmak durumunda kala
caklardır. Bu neticenin önüne sadece nazari ma
hiyette kalmaya mahkûm olan ölü bir fıkra 
hükmü şüphesiz ki, geçemiyecektir. Üzerinde 
durulacak ikinci husus, maliye teşkilâtının zi
rai vergi mükelleflerinin zarar iddiaları karşı
sında vergi incelemelerini yapma hususunda ne 
dereceye kadar imkâna sahibolduğu meselesidir. 
O maliye teşkilâtı ki, inceleme hususundaki ye
tersizliği ve aczi; üzerinde bir sürü tenkid ve 
şikâyetler toplanan ve topluma menfi tepkiler ya
ratan birtakım oto kontrol müesseselerinin ihdası
na da sebebolmuştur. Bugün vergi beyannameleri
nin % 2 sini tetkik etmek imkânına mâlik ola
madığını, salahiyetli bakanın ağzından da ifa
de eden bu teşkilât az veya çok bir muhasebe 
bilgisine dayanan bu vergi incelemelerini nasıl 
yapacaktır? Zirai vergi mükelleflerinin büyük 
bir nisbette ilçelerde toplandığı nazarı itibara 
alınırsa, bu bölgelerde hangi kalifiye ve kabili
yetli elemanlariyle bu incelemeleri zamanında 
yapacak ve başarıya ulaşacaktır?.. Büyük Mec
lisinizin kabul buyurduğu tasarının birinci 
maddesi hükümleriyle zirai vergi mükellefleri 
muhtemeldir ki, 30 - 40 bini bulacaktır. Bu 
miktarın en az 20 - 25 bini götürü gider esası
na göre vergiye tabi olan küçük çapta çiftçi 
olacağına göre, en iyimser bir tahmin ile bun- | 
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ların yarısının zarar iddiası; verginin tarhına, 
tahakkuk ve tahsiline mâni olmadığına veya 
bunu önliyen bir hüküm sevk edilmediğine ve 
mevzuatta da bulunmadığına ve incelemelerin 
yapılması da uzun zamanlara bağlı bulunduğu
na göre, matlubolan ve değişiklikle tahakkuk 
ettirilmesi istenilen adalet ve eşitlik nasıl sağ
lanacaktır? Muhakkak olan bir şey varsa o da 
neticelendirilemiyecek binlerce ve binlerce mü
racaatın, sürüncemede olmasından doğan son
suz üzüntü ve ıstıraplardır. 

Bâzı arkadaşlarım, kullandığımız «vergi sa
ri izmi» tâbirinden allerji gösterdiler. Bu tâbiri ar
tık kullanmıyacağız ama, mazur görsünler; bu 
şekildeki bir tatbikatın diğer birçok benzerle
rine ilâve edilen bir «tazip» ve «moral bozucu» 
bir vergi tatbikatı hüviyetini taşıdığı da ifade
den kendimizi alamıyoruz. Hem öyle bir sektör 
ki, bünyesi itibariyle vergi terbiye, şuur, ahlâk 
ve idrakine sahip kılınması için mümkün oldu
ğu kadar belli bir zaman için toleranslı bir tat
bikat istemektedir ve bunu devletten beklemek
tedir. 

Anlamadığımız bir cihet de bu kadar menfi 
bir netice vereceği en iptidai bir tahlil ile anla
şılacak bir tatbikatın bir oto kontrol müessesesi 
olacağı hakkında Hükümette gördüğümüz ga
rip inançtır. Kanaatimizce bu kadar hatalı bir 
tatbikat bir otokontrola değil; ancak ve ancak 
vergiye karşı mukavemetin artmasına, mükel
lefte vergi terbiye ve şuurunun büsbütün kay
bolmasına ve vereceği adaletsiz ve eşitliği ih
lâl eden müdahaleci, tazibedici sonuçlariyle bü
yük ve vergi mükellefi vatandaşlar kütlesinde 
Hükümet tasarruflarına karşı güvensizlik yolu 
Hükümet tasarruflarına karşı güvensizlik dolu 
muzır kanaatlerin yerleşmesine sebebolabilir. 

Değişiklik asgari vergi sisteminin bizatihi 
mahiyetinde mevcudolan prensip aykırılıkları
nı, tatbikatının adaletsiz neticelerini hiçbir su
retle eder bir yeterlik ve beterlik gösterme
mektedir. Kaldı ki, Geçici Komisyon tarafından 
ilâve edilen ve ortaklıklarda asgari verginin 
işletme sahibinden alınacağını ifade eden hü
küm de, memleektimiz realiteleri, ve zirai sek
törün ananevi özellikleri ve şartlariyle telif edi-
lemiyen garip bir tatbikat şekli olacaktır. Or
taklık müessesesi hukukî bir rabıta ve münase
beti ifade eden bir müessesedir. Ve memleketi-
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mizin asırlardır devam eden zirai faaliyet şart
larını da gerçeğini ifade eden bir neticesidir. 
Ortaklık suretiyle bu faaliyeti aktif bir şekilde 
icra eden ve neticelerinden sorumlu olması lâ-
zımgelen bir şahsı vergiye tabi tutmıyarak bu
nun sorumluluğunu arazi sahibine yüklemek 
vergi prensiplerine de hukuk prensiplerine de I 
aykırıdır. j 

Bütün bu bakımdan asgari vergilendirmeye j 
mütaallik olan 10 ncu madde hükmünün tasarı- j 
dan çıkarılması hakkındaki kanaatimizde ısrar 
ettiğimizi ve bu yolda Başkanlığa verdiğimiz 
önergenin oya konulması isteğinde bulunduğu- ; 

muzu tekrar arz ediyoruz. 
Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar- i 

kadaşlarım, müzakeresini yapmakta bulundu- \ 
ğumuz kanun tasarıları vergi adaletini tahak- I 
kuk ettirmek ve aynı zamanda Beş Yıllık Kal- j 
kırana Plânımızın giderlerini karşılamak: inak- ' 
şadiyle Hükümet tarafından hazırlanmış ve Yü
ce Meclise sevkedilmiş bulunmaktadır. Zirai i 
kazançların vergilendirilmesi hususumda nnüza- i 
kereleri dikkatle takibettim. Bütün parti grup- j 
larımız ve milletvekillerimiz birleşmektedirler, | 
yani zirai kazançlar vergilendirilsin demekte- ! 
dirler. Bu noktada birleşnıelkteyiiz, sadece mu- î 
lıalefet gruplarının sözcüsü arkadaşlarımız i 
prensip noktasından ayrıldıklarını ifade ederek, 
10 nucu maddenin taşandan çıkarılmasını ta-
lebetımefctedirler. j 

Muhterem arkadaşlar, geçen seneki tatlbilkatı 
gördük. Geçen seneki tatbikatta da yine hatır
larını; bütün arkadaşlarımız feryadetmişlerdir. 
Şimdi, geçen seneki tatbikatı neticelerini gös
terir liste elimizde... Her ilmide ilgilenen arka
daşlarım da bu listeden almış olmaları lâzım
dır ve neticeleri de bilmeleri iktiza eder. Bu, 
şeklî bir vergilendirmeden ibarettir arkadaşlar. 
Türkiye'de zirai sektörden alınan vergi 26 mil
yon liradır. Büyük vilâyetlerde tahsil edilen 
vergi nislbetleri 20 bin lira, 10 bin lira - Adana 
hariç - bir milyonun üzerine çıkan yer yoktur. 

Şu halde memleketin ihtiyaçları bakımından 
büyük çiftçiden alınacak:, (orta çiftçiden değil) 
bir miktarın Devlet giderlerine iştirakinde Mec
lis olarak, bütün siyasi partiler olarak biri eşi
yorsak bunun şeklî itirazının dışında (bir an 
evvel tahakkuku yolunda gayret sarf etim emiz 
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lâzımdır. Bu istikamette, dikkatle takibettim, 
hiç. muhalefet grupundan yol gösterici bir tek
lif gelmedi. Denmektedir ki, vergi sistemimi
zin ilericiliğini zedelemektedir, binaenaleyh, 
«delir Vergisinin dışında hususi bir kanunla 
zirai kazançlardan vergi alınsın» teklifi ileri 
sürülmektedir. Netice aynı yere gelmektedir, 
yani zirai kazaçlardan vergi almak. Şu halde 
arkadaşlarım, memleketin gerçeklerini, ihtiyaç
larını göz önünde bulundurarak bunun gelece
ğe terk edilmesi, bunun tasarıdan çıkarılması 
herhalde isabetli bir yol değildir. Nitekim daha 
önce Hükümet tasarısında ve komisyonca ha
zırlanan teklifte; hasar nıisbetleri göz önünde 
tutularak tahakkuk eden asgari verginin o nis-
tbette terkin edilmesi derpiş edilmişti. Müzake
relerin ışığı altında komisyon bu maddeyi de-
ğiştinmiş, meri mevzuatımıza da uygun olarak 
1/3 nisbetinde hasar <tesbit edildiği takdirde o 
sene için tahaikkuık eden asgari vergi tamamen 
terkin edilmiştir, alınmıyacaktır. Hükümet ve 
Komisyon 1963 e teşmil etmişti. Yine müzake
relerin ışığı altında Geçici Komisyon 1963 e 
teşmilini kaldırmış, 1964 e bırakmıştır. 

Ortaklıklarda ise, işletme sahibinden asgari 
vergi alınmasını ıkalbul etmiştir. Şu halde ileri 
sürülen belli - başlı mahzurlu fikirler göz önün
de tutularak komisyon maddeyi kabul edilir bir 
şekle getirmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, istihsâlin azalaca
ğından ve millî gelirin bundan zarar göreceğin
den bahsedilmektedir. Orta ve küçüik çiftçinin, 
otokontrol malksadı ile konmuş olan asgari 
vergi sistemi dolayısiyle zarar göreceğinden şi
kâyet edilmektedir. 10 ncu maddeyi okuduğu
muz zaman görmekteyiz ki, 300 dönüme kadar 
ekimi olan hububat ziraati vergiden muaftır. 
300 dönümü geçecek ki, vergi mükellefi olacaık. 
300 dönümden sonraki 300 dönüm için dekar 
başına asgari vergi olarak bir lira ödiyecek. 
Bugün arazi vergisi yok, sayım vergisi yok, yol 
vergisi yok, küçüik çiftçiden, -orta çiftçiden al
mıyoruz. Büyük "çiftçiden pek cüzi miktarda 
Devlet giderlerine iştirak için dekar Ibaşma hu
bubat ziraatinden bir lira alıyoruz. 

Bakliyat: 220 dönüme kadar ziraat yapan 
bakliyat müstahsili vergiden muaftır. 

Arkadaşlarım; 220 dönümlük bakliyat zira-
atiyle iştigal eden çiftçi küçük çiftçi midir?... 
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220 dönümü aştığı takdirde deikar (başına 150 
kuruş ödiyecektir. 

Pamuk ziraatmde ise, 150 dönüme kadar j 
pamuk ziraatı vergiden muaftır. .150 dönümü 
geçtiği takdirde vergi mükellefi oluyor. 

Arkadaşlar, çay ziraatinde ve tütün ziraatinde ! 
50 dönüme kadar olan, vergiden muaf, 1 500 zey
tin ağacı ve 1 500 Antepfıstığı ağacı olan 
çiftçi vergiden muaf, 50 büyükbaş hayvanı .olan 
çiftçi vergiden 'muaf, 250 küçükbaş hayvanı 
olan çiftçi vergiden muaf... 

Bunların hangisi küçük çiftçi, hangisi 
orta çiftçi arkadaşlar? Açıkça itiraf edelim 
ki, «atış esası Ikalbul edilece'k olursa muvazaa 
yapılmaktadır, ve şu liste de bunun neticesini 
göstermektedir. Bir vilâyette belki bir İkisinin 
ödemesi gereken vergiyi bir vilâyet ancaik öde
mektedir. Eskişehirli olanlar bilir, (kıymetli ar-
'kadaşmı Zeyıtinoğlu her zaman feryat, eder: 
800 000 liralık bir kredi ile çalışan, büyük bir 
çiftçidir. Dikkat ettim geçen senelki tatbikatta 
382 kişi mükelleftir, ödenen para miktarı ise 
100 küsur bin liradır. Eskişehir gibi zengin çift
çisi bol olan, sulu ziraati geniş olan bir vilâyeti
mizin zirai kazanç olarak ödediği vergi budur. 

Şu halde bir otokontrol sistemine zaruret var
dır. Onun için de yüzölçümü, ağaç adedi, hay
van adedinin konmasında zaruret vardır, bunlar 
da asıgari bir vergiye bağlanmalıdır, muvazaadan 
kurtulmak için. Yalnız ben burada kanunun tü
mü üzerindeki konuşmam sırasında, da arz et
miş idim, bölgelerin milletvekilleri arkadaşla
rımla görüştüm, beni teyidetmektedİrler. Ama 
birinci madde kabul edildiği için elimizden çık
mıştır, Senatoda bunun düzeltilmesi ümidiyle 
gerek Hükümetin dikkatine ve gerekse zabıtlara 
geçmesi bakımından arz etmek zaruretini duyu
yorum. 150 dönümlük fındık ziraatini 150 dö
nümlük incir ziraatini biz vergiden muaf tutmu
şuz. Bunları küçük çiftçi olarak kabul etmişiz. 
15 dönümü geçtiği takdirde 40 bin liralık satış 
yapıldığı söylenmektedir. Arz ettiğim gibi, sa
tışta muvazaa olduğuna göre - demek ki otokon
trol sistemi buradan çıkmıştır - işlemiyecektir. 

1 500 zeytin ağacı, 50 dönümlük çay ziraati, 
50 dönümlük tütün ziraati de böyledir. Ben bu 
bölgelerdeki milletvekili arkadaşlarla konuştum, 
çay ziraati 15 dönümü geçerse büyük ticarete gi
rer, dediler. Şu halde satışta muvazaa olduğuna 
göre, biz bu muvazaaya, ziraat nevilerinin bâzı-
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larmda imkân sağlıyoruz demektir, adaletsizlik 
olmaktadır. Bu itibarla, ziraat nevileri bakımın
dan hububatı kıstas alacak olursak, buna 300 
dönüm olarak koymuşuz, ona tekabül eden şekil
de diğer ziraat nevilerini de ayarlamak mecburi
yetindeyiz. Hazinenin menfaati vardır, ve bu 
vergi kanun tasarıları vergi adaletini gerçekleş
tirmek maksadiyle Meclise getirildiğine göre ara
daki adaletsizlik de giderilmiş olur. 

Çiftçilikle iştigal eden bir insan olarak, sev
gili arkadaşlarım, şunu ifade etmeliyim ki, kaza
nan diğer ticaret erbabı gibi, kazanan çiftçinin de 
Devlet giderlerine iştirak etmesi lâzımdır. Satış-
lardaki muvazaayı bertaraf edebilmek için. bir 
kontrol sistemine zaruret vardır. O sistem de 
gelmiştir, bünyemize uygundur. Vergi sistemimi
zin ilericiliğini zedeler endişesi ile bu getirilmiş 
olan teklifi reddetmiyelim arkadaşlar. Aksi tak
dirde Hükümetin eline verilmiş olan hizmetlerin 
tahakkuku TI a imkân kalmaz. 

Sevgili arkadaşlarım, aradaki adaletsizliğin 
Senatoda giderilmesi için Sayın Maliye Vekili
mizin gayret sarf etmesi temennisiyle 10 ncu 
maddenin adaletli bir şekilde hazırlanacağından 
eminim. Tekrar Meclise gelecektir. Elbette Mec
lisimiz de bu hususu dikkatinden kaçırmıyacak-
tır. Komisyonumuzun tadil etmek suretiyle ha
zırlamış olduğu 10 ncu maddenin isabetli oldu
ğuna kaaniim, desteklenmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın İsmail Hakkı Akdoğan. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İS
MAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Çok 
muhterem arkadaşlar, geçici 10 ncu madd'enin 
daha evvel Yüksek Meclisimizde müzakeresi sı
rası nida grupnmnzun bu maddeye olan muhalefe
ti, esas itibariyle iki nokta üzerinde toplanmış 
•bulunmakta idi. 

Bunlardan birim, asgari verginin mutlaka 
çiftçiden alınması yolundaki görüşün karşısında 
olmak... 

İkincisi de, geçici 1 nci madde delaletiyle tah
sili Jâzımgelen vergilerin, 1963 yılındaki gelirler
den de alınması yolundaki hükme karşı idi. Bu
rada yapılan müzakereler sonunda Yüksek Mec
lisin ekseriyetinin bu iki fikrin karşısında ol
duğu tesbit edilmiş ve madde Komisyona iade 
edilmiş bulunmakta idi. Bugün Komisyonun ge
tirmiş olduğu maddeyi tetkik ettiğimiz zaman 
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asgari ve mecburi vergi sisteminin tasarıdan kal
dırılmış olduğunu görmekteyiz. Ezcümle vergi 
mükellefi kendisinin asgari vergi miktarına teka
bül eden bir kazanç sağlamadığını iddia ve is
pat ettiği takdirde bu vergiyi ödemekten tama
men kurtulacaktır. 

ikinci olarak, birinci maddede yapılan tadi
lât ile bu vergi ile alınması lâzımgelen zirai ka
zançlardan Gelir Vergisi 1963 yılı gelirlerine 
teşmil edilmiyecektir. O halde Komisyon Yük
sek Meclisin ekseriyetinin fikirlerine uygun olan 
bu tasarıyı yüksek huzurlarınıza getirmiş bulun
maktadır. Bu bakımdan gerek Komisyonun, ge
rekse Maliye Bakanlığının Meclisin arzusuna uy
gun olarak göstermiş olduğu anlayışa teşekkür 
eder, hürmetlerimizi sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Savrıuı. 
EKREM ALÎCAN (Sakarya) — Grup adı

na söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 

adına söz istenmiştir, önce Yeni Türkiye Partisi 
Grupu adına Sayın Alican'a söz veriyorum, bu
yurun Sayın Ali can. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI
NA EKREM ALlCAN (Sakarya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Komisyonun geçici onuncu mad
de üzerinde getirdiği tadilât konusunda benim 
anlıyamadığım bir iki nokta mevcudolduğıı için 
söz almak ihtiyacını duydum. Komisyon bizi 
aydınlatırsa memnun olacağım. 

Şimdi başlıca üç değişiklik getirmişlerdir. 
Biri yangın, yer sarsıntısı, yer kayması v.s. gibi 
âfetler yüzünden mahsul ve hayvanların en az 
1/3 ünün kaybolması halinde mükelleften o sc- ' 
ne için tahakkuk etmiş olan asgari vergisinin ta
mamı terkin olunur. Bu bizim vergi hukukumuz
da esasen mevcudolan bir sistem gibi gelir bana. 
Yergi Usul Kanunumuzun 115 nci maddesinde 
de böyle bir sistem vardır. 

Burasını daha geniş bir şekilde tesbit etti 
der, ilgili arkadaşlarımız ama, bendeniz pek 
fazla farklılık görmemekteyim, ikinci değişiklik 
yukarda yazılı asgari vergilere tekabül edecek 
nisbette kazanç sağlamadığını iddia eden mükel
leflerin, bu iddiaları yapılacak vergi inceleme
lerinde sabit olduğu taktirde asgari vergi alın
maz. Bunun mânasını anlamak çok güç. Bu 
hakikaten idarenin mükellefe, «senden beyanna
me aldım, sen beyannamede zirai gelirini bana 
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bildirdin, bildirdiğin bu zirai gelir faraza za
rar göstermektedir. Gelir yok, zarar var; yahut 
bildirdiğin zirai gelir miktarı asgari verginin 
altında; daha düşük» diyoruz. Bu, beyanname 
veren mükellef zaten gerçek gelirini ifade edi
yor. Götürü gideri tenzil ediliyor. Yani neti
ce itibariyle hukukan gelirini bildiriyor. Ama 
biz bir defa daha mükellefe diyoruz ki şu hü
kümle - bu hüküm, bilmiyorum, vergi sistemi
mizle nasıl kabili teliftir - «yukarda 3^azılı as
gari vergilere tekabül edecek nisbette kazanç sağ
lamadığını iddia eden» beyanname bir iddiadır. 
Zaten beyannamede gelirimi bildiriyor ve bil
dirdiğim bu gelirde de iddia ediyorum ki mali
yeye karşı, benim gelirimin miktarı budur. Bu 
miktar ya sıfırdır, veyahut gösterilen asgari 
vergi miktarının altındadır, yahut üstündedir. 
Ama bu bir iddiadır. Ayrıca ikinci defa mükel
lef, yani yeminle mi teyidedecek idareyi? Ha
kikaten benim gelirim bu kadardır diyerek. Bu 
hüküm bu bakımdan bendenizin kanaatime göre 
sanki ilk beyannameyi mükellef hakikate uygun 
vermemişte ikinci defa bunu teyidedecek olursa 
asgari vergisinden şu şekilde tenzilât yapılır ya
hut kaldırılır gibi bir hükümdür ki kanaatimce 
sistem ve vergi hukuku ile ilgili bir anlayış de
ğildir. 

3 ncü bir nokta; «ortalıklarda asgari vergi, 
işletme sahiplerinden alınır» denmektedir. Bu
nunda mânasını anlamak güç. Bendeniz ortak
lıklar konusunu bu kürsüye getirmiştim. Or
taklıklar konusunu getirdiğim zaman meseleyi 
küçük çiftçiyi muafiyeti bakımından ortaklıkla
rın müştereken işlettikleri arazi muafiyette yc-
kûneıı dikkate alındığı için birtakım ortak olan 
küçük çiftçiler vergi hudutları içine girmekte
dir demiştim. Şimdi sayın komisyon ortaklık
lar meselesi bu şekilde bâzı adaletsizlik!ere 
sebeboluyor, denilince bir adaletsiz hüküm ge
tiriyor buraya. Diyor ki «ortaklıklarda asgari 
vergi arazi sahibinden alınır» E, ne demek? Ah
met Efendi, Mehmet Efendi ve mal sahibi ortak 
olarak arazi ekmişler; üçyüz dönüm buğday ek
mişler. Beş tane ortaklar ve hor ortak altmışar 
dönüm ekmiş. Mal sahibi de bu altmışar dönüm
den kendi hissesini, yani 150 dönümden, 150 dö
nüme tekabül eden kısımdan mahsulünü alıyor. 
Bizim getirdiğimiz hüküm şimdi, eskiden ortak
lığın tamamı küçük çiftçi muafiyeti bakımından 
dikkate alınır denilmekte idi, bir adaletsiz hü-
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küm o altmışar dönüm eken küçük çiftçiler de 1 
bir nevi vergi hududu içine sokulmaktaydı. Şim
di komisyon diyor ki, madem ki burada bir ada
letsizlik var, tamamını 300 dönümü; mal sale
bine maledelim, mal sahibinden asgari vergiyi 
alalım. Bendenizin kanaatine göre bu da ne 
vergi adaletiyle ve ne vergi hukukiyle kabili te 
lif değildir. Bunun için şu getirilen değişik
liklerin mânasını kavrıyamadım. Yani aslında 
komisyon: «Müsaade edin ey Meclis! Biz getir
diğimiz metni tatbik ettirelim ama işte size bir
takım hükümler getiriyoruz ki Meclisin de müta
lâalarını dikkate almış gözüküyoruz» demek is
ter gibi geliyor bendenize. Çünkü âfetler dola-
yısiyle hasar meselesi zaten vergi hukukunda 
aşağı - yukarı mevcuttur. Kaldı ki burada ver
giyi alacaksınız, tahakkuk ettirilecek, tahsil edi
lecek, ondan sonra mükellef müracaat edecek 
ve sair birtakım formalitelerle... tş yine vergi 
tahsili yolu ile neticelenecektir. İkincisi beyan
namesi zaten bir iddiadır. Bu iddiaya rağmen 
eğer hakikaten asgari vergiden daha az kazandı
ğını ifade edecek olursa tekrar bir iddiada bulu
nacak olursa - ki, böyle bir mesele bahis konusu 
olmamak gerekir - burada vergi alınmaz denil
mektedir. Bu da neticeye müteessir bir değişik
lik değildir. 3 ncüsü yeni bir adaletsiz hüküm 
getirmektedir, fıkra, Bu itibarla su anda biz 
bu tadilleri gördük. Alelacele tetkik ettik, 
bu mütalâalarımızı beyan ediyoruz. Belki bi
zim bu acele tetkikimiz sırasında anlıyamadığı-
mız hususlar vardır. Komisyon lütfeder de, bu 
tereddütlerimizi izale edici izahlarda bulunursa 
daha yakından bu tadillerin mânasını kavramak 
imkânını bulmuş oluruz. Aksi halde, başlangıç
ta bu mesele üzerindeki mütalâalarımızı değişti
recek bir tadil bahis konusu değildir gibi geli
yor bize. Biraz önce benden evvel konuşmuş 
olan sayın milletvekili arkadaşımız bâzı mütalâ
alarda bulundu, «muhalefet bu konuda dikkate 
alınabilecek mütalâalar beyan etmedi» buyur
dular ve birtakım hesaplar yaptılar. Ben arka
daşıma kısaca cevap vermek isterim. 

Geçen defa konuşmamda asgari vergi başka; 
zirai gelirleri götürü gelirler usulü üzerinden 
vergilendirmek başka demiştim. Bu noktaya ar
kadaşımın dikkatini çekmek isterim. Geçen de 
fa da söylediğim gibi eğer gerçek gelirleri kav
ramak suretiyle bir Zirai Gelir Vergisi sistemi 
bulamıyor, tatbik edemiyorsak bu işi daha âdil 
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esaslar içerisinde yürütmek Türkiye'ye şâmil 
götürü gelir esasına dayanan bir Zirai Gelir Ver
gisi esası üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. 
Ziraatcilerimiz bunun üzerinde durmaktadırlar. 
ilgililer bunun üzerinde durmaktadırlar. Fiskal 
maksatlar güden Maliye Bakanlığı böyle bir sis
teme gidecek olursa daha fazla gelir sağlıyabile-
eektir. Muhalefet olarak bizim bu mesele üze
rinde duruşumuz, muayyen şahıslar üzerinde 
zirai gelirleri teksif etmemek kaygusundan doğ
maktadır. Muayyen, yakaladığınız dürüst mü
kellefler üzerinde asgari vergi idi ortaklık idi, 
şu idi, bu idi gibi sebeplerle sadece onlardan 
vergi almak maksadına müteveccih bir sistem 
kuracak olursak isabetli hareket etmiş olmayız 
diyoruz. Muhalefet feryat ediyor, böyle yapı
yor gibi birtakım ifadeler kullandı muhterem ar
kadaşım. Muhalefetin bir kanadı olarak bu ta
birleri isabetli görmedim ben. Feryat etmiyoruz; 
biz meseleleri daha derinliğine tetkik ederek esa
sını anlatmaya gayret sarf ediyoruz. Arkadaşı
mız hakikaten meselenin fiskal yönü üzerinde 
ısrar etmektedirler. Hükümetin, meselenin fis
kal yönü üzerindeki hassasiyetine biz de hak ve
riyoruz ve vergi adaleti bakımından da zirai 
sektörden vergi alınması konusunda mutabaka-
timizi bildiriyoruz. Ama asgari vergi sistemi ile 
bundan evvelki görüşmelerde izah ettiğimiz gibi 
muayyen, yirmi bin, otuz bin mükellef üzerine bü
tün dikkatimizi teksif etmek suretiyle, ne fis
kal maksatlarımızı sağlıyabileceğimize, ne de 
vergi adaletini, sosyal adaleti sağlıyabileceğimi
ze inanmaktayız. Bütün gücümüz ve bütün 
gayretimiz bu meselede vuzuha varabilmek ve 
eğer gerekiryosa gerçek gelirlerle bir vergi dü
zeni kurmak imkânına sahibolmıyorsak cesaretle 
meseleyi ele alıp pekâlâ o zaman ilgililerin de 
benimsediği götürü gelir esasına dayanan, - za
ten gideri götürü usulle tesbit ediyoruz - geliri 
de götürü usulde tesbit eden bir sisteme gideriz. 

1.0fendim; otokontrol bakımından işte zirai 
gelirlerin de gerçek gelir sisteminden teklif 
edilmesi çok faydalı olacaktır gibi mütalâalar 
zaten istisnalar dolayısiyle, zaten kaçakçılığa yol 
açan diğer kapıları dolayısiyle imkân verme
mektedir. Ben Sayın Maliye Bakanı arkadaşım
la o bakımdan pek mutabık değilim. Meselâ ge
çen defa dediler ki, faraza; biz bu sistemi satış 
sistemini, gerçek gelir sistemini muhafaza etmek 
suretiyle... ta ihracatçılara kadar otokontrol 
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yolu ile Türkiye'de vergi kontrolü yapmak im
kânına sahiboluruz. Ben bugünkü sistemle dahi 
bu otokontrolu imkânının, bahis konusu olamı-
yacağı kanaatindeyim. Gidin, ihracatçının def
terlerini açın, zaten umumiyetle zirai mahsuller 
ihraceden tüccarlardan almıştır, Mahallî tüc
cardan almıştır, şuradan almıştır, buradan al
mıştır. O tüccarın defterlerini açın, o tüccarın 
defterleri içinde, o defterlerde belki yüzlerce, 
binlerce küçük çiftçilerin getirdiği mahsuller 
mevcuttur. Onları kontrol etmek imkânsızdır. 
Değişik isimler olarak her zaman müstahsil, 
mahsulünü kaçak teslim edecekse, kendi ismin
den gayri isimlerle pekâlâ o tüccara getirip ve
rebilir. Yani otokontrol mekanizması esasen 
bu sistem içerisinde de işleyemez. En mühim un
sur bu olduğuna göre, Maliye Vekili arkadaşı
mız en çok bunun üzerinde ısrar ettiğine ve bu 
da tatbikatta, sureti katiyede bir netice verecek 
şekilde tatbik edilmediğine göre, cesaretle çıka
rız buraya deriz ki, şu kadara kadar ekim ya
pan küçük çiftçi müstesna diğer çiftçiler «Geli
rini de götürü tesbit edeceğim, giderini de götü
rü tesbit edeceğim, şu şekilde Ziraat Gelirleri 
Vergisi getiriyorum.» deriz ve meseleyi hallede
riz. Yoksa asgari vergi ile - muayyen insanlar 
üzerinde gayretlerimizi, dikkatlerimizi teksif et
miş oluyoruz. Bu da âdil bir vergi sistemi olmu
yor. Kanaatimiz budur. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Savrıın. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarını, peşinen şunu arz edeyim ki, zirai 
gelirlerin vergilendirilmesi mevzuunda burada 
büyük çiftçi, küçük çiftçi, orta çiftçi versin, ver
mesin şekli bahis mevzuu değildir. Bunu, bende
niz de dâhil, bütün milletvekili arkadaşlarımız, 
hattâ memleket çiftçileri arzu etmektedir. Zirai 
gelirlerin vergiye dâhil olmaması diye bir husus 
bahis mevzuu değildir. Ancak bu asgari vergi ile 
zirai gelirlerin vergilendirilmesinde küçük çift
çi, büyük çiftçi diye tefrik etmeye de lüzum gör
müyorum. Bendenizce burada verginin adaletsiz
liği bahis mevzuu, bir; bir de vergi usulü ve 
prensibi bahis mevzuudur. Biz vergi alacağız; 
fakat muhakkak ki, bunu adaletli bir şekilde 
alacağız. Muhakkak ki, bunu kazananlardan ve 
kazancı nisbetinde alacağız. Bunun çaresini ara
maktır maksadımız. Şimdi esas bu olduğuna gö
re, bu 10 ncu maddede deniliyor ki, bu bir oto
kontrol vasıtası değildir. 
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Arkadaşlarım, .1.0 ncu madde, bir kontrol, 

otokontrol vasıtası değildir. Bir defa asgari 
vergi alınıyor. O çiftçinin az mı beyan etti, çok 
mu beyan etti bunu, o kazancını kaçırdı mı, onu 
kontrol edecek bir vasıta değil ki, bu?. Ama sen 
şunu, az gösterdiğin takdirde yahut az kazandı
ğın takdirde senden şunu alacağım diyor. Bu
nun neresi otokontrol vasıtasıdır?. Evet, esnaf 
ortalama kâr hadleri maddesi, bir otokontrol 
vasıtasıdır. Ama bunda öyle bir şekil yok, bu bir 
defa katiyen otokontrol vasıtası değildir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bir noktaya 
nazarı dikkatinizi"celbetmek isterim: Bugün eli
mizdeki kanunla çiftçilerimizin yüzde 95 inin 
üzerindeki - benden önce Sayın ihsan Gürsan ar
kadaşımız da ifade etti - 450 bin liranın üzerinde 
hâsıla sağlıyan çiftçi blânço esasına göre defter 
tutmaya mecburdur. 150 000 liradan 450 000 li
raya kadar olan âdi defter usulü ile defter tut
maya mecburdur. 150 000 liraya, kadar satış ya
panlar götürü Gider Vergisine tâbidir. Kaldı ki, 
150 000 liranın üzerindekiler de iki sene müd
detle - ki, bu sene bitiyor bu müddet - onlar da 
arzu ederlerse bu götürü gidişe tabi olurlar 
hükmü konulmuştur. Şimdi böyle olunca biz 
çiftçilerimizin hemen hemen tamamını yakinen 
kapsıyacak şekilde götürü gider esasını kabul 
etmişizdir. 

Bu götürü gideri bizim kanunla kurduğu
muz il ve merkez komisyonları tesbit ediyor.. Bu 
götürü gider emsallerini bu kanunla kurduğu
muz komisyonlar teslbit ettiğine göre, bunda çift
çinin ne günahı vardır, muhterem arkadaşla
rım? Senin kazancın şundan aşağı düştü, sen 
bunu vereceksin diye. Kendi kazancını beyan 
ediyor. Bunun masrafını da komisyon tesbit 
ediyor ve ondan sonra tekrar diyor ki; komis
yonunda tesbit etse, senden bunu alacağım. Böy
le şey olmaz, muhterem arkadaşlarım. 

Bu maddenin ikinci bir hususiyeti daha var. 
Muhterem arkadaşlarım; bakınız ne kadar iğ
reti. Götürü giderde hiç olmazsa masrafı tesbit 
ederken suluda şu kadar masraf olur, kurak, 
susuz ziraatte şu kadar masraf olur diye bun
lar tesbit ediliyor ve bir vilâyet bölgelere ayrı
larak kıraç ve verimli olacak, onların masrafları 
ve yerleri ona göre tesbit ediliyor. Halbuki bu 
asgari vergide; böyle bir hüküm var mı arka
daşlar? Sulu yok, susuz tefriki yok bölge tefriki 
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yok ama hepsine birden hububatta 300 dönüme 
kadar 1,5 lira, ikinci 300 dönümde 2 lira. Bıı 
nasıl hükümdür, bu nasıl adaletle telif edilebi
lecek bir fikirdir, 'muhterem arkadaşlarım? 

Sonra dikkat buyurunuz arkadaşlar, 300 dö
nüme kadar asgari vergi hububatta 350 kuruş. 
Muhterem komisyon başkanı beni mazur görsün
ler, «Hububatı misal alıyor bütün arkadaşları
mız» diye bir beyanda bulundular. Bu hububa
tı bütün arkadaşlarım gibi Ibenim de misal ola
rak almamdaki kasıt şudur; ' bütün milletvekili 
arkadaşlarım hububatın hususiyetini bilirler. 
Ama, diğer ziraat şekilleri ürünleri bölgeyidir. 
Onlar hakkında hepimizin malûmatı olmıyabilir. 
Sonra bâz bir mahsûl nevidir, onun için misal 
olarak alıyorum. 

Birinci 300 dönüm başına 150 kuruş. Yanıl
mıyorsam, hatırımda kaldığına göre.. İkinci 
300 dönümde 250 kuruş. 

Mulhterem arkadaşlarım, dönüm başına bu 
miktarın 150 kuruştan, 250 veya 300 kuruşa yük
selmesi az bir fark gibi gözükür ama, size arz 
edeyim, birinci 300 dönüm de mahsûl alan farze-
delim ki; 20 bin liralık bir mahsûl aldı; ikinci 
300 dönümden ımahsül alan ne kadar ranıtabl 
çalışırsa çalışsın 40 000 liralık mahsûl mü ala
caktır? Kantabl çalışmak tini kadar 150 kuruşu 
300 kuruşa, 150 kuruşu 250 Ikuruşa fark et
tirecek kadar bir fark mı yaratır, muhterem 
arkadaşlarım? Bu hüküm konurken de ive ka
dar gelişi güzel konduğunun, bir delilidir bu. 
Şimdi bu tadillere gelince; muhterem Ekrem 
Alican ve Sayın İhsan O ursan daha vazıh ifa
de buyurdular. Muhterem arkadaşlarını; bir 
ortalık hükmü getiriyor. Ben şahsan şuna da 
ikaaniiım ki; Anayasaya dahi aykırı olan bir hü
küm getiriyor. Ortak ziraat yapıyorsunuz. Bu 
momleketin cari olan. bir usulüdür. Türkiye'de 
ortaklık ziraat eskiden beri yapıla gelmektedir. 
Getiriyor, asgari vergiyi ortaktan değil, işletme 
sahibinden alacağım diyor. Niçin arkadaşlar? 
Bu verginin esası kazanç, sahibinden almak de
ğil midir? Bunun yarısını ortak aldı ise, orta
ğın kazancının da, vergisini ondan, almıya ne 
hakkımız vardır? Buna ne Anayasa -müsaade 
öder, ne de hukuk kaideleri müsaade eder. Bu 
nasıl bir noktai nazardır, istirham ederim? 

Arkadaşlar, bir zaman toprak kanunu çık
tığı zaman hatırlarsınız, toprağı kim işlerse 

onun elinde kalacaktır, işlemiyenlerin toprağı 

alınacaktır diye bir şey çıktı. Bunun üzerine 
bir çok toprak sahipleri toprağını yarıcılardan 
aldı ve o yarıcılar geçim sıkıntısı içinde kaldılar. 
Memlekette »sosyal biv hadise doğdu. Ve ıbu za
manla İtiraz izale edildi ama o yüzden çok mağ
dur olan yarıcı çiftçiler oldu muhterem arka
daşlarını. İşte l»u hüküm yine Ibunu intacedecek-
tir. Ne yapacaktır? Yarın arazi sahipleri çekip 
ortağının elinden alacaktır vermiyeeektir, se
nin vergini ben ödiyecek değilim, diyecektir. Ve 
sosyal bir mesele doğacaktır. Bu hükümler ko
nulurken bunlar düşünülmez mi aziz arkadaş-
1 arım ? 

üçüncü bir husus: Zararın idare heyetleri 
ıinarifetiyle ıtesıbitti; 'diye 'Sayın Ekrem Aliioan 
bunları bâzı şekilde izah buyurdular. Bu aca
yip ve garip bir bükümdür. Bir defa vergi in
celenmesi sırasında bu görülürse, ve bunun as
gari gelire tekabbül ettiği görülürse bu alnı
nı az, terkin edilir.» diyor. Maliye vergi incele
mesini ne zaman yapacak? Sayın Ekrem Ali-
can'm izah ettiği gibi, % 2 nisbetinde vergi in
celemesi yapmaya muktedir olan bir maliye 
bununla ne zaman vergi incelemesi yapacakta 
onun bu •eksikliği meydana çıkacak, onu terkin 
edecek? Sonra kaldı ki, arkadaşlarım; bir hü
küm koyarken bunun tatbik edilebilme imkânı 
nı düşünmek lâzım. Yarın bütün bu küçük kaza
larda üç, beş kuruşluk bir zarar için yüzlerce, 
binlerce çiftçinin idare heyetlerine zararın tes
hili için başvurduğunu tasavvur buyurun. Bun
ların teshili kolay olmıyacaktır, arkadaşlarım. 
Ziraat Bankası marifetiyle muayyen hâdiseler
de bile, âfetlerde bile çiftçinin zararının tes
hilinin no katlar zor olduğunu yakinen hepi
niz bölgelerinizde müşahede etmektesiniz. Bun
lar kolay ıs değildir muhterem arkadaşlarını ve 
işlemiyecek bir hükümdür. Sonra .bu değıişilkılilkle 
diyor ki, kazancı asgari vergiye tekabül edecek' 
miktarda olursa, terk edilir. Peki arkadaşlarım, 
asgari vergiye tekabül edecek miktarda olmaz da 
kazancı, asgari vergisi tasavvur edelim ki, 800 
lira; bıı çiftçinin kazancı 1 000 lira ise, 1 600 
lira, bunun S00 lirasını, kazancının yarısını ver
gi olarak alalım mı arkadaşlarım? Bu hüküm, ya
ni 800 lira kazanan muaf, asgari vergisi 800 li
radır. Fakat 850 lira kazandıysa, asgari vergiye 
tekabül etmiyor diye ondan ne yapacaktır, 800 
lira vergi alacak, 50 lira ile de sen geçin», diye-
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cek. Bu hüküm, hüküm mü? İstirham ederim, ar
kadaşlarım. 

Başınızı ağrıttığım için özür dilerim, her yö
nü ile bu madde isabetsizdir. 

Bendeniz şu noktai nazarımı da arz etmek is
terim. Muhalefet olarak, muvafık olarak bu ka
nun çıkıyor; Hükümetin ve Komisyonun 1963 
yılma teşmili hakkındaki o hükmü geri almasın
dan memnunum; teşekkür ederim. Fakat, bilhas
sa istirham ediyorum, bu hükmü de geri alsınlar. 
Bu hüküm de isabetli değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada, geçenlerde, 
bütün muhalefet partilerinin sözcüleri, bu hüküm 
üzerinde durdular. Ben Sayın Hükümetin getir
diği kanunların sadece iki maddesi üzerinde mu
halefetin topyekûn ısrarı 'karşısında da buna 
muvafakat etmesinıi arzu ederdim. Muhterem Ah
met Üstün arkadaşım, değişiklikler olsun, muha
lefet bir fikir getirmiyor, nasıl vergi alalım di
ye buyurdular. Arkadaşlarım; eğer böyle bir za
ruret duyuyorsa Hükümet, ilim adamlariyle, mu
halefet temsilcileriyle toplantı yapar. Ben mem
leketin bünyesine uygun bir vergi kanunu getir
mek istiyorum, siz de görüşlerinizi bildirin der. 
Böyle bir teklif olmayınca muhalefet ben sana 
gel şu yolu mu göstereceğim, desin muhterem ar
kadaşlarım; bu mümkün müdür. Mâruzâtım bu 
kadardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga. 
ÂBİF ERTUNGA (İzmir) — Sayın Başkan, 

kıymetli arkadaşlarım, geçicıi 10 ncu maddenin 
değiştirilmesiyle ilgili olan konuşmalarda arka
daşlarımız iki hususa temas ettiler, Bir tanesi; 
hakikaten bu verginin 1963 yılma teşmil edilme
mesi yerinde olmuştur, dendi, ben de bunu isa
betli olarak görüyorum ve Komisyonun bu de-
ğiştirişirii şükranla kaydediyorum. Diğeri de; 
arkadaşlarımız daha ziyade bu 10 ncu madde zi
rai Gelir Vergisinin bünyesine, prensibine uy
gun. bir madde değildir, dediler. Hakikaten pren
sibi üzerinde münakaşa edilebilir, yani bu asga
ri vergi mevzuu Gelir Vergisi prensibine uyar 
mı, uymaz mı?... Ben bunun prensibine uyup uy
madığı hususunda bir münakaşaya girmiyeceğim. 
Ancak, bizim memleketimizin bünyesine uygun 
olarak ve bugün önümüzde müzakere edilmekte 
olan bu Gelir Vergisi tasarısı üzerinde olarak, 
bu 10 ncu maddenin bünyesi üzerinde şunu ifa
de edebilirim ki, arkadaşlarımın dediği gibi, 10 
ncu maddenin ndsbetleri bizim çiftçimizi sıkan 
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nisbe'tler değildir. Muhalefet Sözcüsü olarak bu
rada konuşan Sayın İhsan Gürsan arkadaşım, 
küçük ve orta çiftçilerin ve bilhassa vergi ödeme 
gücü zayıf olan çiftçilerin bu madde ile gok za
rar göreceklerini ve yapılacak olan incelemeler
de halklarının kaybolacağını ifade ettiler. Ben 
şunu söylemek isterim ki, bu maddeyle vergilen
dirilen çiftçiler küçük ve zayıf çiftçiler değildir. 
Bu Vergi Kanununa göre vergi mükellefi olan 
çiftçiler hakikaten Türk zirai bünyesine göre gü
cü olan, kifayeti olan çiftçilerdir. Ve bu çiftçi
lerin vergi vermeleri lâzımdır, arkadaşlarım. Hem 
memleketimizin buna ihtiyacı vardır, hem de 
çiftçiler, böyle Devletin masraflarına iştirak et
mek için, töhmet altında kalmamak için vergi ver
mek istiyen çiftçiler olarak bu maddenin ölçüle
rini kendileri için kifayetsiz ve zararlı bulma
maktadırlar. Bunu bilhassa ifade etmek isterim. 

Ahmet Üstün arkadaşım temas etti, ben de 
burada birkaç tanesini söyliyeyim, tekrar rica 
•edeyim. Meselâ hayvan sahibi olan çiftçilerden 
50 tane ineği olan vergi mükellefi olmaktadır. 
E, 50 ineği olan bir vergi mükellefinin vergi 
gücü azdır, verigi altında eziliyor diye bu madde 
üzerinde münakaşa açmak ve müzakere etmek 
bence yersizdir. 250 koyunu olan her vatandaş el
bette vergi vermekle mükellef olmalı ve vergi 
mükellefiyetine girmelidir. 1 500 aded zeytin 
ağacı olan vatandaşımız vergi vermelidir. Bü
tün bunları sayacak olursak, pamukta 150 dö
nüm... Arkadaşlar rica ederim 150 dönüm pamuk 
^ken bir çiftçi vergisini pekâlâ vermelidir ve bu 
vatandaş Devlete olan hizmetini yerine getirme
lidir. Binaenaleyh, bu ölçüler içinde alacak olur
sak hiçbir zaman bu vergi mükellefiyetinin kap
samına giren çiftçilerin vergi gücü azdır, ödeme 
güçleri yoktur, ezilmektedir demek bence yanlış
tır arkadaşlarım. 

Yalnız ben yangın, yer sarsıntısı, yer kay
ması, su baskını v. s, gibi tabiî âfetlerden zarar 
gören çiftçilerin zararlarının testbiti konusunda, 
bunun mahallî idareler heyetlerinde tesbit edile
ceğini ifade ediyorum. Kanun tasarısı ve Sayın 
Komisyon şayet, bir değiştirmeye lüzum görme
den dalh'i her ilçede kurulmuş bulunan ziraat oda
larının temsilcilerinin de çiftçinin haklarını ko
rumak bakımından burada nasıl söz sahibi ola
bileceklerini Komisyon Başkanı burada kâfi bir 
şekilde ifade ederse, bundan memnun olurum. 
Böylece çiftçiler de kendi haklarının, zarar ve 
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ziyanlarının tesibitinde, memurlardan müteşek
kil bu idare heyetlerinin yanında özel ve serbest 
olarak çalışan çiftçi vatandaşlarımızın tek tem
silcisi olan ziraat odalarının da bir temsilcisi
nin burada söz sahibi olmasının nasıl düşünüle-
,bileceğini Komisyon Başkanı tatmin edici bir şe
kilde izah ederse bunu kâfi görürüm arkadaş
larım. 

Bunun dışında arkadaşlarımın konuştu alan 
sırasında her ilçede yüzlerce, binlerce çiftçi-

-ler mükellelf olacak, ve bunları maliye nasıl 
'kontrol edecek diyorlar. Arkadaşlar, ben ko
nuşmamın b alsında. ela ifade ettim, arkadaşla
rım da söylediler, bu. ölçülere göre öyle bizini 
kafamızda zannettiğimiz gibi bir ilçede yüzler
ce, binlerce çiftçi mükellef olacak değildir ar-

.- kadarlarım. Meselâ zirai bölgesi hareketli olan, 
Ege'de ifade edeyim, her ilçede umarım ki, 
10, "20, bilemediniz 30 tane vergi mükellefi an-
caik çıkacaktır, öyle yüzlerce, 'binlerce vergi 
mükellefleri çıkacak her ilçede ve bunlar ma
liye 'kapılarımda işleri, güçleri kontrol çok 
güç olacak ve bunların incelenmesi yıllarca sü
recek. Ben bunu müsaade ederseniz, havsala
ma sığdıramıyorum. Esasen koca; zirai bün
yesi, bu kadar geniş olan Türkiye'de bu kanun 
tasarısına göve vergi mükellefi olacak olan, 
ilk gelen ^çifçiyle nihayet 60 bin tane idi, diyor. 
Hükümet tasarısında, bu tadillerle, zannediyo
rum 315 bine, 40 bine kadar bir vergi mükelle
fi çikaeafktıır. Bu itibarla geniş bir morluk ola
cağını sanmıyorum. Ben maddenin, belki bir 
iki ufak tefek tadilâtla, izaihatla, tatmin 
edici şekle gireceğini sanıyorum. Maddenin 
tümünün memleketimizin bünyesine uygun ola
cağı kanısKndayum. Ama daha ileriye giderek 
daha kolay, dalha pratik yoldan, daha .güzel 
bir şekilde, ileriki aylarda veya ileriki sene
lerde yeni bir vergi sistemi üzerinde konuşu
lacak olursa, elbette ki kıymetli fikirler orta
ya .atıl ajbil e çektir. Ben Sayın Ekrem Alic'au'ın 
konuşmalarına bu bakımdan iştirak ediyorum. 
Gelecek olan başka bir mevzu üzerinde zama
nımız olduğu bir zamanda, zirai vergi mevzuu 
üzerinde, pratik yoldan, kolay yoldan memle
ketimizin bünyesine uyacaık, 'çiftçiyi 'memnun 
edecek ve Hükümete faal a gelir sağlıyacak yeni 
bir sistem getirilmesi üzerinde münakaşa edi
lebilir. Ama z'aman itibariyle huzurunuza ge
len bu yeni tasannın bu maddesinin bugün 
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için çiftçi mükellefiyetini ezici, onu yıpratıcı 
bir hüküm taşıdığını sanmıyorum, arkadaşla
rım. 

Bunu ifade etmekle hepinize hürmetlerimi 
arz ederini arkadaşlarım. 

BAŞKAN — iS'aym B a t a . 
MALİYE B AKANI FERİ I.) MELEN — 

Kayın Başkan, muhterem 'arkadaşlar; değerli 
arkadaşım A. P. ISIözicüsü İhsan Bey, eğer bir 
kelime sarf etmeseydi, omun konuşması hakkında 
bendeniz konuşmaya lüzum duymıyacaktım. 
Bizde «vergi sadizmi» nd.cn bahsettiler; bu se
beple onun konuşmasına birkaç kelime ile 
e ği İm efk i stiy o rum. 

Anlıyorum ki »bizi vergi sadizmi ile itham 
eden 'Sayın. 'İhsan Gürsan'da da bir vergi fo
bisi var. Nedense 'kaçıyor, vergi istemiyor. 
Yani vergisiz Devlet idare etmenin galiba sır
rına varmış, bu sayede bir vergi fobisi var. 
Vergi olmasın, diyor. Her vergiye bir bahane 
buluyor. Hakikaten bu sırrı bize de bir öğre
tirse artık Devlet idare etmenin biz de kolay 
yolunu bulmuş oluruz. 

Muhteremi arkadaşlarım, bu fikirlerin üze
rinde durmayacağımı, demiştin). Sebebi şudur: 
Esasen bu tasarıların daha tetkikine imkân 
bulmadan muhterem A. P. mesulleri, A. P. 
sözcüleri zaten ilân ettiler, «Biz buna taraf
tar değiliz, Mecliste mulhalefet edeceğiz.» de
diler. Genel Başkanları beyanat verdi, hattâ 
yine A. P. nin. mesullerinden bir zat, «Bu, mil
letin boynuna atılmış bir kementtir.» dedi. 
Yine yanılmıyorsam 'gazetelerde çıkan bir haber 
vardı; A. P. Temsilciler Meclisi karar verdi, 
«Grup bunun aleyhinde rey verecektir.» dedi. 
Bu da tek zi bediim e di. Belki böyle bir karar 
verilmemiştir, ummuyorum, çüıılkü sarahaten 
Anayasaya 'aykırı olur. Meclis gruplarının dı
şardan idaresi mümkün .değildir. Anayasa 
muvacehesinde böyle bir karar vermiş olaca
ğını sanmıyorum. Ama gazetelere intikal etti 
ve tekzip .de edilmedi. Bu sebeple A. P. sözcü
sünün başka türlü konuşmasına esasen imkân 
yoktur. Yani, kaivlî bir hükümle bunların aley
hinde olmasına karar verilmiştir. Muhterem 
A. P. li arkadaşlarım, bu arada Sayın İhsan. 
Gürsan arkadaşım; da elbette ki sözcü olarak 
bir mucip sebep 'arayıp bulmaya mecburdur 
ve bütün konuşmalarını böyle telâkiki ediyo-
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rııııı. Bu sebeple üzerinde durmak ihtiyacını 
görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şu bakımdan da 
görmüyorum; geçen yıl yine aynı 'ihsan. Gür-
san arkadaşınnz zirai kazancı' Gelir Vergisine 
teşmil ettiğimiz zaman, bugün müdafaa ettiği, 
kılma dokundurmak istemediği sistem hak
kında, memleketimizin şartlarına uygun değil, 
demişti. Şimdi bir Hikmeti Hûda, bir sene 
içinde bu memleketin şartlarına uygun olmuş. 
İhsan Bey arkadaşım dokundurmak istemiyor. 
Başka bir şey getirirseniz bunu zedelersiniz, 
diyor. Bir senede büyük tekâmül hakikaten. 

Gerdekten bu mevzu üzerinde ciddî olarak 
eğilmiş olan Sayın Alican arkadaşımı, bilhas
sa sistem hakkında söyledikleri üzerinde dur
mak ihtiyacını' duyuyorum. 

Mulhterenı arkadaşlar; ıSayın Alican, «Ger
çek geliri bu sistemle kavramak mümkün de
ğilse Türkiye'ye şâmil bir başka usul bulalım, 
bir götürü usul bulalım, bunu araştıralım, 
vergide ısrar etmiyelim.» diyorlar. 

Değerli: arkadaşlarım, hakikaten bunca mu
kavemetten sonra yavaş yavaş bana da böyle 
bir fikir gelmektedir. Çünkü en âdil sistemi 
getiriyoruz ve •memlekette Hafine bakımın
dan büyük fedakârlıklar pahasına yerleştirmek 
istiyoruz, âdil olduğu, için, Gelir Vergisi sis
temini tamamladığı için. Ama görüyoruz ki, 
bu âdil sisteme karşı şurasından veya burasın
dan büyük mukavemet vardır. Ve bu muka
vemet, emin olun, ımıvaffakıyetsizliğe götü
rür. Sadece Meclisten noksan olarak çıkma
sından ibaret değil, efkârı umumiye önünde 
bu (kadar şey söylendikten sonra bu sözlerin 
vatandaşları ti üz« rinde tesir yapmıyacağını 
kabul edemem. Ve geçen sene A. P. mitingler 
yaptı, emin .olun mukavemetler yarattı. Ve 
elde ettiğimiz hâsıla umduğumuz miktarda ol
madıysa bunların büyük nisbette tesiri olmuş
tur. Çünkü vatandaşların ruhunda mukavemet 
uyandırmıştır. Burada söylenen sözler boşa git
mez arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Alican gibi 
herkes de çiftçilerin vergilendirilmesi prensibin
de mutabıktır. Bu Mecliste, çiftçiler vetfgi ver
mesin, diyen yoktur. Dışarda da yoktur. Çift
çiler bizzat kendileri vergi vermek istiyorlar. 
Şu halde bütün mesele hakikaten sistemdedir. 
Bir kere çiftçilerimizi vergilendirmek, evvelâ 

vergi adaleti bakımından lâzımdır, iktisadi se
beplerle lâzımdır. Sadece muayyen sektörler 
üzerine vergi konur, çiftçilere konmazsa bu, ver
gi adaletine uymaz. Bilhassa plânlı devreye gir
diğimiz bir zamanda, plânın tatbikatına imkân 
bulmak için çiftçilerimizi vergilendirmek lâzım
dır, sosyal sebeplerle lâzımdır. Bu sebeple her
kes çiftçilerin vergilendirilmesinde mutabıktır. 

Hangi usullerle ziraat vergilendi rilebilir? 
Muhterem arkadaşlar, memleketimizde hepisi 
tatbika girdiği için, bunları birer birer hatırlat
mak isterim. Bir kere «Aşar» usulü ile ziraat 
vergilendirilebilir. Uzun seneler tatbik edilmiş 
ve felâketli neticeleri malûmdur. En nihayet 
Cumhuriyet Hükümetine nasiboldıı. büyük bir 
inkılâp yaparak bu memleketi aşardan kurtardı. 
Aşara tekrar gitmeyi düşünecek kimse olacağını 
zannetmiyorum aramızda. «Hasılatı hassiye» 
usulü ile vergilendirme kabildir. Biz bunu 2 nci 
Dünya Harbinde tatbik ettik ve dünyayı ayağa 
kaldırdık, bütün çiftçilerin ve 35 milyon lira 
masraf yaptık, 45 milyon lira hasılat ehle ettik. 
Hâlâ da «yeşilden vergi aldı C. H. P.» diye C 
H. P. nin muhalifleri her seçimde köy köy bunu 
söylerler. Onun için bu usule gitmeyi tavsiye 
etmesinler. Bâzıları zirai mahsullerin ihracı sı
rasında vergi alalını diyorlar. Dünyanın her 
yerinde ihracat teşvik edilir, vergilendirilme/.. 
Ancak çok imtiyazlı maddeler bir memleketin 
inhisarında olursa, o maddeler başka memleket
lerde bulunmazsa, o memleketler bunun ihracı 
sırasında, vergi alırlar. Ama biz öyle imtiyazlı 
değiliz, hepsinde rakiplerimiz vardır. Biz müm
kün olduğu nisbette maliyetleri indirip, hattâ 
vergi iadesi yapıyoruz. İhracatımızı kolaylaş
tırmak için, mahsullerimizin tamamını ihraç 
için çalışıyoruz. Bu da mümkün değildir. 

«Satış Vergisi alalım» diyenler vardır. Nedir 
Satış Vergisi?.. Köylü getirip mahsulünü çarşı 
da, pazarda, dükkânda .borsada sattığı zaman 
tahsildarı oturtacağım, vergi alacağım. Bunu 
imkân dâhilinde gören arkadaşların bulunacağı
nı yine tasavvur etmiyorum. Düşünün bir kere: 
Türkiye'ye şâmil nahiye, köy ve ilçelerin her ye
rinde memur oturtacağım, her dükkânın ka
pısına memur oturtacağını ve satış yapan köy
lülerden Satış Vergisi alacağım veya herkese 
defter tutturacağını. Bunun murakabesinin ne 
kadar müşkül olduğunu takdir edersiniz, arka-
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dağlar. O halde Satış Vergisi de mümkün değil, 
bunu da geçelim. 

Dönüm basma vergi meselesine gelince: 
Dönüm başına vergi alınmasını herkes kolay 

zanneder. «Canım dönüm başına alalım mesele 
olsun bitsin.» 

Dönüm basma iki türlü vergi alınır muhte
rem arkadaşlar; birisi, tahrire dayanır, gider 
tahrir heyetleri, dönüm başına bir kıymet tak
dir ederler veya irat takdir ederler ve bu kesin
ledir vergi 10 sene müddetle alınır. Birisi bu
dur. Hâlen tatbik ettiğimiz Arazi Vergisi bu- | 
dur. Ve biraz sonra arz edeceğim, getirdiğimiz 
bir kanunla bunu a m ak istiyoruz. Bu kolaydır, 
ve aşağı - yukarı Emlâk Vergisi - ki dünyanın J 
her yerinde Emlâk Vergisini Gelir Vergisi ile 
veyahut da bunun arkasından tahrire dayanan 
bir vergi ile kadastrolıı emlâki vergilendirirler. 
Biz de bunu yapacağız. 

Bir de dönüm başına vergi: Hakikaten beyan 
alınır, herkes kaç dönüm ekti ise bunu beyan 
eder. Ne mahsul ekti ise bunu da beyan eder, 
bu beyanlar esas alınır. Kanun ya dönüm başı
na vergi miktarlarını peşinen tesbit eder, bizim 
asgari vergide olduğu gibi, veyahut da mahallî 
komisyonlara bırakırız, takdir eder. 

Muhterem arkadaşlar, bu sadece nazari ola 
rak kolaydır, tatbikatı emin olun, bütün bir 
memleketi ayağa kaldırmaya kâfi gelebilir, bir 
tecrübe olur. Bir defa her sene dönümleri 
kontrol etmek lâzım, bu beyanları kontrol etmek 
lâzım. Beyanın doğru olup olmadığını dönüm 
miktarında doğru beyan yapıp yapmadığını, 
mahsul nevini doğru beyan edip etmediğini 
kontrol etmek lâzımdır ve sonra takdirlere hiç 
kimseyi razı edemezsiniz. Asgari vergide baş
ka, esas mükellefiyette başkadır. Esas mükelle
fiyette, mükellefiyet ağır olur. Asgari vergide 
o kadar asgari bir had koymuşuz ki, dönüm ba
sma vergi asgari vergi hududu içinde kalmaz. 
Asgari vergi hududu içinde kalsa, bütün Türki
ye'de bu sistem ile 200 milyon lira vergi alır
sınız, bütün köylüyü ayağa kaldırmak suretiy
le. Zaten asgari vergi haddinde bu masrafına 
değmez. Ama, dönüm başına vergide hiç. olmaz
sa beş - altı yüz milyonluk bir hasılat elde ede
cek şekilde ve miktarda bir vergi koyacaksınız 
ve o zaman nisbet yüksek olacaktır. Köylü gele
cektir, benim tarlam suludur, ötekisi susuzdur, J 
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benim tarlam tabandır, Ötekisi şudur. Benim 
tarlam bu sene şöyle oldu, Ötekisi şu oklu... 

Bugün bu asgari verginin aleyhinde koparı
lan ve söylenen şeylerin 100 mislini o vakit bü
tün memlekette her çiftçi söyliyecektir, ayakla
narak söyliyecektir. Tabiî itiraz mercileri koya
caksınız, temyiz mercileri koyacaksınız. Devlet 
Şûrasının kapısı Anayasamıza göre açıktır, hiç 
kimse menedemez, oraya milyonlarca dâva gide
cektir. Bunun içerisinden çıkılacağım, tahmin 
etmiyorum ki, hiç kimse mümkün görmez. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeplerle biz 
iki esas aldık. Çiftçileri üçe ayırıyoruz. Küçük 
çiftçi vergiden muaf olacak, yani Emlâk Vergi
sinden, Gelir Vergisinden, hepsinden muaf ola
caktır. Kimdir küçük çiftçi? «Kazancı, yıllık 
safi kazancı bizim Gelir Vergisinde en az ge
çim indirimine yakın seviyede olan çiftçi» dir. 
Bunu Emlâk Vergisinde bâzı esaslara bağladık. 
Orta çiftçiden tahrire dayanan mazbut bir ver
gi alacağız. Bir defa tahrir yapılacak, 10 sene 
tatbik edeceğiz. Bir defa gürültü kopacak, iti
razı, temyizi bitecek, 10 sene veya 15 sene tat
bik edeceğiz. Tahrire dayanan vergi dünyanın 
her yerinde görülebilir, gayriâdil olabilir. Ama 
asgari seviyede tutulunca nisbetler düşük olun
ca adaletsiz nisbetler görülmez. Dünyanın hor 
yerinde olduğu gibi mahallî vergi olarak bugün 
tahrire dayanan kadastral vergi olarak alınmak
tadır. İngiltere'de, Amerika'da her yerde ma
hallî vergi olarak alınmaktadır. Bunlar da Ge
lir Vergisi alırlar, ayrıca mahallî vergi olarak 
da kadastral vergiler alırlar. Biz esas vergi ola
rak hasılatını yine mahallî idarelere verdiğimiz 
Emlâk Vergisi alacağız. En büyüklerinden de 
(bunun ölçüsünü şöyle tuttuk) yılda safi kazan
cı beş bin liranın üstünde olanlardan da Gelir 
Vergisi almayı düşünüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, daha evvelde arz et
tim, bunu birkaç sebeple istiyoruz. Bir, Gelir 
Vergisi sistemini kısmak, açık kapısın kapatmak. 
Birçok büyük mükellefler vardır, çırçır fabrikası 
ile pamuk yetiştiriciliğini beraber yapar, hem 
ziraatini yapar, hem sanayiini yapar, ziraatini 
yapar, ihracatçılığını yapar veyahutta müna
sebette bulunur. Emin olun bütün hesap uzman-• 
1 arımız tetkiklerinde bir noktaya kadar gelirler, 
tarımla olan münasebet sahasına gelince orada 
tetkikat durur, bir şey tesbit etmeye imkân bin 
lamazlar. 
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Sayın Alican «bunun hilesi vardır, noksan I 

gösterirler» dediler. Serbest olmakla bağlı ol
mak arasında bir fark vardır. Belki hilesini ya
panlar olur iddiası var, ama, serbest kalmakla, 
büsbütün serbest, kanunla meşru, mubah bir şe
yi yapıyor. Onunla ötekisi arasında fark var
dır. Misali arz ettim, bilhassa ihracat ticare
tinde bunun büyük şeylerini görüyoruz. Tütün 
alıyor, fındık alıyor, başka maddeler alıyor, 
pamuk alıyor, ne yapıyor? 5 liraya aldığını 7 
liradan, 8 liradan fatura ettiriyor köylüye. Köy
lü 30 000 lirayı aşarsa, müstahsil larm hepsi 
şey değil, (büyükleri de vardır, 30 000 lirayı aş
mamaya dikkat edecektir. 30 000 lirayı aşmaik-
tan korkmaması lâzımdır. Vesika vermemek 
için rahatça, serbestçe hareketi lâzım. Ama bu
gün rahatça, serbestçe gidersiniz bir fabrikaya 
çiftçi Ahmet Yılmaz'in, 200 000 liralık bir mak
buzunu görürsünüz, mal satmıştır... Bir çokla
rının aslı olmadıklarını da biliyoruz, öyle mü
esseseler biliyorum, falan yerden çeltik almış
tır, falan yerden çırçır almıştır, vesika vardır, 
fakat aslında almamıştır, tetkik etmişizdir, öyle 
bir çiftçi yoktur. Veyahut da çiftçi vardır, 
üç dönüm arazisi vardır, yüzbin kilo mal sat
mış görünür, serbestçe, rahatça fatura verir. 
Ama ilerde ibunu rahatça veremiyecetktir. Hiç-
olmazsa mecbur olacaktır, kendisi takibe mâruz 
kalacaktır ve biraz kısilacaktır. Böyle bir fay
dayı görüyoruz. 

Sonra büyük çiftçiler de vardır Esasen, dik
kat ederseniz dönüm başına vergiyi daha çok 
bunlar istiyor. Sebebi? Gelir Vergimiz müte
rakkidir. Düşünün pamuktan bir ımdlyon lira 
elde etmiştir. Safi kazancı üçyüzbin liradır, 
yüzde 60 vergi verecektir, ister mi? İstiyor... 
Çünkü kendisi ile birlikte dönüm başına vergi 
alın, küçük çiftçiye de teşmil edilsin istiyor. 
Bana gelenlere söyledim, «siz kendi Mükellefi
yetinizi başkalarına, küçüklere, fakirlere dağıt
mak istiyorsunuz, onların ısırtma yüklemek isti
yorsunuz.... Hakiki durum budur. Bu sebeple 
bunları kavradığımız nisbette muvaffak olacağız 
ama, müşkülât vardır, kabul ediyoruz. Bu müş
külât sebebiyledir ki, Gelir Vergisinin zirai ka
zanca teşmilinde fiyasko olmasın, bu sistemden 
dönmiyelim diye bir asgari mükellefiyet getir
dik. Çünkü düşünün senede yirmi milyonla kalır
sak veya on milyonla kalırsak o vakit vicdanlar
da şu belirir : Başka bir sistem arıyalım. Nerde J 
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kaldı sistem?. Bunu söyliyenler başlamıştır. Ne
rede kaldı sistemi : «Bu büyük çiftçileri, bu zen
gin çiftçileri bu şekilde vergilendiremiyoruz, bir 
başka usul arıyalım» şeklindeki kanaatler yay
gın hale getirir, bu umumileşir ve o vakit belki 
gayriâdil usule gitmek mecburiyetinde bu mem
leket kalır. Bu sebepledir ki, biz halisane, bütün 
mahzurlarına, güçlüklerine rağmen bunu yavaş 
yavaş tatbik edelim bu memlekette. Hakikaten 
bir âdil vergi almanın hiç. olmazsa yoluna gitmiş 
oluruz. 1 nci senede başarısız demiyorum, hiç ol
mazsa yoluna gitmiş oluruz. 

Diğer hususlarda tahmin ederim, Sayın Söz
cü arkadaşımız izah edecektir. 

Ben Sayın Ekrem Alican izahlarda bulundu
ğu için mâruzâtta bulunmayı hissettim. Saygı
larımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

İHSAN GÜRSAN (İzmir) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Grup adına mı Sayın Gürsan?. 
İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır. Ko

misyon da söz istiyor mu ?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gürsan Komisyondan son

ra size söz vereceğim. 
Asım Eren, Nihat Diler, Arif Hikmet Güner, 

söz almışlardır, fakat kifayet verildi. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

Kifayeti reddetmekle nııc^eleyi halledersiniz. 
Kifayeti kabul etmek veya etmemek elinizdedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Çok muhterem arkadaşlarım ; 
Komisyon olarak hakikaten konuşmak ihtiyacı
mıza, konuşmak ıztırarımıza rağmen sadece ar
kadaşlarımızın fikirlerini beyan etmelerine, serd 
etmelerine daha çok imkân verebilmek üzere 
bunların içerisinde kabil olanlarını Komisyonca 
nazarı itibara alarak o şekilde hareket edebilme
ye âzami derecede dikkat gösterdiğimiz, zanne
diyorum ki, takdirlerinizden uzak kalmıyacaktır. 
Aslında Millet Partisi Sayın Sözcüsü Akdoğan 
arkadaşımız bu ciheti büyük bir kadirşinaslıkla 
belirtmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz. Biz, Ko
misyon olarak, burada söylenen fikirleri kıymet-
lendirebilmek için Yüksek Heyetinizin kararını 
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beklemeden tasarının komisyona iadesi bahis mev
zuu olmadan bile maddeyi istemiş ve geçici 10 ncu 
maddeden sonraki maddeleri de aynı mülâhaza ile 
talebetmiş ve hakikaten üzerinde konuşulmuş olan 
bütün sözleri ve fikirleri kabil olduğu nisbette 
telif etmeye ve hemen hemen bu fikirlerin ışığı al
tında bulunmaya son derece itina göstermiş bulu
nuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, maddenin esası üze
rindeki konuşmalarla, bugünkü konuşmaları bir-
leştirebilmek ve hâtıraları kısmen tazeliyebilmek 
bir ihtiyaç olsa gerektir. Bendenizin çok kısa ola
rak ifade etmek istediğim hususlar bu esaslar da
hilinde kalacaktır. 

Arkadaşlarım, tarımın vergilendirilmesinde it
tifak vardır. Esasen bu cihet geçen seneki kanun
larla sağlanmıştır. Tarımın vergilendirilmesinde 
güçlüklerin bulunduğunu da her konuşan arkada
şımız ifade etmiştir, beyan etmiştir. Değil bizim 
gibi gelişmekte olan memleketlerde; Amerika'da 
tarım kazançlarının ancak yüzde 35 i civarında 
beyan yapılabildiği söylenmiştir. Bir taraftan da 
Gelir Vergisinin bütünlüğünün bozulmaması, Ge
lir Vergisinin uygulanmasının tam ve mütekâmil 
bir hale getirilmesi amaç olarak ele alınmış bu
lunduğuna göre tarımın vergilendirilmesinde ha
kikaten bir sistem aramak ihtiyacı doğmaktadır. 
Komisyon olarak bu mevzu üzerinde hakikaten 
çok eğilinmiş, çok fakir ve mütalâa istihsaline ça
lışılmıştır. Bu mey anda yetkili gördüğümüz uz
manların, tarımın muhtelif şekillerde vergilendi
rilmesinin kabil olabileceği hususundaki görüşle
rini de dikkatle tesbit etmeye gayret ettik. Bu 
mey anda umumi mütalâaların arasında arz etme
ye çalışmıştım ki7 tarım bâzı memleketlerde çeşit
li şekillerde yani birden fazla vergi alınmak su
retiyle de bir muayyen vergi ağırlığının altında 
tutulmaktadır ve buna lüzum görülmektedir. Hat-
tâ toprak reformunun bu vergiler grupu ile ya
pıldığı memleketler de vardır. Fakat bütün bun
ların içerisinde Gelir Vergisi bütünlüğünü boz
madan, Gelir Vergisi esaslarını ve prensiplerini 
mümkün olduğu kadar muhafaza edebilmek sure
tiyle bir asgari verginin konulması zarureti zan
nediyorum ki; bugünkü konuşmalarda esas olarak 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Ancak bunun bâzı 
mahzurları üzerinele mıültıal âal aııa istinaıdett irilmiş 
bulunuyor. Bendeniz kısa kısa bu konuşmalara, 
komisyonun görüşleri şeklinde mukabil mütalâa
ları arz etmiş olacağım. 
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Muhterem arkadaşlarım, geçen maddenin mü

zakeresinde birçok arkadaşlarımız asgari verginin 
haksızlığını ifade ederlerken en çok başka vergi 
mükelleflerine, başka vergi zümresine reva görül
mediği halde, kazansın kazanmasın, asgari nisbet
te de olsa, muayyen bir verginin alınmasının hak
sızlık olduğunu ifade etmiştirler. 

Yine çok İsrarla, bu değişikliklerin 1963 sene
si kazançlarına teşmil edilmemesi üzerinde durul
muştur. Biraz evvel okunmuş olarak huzurunuza 
getirilen tadil şekli ise Yüksek Mecliste bütün bu 
tenkidleri ve ileri sürülen mütalâaları tam mâna-
siyle ihtiva edebilecek ve bertaraf edebilecek bir 
mahiyettedir. Bir kere getirdiğimiz değişiklik 
tasarısı ile, mahsullerin 1/3 nisbetinde hasara uğ
raması halinde vergisinin alınması ön görülmüş
tür. 

Sayın Ekrem Alican'ın vukufla bildikleri ve 
fakat açıklanmasında fayda gördükleri bir husus 
şudur: Bizim Vergi Usul Kanununun hükümleri 
arasında hakikaten bir hasar maddesi vardır. Bu 
madde, hasar bahis konusu olan madde hasarın, 
bütün servetin, bütün mevcudun bahis mevzuu ol
ması haline mütedair bulunmaktadır. Burada ge
tirdiğimiz ise sadece mahsule aittir ve mahsulün 
1/3 inin zıyaa uğraması şeklinde tesbit edilmiştir 
ki; bu tarım kazançlarının özelliğini, ve tarım sek
töründe uğraşanların lehine olarak halledilmesine 
matuftur. Umumi hükümlerden farkı buradadır. 

Muhterem arkadaşlarım, her izahtan anlaşıl
maktadır ki, geçici olarak konulmuş olan bu ted
bir sadece vergi ziyamın önlenmesine matuf ol
maktan ibarettir. Yoksa Sayın A. P. Sözcüsü ar
kadaşımızın bu kere sadizm kelimesini kullanma
dan diğer, evvelce pek severek kullandığını zan
nettiğimiz, sevdiği için her defasında tekrar et
mekte mahzur görmediğini anladığımız tâbirleri 
tekrar sıralıyarak «yersizlik, icapsızlık, vatandaş 
haysiyetine darbe...» gibi sözlerin büyük bir küt 
leye fena tesirleri olabileceği şeklindeki beyanla 
rm biz hakikatle ilgisini cidden çok zayıf görmek
teyiz. Çok kere söylendi, bir kere daha ifade et
mek istiyoruz ki, 3 milyon çiftçi ailesinden bütün 
bu tadillerle beraber olsa olsa 25 bin ilâ 30 bin 
büyük veya orta çiftçi kanunun kapsamına alına
bilmektedir. Bu hakikat böylece ortada durur
ken, küçük çiftçinin, fakir çiftçinin, perişan çift
çinin aleyhinedir diye burada ısrarla konuşmanın 
biz hakikaten mânasını kavrıyamamaktayız. 
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Muhterem arkadaşlarım, vergilerin mükellefler 

tarafından severek kabul edilmesi mümkün değil
dir. Ama burada yapılmış olan bu konuşmaların, 
Sayın Maliye Bakanımızın ifade buyurdukları şe
kilde vergi mukavemetini artırmak, vatandaşta 
beliren vergi şuurunu zararlı bir şekilde geriye 
doğru itmenin doğru olmadığım bir kere daha 
sayın arkadaşımıza ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, asgari verginin, hele 
bu tadilden sonra sadece bir tedbir, sadece bir 
kontrol ve sadece bir ölçü ifade ettiğini tekrar et
mek istiyorum. Burada söylenmiş olan, ileri sü
rülmüş olan endişelerin, tadil ettiğimiz şekil mu
vacehesinde kıymetlerinin olmadığını zannetmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Alican, 2 nci 
açıklamasını istediği hususla da demektedirler ki; 
«Bir mükellef bir beyanda bulunmaktadır.» Bu 
bulunduğu beyandan sonra ikinci defa kendisine 
yemin verilmek suretiyle mi beyanının doğrulu
ğu sağlanacaktır? 

Arkadaşlarım, zannediyorum ki, bu geçici 
maddenin en büyük faydası beyanda bulunacak 
mükellefi hakiki beyana sevk etmektir, hakiki 
beyana doğru, mümkün olduğu kadar getir
mektir. Bir mükellef beyanda bulunurken eğer 
asgari vergiden daha aşağıda bir beyanda bulu
nuyor ise, bunun kendisine sorulacağını bilmiş 
olması, düşünmüş olması ve buna göre de hazırlık
lı bulunması icabetmektedir. Bu beyanda bulun
duktan sonra incelemeyi yapan hiçbir müessese 
bunun aksini ispat etmedikten, aksine kanaat ge
tirecek delilleri ortaya koymadıktan sonra, senin 
beyanına iştirak etmiyorum, binaenaleyh şu kadar 
vergi vermen lâzımdır... diyebilmek mevkiinde 
olmıyacaktır. Bunun için de ileri sürülen endişe
lerin hakikatle ve kanunun getirdiğiyle alâkası 
olmamak lâzımgelir. 

Ortaklıklar meselesine gelince; biz Y. T. P. 
Sözcüsü Sayın Alican'm vermiş olduğu misalleri 
haklı görerek, çok küçük ortaklıklara girebilmiş 
olan, haddizatında toprağı bulunmıyan, topraklı 
olan çiftçilerin toprağını işletmekte bulunan va
tandaşların lehine olarak tadil ettik. Eğer bu 
şekliyle bir mahzur mütalâa ederlerse, biz komis
yon olarak eski metnin muhafazasını kabule mü
temayil bulunmaktayız. Bizim inancımıza göre, 
tadil şekli, getirdiğimiz değişiklik şekli çok küçük 
ortaklıklar yapan, toprağı bulunmıyan çiftçilerin 
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ortaklık halinde her birinin ayrı ayrı mükellefi
yete girmemiş olmasını sağlamakla faydalıdır. 

Sayın Alican'ın ve diğer arkadaşlarımın endi
şelerini bir kere daha açıkça belirtmiş olmak için, 
şu ciheti zabıtlara da geçirmek üzere ifade ediyo
rum. Beyanın aksi idarece, yani incelemeyi ya
pan yetkili eleman tarafından isbat edilemediği 
takdirde, beyanın esas olarak kabul edilmesi ta
biîdir, lüzumludur, bunun aksi düşünülemez. 

Sayın Ertunga arkadaşımızın, «Hasarların tes-
bitinde ilçelerdeki komisyonlarda, idare heyetle
rine meslek teşekküllerinden de birisinin alın
ması kabil midir?» şeklindeki sorularını şöyle mü
lâhaza, mütalâa ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hasarlar esasen mahal
lerinde tesbit edilmektedir, ihtiyar heyetleri tara
fından tesbit edilmektedir. Kazalardaki, idare 
heyetlerinde ise tarım uzmanı vardır. Vilâyetler
de teknik tarım müdürü vardır. Lüzum görülen 
ahvalde de her türlü malûmatın alınması elbet
te ki, mümkündür. Fakat her komisyon için muh
telif şekillerde terekküp tarzlarına gitmek işi ha
kikaten son derece karıştırdığı için bu ciheti de 
ayrıca kanuna almak ve ayrı bir komisyon ma
hiyeti vermeyi pratik bakımdan faydalı bulma
maktayız. 

Bendeniz tesbit edebildiğim ve cevap verme
ye çalıştığım bu hususların dışında getirilen ge
çici 10 ncu maddenin bir memleket realitesin
den doğduğunu, vergilendirilmiş olmasına rağ
men tarım sektöründen geçen senekd uygulama
da sadece 27 milyon lira gelir sağlanabilmiş ol
duğunu, ancak 18 bin mükellefin kanunun kap
samına alınabilmiş olduğunu tekrar ifade etmek 
istiyorum Ve bu geçici maddenin 1967 senesine 
kadar, bir taraftan tarım sektörünün vergilen
dirilmeye daha çok alıştırılabilmesi, bir taraftan 
teşkilâtın, Maliye Teşkilâtının buna göre kendi
sini ayarlıyabilmesini beri taraftan da icabı ha
linde uygulamalar esnasında görülecek aksaklık
ların, kanunlarla bertaraf edilebilmesi bakımın
dan bir zaruret olduğunu, tadil edilmiş şeklinin 
her hal ve kârda kabulünüze mazshar olmasını 
ümidederim. Aksi takdirde tarım gelirlerinden 
bir netice almanın çok güçleşmiş bulunacağını 
arz ediyorum. Teklifimize tekrar itibar edilme
sini istirham ediyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gürsan. 
ÎHSAN GÜRSAN (tzmir) — Çok değerli ar

kadaşlarım, huzurunuzu bir kısa müddet dahi 
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olsa işgal etmeme çok Sayın Maliye Bakanı ve I 
eski arkadaşım Melen'in 'bir tarizi sebeboldu. Bu 
vesile ile Sayın Komisyon Sözcüsü özal'ın konuş
malarından da anladığıma göre ayn'en Sayın Me
len'in ifade buyurmuş oldukları gibi bâzı tariz 
ve sitemlerimizden veya belki de kendilerinin te
lâkki etti'kleri, anladıkları mânadan bambaşka 
türlü anladığımız bâzı tabirleri kullanmamızdan 
alınmış olduklarını gördük. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvelki konuş
mamdan hatırlarsınız ki, daha evvelki konuşma
larımda vergi sadizmi tabirini kullanmış olmam
dan mütevellit bir alınganlıklarını gördüğüm 
iein ve bir yanlış anlamaya girdiğini müşahede 
etmiş olduğum iein bilhassa zannediyorum ki, 
C. H. P. adma konuşan Sayın Seçkin de aynı 
mevzua temas etmişti. Vergi sadizmi kelimesini 
kullanamıyacağımı mazur görülmekl iğimi rica et
miş ve bu konuda bir tazyik tatbikatı şeklinde 
bir ifade kullanmıştım. (Ortadan aynı ifade ses
leri) Aynı ifade değildir, şimdi izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, vergi sadizmi, sadizm 
kelimesinden çıkar. Benden daha salahiyetli ar
kadaşlarım var, sâdizm kelimesi Fransızca bir 
kelimedir. 

KÜSTÜ ÖZAL (Konya) — Fransızca bir 
kelimedir, sadist eziyet eden... 

iHıSAN GÜRıSAN (izmir) — Müsaade bu
yurun. Cebir ve gadirden haz duyma mânasına 
gelen bir Fransızca kelimedir. Tatbik ettiğimiz 
şekli budur. Bundan da anlaşılıyor ki, vergi sa
dizm. tâbirini kullanmakla kasdettiğ'imiz; ve bir 
gadre dayamam ibiir vergi taitıbükatıdır. Bu tâ
biri kullanmış olsaydık ve vergi sadizmi dememiş 
bulunsaydık zannediyorum ki, kullandığımız bu 
tâbire yani Türkçe tekabül eden mânasmda'ki tâ
birine bir alerji göster-ilmiyeee'k'ti. Şu halde zan
nediyorum, ki, belki de benim bu anlayışımdan 
daha şiddetli bir mâna atfedilmiş olacaktır sa
dizm kelimecsine. Mazur görsünler, bilhassa -Sa
yın. Melen arkadaşımız ve Seçkin arkadaşım, on
lar da meslek hayatının büyük bir safhasını ver-

• gi kânunlarının hazırlanmasına, reform çalışma
larına hasretmiş, bu çalışmalardan ilham almış, 
heyecan duymuş arkadaşlarımızdır. Beraber ça
lıştığımız için, beraberce uzun seneler aynı mev
zularda birlikte'' enerji sarf etmiş bulunduğumuz 
için yakînen müşahede etmiş bulunuyorum... 

Muhterem Alicân'm da ifade buyurdukları 
gjbi .hâlk'iTİ vergi reformu olarafk ıme'mlciket'ımi- I 
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zin maliye tarihinde yer almış modern bir vergi 
sistemi, bu sistemin prensipleri ile, gerçekleri ile, 
icapları ile, tekniği ile ve adalet ilkeleri ile te
lif eclilemiyecek gadir ve cebre dayanan tatbikat 
şekilleri ile zedelenir, zedelenmek istenilirse ay
nı heyecan ve ilhamla yıllar yılı sabırla, inanç
la çalışmış ve bu çalışmalardan zevk almış, he
yecan duymuş benim gibi kimselerin biraz şid
detli de olsa reaksiyon göstermelerini tabiî kar
şılamak ve ona biraz fazla anlayış göstererek ma
zur görmek icabeder. 

Birkaç yıldır da, Hükümet Başkanımızdan 
tutun da, Hüküm etin kademe kademe Bakanla
rından diğer erkânına kadar, bilhassa Ticaret er
babı vergi mükellefi vatandaş kütlelerine çıkan 
ve bir slogan ve bir âdet halini alan yersiz it
hamlarla karşılaşıyoruz. Bu yersiz kelimesinden 
de Sayın ('Wıl arkadaşım alınmış oluyorlar. Yer
siz, icapsız tâbirlerinde bir hakareti ve bir aykı
rılığı tazammun eden bir mânayı bendeniz gör
müyorum, her zaman kullandığımız bir tâbirdir. 

Âmme vicdanında ve şuurunda terviç edil-
miyen vergi kaçakçısı gibi ithamlar, vatandaşın 
haysiyetine tevcih edilmiş bir itham değil de 
nedir? Bunlar içerisinde büyük bir nislbette na
mus ve haysiyet sahibi insanlar yok mu? Dürüst 
olarak vergi borcunun ne olduğunu, âmme mas
raflarına iştirakin kutsiyetini anlamış vatandaş
larımız yok mu? Muayyen misaller gösterilerek 
veya alınmamış neticeler gösterilerek veya vergi 
ziyanlarım nazarı itibara alarak -'bütün bir 
bir mükellef vatandaş kütlesini bu gibi tâbirlerle 
itham etmek, haysiyete tevcih edilmiş bir itham 
değildir? Bir vergi ziyamdan bahsedilebilir aziz 
kardeşlerim. Bu vergi ziyamı önliyecek vergi 
tedbirlerinden de bahsedilebilir. Biz bunların 
da karşıcında değiliz. Bunun için vergi sistem
lerimiz üzerinde düzeltici, ıslah edici tasarruf
lara da gidilebilir, böyle tedbirlere başvurula
bilir, cezai hükümler şiddeti endirilebilir, vergi 
kanunlarımızın vergi ziyama sebebiyet veren 
hükümleri üzerinde de durulabilir. Ama getiri
len zam kanunlarının veya otokontrol hükümle
rinin mucip sebebi olarak büyük mükellef küt
lelerinde tepki yaratacak, güven ve huzuru sar
sacak beyanlara ve ithamlara gitmek hem tasvi-
bedilecek bir hareket tarzı değildir, hem de zan
nediyorum şu kullandığımız birazda masum 
olduğuna inandığımız tâbirlerin delâlet ettiği 

— 456 



M. Meclisi B : 87 
mânadan çok daha ağır bir muamele ve bir hitap 
tarzıdır. Benim şahsi kanaatim budur. Fakat 
aykırı kanaatlere, buna karşı olan kanaatlere de 
hürmetim vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel belirti-
ğim deminki konuşmamda vergi saidizmi tâbirini 
kullanmış olmamdan bir alerji duydukları için 
bundan dolayı beni mazur görmelerini rica et
tim, buna mukabilde dalha uygun gördüğüm bir 
tâbiri kullandım. 

'Sayın Maliye Bakanı beride bir vergi fobisi 
müşahede etmişler her halde. Muhterem arka
daşlarım, Ihayatmm büyük bir kısmını vergi tat
bikatı içinde fiilen tüketmiş, yaşını bu çağa 
kadar getirmiş ve artik vergi tatbikatı sahasın
da kendine göre bir iktisatçı, bir maliyeci, bir 
mütahassıs olmasa bile şu çalışmalarından az 
buçuk bir bilgi sahibi olmuş bir arkadaşınız sı-
fatiyle tatbikata tevcih edilen kendi kanaatimize 
göre aksak gördüğümüz tarafları beyan ederken 
karşısında olursam, (mütalâalarımı ifade eder
sem ve bundan duyduğum heyecenlan.inia bâzı 
tâbirler kullanırsam bu fobi değil doğrudan doğ
ruya vatandaş sı fatiyle, bir tatbikata karşı duy
duğum reaksiyonun ifaldösi telâkki edilmek lâzım-
gelir. «Bütün vergilerinde karşısında imişiz. 
Bu nasıl olur kardeşim? Nasıl bunu söyliyebilir, 
Sayın Bakan? Hangi esasa istinadederek bütün 
vergi tatbikatının getirtilen reformu tavsif 
odilmiyecek hareketlerin ve tasarrufların karşı
sında olaraîk telâkki edilir. Biz nerede söyle
dik bunu? Geçen sene ve bu senenin zabıtları 
karşmızdadır,' teker teker tetkik edilsin, bir 
tek kelime ile bir vergi reformunun karşısında 
olduğumuzu bir tek kelime söylemiş isek gerek 
şahsım adına, gerekse temsil ettiğim Adalet 
Partisi Meclis Grupu adına o zaman istenen şe
yi ben burada söylerim. Biz reform anlamı için- ' 
de tevsif edilebilecek hiçbir tasarrufun, hiçbir 
vergi reformunun karşısında değiliz. Zirai ver- ' 
ginin de karşısında değiliz. Bu şekilde ifade 
buyurdular. Daima beyan ediyorum ve beyan 
da bir mecburiyet görüyorum. Her nedense Sa
yın Maliye Bakanınmda bir yanlış anlama fobisi 
var. Bende ona bunu söyliyeyim beni mazur 
gösünler, sözlerimi yanlış anlıyorlar, ifadeleri- ' 
mi yanlış anlıyorlar, ifade etmediğim kelime
leri bana izafe ederek şey ediyorlar. Böyle şey 
yok kardeşlerim, yok arkadaşlarım, yok!.. Mem
leketin mesuliyetini hepimiz birlikte idrak edi-
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yoruz, hepimiz bu mesuliyetin içindeyiz. He
pimiz gayeye hangi noktadan daha aydınlık bir 
şekilde gideceksek, o yolu ta'kibetmek mecburi
yetindeyiz. Hepimizin kanaatleri muayyen bir 
nokta etrafında teksif ediliyor, ama belki de gi
deceğimiz yollarda aykırılıklar görebiliriz, fi
kirlerimiz aykırı düşebilir. Bunları ifade ediyor
sak, hatâ mı ediyoruz? Biz sadece şuurlu bir 
muhalefetin idraki içinde kendimize göre doğ
ru gördüğümüz yola kendilerini sevk etmeye 
çalışıyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. İkna ede
mezsek karar Yüce Heyetinizindir. Tatbikat ora
dan çıkacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan vergi 
kanunlarının tetkikine imkân bulunmadan gerek 
partimizin liderinin ve sorumlularının ve gerekse 
benim bu mevzuda bu reform hareketlerinin kar
şısında olduğumuz şeklinde Ibir ifadede bulun
duğumu da beyan ettiler. Nereden çıkardılar 
bunları? Neredeki gazetelerden, hangi ifadeler
den? Biz daha evvel gerek Sayın Hükümet Baş
kanının gerek Sayın Maliye Bakanının beyanla
rını gördüğümüz için bu beyanlar karşısında 
vergi reformu veyahutta kanunları getirilen ver
gi taşanları hakkındaki mütalâa ve kanaatleri
mizi gayet tabiî kendileri gibi muhtelif neşir va-
sıtalariyle bildirdik, söyledik ve kanaatlerimizi 
ifade ettik Ama bu kanaatleri teker teker tet
kik edecek olurlarsa hiçbir zaman hakiki bir' 
vergi reformu hareketinin karşısında olmadı
ğımızı katı ve açık şekilde belirttik ve umumi 
efkâra intikal ettirdik. 

Zirai vergi için geçen sene «Türkiye şart
larına uygun değildir» demişiz. Muhterem ar
kadaşlarım, zabıtlar tetkika amadedir, imkân 
dahilindedir. Geçen sene yine bu sene söyledi
ğimiz gibi zirai vergilendirmede gidilen yolun 
bu vergilendirmeden matlubolan neticenin is
tihsaline kâfi gelecek bir nitelik ve yeterlik 
görmediğini bildirmiştik. Aynı vaziyette yine 
bugün de söylüyoruz .Peki o halde madem ki, 
geçen seneki zirai vergilendirmenin Gelir Ver
gisi bünyesi içinde vergilendirilmesi istedik
leri neticeyi verecekti, o halle bugün karşımı
za ne diye bir değişiklik getirmişlerdir. Demek 
ki. kendileri de vergilendirme şeklinin tatmin
kâr olmadığına, bu verginin zirai sektörün zi
rai sektörün icaplarına intibak etmediğine inan
mış bulunuyorlar. 
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Muhterem arkadaşlarını, buradaki mâru

funda bir noktanın daha yanlış anlaşılmış ol 
duğunu görüyorum. Getirdikleri tadil şekli bil
hassa götürü gider esasına göre vergiye tabi 
olan mükelleflerden neticeyi istihsale, imkânı 
vermediğini biz ileri sürdük. Götürü gider esa
sına göre vergiye tabi olan mükellefler ne 
defter tutarlar, ne bir hesapları vardır, no de 
vesika ibraz ötmek imkânına maliktirler. 

Kendileri burada izahat vermediler. Yal
nız umumi olan noktalara, burada da polemik 
yaparak cevap vermeyi tercih ettiler. Biz ken
dilerinden yine soruyoruz. Bugün maktu as
gari verginin tatbik edilmesiyle aşağı - yu
karı vergi mükellefleri zirai sektörde bu yol
dan 30 000 -40 000 e varmıştır. 30 000 -40 000 
mükellef içerisinde 20 000 - 2o 000 i muhakkak 
ki, götürü gider esasına göıv vergiye tabi 
tutulacaklardır. Şu halde, su komisyonun ge
tirdiği yeniliklerle, bu mükelleflerin zarar id
dialarını hangi esaslar dâhilinde ve ne şekilde 
tesbit edeceklerini misalleriyle bize izah etme 
lerini istirham ediyorum. Kabiliyeti tatbiki-
yesi yoktur bunun, yapamazlar. Bir zarar veya 
kârın tesbiti muayyen bir muhasebe bilgisine, 
muayyen bir muhasebe nizamı içerisinde muay
yen kayıtların ve vesikaların tetkikine isti-
nadeder, Eğer indî, takdirî veyahut her hangi 
bir sekilide ımülkel'lefiın (kendine ikalım iş iddiaları 
ile bu yola gideceklerse, bu tatbikat şeklinin 
de hangi mekanizmaya istinaden tahakkuk et
tireceklerini bize söylesinler. Eğer hakikaten 
işletme esasına göre defter tutan, bilanço esa
sına göre vergiye tabi tutulan mükelleflerde 
olduğu gibi götürü gider esasına göre vergiye 
tabi tutulanlarda da zararın tesbiti imkân dâhi
line koyacak bir nizam tesis ediyorlarsa bizim 
bir şey diyeceğimiz yok. O zaman doğrudan 
doğruya gerçek Gelir vergilerini vergilendiri
yorlar demektir. Tatbik imkânı yoktur. Uzun 
seneler vergi tatbikatında bulunmuş, hesap 
uzmanlığı yapmış bir arkadaşınız sıfatiyle bu
nun imkânı olmadığı yolundaki kendi kanaatimi 
ve görüşümü Adalet Partisi Meclisi Cîrupu 
Sözcüsü olarak da ifade ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN -— Verilmiş kifayet önergesi var
dır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Jörüşülmokte olan 1.93 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun değişiklik tasarısının 1.0 ncu mad
desi üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Samsun 
Fevzi Ceylân 

NİHAT DİLKR (Krzıırum) — Söz İstiyo
rum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde mi efen
dim? Buyurun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlarım, komisyon geri almış olduğu mad
delere kısmen vuzuh vermiş vaziyettedir. Geçici 
birinci madde tamamen vuzuha kavuşturul
muş, vergilerin makable tesliminin önüne ge
çilmiş, Yüksele Meclisin direktifi tahtında mad
deyi tedvin etmiş vaziyettedir. Onuncu mad
deye gelince: onuncu maddede asgari vergiden 
aşağı zarar etmiş olan bir vatandaşın ispat 
külfeti açık bir şekilde maddeden'anlaşılmamak
tadır. Bu ispat külfeti vatandaşa mı aidola-
eaktır, yoksa aksini ispat etmek vergi merci
lerine mi aidolaoaktır? Bu husus açık bir 
şekilde anlaşılmadığı için netice itibariyle va
tandaş yine büyük bir haksızlıkla karşı - kar
şıya kalacaktır ve eğer asgari dereceden ver
miş olduğu vergiden üstün derecede men
faati olursa, o takdirde zarra ettiğini iddia ede
cek, ispat, külfeti şayet vereceği vergiden aşağı 
olursa, ispat cihetine gidecektir. Eğer ispat 
külfeti... 

BAŞKAN — Esasa girmeyin Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Devmala) — Aydınlan

mamış olan hususları arz ediyorum. 

BAŞKAN — O hususu ifade edin sadece. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Eğer bu şe
kilde maddeye bir vuzuh verilmezse o takdirde 
gerek vergi tarh eden ve vergi taiısil eden malî 
merciler, gerekse vatandaş büyük tereddüt için
de kalacaktır. Bu hususlar aydınlanma/mıştır. Ay
nı zamanda bir teamül halinde grup sözcüleri 
konuşmuşlardır, milletvekillerinin kendilerine 
has fikirlerinin ifade etmek imkânı bahsedilme
miştir. Bu itibarla arkadaşlara 5 er dakika ol
sun bu madde üzerinde konuşma imkânı verilme
sini Yüksek Meclisten arz ve istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge- i 

sinâ oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et- I 
ıtüyenler... Kabul edilmiştir. ı 

Bu madde ile ilgili olarak verilmiş olan öner
geleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici onuncu madde ile (Mir Vergisi siste

mimize aykırı olarak kazanç olmasa dahi bir as
gari mükellefiyet getirildiğinden bu maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif edeniz. 

Kastamonu Kastamonu 
Sabri Keskin Osman Zeki Oktay 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
193 sayılı (Mir Vergisi Kanununda değişik

likler yapılmasına dair tasarının onuncu madde
siyle bu kanuna ilâvesi derpiş edilen geçici onun
cu madde ile çiftçiler için vergi beyannamelerin
de gösterdikleri gelir dışında asgari bir miktar-
da maktu vergi teklif edilmektedir. 

Zarar edenlerden dahi vergi alınmasını ön
gören, kezalik kazanç nisbetinden kanunla tâyin 
edilen miktardan daha fazlasını tahsili tazammun 
eden bu maktu vergi esası haksız, yersiz ve Ge
lir Vergisi prensiplerine tamamiiyle aykırı bu
lunduğu cihetle geçici onuncu maddenin tasarı
dan reddedilmek suretiyle çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

C. K. M. P. Grupu adına 
Konya 

trfan Baran 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta bulunan tasarının ge

çici onuncu maddesinin tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Gümüşane 
Necmettin Küçükler 

Yüksek Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 

madde ve fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının geçici 10 ncu maddesinin tasarı
dan çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. P. Grupu adına 
Grup Başkanvıekili 

Yozgat 
îsmail Hakkı Akdoğan 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Başkanım, vermiş olduğumuz önergeyi tasanda i 
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gerekli tadilât yapıldığından dolayı geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — İsmail Hakkı Akdoğan tarafın
dan grupu adına verilmiş olan önerge kendi ifa
desi üzerine geri verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıda 193 sayılı Geler Vergisi Kanununun 

geçici 10 ncu maddesine ek 10 ncu maddesi va
tandaştan kazansın veya kazanmasın asgari ver
gi vermeyi hüküm altına alacak bir maddedir. 
Dönüm kıstası : 

1. Arazinin sulu ve kıraç, mümbit veya gay-
rimünlbit gibi vasıflarını tesbit etmediğinden, 

2. Arazilerin kadastrosunun yapılmamış ol
ması dolayısiyle arazi sahibi vatandaşın ne mik
tar arazisi elinde bulunduğunu şüpheden vares
te şekilde bilememesinden, aksini is%atm da kül
liyetli masrafları icabettireceğinden verginin 
verimlilik prensibine aykırı bulunması, 

3. Ziraatte azalan verim kanununun cari ol
masına, 

4. Çiftçimizin bugün Ziraat Bankasının 
borçları altında, murabahacıların elinde ağır faiz 
ve masraflar ödemiş bulunmasına, Hükümetin 
de bu hususta, çiftçiyi ışığa çıkaracak bir ted
biri bulunmamasına rağmen aynı zamanda sos
yal adalet prensibinin münhasıran bayraktarlı
ğını yapan bir hükümet başta bulunmasına rağ
men, 

Netice olarak: Dönüm, ağaç adedi hayvan -
başı kıstasları sosyal adaleti bir tarafa bıraka
lım normal adalete ve prensiplerine aykırı men
fi adaleti aksettiren verginin verimlilik prensibi
ne aykırı bu maddenin tasarıdan tayyedümesini 
arz ve rica ederim 

31 . 3 . 1064 
Erzurum Milletvekili 

Nihat Diler 

Yüksek Başkanlığa 
Tetkik ve müzakeresi yap#makta olan «193 sa

yılı. Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
f ılkralarmım değiştirilmesi ve bu kamuna (bâ̂ ı hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı» nın 
12 nci maddesiyle ekili araziden dönüm başına, ıbâ -
zı mahsul guruplarımda ağaç (başına, küçük ve 'bü
yükbaş hayvanlarda da hayvan (başına alınması 
teklif edilen «asgarîvergiyi ne gelir vergisinin da
yandığı prensip ve esaslarla, ne de vergi adaletinin 
ve 'sosyal adaletin icaplariyle tel/if etmeğe imkânı 
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yoktur. Gelir vergisi sisteminin 'bünyesini 'esasın
dan zedelı'ıyen, reperküsyonları itibariyle top
lumda (tahripkâr tesirler yapar ibir mahiyet arz-
eden böylesine iptidai ve üımî gerçek ve ımesnet-
lerdeın mahrum olan bir verglilendirıme şeklinim 
hiç bir makul izahı da olamaz. ıHükümetin ileri 
sürdüğü ımalî ihtiyaç esasımda ibir çıkmaz olan 
yollara müracâatı da haklı gösteremez. ıRaldı iki, 
bu şekilde aniti demokratik ve reform iddialarımı 
lamelimden çürütecek bir vergi tatbikatı 'Ziraî 
sektörün vergi ödeıme gücü -esasında zaif 'öla'n mü
kellef zümreleri üzerinde tazyik yapacağından ik
tisadî ve Sosyal yönden tahripkâr 'tesirleri ve bu 
ınisıbette de 'tepkileri kuvvetli olacak ve kuvvetle 
muhtemeldir ki, hir verim de umulduğu kadar 
sağlamayacaktır. 'Bu balkıımıdan ıbu ımadde hükmü
nün tasarıdan çıkarıl'masını arz ve teklif eleriz. 

İhsan Gürsaın Ahmet Savrun 

Sayun Başikıamillıığai 
Madde 10 um 3 ,ncü grupu sonıııtııa «Susulz ara-

ziiıde yapılan pamuk ziraatinde ıbeher dönümü 
içlin 1 lira» ibaresinin 'eklenmesini arz ve tekli E 
ederim. 

Adıyaman 
Mehmet 'özjbay 

MEHMET öıZlBAY (Adıyaman) - Geri •alıyo
rum, sayın 'Başka». 

BAŞKAN — Mehmet öızbay önergesini geri 
allmuşıtır. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Geçici 10 mcu ımaddede, sondan üç fıkrada 

ibelirtilem ıziraî hasarda yal'mz mahsûlün hasarı 
nazara alımtmış; fakat (hayvan) kayıpları (nazara 
alınmamıştır. Yüksek Meclisçe kalbull ıbuyurulan 
12 nci maddenin 10 ve 11 nci gruplarımda 
(hayvan) konusundaki Tanım vergi ölçüleri nasıl 
var ise, kanunun geçici 10 ncu maddesindeki âfeft 
ve hastalık hasarları içinde (hayvan kaybı) nın 
da nazara alıınımaısı, adalet icabıdır. Bu sebeple 
gcçıici 10 ncu maddeınlin somdan ikinci fık
rasının başındaki (Has/ar) kelimesinden 
sonra (ve hayvan kayibı) kelimelerinin; yine 
/maddemin sondan 3 ncü f ıkrasınm ikinci satırında 
(mahsulün) kelimesinden sonra (ve hayvanla
rın) kelimelerimin eklenımesini saygı ile arz ve 
'teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Geçici 10 ncu maddenin son ikinci ve üçüncü 
fıkrasında (Hasar) için esas alman oran % 60 
olup, çiftçilerin, tarım maliyetleri, gayrisâfi ge
lirlerinin % 7 0 : 85 ini kapsadığı da erbabınca 
bilinen bir gerçek olduğuna göre (Maliyet 
% 85 -1- hasar % 60) tutarı ( _ % 145) olur ki, 
çiftçinim zararı % 145 olunca, kanunun kendisi
ne vergiden terkin edeceği anlaşılır. Bu key
fiyet, Gelir Vergisi Kanununun tarımdan gay
ri alanlarda % 100 zararı affa yeter gören baş
ka hükümleriyle açılkça çelişir ve açık bir ada
letsiz ölçü olur. Maliyeti ^ortalama '% 75 sa
yıp % 25 (Hasar veya hayvan kaybını) da bu
na e'kliyerok % 100 bir zararın !bu maddede esas 
tutulması gerektiğini Muhterem Meclisin yeter 
göreceğini ve bu sebeple (Geçici 10 ncu madde
min sondan 2 ve 3 ncü fıkralarındaki yüzde 
altmış oran ve kelimelerinin) (yüzde yirmibeş) 
rakam ve kelimeleri ile değiştirilmesini say
gı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asımı Eren 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Geçici 10 ncu maddenin 19 ncu sayfadaki 

15 nci satırında «Don» kelimesinden sonra «do
lu, kasırga» kelimelerinin eklenmesini saygıyle 
arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 
Tabiî âfetlerden tadadî şekilde söz eden bu 

fıkrada çok önemli bir meyva ve bağ ve hubu
bat düşmanı olan dolu ve kasırga unutulmuştur. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 10 ncu maddenin 2 nci 

fıkrasına haşarat istilâsından sonra «mantar ve 
virüsi hastalıklarına mâruz kalmış» ibaresinin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Geçici 10 ncu madde metnindeki «nisbeti» 

kelimelerimde, evvelce 4 ncü maddede kabul 
buyurulduğu gibi «oranı» kelimesiyle değiştiril
mesini saygıyle arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Geçici onuncu maddenin son fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesinin oya. sunulması
nı arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Ahmet Üstün 

«Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su .bas
kını, kuraklık, don, muzır hayvan ve haşarat 
istlâsı, hayvanlarda müstevli hastalıklar ve 
bunlara benzer âfetler yüzünden mahsulün üçte 
birinin kaybedilmesi halinde o seneye ait asgari 
verginin tamamı terkin olunur. 

Hasarın varlığı ve zarar derecesini .nıahalî 
idare 'heyetleri, yaptıracağı tahkikat üzerine 
tesbit ederler.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin 

son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Amasya 

Mustafa 'Kemal Karan 

«Afetler yüzünden mahsulünün hasar nisbeti 
yüzde 30 u geçmediği takdirde hasar nisbeti 
dâhilinde asgari vergisi terlkin olunur. Hasar 
nisbeti yüzde 30 u geçerse (mükellefin o sone 
için taha'kkuk etmiş asgari vergisinin tamamı 
terkin olunur.» 

(Arka sıralardan el işaretleriyle, Mustafa 
Kemal Karan, Başkanın dikkatini çekıvıe'k isti
yordu.) 

BAŞKAN — İfade ediniz, işaretli yapmayı
nız efendim. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Mustafa Ke
mal Karan önergesini geri almıştır. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Komisyon 
önergemin aynı istikametinde değişiklik yapmış
tır. Onun için önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Üstün de önergesini geri 
almıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 10 ncu maddenin son iki cümlesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin oya sunul
masını saygılarımla arz ederim. 

«Aşağıda yazılı birimlere göre bulunan mik
tarlardan az olduğu ve bunun sebebini açıklı-
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yan mükellefin durumu yeniden gözden geçi
rilir.» 

Bolu 
Kâmil înaf 

Meclis Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 10 ncu mad--

desinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini, 
fakir ortakçıların âdil bir vergi sistemine bağ
lanması amaciyle, saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Niğde Urfa 
Asım Eren Bekir Samı i K a rahatı 11 

Teklif ettiğimiz fıkra : 
(Ortakçılıkla işletilen tarım arazisinde asgari 

verginin yalnız yarısı işletme sahibinden alınır. 
Ortakçıya ait diğer yarısı anealk bu kanunum 
12 nei maddesinin 1 ve 9 ncu gruplarında gös
terilen arazi ve ağaç ölçülerinin bir 'kat büyü
ğünü aşan yerler için ortakçıdan tahsil olunur.)) 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının geçici 10 ncu maddesinin sonuna 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini, 'vergi verme 
kudretinden mahrum bulunan ortakçı çiftçileri 
korumak amaciyle arz ve teklif ederiz. 

Niğde Urfa 
Asım Eren Bekir 'Sami Karamanlı 

Urfa Urfa 
Atalay A"kan Osman Ağan 

NOİT : Teklif ilişiktir. 
Geçici 10 n'cu maddeye teklif ettiğimiz som 

fıkra : 
'«Ortaklı'klarla yarıcı olarak ekincilik yap

tı ğm t noter senediyle ispat edenlerden, 12 nei 
madde hükmünden faydalanma durumunda 
olanlar bu madde hükmüne tabi tutulmazlar.» 

ASİM EREN (Niğde) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Eren, Bekir Sami Ka-

rahanlı ile birlikte imzaladığınız önergeyi mi 
geri alıyorsunuz;? 

AiSIM EREN (Niğde) — 'Evet. 
iBAŞKAN — Bu önerge geri verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 10 ncu maddenin son fıkrası olarak 

eklenen (Ortafkh'klarda asigari vergi işletme sa
hibinden 'alınır.) hükmünün maddeden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Mardin Urfa 
Mehmet Ali Arakan Sahri Kılıç 

iSayın [Başkanlığa 
10 ncu madde 1 nci fıkradaki 1 nci grup 
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hububat ziraatinde alnna<cak asgari vergi •mik
tarımın aşağıdaki şekilde tadilini arz ve tek
lif ederim. 

Ali Dazm an 
tik 30ü dönümü için dönümünden 0,50 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için 
dönümünden 0,75 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için 
dönümünden 1,60 lira, 
Sonra gelen dönümleri için 
dönümünden 2 lira. 
GERElKOE : Hububata muhassas arazilerin 

veriminin pek düşük olup diğer çeşitlere 
göre metindeki miktarlın yüksek bulunuşu. 

BAŞKAN1 — Muhterem arkadaşlarını, veril
miş olan bu önergelerden altı tanesi 10 ucu 
maddenin metinden tamamen tay yi m istihdaf 
etmektedir. Geriye kalan önergeler ise, me
tinlerinde tebarüz ettirilen ölçüler içerisinde 
10 neıı maddenin tadilini hedef tutmaktadır. 
Metinden 10 nen maddenin tamamen tayyım 
istiyen önergelerin hepsinin açık oya sunulma
sı da ayrı iki önergeyle istenmiştir. 

GEOİDİ: KOMÎtSYON SÖZCÜSÜ BÜSTÜ 
ÖZAL (Konya) —Usul ihakkmda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mulhtcrem arkadaşlarım, bu 
arada- saat 19 a çeyrek var. Dünkü aldığınız 
karara göre saat 19 dan itibaren 20 ye kadar 
sözlü soruların göınişülm esine geçeceğiz. 15 
dakika içerisinde bu önergelerin açık oylama
sının yapılması ve bunun intacı mümkün gö
rülmemek tedir. Eğer uygun bulursanız, bu 
önergelerin oylanması işini bırakıip §u andan 
itibaren sözlü sorulara geçelim. Bu hususu 
oylarınızla halledeceğim. Riyasetin bu teklifini 
kabul edenler..; («Anlaşılmadı!» sesleri) 

Teklif ışu efendim : 16 dakika var, saat 19 
dan itibaren sözlü sorulara geçeceğiz. Bu du
rum karşısında bu oylamaları yapmakla sözlü 
sorulara ayrılan zamanı tecavüz etmiş duruma 
düşüyoruz. Bu sebeple şimdiden itibaren sözlü 
sorulara geçilmesi ve bu madde hakkındaki 
önergelerin bundan sonraki •görüşülme şurasın
da oylanması hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyeuler... Kabul edilme
miştir. 

GEÇtdl KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Usul 'hakkında maruzatta 
bul ıram ak istiyorum. 
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BAŞKAN — (Buyurun. 
GEÇİCÎ KKOMtSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) —Muhterem arkadaşlarım, geçen 
oturumda geçici 10 uncu maddenin tasarıdan tay-
yedilmesi hakkındaki teklif oylanmış ve reddedil
miştir. Bu ciheti sayın Başkanlığa hatırlatarak, 
bu husustaki takrirlerin nazarı dikkate alınma
masını istirham ediyorum. (Ortadan "Doğru,, 
sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tasarı
nın geçici 10 uncu maddesinin Komisyona veril
mesinden daha evvelki görüşmelere bir başka ar
kadaşını riyaset etmekte idi. Benim aldığım ma
lûmata göre, verilmiş olan önergelerden hiçbirisi 
oylanmadan komisyon tamamını istemiştir. Hiç
birisi hakkında oylama muamelesi yapılmamıştır. 
Kanunlar Müdürlüğünün bize verdiği izahat bu
dur. Usule aykırı hiçbir şey yoktur. 

COŞKUN KİRCA (İstanbul) — Reddedildi. 
GEÇİCİ KOMtSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Zalbıtları tetkik ediniz, efen
dim. (Gürültüler) ("Tetkik edin,, sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, biz Riya
set olarak tetkik ettik; ibu önergelerden hiçbiri -
•si ıhüttâ okunmamış bile. Ve okunmadan evvel ol
duğu gibi Komisyon istemiş ve Komisyona veril
miş bunlar. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Sayın Başkan, za
bıtlarda bu hususların nıevcudolıması gerekir. 
Hakikaten bendeniz de hatırlıyorum, açık oy tek
lifi verilmiş ve bu maddenin çıkarılması teklif 
edilmişti. Zabıtlar tetkik edilirse dalha doğru olur 
efendim. 

BAŞKAN -— Muhterem arkadaşlar, bütün bu 
hususları şu veya bu Milletvekili arkadaşımız 
şöyle veya böyle hatırlayabilir. Riyaset ve Büyük 
Millet Meclisi Müdür ve Memurlar kadrosu siz
lerin hizmetinizdedir. Ben şöyle hatırlıyorum, siz 
Iboyle ıhaitırlıyorsunuz değil, ibfiz Riyaset olarak ıbeü 
kikatımızın neticesini sizlere söylüyoruz. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Zabıtlarda vardır 
efendim. Biz de zabıtlara bakınız dedik, başka bir 
şey söylemedik. 

BAŞKAN — Şu halde daha evvel Riyasetin 
teklifi reddedildiğiliçin saat 19 a gelinceye kadar 
bu meselenin, 10 uncu maddenin tamamen tay
yını İLsıtıiıyen önergelerim 'hepsi ibirden açık oyları
nıza arz edilecektir. 

462 — 
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Yüksek Başkanlığa 

Tasarının geçici onuncu maddesinin tasarıdan ' 
çıkartılmasına dair önergelerin açık oya konul
masını arz ve teklif ederiz. 

Bolu 
- Kâmil İnal 

Konya, 
trfan Baran 

Kütahya 
Sad'rettin Tosbi 

Kütahya 
Mehmet Kesen 

İsparta 
Sadettin Bilgiç 

Konya 
Cahit Yılman 

İçel 
Mazhar Arıktın 

İsparta 
Mustafa Gülcügil 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Kırşehir 
Halil özmen 

Uşak 
Ahmet Taıhtakılıç 

Erzurum. 
Şerafettin Konuray 

Ankara 
Zübtü Pehlivanlı 

Adana 
Hasan Aksay 

İsparta 
İhsan Balım 

Tekirdağ 
EetJhi Mahramlı 

ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Takridre benim de ismim okundu, böyle bir 
takrire imza atmadım. 

BAŞKAN — Efendim, bir yanlışlık olmuş, 
özür dileriz. 

Esami listesini okutuyorum. 
• 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Açık oylamaya kur'a çekilerek başlanır. 

BAŞKAN — Oylamaya hangi bölgeden başlı-
yacağlnııza dair kur'a çekiyoruz, efendim : İlhan 
Tekinalp, (Muğla) 

Muğla'dan başlıyoruz. 
(Muğla sceim çevresinden başlanarak esami 

listesinden islimler ükummak suretiyle oykıımtıya 
geçildi) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, saat 19 a 
gelmiştir. Bu arada, bu madde bitinceye... (Gü
rültüler) 

Muhterem arkadaşlar, cümlemizi bitirelim. 
Bu arada, şu başlanmış olan işin oylamasına 

• değin ımizekerelere devam edilmesini istiyen bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başlanmış olan işlemlerin yarıda kesilıneksizin 

sonuçlandırılması hukukun genel ilkelerinden ol
duğundan, oylama işlemine, maddenin oylan-
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ması tamamlanıncaya kadar devam edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Ooşkun Kırca 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; okunmuş 
olan önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karalhisar) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karalhisar) — 
Muhterem arkadaşlar; bu takriri daha dün kalbul 
ettik, tatbikatına geçmeden karar değiştiriyoruz. 
Ben arkadaşlarımdan istirham ediyorum; netice 
değişmiyecektir. 24 saat evvel yapılan oylama ile 
24 saat sonra yapılan oylama arasında hiçbir 
fark yoktur. Kararımızı değiştirmeyelim. Bu 
takriri veren arkadaşımız geri alsın. Geri al
madıkları takdirde bu takririn reddedilme
sini. rica ediyorum. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Sadrettin Çan-
ga buyuran, («vazgeç» sesleri.) 

SADRETTtN GANGA (Bursa) — Vazgeçi
yorum. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Vuzuh hâsıl olmamıştır, ye
niden ve ayağa kalkmak suretiyle oylama ya
pacağım. Kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... önergeyi kabul etmiyen arkadaşlarımız 
lütfen ayağa kalksınlar... 118 e karşı 157 oyla 
önerge kabul edilmiştir. Şimdi birinci kere 
esami listesinin okunmasına devam ediyoruz. 

(Adana'dan başlanarak «açık oylamaya de
vam edildi.) •'"'' ***' 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
evvel bu önergelerin daha evvel oylandığı 
hakkında doğan tereddütler dolayısiyle o günkü 
zaptı getirtik. Sayın Rüştü Özal komisyon adl
ını. şu konuşmayı yapıyor : («Komisyon adına 
bir teklifim var, arz edeyim.» 

Gruplar adına konuşacakları dinlemek istemez 
imisiniz? Arkadaş! anımız beyanda bulunacaklardır. 

«KOMİSYON ADINA RÜŞTÜ ÖZAL — 
Maddeyi geri alma teklifimiz var. 

«BAŞKAN — Maddeyi geri mi alıyorsu
nuz? Madde, komisyonun talebi üzerine geri ve
rilmiştir. 

— 468 
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«KOMİSYON ADINx\ RÜŞTÜ ÖZAL — 

Takrirlerle beraber» (bilgilerinize sunulur. 
BAŞKAN — Oylamanın sonucunu arz edi

yorum. 
Oylamaya 241 üye katılmış, 170 üye ret, 70 

üye kabul, 1 üye çekinser oy kullanmıştır. 
Tasarıdan onuncu maddenin tayyını istiyen 

önergeler reddedilmiştir. 
BAŞKAN — önergeleri sırasiyle okutuyo

rum. 
(Niğde Milletvekili Asım Eren'in 1 nci öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
ımüızalkereleri talkiıbedelrJm ve takrirleri dıinliye-
lim. 

Komisyon bunu tetkik etmişti, katılıyorlar 
mı? 

GEOlol KOMISYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Komisyonun tetkik ettiği 
metin alınmıştır. Ayrıca hiçbir önergenin na
zarı itibara alınmasına katılmıyoruz. Arkada
şımız da geri alsınlar. Bu husus zaten metinde 
vardır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmemiştir. 
BAŞKAN — ikinci önergeyi okutuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, önergeler daha evvel 
okunduğu için sadece teklif kısımlarını yeniden 
okutuyorum. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren'in 2 nci öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMISYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ ÖZAL 

(Konya) — Eski metne göre hazırlanmış bir 
değişikik şeklinde getirdik, teklife katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul eedilmemiştir. Sayın Eren'in 
üçüncü önergesini okutuyorum. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren'in 3 ncü öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMISYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ ÖZAL 

(Konya) — Metni alınmıştır katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 
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'(•Trabzon- Milletvekilli Ahmet Şener'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) -— Katılıyoruz komisyon ola
rak her türlü tabiî âfet ve müstevli hastalıkları 
ifade etmek istedik, bu cihet zapta geçer, tak
rire de iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Takriri kabul ediyor musu
nuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
RUHt SOYER (Niğde) — Bir saniye efen

dim. (Oylamadayız sestari) bir tek kelime söy-
liyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Bir tek kelime söyleyin. 
RUHt SOYER (Niğde) — Virüsi değil, vi-

rütik olacak. 
MEHMET GEÇlOĞLU (Adana) — Viritik, 

miritik neymiş, bunun Türkçesi yok mu? 
ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — «Viran» 

olur. 
BAŞKAN — Bir başka iddia var. Bunu ko

misyonun takdirine bırakalım. Önergeyi.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — izah ede
yim* 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 
önergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon şimdi bu önergeyi alsın, üslûbu
na, lisanına uydursun, bize tekrar ifade etsin
ler. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — öyle yapalım. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

(Bolu Milletvekili Kâmil inal'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇtCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN. — Komisyon katılmıyor. Oyu

nuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge vardır, okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Asım Eren ve arkadaşla

rının önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL !Konya) —• Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN —• önergeyi alıyor musunuz Sa

yın Eren? 
ASIM EREN (Niğde) — Alıyorum. 
BAŞKAN — önergeyi geri alıyorsunuz, Geri-

vsrilmiştir efendim. 
(Mehmet Ali Arıkan ve Sabri Kılıç'm öner

geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Arz ettim efendim, nasıl 
(Orta sıralardan «Katılmıyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen dinliyelim, 
cümlesini ikmâl etsin, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Verilen takrirleri nazarı dik
kate alarak: komisyonda bir metin hazırladık. Bu
günkü tetkikler muvacehesinde katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge. 
(Niğde Milletvekili Asım Eren'in 4 ncü öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Asım Eren takririnizi ge

ri alıyor musunuz? 
ASIM EREN (Niğde) — Almıyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Bir başka önerge.. 
(Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) —- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir 

Şimdi komisyonun tâdil metni var, onu oku
tuyorum. 
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(Geçici komisyonun tâdil metni tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu man

tar ve virüs hastalıkları biraz evvel kabul edilen 
önerge gereğince komisyon metnine ilâve edilmiş
tir. 

İHSAN BALIM (İsparta) — Hayvanlarda 
m.üsi-"'vli hastalık ne dernek. Salgın hastalık mı 
demek istiyor? 

BAŞKAN — Bu maddenin müzakeresi yapıl
dı. Şimdi oylanmasını yapıyoruz Sayın ihsan 
Balım. Yalnız madde tamamen kabul edilmeden 
evvel de 109 ııcu maddeye göre bâzı maddi hata
ların tashihi mümkündür. Bu müstevli hastalık 
tâbirinde bir isabetsizlik varsa, öyle görüyorsa 
komisyon... (Orta sıralardan «salgın» sesleri) 
«ayın sözcü; bu metin henüz kabul edilmemiştir. 
içtüzüğün 109 n<m maddesi nihai kabulden ev
vel bâzı tadiller yapılmasını mümkün görür. Bu 

müstevli tâbiri yerine «salgın» tâbirini uygun 
görüyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Uygun görüyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım, komis
yonun geçici 10 ncu maddedeki tâdil teklifinde 
okunmuş olan müstevli tâbiri yerine «salgın» 
tâbirini bizzat komisyon sözcüsünün ifadesi ile 
tashih etmiş durumdayız. Şimdi komisyonun 
okunmuş olan bu metnini oylarınıza sunuyoruır 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi maddeyi bu tadil 
edilmiş olan fıkrası ile birlikte nihai olarak oyu
nuza sunacağım. Ancak, bu maddenin oylanması
nın açık oylama ile yapılması istenmiştir. (C. H. 
P. si sıralarından «fijeri alsınlar» sesleri.) 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Elli kere olur 
mu, biz dolap beygiri değiliz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ara
da saat tam 20 ye gelmiştir. Bu arada 3 imzalı 
bir önerge ile sözlü soruların 20 ile 21 arasında 
görüşülmesini teklif eden bir önerge gelmiştir. 
(«Kabul» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunların hep
si belki olur. Fakat, el kesesinden de şu veya bu 
şekilde cömertlik etmek olmaz. Saat 15 ten beri 
burada Reisiniz oturuyor. Oylarınıza tesir etmek 
istemem, fakat okutacağım, kabul ederseniz de
vam ederiz. 
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Sayın Başkanlığa 

Saat 20 ile 21 arasında sözlü soruların konu
şulmasını arz ve teklif ederiz. 

Kemal Güven Ahmet Nihat Akay 
Turgut Çulha 

BAŞKAN — Bu okunmuş olan önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddenin açık oya sunulması bitmemiştir, 
madde henüz açık oya sunulmamıştır. Bu sebep-

9 . 4 . 1964 O : 1 
le arkadaşlar lütfen otursunlar. Madde açık oyu
nuza sunulacaktır. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Reis, 
saat 20 ye geldi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını; saat 
20 oldu. Maddenin açık oya sunulması işini bun
dan sonraki bu meselenin görüşüleceği birleşime 
bırakmak kaydiyle 10 Nisan 1964 Cuma günü sa
at 15 te toplanılmak üzere birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati: 20,00 
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31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 10 ncu maddesinin tayyına 

dair önergeye verilen oyların sonucu 

(önerge reddedilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İhsan Köknel 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler 141 

Kabul edenler : 70 
Reddedenler : 170 

ÇeMnserler s 1 
Oya katılmıyanlar : 200 

Açık üyelikler 9 

[Kabul edenler] 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURSA 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Koeatürk 

EDİRNE 
îlhami Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 

GİRESUN 
Nizamettin EHkmen 
Ali Köymen 

İÇEL 
İhsan önal 

[Redde 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 

Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

İSTANBUL 
Ferruhr Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
•Sahabettin Orhon 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İhsan Tekinalp 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

deriler] 
AFYON KARAHİSAR 

Halûk Nur Baki 

Asım Yılmaz 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

i SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 

. Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

URPA 
Kadri Erogan 

YOZGAT 4 V & l U A X 

Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
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ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem. Ağva 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mü ren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bo-lak 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
ftdip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Necini ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
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EDİRNE 

Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hür rem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Oevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin îneioğlu 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nairrı Tindi 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykajm 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Vrahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 
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İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mir'kelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurtoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Ali Özdikmenü 

KAYSERİ 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Selçuk Aytau 
ihsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih Özfakih 
Pakih Özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
I fal i t Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ası m. Er en 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağa oğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nni'c-tlin Coritoğlu 
K'evzi Ceylân 
Fevzi Geveei 
il yas Kılıç 

SIIRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
H;)<bnınl Alieanoğlıı 
Haşini Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 
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TOKAT 

Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TEABZON 

Ali Şakır Ağanoğlu 

ADANA I 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrcm I 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 

ANTALYA ı 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
Nmavl Onncp 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (I.) (I. Ü.) j 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA j 
ihsan Ataöv 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osıman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
İsmet Sezgin | 
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Ahmet şeneı I 

Ali Rıza Uzuner 

URFA 

Osman Ağan I 
A t al ay Akan 

[Oya kati 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliya oğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
flalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın. 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

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

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 
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Bekir Sami Karahaıılı I 
Sabri Kılıç | 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ibrahim Bulanalp 

mıyanlar] 
DENİZLİ 

Sinan Bosna 
Hüdai Oral 
tteınzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
llecai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (1) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç. 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Clı ya settin Karaca (î.) 
Şerafettin Konu ray 
A (İnen Şenyurt (1.) 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytin-oğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (t) 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah OMi 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 

tbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Doıman 
(î.) 
Saadet Evren 
Fehrettin Kerim Gökay 
(t) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

[Çekinserler] 
TOKAT 

H. Ali Dizıman 
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İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş (I.) 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osuna 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin (I) 
Halil özmen 
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KOCAELİ 

Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekiki Keskin 
(Bşk. V.) 

Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANÎSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

[Açık ü\ 
Aydın 1 

Erzurum 1 

Hatay 1 
istanbul 1 
Konya 1 
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Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
A rinan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştian 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürea* 
Hami Tezkaıı 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hamit Kiper 

SİİRT 
Hayrettin özgen (I.) 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemdi Karahan 

SİVAS 
ibrahim Göker 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Nazmi öktem 
Kâm/uran Ural (I.) 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ JL V i l V/XIJ-Mı 

TT 1 ~ TT w 1 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü •L \j u J-İ.J. VJ J.X\. LA 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Talıtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (I. Ü 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat (I.) 
Yusuf Ziya Yüceb ilgin 

\>&<i 
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1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

-

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHISAB 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İbrahim tmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

Oye sayım 
Oy verenler 

Kabul edeni r 
Redded nl iv 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

. 450 
347 
197 
143 

7 
94 

9 

[Kabul edenler] 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fenni îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacı oğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
"RnrTiflTi Arat. 
Süreyya Endik 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan . 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Gül doğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet A l Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
»man Evüboelu 

Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

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

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
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îhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
AH Erbek 
Rauf Kıray 

ADANA 
Flasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
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MALATYA I 

II. Avni Akşit 
Nurettin A.kyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu I 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Hal i t Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDR 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu | 

[Redde 
Nevzat Şener I 

ANKARA 
tsmail Gence 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 

thsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmı Kerim oğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
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Korda Güley 
< )rhiin Naim Ilnzinednr 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topal oğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Kevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşini Tan 

SİVAS 
AdilAltay 
Rahmi Çeltekli 
tbrahim Göker 
Rahmi Günav 
Ahmet Kangal 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

leriler] 
AYDIN 

Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğhı 
Cevat Kanpulat 
Ahmet thsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

TOKAT 
II. Ali Dizmarı 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuneı 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Rulanalp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pesti1 i 
Yusuf Ziya Yücebilgi: 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURSA 

Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür kel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Ret'at Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
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KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahmarı Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Enuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlr 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

ADANA 
Alli Bozdoğanoğhı 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
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İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demi ray 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyansan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem • 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasî Osıma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

[Oya 
AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Raif Aybar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioghı 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğılıı 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (t.) (I. Ü.) 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Kadri Eroğan 

YOZGAT 
ismail Hakkı AkdoğaD 
ismet Kapısız 
Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Abdülhak Kemal Yörük 
ANTALYA 

Raf et Eker 
ARTVİN 

Nihat Ata 

[Çehinserler] 
ERZURUM 

Şerafettin Konuray 
ESKİŞEHİR 

Seyfi öztürk 

Imıyarilar] 

KONYA 
irfan Baran 
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AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Cihat Bllgehan 
Gökhan. Evliyaoğlu (1.) 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLlS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kemal Demir (B) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
ibrahim ötktem (B.) 
Ekrem Paksoy 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettn Ok (Bşk. V.) 

DENIZLI 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai îskenderoğlu 
Vefik Pirinçcdğlu (1) 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 
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ELÂZIĞ 

Naci Güray 
ERZURUM 

Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca (1.) 
Adnen Şenyurt (t.) 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(î) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Oihad Baban 
Ömer Zekâi Dorman 
(t.) 
Saadet Evren 
kahrettin Kerim Göka> 
(t) 

Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Abdurrahman Yaz<.ran 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş (î.) 
Muzaffer Döşemeci 
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KIRKLARELİ 

Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin (I) 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kadircan Kaflı 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat (I.) 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SİİRT 
Hayrettin özgen (I) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sabati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B) 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazın i ökten 
Kâmuran Ural (1.) 
Zeki Y'ağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (l.Ü) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (1) 

Aydın 

Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 

1 

1 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

SEKSENYEDÎNCÎ BİRLEŞİM. 

9 . 4 . 1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
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 unsurların bozucu 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millî Eğitim ve İçişleri 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 

* • — +~1-ân Bakanından sözlü sorusu 

Milletvekili Asım Eren'in, 
a taç la r ın ı 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 sınırları 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 ilân 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 
Kırkpmar er meydanının onarımı İçin, 1963 yıüı 
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 Çakmak'm, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu İM Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

20. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
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'-
nm, 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) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de inşa edilen îmam - Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

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

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

27. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
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'm, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/757) 

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

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

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

32. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla-
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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
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

34. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının gö̂ -
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'ın, 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 yapılmasa ve içinden geçen derenin 
ıslahı hususunda ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve îmar ve iskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/768) 

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

41. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 

Aksaray ilçesi ile Adana asfaltı arasındaki 3 
kilometrelik yolun ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/770) 

42. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'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
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'nın, 
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 Cevat Yalçın'ın, 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulacak kâğıt 
hamuru fabrikasının kurulacağı yerin katî ola
rak tesbit edilip edilmediğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/774) 

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'nın, Kalkınma Plânında derpiş edilen 
zirai teknik teçhizatın sağlanmasında vâki 
zorluğun giderilmesinde bir tedbir alınıp alın
madığına dair Tarım ve Ticaret bakanlanndan 
sözlü sorusu (6/777) 

49. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
vazife mahallerine gitmediği halde, gitmiş gibi 
gösterilerek, yolluk ve yevmiye ödenen kimse 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/778) 
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50. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger'-

in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü- . 
günüldüğüne dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/779) 

51. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik ili inönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/780) 

52. — Antalya Milletvekili îhsan 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 hakkında ne işlem yapıldığına dair 
Ticaret Bakajıından 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'm, 
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. — Ağn Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı ne 
miktar yatırım yapılacağına ve İstanbul - Ağn 
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 llyas Kılıç'ın, 
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 
içişleri 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) 

72. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-
in, İstanbul'da, şirketlerle sair ticaret erbabı
nın kuruluş, fesih, işe başlama ve işi bırakma 
işlemlerinin süratlendirilmelinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/803) 

73. —' Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, su ürünlerimizin üretimi, toplaaıması 
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 İhsan Ataöv'ün, 
Antalya, İçel, Konya illerinin, Gazipaşa, Ana
mur ve Ermenek ilçeleri arasında hudut ihtilâ
fı olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/805) 

75. — Yozgat Milletvekili İsmet 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 İsmet Kapısız'ın, 
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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 llyas Kılıç'm, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/808) 

78. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
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, C. H. Partisi
ne nasıl verildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/810) 

80. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu iline, 1963 yılında 
sulama, onarım, ıslah ve içme suyu için kaç li
ra tahsis edildiğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/811) 

81. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ge
neral Elektrik Lokomotiflerinin ihalesinden 
sonra kredinin son mehil süresi olan 31.3.1964 
tarihinin, münasip bir müddet daha sonraya 
bırakılmasının mümkün olup olmadığına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/812) 

82. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi 
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/813) 

83. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi için 
yeni bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğu
nun doğru olup olmadığına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/814) 

84. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki Kendir Fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 
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85. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-

lu'nun, işçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmryacağına dair Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/816) 

86. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü* 
sorusu (6/817) 

87. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

88. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair içişleri ve Ada
let bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

89. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 
her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

90. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüme dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

91. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
reli'nin, Kızılay Kurumu depolarında saklanan 
sıhhi malzeme, ilâç ve edevatın kaç yılda bir 
muayene edildiğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/822) 

92. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğ-
lu'nun, Yozgat'ta kurulmakta olan bira fabri
kasının kapasitesinin 10 milyon litreden 5 mil
yon litreye indirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/823) 

93. — izmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, Rum Ortadoks Patriği Athenagoras'ın dış 

memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair içişleri, Dış
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

94. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
içtüzüğün yürürlükte bulunan 137 nci madde
sinin, teamülden bahsile, tatbik edilmemesi se
bebine dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu (6/825) 

in 
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. Sayısı: 
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 Sanibrahimoğlu 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-
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misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

5. - P Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçları ve cezaları 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; C. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) [Dağıtma tarihi : 25.3.1964] 

7. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın, 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 Naci 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 Odyakmaz 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 Odyakmaz 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-
y ansan 'in, 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 Mırtaz köyü 17 hane 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 İsmail 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) nın 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-
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lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu t 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 . 2 .1964] 

16. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü, hane 34, I 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait- I 
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, İçişleri 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 
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, içişleri 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 C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; O. 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 tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Saym : 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 O. 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] 

28. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 



ve O. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 422) [Dağıtma tarihi : 31. 3 .1964] 

29. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
İşletme 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] 

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 tstanbuj Üyesi 
özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonlan 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. Sa
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 llyas 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 İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan 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 Mîllî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (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 
Demirin, 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, İ t i l sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm 
5585 sayıdı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Ona*, va Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayıdı Kanunla bu.kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâa' 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 sayıdı 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 ihsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 saydı Ka
nunda muaddel 60 ncı maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

15. — Giresun Milletvekili Ali Oüceoğlu 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 Plâı* ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

17. — Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğdu'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 (2/371) (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 ismail San-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklanna dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal-
dınlma'sma dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Inal'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 komisyonlan 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 Zirai 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 istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm-
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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
larının 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 ihsan 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 içişleri 
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 istanbul 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" raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

27. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'in, 
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 Ilyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, içişleri, Ma
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 
izmir 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 işçi 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 Tanm, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

34. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
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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 istanbul 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 
Altuğ 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 içişleri 
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 
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 Kesinhesap 
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 kararına 
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; C. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, C. 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 Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
0. 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 Kararına 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] 

49. — Dilekge Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13. 6 .1963 tarih ve 397 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka
ran 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. — İzmir 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] 

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. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü 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-

v. 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 kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar 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 Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin
hesap Eanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt
ma tarihi: 2.3.1964] 

X 58. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe
sabma 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
sabma 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
ları 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-
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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] 

02. — 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 20.11.19.63 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-
îlâtosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 
24.3.1964] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal ve iki arkadaşının, Senato üyesi ve 
milletvekillerinin teşriî vazifeleri dışında ka
zanç sağlıyacak hizmet ifasında bulunmamaları 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık ve Tica
ret komisyonları raporları (2/71) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 1964] 

65. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
734 numaralı Kanunu Medeninin 134 ncü mad
desine bir fıkra ilâve olunması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu 'raporu (2/660) 
(S. Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKİNCt 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 »aporu (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 istanbul Üye- I 

si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi Incesulu'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
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-
ın, 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 v.e 
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. — İzmir 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-
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yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Adalet komisyonlar! raporları 
(1/295, â/169) (S. Sayısı: 23 e 1 fici ek) [Da
ğıtma tarihi: 4.7.1963] 

13. — İstanbul 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 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4.6.1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/410) (S. Sa
yısı : 301) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

X 15. — Kat mülkiyeti kanunu tasansı 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 
tasansı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
<S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

17. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasansı 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-
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonlan 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 tasansı ve 
Ticaret, Tanm ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı: 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

20. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde

sinin ikinci fıkrasının kaidınlmasına dair ka
nun tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Var
dım ve Plân komisyonları raporlan (İ/374) 
(S. Sayısı: 240) [Dağıtma tarihi: 8.6.1963] 

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Âli Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhângil, Erzurum Milletvekili Oıya^ettin 
Karaca ve îzmir Milletvekili Mustafa Üyar'ın, 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporlan (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

22. — Devlet memurlan aylıklannın tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı 
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 
tasansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlan 
raporlan 1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

24. — Türkiye Öumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (D) 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 kaidınlmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (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 kaidınlmasına dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporlan (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklin ve 
İçişleri ve Maliye komisyonlan raporlan (2/33) 
(S. Sayısı; 294) [Dağıtma taritıi: 2 , 7 . 1963] 
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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 raporlan (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 muaf en muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağdık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları I 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

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

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

34. — imar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, îmar 
ve iskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1963] 

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 tasansı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
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 raporlan 
(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 komisyonlan raporlan 
(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 raporlan 
(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. Sa; 
[Dağıtma tarihi: 4.9.1963] 

42. — 237 sayılı Taşıt Kanununa b; 
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakk 
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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 tasansı ve Gümrük ve 
Tekel, içişleri 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 
tasansı 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'ın, 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-
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 nci 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 

(Seksenyedinci Birleşim) 



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 hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun t klifi 
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 raporları 
(1/481, 2/278) (S. Sayısı: 491) [Dağıtma ta
rihi; 9.10.1963] 

57. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı 'nın 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 raporlan (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 Odaları 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 Sâ  
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 

63. — Askerî memnu mmtakalar 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 Lef koşa
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, P, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlasmanm II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasmm uygulanması için imza edilen And
lasmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

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

66. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 . 6 .1963] 
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67. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 

Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve içişleri 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 kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve içişleri komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 .1963] 

69. — O. Senatosu tamir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içişleri 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 içişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi •. 
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 tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

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

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

74. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (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 komisyonları raporları 
(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) 

"A 
78. — 2 . 7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 

bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
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. — 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] 

81. — 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] 

82. — 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] 

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

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

85. — 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] 

86. — 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] 

87. — 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] 

88. — 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] 

89. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili İbrahim Tekinin, Toplu î§ 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] 

90. — 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] 

91. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı &uç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili ismail 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 içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 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] 

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

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

94. — 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] 

95. — Kaş ilçesinin, İslâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı tsaoğlu Ru-
kiye'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] 

96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, 7334 sayılı İktisat ve Ticarî 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] 

97. — C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 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 98. — 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] 
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X 99. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi : 
31. 3.1964] 

100. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışiş
leri ve İçişleri komisyonları raporları (1/206) 
(S. Sayısı : 156 ya 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1964] 

101. — Askerî garnizonların içme ve kullan
ma sularının temini hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
ve İskân, Bayındırlık ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 648) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 4 . 1964] 

X 102. — Lübnan'a silâh satışından doğan 
alacağımızla Fransız Hükümetinin emrimize 
verdiği bâzı meblâğların Lübnan'da ve Fransa'
da Türk misyonları için arsa, bina satınalınma-
sma veya yaptırılmasına, ayrılması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/609) (S. Sayısı : 650) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1964] 

• * 

(Seksenyedinci Birleşim)1 




