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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Niğde MiMıdfrvdkili Mdhiınıelt AtaHojj*, Senıaito 
üjyeleıii seçfilım önıcels&nlde, DevıM r-aıdlyıoisumıdalki 
tyıaıyrolaırın ilktdidaır paırtilsü İbalkıamlları taraf mdan 
yanıhış (haıberüerılıe ve ımulhaıM'elt par'tliıleniınıo karışı 
'kulılamılllmiasınm dloğru okrııaidığıııa d-air ibıir !feo-
îüuişnıa yapıtı. 

KJonyıa Milıleltlv'elkM Kemial Atalmiaııı, Kılbrııs 
me&elesittıliin önenı kazandığı §u isıııalllar*dfa Isitaın-
IbuJ Paitırilldbaıi'eisli ihlalklknııda çılbam yazılan- eğer 
doğru isse, bu (konu üzerinde kamu oyunun daha 
cjofk ;a(ydıaıfl!altil'mJaısı gerteöseieeğiiınıe dair delmeicine 
HJüfkü!me<t aldıma Milılî Saıvunıma Balkanı î l tomi 
»Slancar; çelkıillen Ibâ'zı fdıllilmler halklkımda gereikılıi 
araştırmalara ibaşlandığı yolunda cevap verdi. 

.M;aır<aş MMlefuvelkiıli Eeımıaılî BeyaızıJt; C. H. P. 
Grrupuı aldiiftia Ikanuşaralk ııadlyo yayınları Ikonu-
isunıda dia ibuıgtünöslü ilktJMiaır tultüimunun ıgeıçmiışlte 
olduğu gtöbS detmloteaftiilk iıllkeleırlden şjaışımıaldığı 

şelkılıkıde Niğde MiılletöveikijM Mubmet Alitııusioy'a. 
cevap veııidi. 

öiinosıun Mliılldtiv'elkilıi Mulstafa ıKielmıaıl (Jileısiiız'-
in, zirai gübre hususundaki (memleket ihtiyacının 
vaıktinde düşünülüp giderilımesi gerektiğinle dair 
ikloaıuşrıraısını 'Sanıajyii Balkanı Mııaıınmer Eriten, 
huıgünikü ve geilecdktelki « i l i giülbre ilhltıiıyaıçının 
iıç ve dış Ikaiynalkku-'dlan ve Azot Sa.nıyiii elliyle sağ-
l'anımalkta okluğu yolumda eeıvaplanldırldı. 

Izimlir MiMıetvefk'jili Şinalsi Oslnıa ve 16 adkafda-
§1111111, Kılbrıs oilaylarınıın sıon derece önelm kazian-
ıdığı şu ısıralaırlda konumun gizili ter ötuırUmlda ele 
ataaınalk MJetallilsiçıe göıiüşıüllme'si .halkikıımdalki öner-
gösi olkunaralk, hu önerge husu'sunıda Hlülkıünıefte 
yaızı yiaızılıdığı ve cevap veıımeye Ihaızır odunduğu 
zaman genelkli ceivıafbın venüıleeeği hikliıi'liılldi. 

Sağlık ve ıSosyal Yıardum Baıkan'lığı teşikilâ-
tınlda çaıhişan talbifp, diş 'tiaıMbi ve o<cizaicıl'aıtdaaı-
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coğrafi, ilktıisadi ve içtâanıai sejbeplerle hıısuısi va
ziyette olldıığ-u Balkanıllar Kuralıunea kalbini olu-
ııatı mıalhallerldie sıüreMi görev İıle buıluın'anılıafrla-
ıhıt'zı'slsııihiha ensttelernıtle çalıişmialkta olan Mlmıya 
miiheıuldlSsleri, ımfükıiojbiyiolbji ve bi|ylolMlmlyıa TnJü'be-
ıhatomLaıiınıa öldemefc vieıliıllmösiııe dair kanun ta
sarısı ite Müridin MilLıefttvefMtli Melhlmöt Ali An-
•kan'm theklîmil'erıe a/ylıfk hizmelt 'karşılığı ödenek 
venl'mıeötoe dair klanım teklifi ve 

4862 saıyılı Kamunla bağlı (2) saiyılı c.e*vekle 
yaızılı kaldrlolamn değitşitirfıllnıösi hlalkkıtnlda karam 

Tasanlar 
1. —- Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 

Kesinlıesap kanunu tasarısı (1/678) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı 
Ke.sinlie.sap kanunu tasarısı (1/679) (Sayıştay 
Kounisyünuına) 

3. — "İstanbul Üniversitesi, 1962 bütçe yılı 
Kesinlıesap kanunu tasarısı (1/680) (Sayıştay 
Koınıky onuna) 

4. — Karayolları (Jenel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/681) 
{Sayıştay Kumisyonuna) 

tasarısı, güoudıeıme öncedıiıkle görüşülecek işlerin 
de ıbalşmi'a .alroaralk ivedilikle gönüışiüMtü ve kaibııl 
okundu. 

14 h%an 1964 Salı günıü saat 15 te toplanıl
mak üzere BMeşiime (T8,3'5 te) son veıiüdi. 

Balkan KâltHip 
Başlkanvelkili 'Balıkesir 

M ekin Keskin Mithat Şükrü Çavdaroğhı 
Kâtip 

Samsun 
tlyas Kılıç 

Teklifler 

."). — lam ir Milletvekili Şimasi Osma'nın, 
3530 >:ayılı Beden Terbiyesi Kanununuıu 10 ve 
12 ne i maddelerine birer fıkra ilâve edihnesinv 
dair kanun t eldi fi (2/707) (İçişleri Komis
yonuna) 

6. — (J um lıııııiye t Senatosu Tunceli üyesi 
Mehmet Ali Demir ile Denizli Milletvekili Rem
zi Şenel'in, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka
nununun göçleri) 2 ine i maddesinin d eğittirilme -
si hakkında; kanun teklifi (2/708) (Millî Eği
tim ve Plân Komisyon 1 arma) 

tfözlü Soru 
1. — Niğde Mıillettvekiılü RujM Sayer'iM, Bialtı-

Trakya'da Lozan Andlaşmasınm imzası sırasında, 
Tiirk ve Yunan nüfuzlarının miktarı ile bukünkü 
miktarlarına ve iktisadi durumlarına dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 

2. — GELEN 

(6/831) 
Yazılı soru 

2. — Gümüşhane Milletvekili Neemeddin Kü-
çüker'in, Gaimüşjhane ilinlde 1964 bütçe yılı için
de, yapılacak Devlet yatırımlarına dair yazılı so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/480) 

KÂĞITLAR 

http://Ke.sinlie.sap


B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15,50 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTtPLER : îsmet Kapısız (Yozgat), llyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

'BAŞKAN — Otomatik cihazla yapacağımız 
yo'klamaya lütfen işaret buyurunuz. 

(Yoklaım a yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi 'bitmiştir. Ek

seriyetimiz var, müzakerelere başlıyoruz. 

'METIMKT (İKÇİOĞhV (Adana) — Bir ga
zetedeki bir beyan hakkında çok kıya olmak 
üzere gündem dışı söz istiyorum. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımıza bir hususu 
hatırlatmak zaruretini hissediyorum. Sık sık 
gündem dışı konuşma arzusunda bulunuyorlar. 
Konuşmalarını gündemin içine sığdırmala
rını bilhassa rica ederiz. Ancak mühim hallerde 
de tabiî is'af etmek zorunda kalıyoruz. Arka
daşlarımız hangi konu üzerinde, ne şekilde ne 

kadar konuşacaklarını daha evvel bize bildir
medikçe bu gündem dışı konuşma arzularını 
yerine getirmemize imkân yok, müsaade et-
miycceğiz, takdirimize göre. Esasen bugün için 
iki arkadaşımıza söz vermiş durumdayım. Bi
risi Ali Rıza Uzuner'in gübre mevzuu üze
rinde gündem dışı konuşma talebi, vardır. Bu
yurun Sayın Uzuner. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Reis Bey 
mevsim dolayısiyle lüzumlu ve zaruri, traktör 
muamelesi ile ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oturun yerinize; ayağa kalk
mayınız. Derhal inzibati ceza tatbik ederim. 
Niçin ayağa kalkıyorsunuz? 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Sesisimi du
yurmak için efendim. 

BAŞKAN — Buyurun lütfen yerinize. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu
ner'in, kimyevî gübre dağıtımının yetersizliği 
dolayısiyle tarım alanında ve özellikle çay üre
tim bölgesinde çekilen sıkıntılara dair demeci 
ve Tarım Bakanı Turan Şalıin'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurun. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkdaşlar; çay müstahsili ve 
cay sanayiimizle alâkalı müstaceliyet arz eden 
iki konuyu; Sayın Hükümetimizin ıttılaına ve 
Yüksek Meclise sunmak üzere gündem dışı söz 
almış bulunuyorum. 

Mâruzâtımda kalkınma plânımızda derpiş 
edilen hükümlere rağmen tatbikatta görülen ha
la! ara değineceğim. 

Hızla artan nüfusumuzu beslemek, sanayi ve 
ticaretimizin talebini karşılamak ve ihracat 
potansiyelimizi artırmak bakımından ekonomi
miz için tarımın, büyük önem taşıdığı ve ile-
leride de bu önemi muhafaza edeceği yüksek 
malûmunuzdur. 

1. Bitkisel üretimde entemsitenin ve pro
düktivitenin artırılması faktörlerinden birinin 
kimyevi gübre kullanılması olduğu ilmî bir 
gerçektir. Esasen bu maksatla 5 Yıllık Kalkın
ma Plânımızda; tarım maddeleri arzının tah
min olunan talebi karşılayabilmesi için, her yıl| 
ne miktar gübre kullanılacağı belirtilmiş ve bin-. 
netice 1967 yılında kimyevi gübre kullanma se
viyesinin 1 266 000 tona, ulaşacağı hesaplan-. 
mıştır. 
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M. Meclisi B : 90 
5 Yıllık Kalkınma Plânımızda olduğu gibi, 

yıllık icra plânlarında, bu meyanda 1964 icra 
plânımızda, bu yıl 665 000 ton gübre kullanıl
ması gübreleme programımızın hedefi olarak 
tesbit edilmiştir. Plân, ürünlerin özelliklerine 
göre gerekli yeteri miktarda gübrenin zama
nında üretim bölgelerinde bulunmasını sağlı-
yacak merkezi bir dağıtım sisteminin kurul
ması, kredi ve yayım tedbirleriyle de tamamlan
masını şart koyarak dağıtım sisteminden Ta
rım Bakanlığını sorumlu kılmış, bu işi Sa
nayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile iş bir
liği yaparak; yerli fabrikalarımızın üreteceği 
gübrenin fabrikalardan satınalmması garanti 
edildikten sonra; ihtiyacın kalanı, Türkiye 
Zirai Donatım Kurumunca ithal edilecektir. 
prensibini vaz'etmiştir. Yine plâna göre bu 
yıl ithal edilecek miktarın, Ocak 1964 ten 
Önce Tarım Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ti
caret Bakanlığı ve Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu ile tesbit edileceği ve gübre artışını teş
vik için 150 milyon T. L. lık gübre kredi fonu 
artırılacağı hükmü tesbit edilmiştir. 

Sayın Sanayi Bakanımızın Yüksek Mecliste
ki dünkü beyanında bu kredi hususunun sağlan
dığını memnunlukla öğrenmiş bulunuyoruz. 

Son günlerde, Doğu Karadeniz çay müstah-
sıllarmdan ve teşkil eyledikleri kooperatif yö
neticilerinden aldığımız bilgiye göre; Mart ayı 
sonunda yeteri ölçüde gübrenin müstahsıJm eli
ne geçmesi gerekirken; Çay hâsılası üzerine % 
100 ve kalitesinin de ıslahına müessir olacak 
kimyevi gübreye zamanında saihibolunarnamış-
tır. Mayıs başındaki ilk mahsul idrak edilece
ğinden, çay plantasyon salhalarına ilk gübrenin; 
bir ay önceden - yani Nisan iptidasında bere
ketli yağmurlardan faydalanmak üzere verilme
si gerekmekte idi. Çay bölgemizde gübrenin ilk 
verilişinde optimum zamanın Nisanın ilk yarısı 
olduğu çay müstahsili vatandaşların tecrübesi ve 
ilmî araştırmalarıyla sabit olmuştur. Zirai Do
natım Kurumu 1963 yılı içinde çaycılar koope
ratifleriyle mutabakata vardığı miktardaki güb
reyi maalesef zamanında müstahsil vatandaşa 
ulaştıramamıştır. Çok kıymetli sayın Tarım Ba
kanımız ve ilgililerle yaptığımız temasta, ithal 
edilecek gübrelerin anlaşmaya rağmen İtalyada 
gemi işçilerinden çıkan grev dolayısiyle gecikti
ğini beyan etmişlerdir. Bu duruma göre gübre 
kullanamıyan çay müstahsili bu hatadan dolayı 

14 . 4 . 1964 0 : 1 
normal verimin ancak yarısı miktarında hâsıla 
alacak demektir. Muhterem arkadaşlar, bu ak
saklıktan dolayı çay müstahsili vatandaşlar ve 
bunların menfaatlerini korumakla görevli kur
muş oldukları kooperatifler normal işletme fa
aliyetlerinin yürütülmesinde büyük bir müşkü
lât ve maddî zararla karşı karşıya gelmişlerdir. 
ihtiyarları dışında doğan bu hatanın telâfisi na
sıl mümkün olacaktır?. 

Muhterem arkadaşlarım, anlaşma gereğince 
31 Martta gübrenin Türkiye'ye getirilmesi ikti
za ediyordu. Fakat grev çıktığı için bunun bir 
fors - majör teşkil edip etmediğini bilmem. Bun
dan dolayı bir tazminat alacak mıdır. Zirai Do
natım Kurumu, bunu da. bilmiyorum. Yalnız 
vatandaşların normal hâsılası yarıya düşmüş 
bulunmaktadır. Bu hatanın telâfisi için elbettc-
ki Hükümetimiz gerekli tedbirleri alacaktır. 

İkinci hususa gelince : 
5 Yıllık Kalkınma Plânımızda ve ]963 yılı 

programınca çay bölgesinde kurulacak olan tek
nik tarım okulunda çaycılığa geniş yer verile
ceği çay fabrikalarında daha doğrusu işletme
ciliğinde çalışan personelin eğitime tabi tutul
ması tedbirlerine işaret edilmektedir. Kalkınma 
Plânımızda yer alan bu hususların tahakkuku 
için yine 1963 ve 1964 yılı programımızda çaycı
lığın gelişmesini sağlamak amacı ile çay fabri
kalarının ayrı bir iktisadi kuruluş haline getiril
mesi hükme bağlanmış olduğu halde, pek yakın
da çay kampanyasının başlamış olacağı nazara 
alınınca bu işin bu yıl da realize edilemiyeceği 
endişesini taşımaktayız. Bu konuda plânda be
lirtilen gerekli tedbirlerin, sayın Tekel Bakanı 
arkadaşımız tarafından bir an önce ve çay böl
gesine teşrif etmek suretiyle almasını bilhassa 
istirham eylemekteyim. 

Bu kabîl ihmal veya hataların tekerrür eyle
memesi dileğimle saygılarımı sunarım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Hükümet adına gündem dışı 
sayın Tarım Bakanı. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHlN (Muğla) 
—Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, dün 

de gündem dışı Giresun Milletvekili Sayın Mus
tafa Kemal Çilesiz tarafından aynı mevzuda bir 
konuşma yapılmış bulunmaktaydı, bugün de 
Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzuner 
yine vatandaşların içinde bulunduğu istihsal 
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M. Meclisi B : 90 
mevsimimle, ziraat mevsiminde gübre ihtiyar
larını bu kürsüden dile getirmiş bulunmaktadır. 

.Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde bi
rim sahadan azami verime ulaşma ve azami veri
mi alma, gayretlerini yüklenmiş olan Tarım Ba
kanlığı olarak gübre ihtiyacının vatandaş tara
fından büyük ölçüde ortaya çıkarılması, bizi, 
ancak memleket tarımının kalkınması bakımın
dan memnun eder. Takibettiğiıniz gübre politi
kası içerisinde bu seneki durumumuzu sizlere arz 
elmeyi bu bakımdan bir vazife telakki ederiz. 

1904 yılı gübre tüketim programı; 400 000 
ton fosforlu, 240 000 ton azotlu ve 25 000 ton 
potaslı olmak üzere ceman 065 000 tondur. . 

Bu miktarların tedarik ve tevzii aşağıdaki 
şekilde programlaştırılm ıştır. 

A) Azotlu gübre : 

1964 yılı tedarik durumu Ton 

T. Zirai Donatım Kurumunun 19(54 
yılına devreden stoku 28 000 
T. Şeker Fabrikaları A. O. 1904 yı
lma devreden stoku 04 000 
Azot Sanayii T. A. S. nin 1904 yılma 
devreden stoku 40 000 
Azot Sanayii T. A. S. nin 1964 yılı 
imalâtı 130 000 
Karabük fabrikaları istihsali 3 000 
T. Zirai Donatım Kurumunun ithal 
edeceği 30 000 
21 000 ton ithal edilen kompoze güb
reden gelen azot nıikları 21 000 

'*" Toplanı 316 000 

Yukarda belirtilen 'stok ve yıllık istihsal du
rumuna göre ilkbahar ekimleri için Mayıs so
nuna kadar temin edilen azotlu gübre nıikları : 

'on 

Stoklardan 132 000 
Azot Sanayiinin Nisan sonuna kadar 
istihsali ' 45 000 
İthalât 30 000 
21 000 ton kompoze gübreden gelen 
azot miktarı 21 000 

14 . 4 . İ964 Ö : İ 
Toplanı olarak ilkbahar ekimleri için 228 000 

ton azotlu gübre temin edilmiştir. 
228 000 ton azotlu gübrelerin memleket da

hilindeki tevziatı aşağıdaki şekilde plânlanmış
tır. 

1. 64 000 ton azotlu gübre T. Şeker Fabri
kaları A. O. tarafından pancar müstahsilimi in
tikal ettirilmiştir. 

2. 23 000 ton azotlu gübre Azot Sanayii ta
rafından ihtiyaç sahiplerine satılmıştır. Mayıs 
sonuna kadar 7 000 ton daha satılabilecektir. 

3. 21 000 ton kompoze gübreden gelen azot 
miktarın m bölgeler itibariyle tevzi durumu şöy
ledir 

Ton 

Güney - Anadolu firmalarına 10 600 
Ege bölgesi firmalarına 6 100 
Trakya ve Marmara bölgesi firmalarına 3 300 
Karadeniz bölgesi firmalarına 1 000 

Toplam 21 000 

4. T. Zirai Donatını Kurumunun 1964 t e 
devreden stoku, Azot Sanayimden mubayaası ve 
ithalâtının yekûnu olan 1.13 000 tonun bölgeler 
itibariyle tevzii de aşağıdaki şekilde yapılmış
tır : 

Ton 

Karadeniz bölgesi 
Marmara ve, Trakya bölgesi 
Ege bölgesi 
Orta - Anadolu bölgesi 
Güney - Anadolu bölgesi 
Doğu - Anadolu bölgesi 

48 000 
20 000 
21 000 
8 500 
15 000 

500 

Toplam 13 000 

Toplanı 228 000 
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Dışardan getirtilen 30 000 ton gübrenin cin
si amonyum sülfattır. Bu gübreler T. Zirai Do 
natım Kurumu tarafından mûtat vasıtalarla ya
pılan ilân neticesinde müracaatta bulunan 6 fir
madan fiyat ve teslim tarihleri itibariyle en mü
sait teklifi veren Italya'daki ANİG Firmasına si
pariş olunmuştur. Bu gübreler biri Türk, 13 
yabancı olmak üzere 14 gemiye yüklenmiş olup, 
4 gemideki 10 100 tonu Rize, İzmir, Mersin li
manlarına gelmiştir. 5 300 tonu yoldadır. Geri 
kalanı ise muhassas vapurlarına yüklenmiş olup 
Nisan sonuna kadar tamamı mürettep limanla-
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rında olacaktır. İtalya'dan hareket eden bu ge
milerin hareket imkânlarını arkadaşımızın bah
setmiş olduğu grev bir ölçüde geriletmiştir. Ge
cikme de bundan dolayı olmuştur. 

Ton 

90 000 
16 000 

180 000 
10 000 
20 000 
90 000 

B) Fosforlu gübre : 

1964 yılı tedarik durumu 

T. Zirai Donatım Kurumunun 1964 
yılma devreden stoku 
Gübre fabrikalarının stoku 
Gübre fabrikalarının 1964 yılı ima
lâtı 
Karabük imalâtı 
Kompoze gübre ithalâtından 
İthal edilecek miktar 

Toplam 406 000 

İlkbahar ekimleri için lüzumlu fosforlu güb
re temin olunarak bütün ihtiyaç mahallerine tev
zi olunmuştur. Ayrıca T. Zirai Donatım Kuru
mu depolarında 73 000 ton fosforlu gübre mev
cut bulunmaktadır. 

Fosforlu gübrelerin büyük bir kısmı, hububat 
ziraati yapan Orta - Anadolu ve Güney - Anado
lu bölgelerinde kullanılacağından, ihtiyaçların 
zamanında karşılanabilmesi için lüzumlu tedbir
ler alınmaktadır. 

C) Potaslı gübre : 
25 000 ton potaslı gübre özel sektör tarafından 

potasyum sülfat ve kompoze gübre olarak ithal 
edilmek suretiyle temin edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Amonyum sülfat 
gübresi olarak en fazla sıkıntısını çektiğimiz ve 
Karadeniz mıntakasımn bilhassa çay ve fındık 
ekimi mıntakalarmda ihtiyaç gösterilen gübrenin, 
ithal edilen 30 000 ton Amonyum sülfatın gel
miş olanları şu limanlara, şu miktarda gelmiş va
ziyettedir : 

Gelmiş olanlar 

Ton 

Bize limanına 
Mersin limanına 
İzmir limanına 

5 600 
2 000 
2 500 

10 000 
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Yolda olanlar 

Rize limanına 
İzmir limanına 
Antalya limanına 

Ton 

1 200 
2 100 
2 000 

Yüklenmiş olanlar 

(Nisan sonuna kadar gelecektir.) 

Hopa limanına 
Çayeli limanına 
Trabzon limanına 
Akçaabat limanına 
Giresun limanına 
İzmir limanına 
Mersin limanına 

5 300 

Ton 

1 200 
2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
5 400 
3 000 

14 600 
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye çapında bü

yük ölçüde bugünden bir problem haline gelmek
te olan gübre yetiştirme mevzuu, önümüzdeki se
ne bu senelik 640 000 tonu aşacak, 1 milyon 
tona çıkacaktır. Hükümet olarak zirai istihsalimi
zin ve kalkınmamızın temelini gübre politikasına 
da dayattırdığımıza göre, her türlü tedbiri önü
müzdeki sene ithal etme bakımından olmuş ola
cağız. 

Arkadaşlarımızın, vatanın dört köşesindeki 
gübre ihtiyaçlarını bu kürsüden dile getirmeleri
ni, Hükümet olarak büyük alâkaları bakımından 
şükranla karşılarız. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

2. — Sakarya Milletvekili Muslihittin CHirer'-
in, Avrupa Konseyindeki grupumuzun yaptığı 
Kıbrıs konusundaki çalışmalarına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer Avrupa 
Konseyindeki grupumuzun faaliyetlerini Yüce 
Meclisin bilgilerine sunacaktır. Buyurun. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri; Gündem 
dışı konuşmanın zorluğu altında bu sene Nisanın 
ilk haftasında İsviçre'nin Lüsern şehrinde toplan
mış olan Parlâmentolar Birliği Komisyon çalışma
ları hakkında Yüksek Meclisinize arzı malûmat 
etmek için söz almış bulunmaktayım. 
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Muhterem arkadaşlarım; bu seneki Konsey 

toplantısına 63 Devleti temsilen 63 delegasyon iş
tirak etmiş bu arada Parlâmentomuz adına istan
bul Milletvekili Cihad Baban, Balıkesir Milletve
kili Cihat Bilgehan ve Sakarya Milletvekili Mus-
lihittin Gürer olmak üzere üç kişi katılmışlar
dır. 

Gündem, muhtelif tarihlerde beş komisyon ça
lışması üzerine tertibedilmiştir. 

1. Barış ve Silâhsızlanma Komisyonu, 
2. Adalet Komisyonu, 
3. içtimai ve Ekonomik meseleler üzerine ku

rulan Komisyon, 
4. Kültürel Komisyon, 
5. Etnik ve toprak meselelerini inceliyen Ko

misyon olmak üzere 5 komisyondan ibaretti. 

Bilhassa gündemde bulunan barış ve silâhsız
lanma meseleleri üzerine açılan müzakereler sıra
sında memleketimizi çok yakından ilgilendiren, 
mühim hususlar ve mühim müzakereler cereyan 
etmiştir. Bu hususta bilhassa âdeta büyük bir 
Türk dostu olan Sayın Holânda Delegasyon Baş
kanı Van Der Goes Van Naters Sovyetlerin poli
tikasını tenkid etmiş ve mevcut Komisyonda Sov
yet Delegasyonuna 2 tane sual sormuştur. 

Bu hususlardan birisi şudur': Neden Zengibar 
gibi küçük bir Afrika memleketinde sefaret men
subu namı altında ikiyüz kişi bulunduruyorsu
nuz? 

Kıbrıs'ta yaptığınız gibi neden başkalarının 
içişlerine müdahale ediyorsunuz? 

Memleketimizi çok yakından alâkadar eden bu 
mevzular görüşülürken Sovyet Delegesi bu sualle
re cevap vermiştir. Sovyet Rusya Senatosu Baş
kanı ve aynı zamanda Rus Delegasyonu Başkanı 
bulunan Pieve Kıbrıs meselesi hakkında konuşur
ken, «biz» demiştir, '«Kıbrıs Devletinin bağımsız
lığına taraftarız. Bunun dışında hiçbir talebimiz 
yoktur.» Bu kaçamaklı cevap üzerine Türk Dele
gasyonu adına söz alan istanbul Milletvekili Sa
yın Cihad Baban silâhsızlanma konusunda Tür
kiye'nin düşüncelerini anlattıktan sonra görüşle
rimizi hulasaten şöyle tesbit etmiştir. 

Biz barışı korumak için bilhassa iki nokta 
üzerinde duruyoruz. Biri; Milletlerarası Adalet 
Divanının bütün milletlerarası ihtilâflarda 
mecburen başvurulacak bir makam haline gel
mesi ve kararlarının müessir bir tarzda infazı. 
Diğeri de; milletierası devamlı bir polis kuv-
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vetinin kurulması, Böyle bir hazır kuvvet mev-
cudolsaydı, Kıbrıs ateşini söndürmek için haf-
larca beklemeye lüzum kalmaz ve ihtilâf bu 
kadar genişlemezdi. Bu askerî kuvvet Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunun 18 ııei toplantısın
da belirtmiş olduğu barış prensiplerine, barış 
kuvvetlerinin savunmasından ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan sonra şöyle 
devam edilmiştir : Biz bâzı maksatlı mahfillerin 
iddia ettikleri gibi Kıbrıs'ı ilhak etmek istemiyo
ruz. Bu görüşmelerimiz komisyonda Türk De
legasyonu olarak yapılan görüşmelerdir. Bunu 
istemek 450 bin rumla devamlı olarak uğraşmak 
demektir. Bu, Türk milletini çetecilikle uğraş-
mıya sürüklemektedir, ingiliz dostlarımız bu 
mücadeleleri yapmışlardır. Fakat buna mukabil, 
Kıbrıs Anayasasının ve Kıbrıs bağımsızlığı
nın teminatçısı olarak Akdenizde bu yaranın 
ilelebet kanamasına da razı değiliz. Gromyke 
soruyor : «Neden Kıbrıslıları kendi dertleriyle 
başbaşa bırakmıyorlar?» diyor. Yani demek isti
yor ki, «Makarios Adadaki Türkleri niye rahat
ça imha etmiyor?» Gromyke bu sözleri tarafsız 
bir eda takınarak söylüyor. Böylece tarafsızlık 
namına 450 bin rumun, 120 bin Türkü öldür
mesini seyretmek istiyor. Buna tarafsızlık de
ğil, açıkça taraf tutmak denir. Rus Delegas
yonu Başkanı Peivc'e şu hususlar belirtildi. 
Biz andlaşma, Anayasa, diyoruz, Sovyet Rusya 
bunu duymamazlıktan geliyor. Makarios'un el
lerini serbest bırakarak oradaki masum insan
ların öldürülmesini, evlerinin, ocaklarının yı
kılmasını teşvik ediyor. Silâhsızlanma iyi şey
dir. Silâhsızlanma Komisyonunda cereyan eden 
müzakerelerde Rus Delegasyonuna Türk Dele
gasyonu tarafından verilen cevapları hulâsa-
tan arz etmeye devam ediyorum muhterem ar
kadaşlarım, Sovyet Rusya gayrimeşrul uğu ko
rudukça, sureti haktan görünerek Jenositi hi
maye ettikçe ve Kruçef'in Makarios'u manen 
desteklemek maksadiyle Kıbrıs'ı ziyaret edece
ğini beyan edince kimse Türklere kalbinizde 
neden şüphe taşıyorsunuz diyemiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; Rus Delegasyon 
Başkanı ve aynı zamanda Senato Başkanı bu
lunan Pieve her halde, Enosis'in istiklâl demek 
olmadığını bilir. Bu bilgisine rağmen Enosis'in 
müdafii olan Makarios'u savunursa, bahis ko
nusu tutumun iyi niyetle izahı mümkün mü-
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dür? Bu minval üzerine cereyan eden komisyon . 
toplantılarındaki Türk tezinden sonra muhle- , 
rom arkadaşlarım, hakikaten görüşümüz bütün 
delegasyonlar tarafından büyük bir anlayışla 
karşılanmıştır. 

Yine bu seneki Lüsern'de yapılmış olan ko
misyon toplantılarının en mühimlerinden bi
risi de Sosyal ve İktisadi Komisyonda, içtimai 
ve ekonomik meseleler üzerine kurulmuş olan i 
komisyonda cereyan eden müzakereler olmuş- j 
tur. Bu komisyonda dünya nüfusunun günden 
güne büyük bir hızla arttığı ve bu büyük ar- j 
tışm içtimai ve ekonomik neticeleri incelen- i 
mistir. Bunun neticesinde bilhassa geri kal
mış ülkelerde ve umumiyetle bütün dünyada j 
nüfus tahdidi cihetine gidilmesi ve bunun bir I 
an önce halledilmesi meseleleri görüşülmüş- j 
tür. 

Komisyon toplantılarından sonra Parlâmen
tolar Birliği Genel Sekreter seçimi yapılmış- i 
tır. Parlâmentolar Birliği Genel Sekreterliğine j 
ittifakla eski Genel Sekreter Andre de Blonay \ 
seçilmiştir. ! 

İsviçre'nin Lucerne Kantonunda Kunst 
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Haus'ta yapılan bir haftalık Parlâmentolar 
Birliği Komisyon toplantılarının neticelerinin 
ve müzakerelerinin yukarda arz ettiğimiz şe
kilde cereyan ettiğini beyan etmiş olduk. Duru
rumu Yüksek Meclisinizin takdirlerine ve bil
gilerine arz eder, hepinizi en derin hürmetle
rimle selâmlarım, efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, daha başka Sayın 
Ata Topaloğlu, Sayın Mehmet Geçioğlu, Sayın 
Ahmet Üstün, Sayın Talât Oğuz arkadaşları
mızın gündem dışı istekleri var. bu gündem dışı 
istekleri mütaakıp günlerde, gündem dışı mev
zuuna girecek bir şekilde ise, takdirimizi kul
lanarak kendilerine söz vereceğiz. 

Şimdi gündeme başlıyoruz. 

3. — Avrupa Konseyi 16 ncı îstişari Toplan
tısına katılacak asıl ve yedek üyelere ilişkin 
listenin okunarak bilgiye sunulması 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi Îstişari Mec
lisinin 16 ncı Dönem toplantısına iştirak ede
cek olan asıl ve yedek üyelere ait cetvelleri 
okutuyorum, efendim. 
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Avrupa Konseyi Istişari Meclisinin 16 ncı Dönem Toplantısına iştirak edecek asil ve 

ASİL YE 

1. 
2. 
o o. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
9. 

10. 

Adı ve soyadı 

Celâl Er tuğ 
Kudret Mavitan 
Faruk iSükau 
Erol Yılmaz Akçal 
Esat Mahmut Karakurt 
Turhan Feyziıoğlu 
Basanı Fehmi Evliya 
Selim iSarper 
Sadrettin Tosbi 
Mahmut Vural 

Seçim bölgesi ve teşriî niteliği 

Elâzığ Senatörü 
Gaziantep Milletvekili 
Konya » 
Rize » 
Urfa .Senatörü 
Kayseri Milletvekili 
Maraş » 
istanbul » 
Kütahya » 
Sivas » 

Adı ve soyadı 

•Saibahattiıı Adalı 
Ertuğrul Akça 
İbraîhim Tekin 
Hurrem Ku'bat 
Muammer Obuz 
Coşkun Kırca 
Fethi Ülkü 
Şefik înan 
Cevad Odyakmaz 
31ehmet İz inen 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkraları
nın değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ti
caret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kundan Geçici Ko
misyon raporu (1/632) (S. Raym : 616) (1) 

BAŞKAN — Gelir Vergisi Kanununun 10 neu 
maddesinin oylamasına gelmiştik. Bu 10 neu mad
denin açık oya sunulması hakkında arkadaşları
mızın 15 imzalı önergeleri vardır, önergeyi oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 10 neu madde

sinin açık oya vaz'mı arz Ye teklif ederiz. 
Erzurum Aydın 

Turhan Bilgin Melâhat Gedik 
İzmir izmir 

A. Naili Erdeni Sainı Kaygan 
îzmir Bursa 

M. Döşemeci Hikmet Akalın 
Afyon K. Trabzon 

Şevki Güler Ekrem Dikmen 
Manisa Aydın 

Hurrem Kubat Hilmi Aydmçer 
îzmir Gümüşane 

Nihat Kürşat Sabahattin Savacı 
Kayseri îzmir 

TT. Gümüşpahı Şükrü Akkan 
îsparta Ankara 

Ali ihsan Balım İsmail Gence 
Çorum 

Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Gelir Vergisi Kanununun 10 
neu maddesinin 1.5 imzayla arkadaşlarımız açık 
oy talebinde bulundukları için açık oylarınıza 
sunuyorum. Adana'dan başlamak üzere arka
daşlarımızın oylarını işaret buyurmalarını rica 
ederim. Burada bulunmıyan arkadaşlarımızı 
tekrar okutacağım. Oylarınızı kabul, ret ve çe-
kinser olarak işaret buyuracaksınız. 

(Adana milletvekillerinden itibaren isimler 
okunarak oylar tesbit olundu.) 

(1) 616 S. Saydı basmayazı 17. 3 . 1964 ta
rihli 70 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

BAŞKAN -~ Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. 

Açık oylamanın sonucunu sunuyorum. 
Gelir Vergisi tasarısının onuncu maddesinin 

açık oylamasına 336 arkadaşımız katılmış, 182 
kabul, 150 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. Böylece 
onuncu madde kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen geçici macfdeleri okutu
yorum. Malûm, bu maddeler komisyona veril
mişti, komisyondan geldi. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun; 
a) 1, 2, 3, 4, 5 ve 10 neu maddeleri 1964 

takvim yılı başından; 
b) Diğer maddeleri 1 . 3 .1964 tarihinden; 

itibaren uygulanır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? 
Maliye Bakanının söz isteği var. Buyurun 

Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANİ FERÎD MELEN — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, Hükümetin 
getirdiği maddede zirai kazançlar 1963 yılma da 
sirayet ettiriliyor. Sayın komisyon bu defa mad
deyi geri alırken zirai kazançlara 1964 yılından 
itibaren yeni hükümlerin tatbik edilmesi esa
sını kabul etmiştir. Hükümet olarak bunun bir 
kısmına itirazımız yoktur. Yani yeniden mü
kellefiyete girenler için doğrudur. Kanun geç 
kalmıştır, hakikaten o vakit geriye dönmek ve 
makable teşmil etmek lâzımgelir. Ve teknik im
kânsızlıklar da vardır. Binaenaleyh, bu kanun
la yeniden mükellefiyete girenler için mesele 
yoktur. 1964 ten itibaren tatbik edilsin ve 1.965 
to vergi verirler. Fakat halen mükellef olanlar 
için mesele öyle değildir. Yani geçen sene mü
kellefiyete girmişlerdir ve beyanname verecek
lerdir, geçen sene kazançları üzerinden. Bun
lardan bir asgari vergi, mevcut beyan ettiği ver
giyle beraber asgari vergi tahakkuk ettirilme
sinde biz ne hukuk bakımından, ne de teknik ba
kımdan bir müşkülât görmüyoruz. Bunda zaru
ret de vardır muhterem arkadaşlarım. Bir defa 
fiskal bir zaruret mevcuttur. Hepsini biliyor
sunuz, bütçemiz 950 milyon liralık ek finans
man ihtiyaciyle getirildi huzurunuza ve Meclis 
bütçeyi böylece kabul etti. Bunun 150 milyonu
nu istikraz ile karşılıyacağız, 800 milyonu yeni 
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vergilerle karşılanacaktır. Bu asgari vergiden I 
biz 100 milyon lira civarında bir varidat bek
liyoruz. Bunu 1964 yılma bıraktığımız takdir
de, 100 milyon liralık bir açık tahakkuk edecek
tir. 

Muhterem arkadaşlar, plânımız görüyorsu
nuz ki, 5 Yıllık Kalkınma Plânı bâzı harcama
ları hedef tesbit etmiştir. Yüzde yedi kalkınma 
hızına varabilmek için âmme sektörü ve hususi 
sektör ayrı ayrı bu harcamaları yapmaya mec
bur. Bu harcamaları ne kadar noksan yapar
sak, kalkınma hızı yüzde yedinin altında ve bu
nun tesiri de o nisbette olur. 

Filvaki muhit ereni arkadaşlarım, Hükümet 
tasarruf yapsın, diye tasrih etmişler. Hemen 
arz edeyim, bir miktar otomatik tasarruf yap
mak imkânı daima mevcut. Ve bu her sene ol- I 
maktadır, bütçemizin strüktürü bakımından.. 
Ve Hükümet de her sene büyük gayretler sarf 
etmektedir. Sizin verdiğiniz mevcut hizmetleri I 
ucuza mal etmek ve az para sarf etmek üzere 
gayretler de mevcudolmakta ve tasarruflar I 
sağlanmaktadır. Ama şunu da hemen peşinen I 
arz edeyim ki, bizim bütçemiz büyük kalemler I 
itibariyle donmuş bir haldedir. Bunlardan ta- I 
sarraf edilemez. Faraza geniş bir kadro tensi- I 
katı yapmazsanız maaştan tasarruf edemezsiniz. I 
Bâzı hizmetler vardır ki ; zaten verilen tahsi- I 
sat da asgari haddedir. Kaldı ki ; kanunlar ka- I 
bul buyurdunuz; faraza iki hafta evvel kabul I 
buyurduğunuz ve Senatonun da kabul ederek I 
kanunlaştırdığı bir kanun vardır, öğretmenle- I 
rin ders saat ücretini artırdınız ve ayrıca ilk- I 
okul öğretmenlerine tazminat vermeyi kabul I 
buyurdunuz. Bütçede bunların bir kuruş karşı- I 
lığı yoktur; ilân ediyorum. Ve bunlar için kar- I 
şılık bulmaya mecburdur Hükümet veyahut da I 
bu tediyeyi yapamıyacak durumdadır. Huzuru- I 
nuza gelecektir; öğretmenlere bu sene para ve- I 
remiyeceğiz, diyecektir, karşılığı olmadığı için I 
bütçede. Ayrıca yeni vaziyetin, fevkalâde hal- I 
lerin gerektirdiği masraflar vardır. Yüz mil- I 
yondan aşağı olmıyacaktır. Bunlar 950 milyon I 
liralık ek finansman ihtiyacına ilâve edilen ra- I 
kamlardır. Ayrıca biz Beş Yıllık Plânımızı kon- I 
sorsiyuma vermiş bulunuyoruz. Konsorsiyum I 
iç finansmanını bizim temin edeceğimiz esasın- I 
dan hareket ederek, dış finansmanını taahhüt I 
ve takabbül etmiştir. | 
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Binaenaleyh, şimdi konsorsiyuma gidip, 

efendim, biz bu sene bu plânı tatbik edemiyo
ruz, iç finansmanı bulamadık, karşılıyamadık, 
rica ederiz bunu tashih buyurun, dememize, ka
bul buyurursunuz ki, imkân yoktur. Biz bu iç 
finansmanı taahhüdettiğimiz iç finansmanı bul
maya mecburuz, bu plânı yürütebiliyorsak. Yok 
daha ikinci senede biz bu plânı yürütemiyece-
ğiz, şeklinde ortaya çıkarsak, hiç şüphesiz onun 
hal yolu başkadır. Ama ümidediyorum ki, Bü
yük Meclis böyle bir karara varmamıştır ve var
maz. Bilâkis plânın tamamen ve noksansız ola
rak tahakkuk etmesini arzu etmektedir. 

tşte bu şartlar içerisinde bilhassa bu mevzu
da. biz Hükümet olarak şu hususu arz ediyoruz 
Büyük Meclise; yaptığımız ve yapacağımız ya
tı rımlara zengin çiftçilerimiz bu seneden itiba
ren bir miktar fedakârlık yaparak katılsınlar. 
Bu sebeple enenmenin tesbit ettiği bu madde 
yerine arz ettiğim gibi, Sayın Ilyas Seçkin ar
kadaşımızın yaptığı bir teklif var. Bu takriri 
kabul buyurmanızı rica edeceğim. Bu takriri ka
bul edelim. Bununla, tekrar edeyim, yeniden 
mükellefiyete girenlere dokunmuyoruz. Fakat 
mevcut halen mükellef olanlar asgari vergi ver
mek suretiyle bu sene yapacağımız yatırımla
rın masraflarına iştirak etsinler. Ricanı bundan 
ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turgut. 
MEHMET TIIKGUT (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Maliye Vekili 
arkadaşımın esbabı mucibesi hiçbir şekilde ben
denizi tatmin 'etmemiştir. Yend bir kanun ge
tiriliyor ve bâzı vatandaşlarımız mükellef olu
yor. Bunların bir kısmı 1963 senesinden iti
baren taht tutuluyor; bir kısmı 1964 senesinden 
itibaren tabi tutuluyor. Bir defa bu yanlış 
bir tatbikattır. 

İkincisi; Muhterem Maliye Vekili arkada
şımız bütçe açığının 800 milyonu yeni kanun
larla, 150 milyonu da başka bir yoldan sağ
lanarak bütçe denk hale getirilecektir. Sanki 
bu kanunlar 800 milyon getirecekmiş ve bu 
yüzde yüzmüş gibi konuşuyorlar. Acaba bu 
kanunlar 800 milyon getirmezde 500 milyon 
gelir getirirse Sayın Maliye Ba'kanı ne yapar? 
Bunun bir defa açıklanması lâzımdır. Sırf 
bütçe (açığını kapatmak için esbabı mucibe 
getirmemesi lâzımdır. 
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Birkaç gün evvel, öğretmenler için çıkarıl

mış olan kanunun karşılığının da burada, büt
çede mevcudolmadığmı Sayın Maliye Vekili 
izah ettiler. Bendeniz bu kanun burada çıkar
ken, Maliye Vekilinin bu kanuna iştirak et
mediğini öğrenmek istiyorum. Eğer iştirak 
etmemişlerse haklıdırlar. Fakat bunun çıkma
sına iştirak etmişlerse, ki, ben böyle olduğunu 
zannediyorum, o zaman karşılığı •olmıyan bir 
kanunun ve bütçeye külfet yükliyen bir ka
nun buradan çıkmasına Hükümet ol anık na
sıl müsaade ettiler, bunun açıklanmasını rica 
ediyorum. 

Üçüncü nokta; plânın tatbikatı meselesidir, 
arkadaşlarım. Plân ' tatbikatını sadece vergi 
zamlarından beklememek lâzım. Plânın tatbi
katı birçok faktörlere bağlıdır. Bundan belki 
çok az bir kısmı vergi zamlarına bağlı olacak
tır. Ben Sayın Maliye Bakanına burada arz 
etmek isterim ki, plânda derpiş edilen yatırım
ların hepsini yapsalar dahi, plân, beklenilen 
neticeyi vermiyecektir ve plânda da her sone 
vergi zammı diye bir husus mevzuubahis de
ğildir. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi 
reformu getirilecektir. Ondan sonra plân kendi 
kendisini koruyacaktır. Yoksa, her sıkıştığı
mız zaman «plân böyle istiyor, bunu bir sene 
evvelisine de teşmil edelim, plân böyle isti
yor, şu zammı da yapalım» şeklindeki bir mü
dafaa tarzı doğru değildir. Bu sorduğum hu
susların açıklanmasını istirham eder, önerge
nin reddedilmesini hürmetle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güven. 
SEFAHATTİN GÜVEN (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Vekil İni kanu
nun geçmişe teşmil edilmesi ile yüz milyon 
luk bir meblâğın bütçeye intikal edeceğini ve 
bunlarında 1964 yılının bütçesi hesaplan irken 
nazarı dikkate alındığını söylediler ve dol ay ı-
siyle tabiî bu böyle Yüce Mecliste kabul edil
mezse yüz milyon civarında bir açığın baş
tan kabul edilmiş olması lâzumg'eleccğiıni izah 
ettiler. Bu doğrudur, elbette. Ancak bir bütçe 
hazırlanırken plânın derpiş ettiği yatırımları 
ve cari masrafları, harcamaları karşılamak için 
tek yol mutlaka vergiler olmamak lâzımgelir. 
Çünkü; muayyen bir meblâğı temin etmek 
kasdma matuf olan, o şekilde bir hazırlanmaya 
matuf olan kanunların demokrasi ilkelerine 

14 . 4 . 1964 O : 1 
ve adalete uygun olması çok zor olur. 

Günkü sizin muayyen bir meblâğın teminine 
matuf bir zorunluluğunuz vardır. Bunun çerçe
vesi dışına çıkamayacağınız için bâzı adalet un
surlarını feda etmek durumunda olacaksınız. Bu
radaki hal de böyle, 1963 senesi geçmiş, herkes 
o günkü mer'i kanuna göre vergisini, hesabını,, 
kitabını yapmış. Şimdi çkardığınız bir kanunla 
1963 senesindeki vergilerin şeklini değiştiriyo
ruz ve artırıyoruz. Bu ne hukuk anlayışına, ne 
de mantık çerçevesine sığacak bir şey değildir, 
benim anlayışıma göre. Ama Maliye Vekili bir 
noktada haklıdır, acaba bu paraları nereden bu
lacağız1? Ve Yüce Meclisin yeni ilâve ettirdiği 
masrafları nereden çıkaracağız? Bunlar tasarruf 
yolu ile olabileceği gibi başka istikamette de te
min edilebilir. Bendenizce tasarruf yolları bütçe 
hazırlanırken derpiş olunması ve düşünülmesi 
lâzımgelirdi. Yoksa, bir bütçe çıkdıktan sonra 
bunun cari masraflarına dokunmak mümkün de
ğildir, bilirsiniz. Ne kalıyor? Yatırımlar... Ge
çen sene olduğu gibi, bu senenin sonunda da 
vapılmıyan yatırımları tasarruf hanesine itmek 
durumu olacaktır. Bunlar plânın tatbikatını ha
liyle geciktirecek ve realize etmekten uzak kıla
cak. 

Şimdi ben bir sual sormak istiyorum, Sayın 
Maliye Bakanından. Bu memlekette sayılamıya-
cak kadar çok İktisadi Devlet müesseseleri var
dır. Benim aldığım rakamlara göre iktisadi Dev
let müesseselerinin elinde bulunan menkul, gay
rimenkul ve nakitler miktarı 50 milyar lirayı aş
kın. Bu 50 milyar liralık Devlet menkul ve gay
rimenkulunu tasarruf eden müesseseler Devlet 
bütçesine senede 1,5 - 2 milyar liralık zarar ver
mektedirler. Meselâ; Devlet Demiryolları, 276 
milyon diye burada bütçe müzakerelerinde söy
lendi. Benim yaptığım hesaplar 420 milyon lira 
zarar. 

Beyler; 11 milyar lira Devlet parasını ve ma
lını, mülkünü tasarruf eden bir müessese sene 
sonunda bütçeye 420 milyonluk zarar veriyor. 
Bunun hesabı niye sorulmaz? Bunlar niçin tas
fiye edilmez? Neden kalıyor. Devlet Demiryol
ları 400, Devlet Denizyolları, bu üç, beş iktisadi 
Devlet Teşekküllerini toplarsanız; tasfiyeye ve 
organize ctme.ye giderseniz; Sayın Maliye Veki-
nin derpiş ettiği ve arzu ettiği plânlamanın ihti
yacı olan 950 milyon lira kolaylıkla kendiliğin
den hâsıill. olur, fta'tcn iş öyle hale gelmiş ki; 
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Devletçilikte memlekette Uşağ'ı - yukarı 52 türlü 
- yanılmıyorsam rakamlarda - çeşitli iş vardır. . 
Bunun 48 ni Devlet yapar; Bakkallık, ayakkabı
cılık, manifaturacılık, akla gelen lıer şeyi, itha
lât, ihracat, taahhüt, 'banka akla gelebilecek her 
şeyi Devlet yapar. Devletçiliği bu kadar tefer
ruata kadar götürdüğümüz zaman zaten görüyor
sunuz, Devletçiliğin icabettirdiği hakiki Devlet
çiliği yaparsak dahi bu zihniyetle zarar ediyo
ruz, tasavvur edin. Bir Alman iktisatçısı bana 
şunu söyledi : «Siz hiçbir zaman iktisaden kal
kınamazsınız; ne plân, ne hiçbir şey «izi kalkm-
dıraimiz. Çünkü sizin atalarınız 20 bin kişilik, 30 
bin. kişilik ordularla Asya'yı, Avrupa'yı, Afrika'
yı istilâ etmişlerdir. 68 hin kişilik bir Devlet De
miryolları personeli ile 50 tane vagonu isletemi
yorsunuz siz, 450 milyon lira zarar ediyorsunuz.» 

Arkadaşlar, bu lâfın altında elbette çok bü
yük mânalar yatmaktadır. 

Şimdi ben Sayın Maliye Bakanından bunu 
rica ediyorum. Geçen (bütçede ve daha evvelki 
bütçede de rica etmiştim. Tasarruflar bu istika-
kamette olmalıdır, buna mecburuz. Milletin 
50-55 milyar liralık parasını, hesapsız, kitap
sız müessesenin eline devredenleyiz. Bir Ziraat 
Bankası sene! devriyesi yapılıyor, beyler, yüzün
cü «enei devriyesi yapılıyor, benim bununla il
gili olarak aldığını rakamlar 3,5 milyon liradır. 
1,5 saat içerisinde 3,5 milyon lira rakı masaların
da yeniliyor. Buna kimsenin hakkı yok. («Kim 
yapmış» sesleri) Ziraat Bankası... 

Geliyor bir Etibank müessesesi, 4 seneye ya
kın bir müddet oturuyor Etibank müessesesinin 
en üst katında, bir Sanayi Vekili oturuyor, son
ra çıkıyor kendi binasındaki ufak bir odaya... 
Arkadan, Sanayi Vekilinin oturduğu sandalyeye 
oturacak olan bir umum müdür, burayı yeniden 
tefriş ediyor. Harcanan para 200 bin lira... Ne
rede Maliye Vekili? Ben bir mütaahhit olarak 
Almanya'dan davet ettiğim misafirime meslekim
le ilgili Bebek'te 500 lira masraf yaptım; Maliye 
Vekâleti müfettişleri tepeme biniyor. Sen 500 
lirayı yiyemezsin, 200 lirası Devletindir. Şimdi 
ben soruyorum Maliye Vekilinden; bu parayı 
hareıyanların, dilediğine göre harcıyanlarm ni
çin hesabını bir müfettişle sormuyor? 4-5 sene 
bir arkadaş, Bakan oturmuş, acaba onun otura
cağı yer Bakandan da mı kıymetliydi? Bunların 
hesabın] sorması lâzım; bir Maliye Vekili olarak, 
milletin müdafii olarak, bir kuruşun müdafii i 
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olarak. Yoksa mesele yüz milyon, 30 milyon 50 
milyon meselesi değil. 

Bütün şartlarımızı •hallettikten sonra kürsüye 
gelelim; milletten beşyüz milyon, 1 milyar ist i -
yelim. Millet belki bunu rahatlıkla verir, Ama, 
demin zikrettiğim misalde ben memleketime git
tiğini zaman vatandaşlar haklı olarak diyor ki; 
gel arkadaş saat 15.30 da memurlar burada ma
saya oturdu 800 lira parayı, şu zavallı milletin 
parasını rakı masalarında yediler. Sorduk ne 
imiş? Kfeiıdim YArııol Bankasının 100 ncü senei 
devriyesi imiş. Allah yüzbin sene yaşatsın. Ama 
bunun her halde tesidi böyle olmamak lâzımge-
Hr. Ben bunları blir kasda .ınAtu.f olar'ak: katiyen 
söylemiyorum. Ne böyle, yapanları, ne öbürünü 
yapanları. Yalnız bu memlekette, bu bir hava 
halini almıştır, israf, bir meziyet halini almış
tır, 

ATIF ŞOIİOGLU (Denizli) — Ağalarımız. ' 
SUDA I i ATT İN GÜVUN (Devamla) — 

Mfendim bir şey mi buyurdunuz? 

BAŞKAN ----- Karşılıklı konuşma yok, devam 
buyurun SelâJİıattin Bey. 

S KI J A11 ATT İ X (î (İ V10 X (1 )evamla) 
•Vallahi pek anlıyanıadım ki cevap vereyim. 

BAŞKAN •• Ben de anlıyanıadım, siz devanı 
edin 

SELAlIATTlN GÜVBN (Deva.ıııhı) Seke 
rim, üstadım bunda gocunacak bir şey yok. Bu 
memleketin ka'deri maalesef. Kaderi böyle bu 
memleketin. 

Şimdi benim söylemek istediğim nokta şu; 
hiç. kimseye tariz etmek niyetinde değilim. Böy
le bir şey aklımdan, geçmez. Bu her devrin kâ 
rnlır. Osmanlı Devrinden beri her devrin-kârıdır. 
Imtfetsin Maliye Vekilinden rica ediyorum bu 
i sil ur i benden çok daha iyi bilirler; bu işe çok 
hukuku olan insandı. Bu .masraf kapılarımızı, 
'bilhassa bu masraf kapılarımızı İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin zararlarını önliye.eek tedbirleri 
alalım. Bu kadar milyarlar, 55 milyar!... Bu 
55 milyarın karşılığı olarak bir milyar kâr is
tenmez imi yani? Nasıl olabiliyor bu? Bunu be
nini aklım almıyor. Bu 55 milyarın karşılığında 
1. 1,5 milyar alsak zaten meselemizi hallediyoruz. 
kaldı ki bunların geçen sene bütçeye verdikleri 
zarar 1,5 milyar idi. Su sene toplayacağımız 
î)50 milyon liranın 500 milyonu geçen seneki 
beylerin açığına, verilecektir. Günahtır yazıktır, 
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lütfetsin Maliye Vekili, bunları tasfiye ettikten 
sonra bu kürsüye milyarlarla gelsin, ne ile ge
lirse gelişin, o zaıman rahatlıkla münakaşa ede- . 
biliriz. Çünkü çıkar tarafımız kalmamıştır. El- -: 
bette milletin, kazananın kapısına gideceğiz, ka-
])'.!Sjm açacağız, kazanandan alacağız. Fakat 
bunlar yapılmadıktan sonra, israf kanalları ka-
pannıadıktan sonra, yani bütçe her taraftan 'kev
gire döndükten sonra üzerine ne kadar su ko
yarsanız koyunuz, tutmaz. Mekanikte bir ka
ide vardır; üstteki miktar ne ikadar artarsa de
likteki kaçağım şiddeti o ikadar çoğalır. Bina
enaleyh, böyle delik - deşik bir bütçenin üstüne 
ne kadar yığınları koyarsanız koyunuz, saniye
de İm.f! akan kaçaktan saniyede 2 3 e çık
makla sizin koyduğunuzu otomatikıman adisor-
be edecektlir. Bu gayet talbiî bir haldir. Evve
lâ üstüpülerle, bir şeyler yapalım. Tıkayalım 
şu delikleri. Benim ^söylemek istediğim bulular
dan ibarettir. Sayın Maliye Vekili lütfetsin, bun
ların blir çaresini bulsun ıveya bulacağı hakkın
da bize ferahHatiicı iki lâf sıöylesin. Teşekkür 
ederini. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. . 
FETHİ' ÇELİKBAŞ (BuHdur) — Muhterem 

arkadaşlarıim, ben Sayın Maliye Bakanının iza
hatı istikametinde konuşmak istiyorum. Bida
yette gelen tasarıda gerek işletmelerin boyunu 
küçültmek, gerekse satış hâsılını daraltmak se
bebiyle bu yıl zirai kazanç mükellefleri Gelür 
Vergisi mükellef katagorisi arasına girecektir. 
Geçen yılki kanun dolayısiyle esasen mükellef 
olan bir zümre de vardır. Bidayette gelen tasa
rıda, gerek yeni mükellef olacaklar, gerekse 
geçen yıl mükellef olmuş bulunanların bir ara
da, 1963 yılı kazançlarından teklif edilmeli eri 
esası vardı. Komisyon yüzde yüz mukabil bir 
vaziyet alarak, yeni tatbikatın 1964 yılından 
itibaren yürümesini istemektedir. Halbuki, Ma
liye Bakanı ara bir fojımül teklif etmektedir 
ve Ibıı ara forimül vergi hukukuna aykırı bir 
görüş de 'değildir. Maliye Bakanımız demekte
dir ki; geçen yıl zirai kazançlar dolayısiyle ge
lir .1 mükellefi olan kimseler, şimdi kabul buyur
duğunuz nüsbetler içerisinde teklif edilsinler; 
yeni mükellef olacaklar ise 1964 yılı içerisinde 
1965 yılında tatbik edilsin, 1964 kazançlarından 
demekte'dir. Ve burada vergi hukukuna ve tat
bikatına aykırı bir şey olmadığına göre, bunun 
mucip sebeplerini de ortaya sürmektedir. 
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Şimdi, bu mucip sebeplerin karşısında İktisadı 

Devlet 'teşekküllerinde tasarruf yapılmalı, bun
lar çok kârlı hadlere ulaştırılmalı v. s. gibi fi
kirlerle büğlünden tahakkukuna inıkân olan b'ir 
fikir bulmak imkânı mıeveut değildir. Hükümet 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin de kabul buyur
duğumuz reorganizasyoıı kanunları ile, taımamen 
kârlı ve verimli çalışma esasını prensibolarak 
uıevzuatiyle kabul etmiştir. Bunun neticesi bu 
yılki bütçeyle alâkalı netice olacak değildir, ar
kadaşlar. Bu bakımdan bu geçidi memleketin 
geçmesi lâzımdır. Beş Yıllık plâna uzun zaman 
müzakere edilmiş ve sadece Cumhuriyet Hükü
metinin bir eseri olarak değil, Türkiye Parlâ
mentosunun bir malı olarak hedefleriyle, finans
man metodlariyle, kaynaklariyle, ve saireyle 
Türkiye'nin dış finansmanında kaynak bul
mak durumunda olan dost ve müttefik devlet
lere bir taahhüt olarak intikal etmiştir. Bu iti
barla Türkiye bugün, bu kaynakları bulmakta 
yalnız Hükümeti değil, bütün Parlâmentosiyle 
efkârı umumiyesiyle moralman çalışmak mec
buriyetindedir. Bâzı arkadaşlarımız makabline 
teşmil edildiğinden de bahsettiler. E L Modern 
vergi hukukunda, hele bilhassa gelir vergisi sis
temini tatbik eden memleketlerde uzun. yıllar
dan beri maliyenin bir prensibi; masrafların 
giderlerin gelirlere tekaddümü prensibidir. Büt
çe kanunlarında evvelâ giderler yer alır, madde 
olarak. O giderler zaruridir, mutlaka yerine geti
rilmesi iktiza eder. Bunu takiben Parlâmento, Hü
kümet gelir bulmaya mecburdur. Bu öteden beri 
yer almış olan bir prensiptir. Bunun da ışığı 

(altında bugün parlâmento kabul buyurduğu
nuz Beş Yıllık Plâna uygun olarak,, 1964 yılı 
programına uygun olarak 1964 yılı bütçesinin kay
naklarını bulmak vazifesi ile mükelleftir. Hükü-
met, bidayette getirdiği, fikirden sarfı nazar 
etmiş, yeni mükellef olacaklar önümüzdeki yıl
dan itibaren teklif edilsinler, fakat eski mükel
lefler bugünden itibaren yeni ölçüler içinde tek
lif edilsin, demek suretiyle memleketimizde iç 
finansman bakımından gerekli gayretleri gös
termek yolunda olduğunıuızun bir delili de elde 
bulundurmak istemektedir. 

Arkadaşlar, bizde İktisadi Devlet Teşekkül
leri umumiyetle çok tenkid edilir. Benden ev
vel konuşan Sayın Güven arkadaşımız da misal 
vermek suretiyle bunları tenkid etmişlerdir. 
Ve rakamlar vermişlerdir. Fakat bu rakamlar-
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dan bir tanesini ben bilmekteyim; Etibankm 
binasında Sanayi Bakanının işgal ettiği katın, 
bil âhara tahliyesinden sonra iki yüz bin lira 
masraf edildiği basma da aksetmiştir. Bunu 
sordurmuşum, 36 bin küsur liradan ibaret ol
duğunu tesbit ettirmişim. Fakat arkadaşlar, bu 
müessesede Tunçbilek santralinin tevsiinin, üçün
cü ihalesinde bu idare, teşekküle ve Hazineye 
1 nci ihaledeki teklif rakamiyle üçüncü ve niha
yet kati ihalede 9 milyon küsur liralık bir men
faat sağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben çok bu tarzda 
vazife yapan idareciler de görmüşümdür. Eğer 
«bu idarelerin başında bulunan ve bugünkü ver
diğimiz ücrctlcrido dikkate alarak, çalışan ve 
yüzlerce milyonun mesuliyetini taşıyan idare
cileri insaflı olarak terikid etmiyecek olursak, 
yarın bu teşekküllerde mesuliyet deruhte ede
cek eleman bulmakta memleket güçlük çeker, 
arkadaşlar. Bu bakımdan,.. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Ba
kan odasına bu kadar para sarfedilir mi?.. 

F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Muhte-
rem arkadaşım, Bakan odası değil, kat ve bütün 
katda yapılan masraf 200 bin dediler; 36 bin 
küsur liradır. Yanı bunda da ben titizlik göste
ririm, onu da söyliyeyim. Ama, bunu mesul 
bakan arkadaşla temas ederek tashihi yoluna 
gitmek bir metoddur, ama rakamı beş misli 
artırmak suretiyle kürsüden ifade etmek bir baş
ka metoddur, arkadaşlar. Benim demek istedi
ğim bu memleketin mühim teşekküllerinin ba
şında bulunanları parlâmento, açık insafsız 
hareketlerini, rakamlarla sıhhatli olarak tes-

7 « 
bit etmediğimiz müddetçe duyguya müstenit 
ten'kidler yapacak olursak şevkü kırılır arkadaş
lar. Benim demek istediğim Ibudur. Ne ise. 

Ziraat Bankasının da yalnız 100 ncü yılı
nı kutlamak için 3,5 milyon lira masraf yapa
cağını' bendeniz kabul edemiyorum. Vekil Bey 
buradadır, tahkik ettirirler ve bunu ifade eder
ler, vazifeleridir. Şimdi Güven arkadaşımızın 
bu tenkidleri, % 100 doğru olsa dahi 1964 büt
çesinin finansmanı ile alâkalı görüşler olarak 
değerlendirilemez arkadaşlar. Bugün Türkiye 
kabul buyurduğunuz ve fasıl fasıl tetkik ettiğiniz 
ve nihayet pekâlâ tasarruf tedbirleri teklif 
etmek imkânımızda olan bütçede maalesef el
de tutulur tasarruf teklifleri yapılamamıştır. 
Bu, umumiyetle söylendiği kadar bütçe tat-
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bikı kolay bir iş değildir. Hele, bir yıldan 
öteki yıla. Bu bir devre içinde ele alınabilir. 
Beş yıl içinde personel masraflarını umumi 
muvazenede yüzde 40 dan, yüzde 33 e indirece
ğim. Bu olabilir. Ama, 1963 yılında 1064 yılı
na hemen şu tasarruf tahakkuk etmelidir.. 
Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar masraf 
kanunlarının ne kadar kolaylıkla geçirtilmek is
tendiği, âdeta yarış edercesine Hükümeti kar
şımıza alıp müdahale ettiğimizi unutuyor muyuz? 
Bu bakımdan Maliye Bakanımızın mütalâası 
bir orta yoldur. Maliye hukukuna uygundur, 
Türkiye'nin göstermek mecburiyetinde olduğu 
gayretin istikametindedir ve nihayet bu mükel
lefler bu ölçüde yeni bir fedakârlık yapamıyacak 
mükellefler de değildir. Oldukça hali vakti ye
rinde olan mükelleflerdir. Bu bakımdan ben 
Maliye Bakanımızın bugün ifade ettiği ve bin 
netice memleketin ilıtiyacına cevap verecek 
olan vergi hukukiyle pekâlâ bağdaşır olan 
noktainazar istikametinde; hattâ komisyon
da eğer aralarında müzakere ederek, kabul 
etmek imkânı varsa, komisyonun da katılması 
suretiyle kabul edilmesini rica edeceğim. 

Geçen gün Türkiye'nin konsorsiyum çalış
maları muvacehesinde, kendisinin bir gayrete 
geçmesi lüzumunu belirten bir konuşmamdan 
sonra yerime oturduğumda bir yandan Sayın 
Selim Sarper'den, memleketimizde vâki bir te
masın neticesini dinledim; beri taraftan öğün 
imza edilen, Amerika ile 70 küsur milyon do
larlık kredi için Amerikan Büyük Elçisini Ma
liye Bakanımızın beyanı karşısında vâki beya
nını okudum. Ve dış kaynaklar bulmak gayret
leri içerisinde, Türkiye'ninde iç kaynakları bul
makta göstereceği gayret, dışında sabırsızlık
la ve dikkatle takibedilmektedir, diye beyanla
ra rasladım. Bu itibarla, çok rica edeceğim, tek
lif edeceğimiz mükellefler, istenileni ödiyebile-
cek durumdadırlar, hali vakti yerinde olan 
mükelleflerdir. Memleketimizin çok sıkışık olan 
bir iç finansman tedarik etme mecburiyeti ol
duğu sırada Hükümetin ve Maliye Bakanlığı
nın bu gayretine destek olalım, her halükârda 
Türkiye olarak dış finansman kaynağını yarat
mak istiyen dost ve müttefiklerimiz karşısında 
sorumluluğumuzu muayyen ölçüler içinde, fe
dakârlıklar içinde cevap vermek mânevi kud
retinde olduğumuzu belirtmek imkânını elde 
edelim arkadaşlar. Benim de ricam, Maliye Ba-
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kanının teklifini kabul etmek olacaktır. Teşek
kür «derim. 

BAŞKAN — Ferid Bey, bir dakika; bir da
kika efendim, Ticaret Bakanı bir hususu da 
açıklıyacak galiba. 

Buyurun Ticaret Bakanı1. 
TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİMYELÎ 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Selâhattin Güven'in fikirlerini teyit zımmmda 
Ziraat Bankası tarafından tertibedilen yüzüncü 
yıl dönümünde yapılan masrafların büyük bir 
rakama baliğ olduğu hakkındaki ifadelerini şüp
hesiz 'ben de sizin kadar heyecanla dinledim. 
Ve bu esnada telefonla da bu rakamın hakikati 
ifade edip etmediğini ilgili arkadaşlarımdan da 
tetkik ettirmiş bulunuyorum. Bu itibarla mesele
yi tavzihe değer bulduğum için huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Ziraat Bankası yakın bir tarihte 100 ncü yıl 
dönümünü idrak etmiştir. Batıda ve hattâ Tür
kiye'mizde bu kabil malî müesseselerin ve iti
bar müesseselerinin muayyen seneleri idrak et
meleri büyük törenlere mevzu olur. Ve bu sebep
le gerek senelerce o müesseselere hizmet vermiş 
olan memurları bir gece için o müessese etrafın
da toplamak ve gerek bu vesile ile o müessesenin 
reklâm ve propagandasını yapmak mutad hale 
gelir. Nitekim, Ziraat Bankası da btı noktadan 
hareket etmek suretiyle 100 ncü yıl dönümün
de kendi malî gücü fakat herhalde Tüıkiye'nin 
içinde bulunduğu malî durum da dikkate alın
mak suretiyle bir tören tertibedilmesi mevzuu 
bahsolmuştur, yaptığım tetkiklere, şu anda edin
diğim malûmata göre Ziraat Bankası bilhassa 
bu vesileden istifade etmek suretiyle, ki biliyor
sunuz Ziraat Bankası tediye toplıyan, reklâm 
yapması zaruri olan bir müessesedir, geniş bir 
ölçüde kitaplar yayınlamıştır, gazetelerde maka
leler yazmış ve yazdırmıştır, broşürler neşret-
miştir, bunlara şüphesiz bir miktar para har
canmıştır. Bu sahada harcanan paranın yekûnu 
750 000 liradan ibarettir. (Memurlarına verdiği 
ikramiye buna dâhil mi? Sesleri) Memurlara ve
rilen ikramiye bunun dışındadır. Memurlara 
verilen ikramiye, Muhterem Heyetinizin ve aynı 
zamanda Senatonun müspet oyları ile kanunlaş
mış ve bu müzakerelerin yapıldığı sırada hiçbir 
arkadaşımızın menfi mütalâasını mevzuu olma
mış olan bir kanundur. O kanunun netayicine 
hep beraber boyun eğmek ve neticesini hürmet-
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le karşılamak şüphesiz ki, bizim vazifemiz cüm-
lesindendir. 

Ben şunu ifade etmek isterim : Bir malî mü
essesenin, bir itibari müessesenin, durumu her 
an burada bahis konusu yapılmamalıdır. İtibari 
müesseselerine gelecek mevduatın, hele o mües
sese Ziraat Bankası olursa, üzerinde ne gibi men
fi tesirleri olabileceğini daha evvelden bir defa 
tartıp, ölçmek lüzumlu olacaktır. Hele böyle bir 
rakam verilirken ilgili Bakandan ufak bir soru 
sormak veya bir istişarede bulunmak lâzımdır 
zannederim. Halin icabına daha uygun düşecek
tir. Ben bunu tavzih için söz almış bulunuyorum. 
Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

" BAŞKAN — Maliye Vekili Sayın Melen bu
yurun. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
Çok muhterem milletvekilleri, Maliye Bakanınız 
olarak bana düşen vazife, durumu bütün açıklığı 
ile Yüksek Meclisinize aynen arz etmektir. * Büt
çenin sahibi de Yüksek Meclisdir, plânın sahi
bi de Yüksek Meclisdir. Ve memlekete karşı me
sul olan da Yüksek Meclistir. Biz size karşı me
sulüz. Ama büyük mesuliyet sizlerdedir. Bu 
sebeple bütün durumu açıklığı ile Yüksek Mec
lise arz etmek istiyorum. Elbetteki en iyi kara
rı Meclis alır. 

Bir defa şunu arz edeyim; plânlı bir ekono
miye girmeyi kabul ettikten sonra, onun icap
larını, yaptığımız plânı aynen tatbik etmeyi hiç 
şüphesiz yeıine getirmeye mecburuz. 

Arkadaşlar, zaman zaman Hükümet ciddiye
tinden de bahsederler, Hükümet ciddiyeti bence 
bu noktadadır. Yüksek Meclisin kabul ederek 
elimize verdiği plânı, biz harfiyen tatbik etme
ye ve onun gereklerini yerine getirmeye, bunun 
istilzam ettiğimi masrafları huzurunuza getir
meye, bunun istilzam ettiği delilleri huzurunu
za arz etmeye, biz Hükümet olarak mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; plânımız, Beş Yıl
lık Plânımız, her sene için yapılacak yatırımla
rı, âmme sektörünün yapacağı yatırımlar, özel 
sektörün yapacağı yatırımları Devlet bütçesin
den yapılacak yatırımları, katma bütçeden yapı
lacak yatırımları tesbit etmiştir. Arz ediyorum. 
Âmme sektöründe yapılacak olan yatırımlar şöy

lece senesi itibariyle 1962 den itibaren, 1962 de 5; 
1968 de 5,8 milyar, 1964 de 6,6, 1965 de 7, 1966 
da 7,1, 1967 de 7,8, 1968 de 8,5 milyar lira olarak 
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tesbit etmiştir. Buna mukabil, her sene elde 
edilecek gelirleri de tesbit etmiştir. Âmme sek
töründen ne gelir sağlıyacağız, bunlar içinde 
vergiler ne kadar olacaktır? 1963 yılında dokuz 
milyar vergi alacaksınız demiş plân bize. Plân 
derken hiç şüphesiz Meclis emri olarak kabul edi
yoruz. Meclisin kabul etmiş olduğu bir kanun
dur. 1964 yılında on milyar lira olacak. 1965 
yılında on milyar dokuzyüz yirmi lira olacak. 
1966 yılında 11,800 milyar lira olacak. 1967 yı
lında 12,800 milyar lira olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu nasıl alınır? Bir 
arkadaş üzerinde durdu. Bilhassa Mehmet Tur
gut arkadaşımız; her sene kâfi gelmedi yeni ver
gi alma yolu ile mi kapanacak dedi. Hiç şüp
hesiz bu değildir ve yanlış olan yol da budur, 
doğrudur, iştirak ederim. Her sene yeni vergi
ler getirilmez. Ama, plân bunu, vergilerimizin 
elâstikî hale gelmesi ve vergi sistemlerimizin te
kemmül ettirilmesi neticesinde kabili tahakkuk 
görmüştür. Eğer biz vergilerimizi; plânın kul
landığı tabir ile kullanayım; 1963 de esnek ha
le getirebilse idik ve kavramak istediğimiz gelir 
sahalarını kavrıyacak hale getirse idik, Büyük 
Meclis lütfedip 1963 de Hükümetin getirdiği tek
lifleri kabul buyursaydı, hiç şüphesiz bu sene 
yeni bir teklifle gelmeye ihtiyaç olmıyacaktı. Fa
kat 1963 de kabul buyurduğunuz kanunların, 
Meclisten çıkan şekli ile gördük ki; bizi bu he
defe getirmiyor, noksanları var. Vergi ziyamı 
önliyemiyoruz o sistem içerisinde, noksanları var
dır. Binaenaleyh evvelâ vergi ziyamı önlemek 
lâzımdır. Sonra ziraat sahalarından ümidetti-
ğimiz neticeleri alamadık, ölçüleri biraz daha 
sıklaştırmak lâzım. Onu getirdik ve bunu mü-
taakıp gelecek tedbirler vardır. Onlara ait ka
nunları getirdik. Ama bunlar kâfi gelmezse ge
lecek sene düşünecek Büyük Meclis. Bu tedbirler 
kâfi gelmezse, bu hedefe varamazsak Büyük 
Meclis 2 karar karşısmdadır. Ya plânı tadil 
eder; ben bu plânı tatbik edemiyorum, Türki-
yenin ölçülerine uygun değildir, kimseyi rahat
sız etmemek lâzımdır, fazla vergi alamayız. Bi
naenaleyh, plânı daraltalım, der. Bu bir ka
rardır, bu bir tedbirdir, buna bir şey dene
mez. Ama bunu daraltırken % 7 den fedakâr
lık yapmak lâzımdır. Belki şimdi bir arkadaş 
çıkacak efendim «% 7 yi başka şekilde temin et
mek lâzımdır; âmme sektörünün yapacağı ya-
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tırımları hususi sektöre veririz, zaten hususi 
sektör de yatırım yapıyor, mesele kalmaz» di
yecektir. Muhterem arkadaşlar, bunu nazari 
olarak münakaşa ediyoruz. Ama birer birer, lüt
fen bu senenin Resmî gazetelerinde yayınlanan 
yatırım programlarını alın. Âmme sektörüne 
verdiğimiz yatırımların hangisini hususi sektör 
alır, yapar? Yolu mu yapar, limanı mı yapar, 
yoksa Karaman'da yaptığımız rantabl olmıyan, 
sosyal sebeplerle tamamlamaya gayret ettiğimiz 
fabrikayı mı yapar? Hangisini? Su işini ini ya
par, ecşınoyi mi yapar, köye cami mi yapar 
hususi sektör, lütfen tetkik buyurun, deyin ki şu 
kalemleri alın verin. Hususi sektöre, tevzi edin, 
o yapsın, plân da zedelenmesin. Eğer bunu 
Yüksek Meclis mümkün görürse huzurunda eği
lirim. Ve hakikaten de kolay olur. Ne diye ver
gi alacağım, o yapar. Kendinden alacağım para
yı ona bırakırım, o yapar. Zaten bu bir yoldur. 
Ama, muhterem arkadaşlar bu yatırımlar, temel 
yatırımlardır. Bu temel yatırımlar yapılmadan 
Türkiye'de kalkınma olmaz, herkes bunda müt
tefiktir. Biz maarif yatırımlarını yapmadan 
Türkiye'nin istikbalini sağlıyamayız. Yollarımı
zı, şebekelerimizi genişletmeden olamaz. Barajı 
yapmadan olamaz. Faraza Türkiye'de kurulma
sı lâzımgelen elektrik santralleri zamanında ye-
tiştiremediğimiz takdirde enerji kıtlığı çekecektir. 
Çukurova'da şimdiden başlamıştır. Yetiştire-
mezsek, Keban'ı 1971 - 1972, müddetini iyi bil
miyorum, zamanında yapamazsak, Türkiye 
enerji kıtlığı çekecektir. Ne hususi sektör, ne 
hiç kimse sanayi kuramaz. Bunlar birbirine bağ
lı meselelerdir. Temel yatırımları Türkiye'de 
Devlet yapmaya mecburdur. Ve biliyorsunuz 
son zamanlarda yeni bir ilim doğdu. Az geliş
miş memleketleri kalkındırma ilmi. Onun için, 
eski maliye, eski iktisat, bunların hepsi az ge
lişmiş memleketler için artık itibarda olan ilim
ler değildir. Çünkü orada gösterilen kanunlar, 
az gelişmiş memleketlerde gelişmiş memleketler 
gibi aynı neticeyi vermediği anlaşılmıştır. Ayrı 
bir ilim doğmuştur, teknik doğmuştur. Az 
gelişmiş memleketlerde sermaye kıtlığı meselesi 
yüzünden bütün bu temel yatırımları Devletin 
yapması mecburidir. Bu halledilmiştir. 

Yaptığımız yatırımların tamamı temel yatı
rımlardır. Arz ettiğim gibi, bunlardan beş ka
lemini bulup, alıp «bunu hususi teşebbüs yapsın» 
diyecek arkadaş göremiyorum aramızda... Haki-
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katen bulup gösterirlerse minnetle kal)iü ede
rim ve hatamızı itiraf ederim. 

Muhterem arkadaşlar; arz ettiğim gibi, daha 
da yapamazsak, hemen arz edeyim, bu yatırımla
rın bir kısmından fedakârlık yaparız. Çünkü 
bu, Hükümetinizin üzerinde durduğu mühim bir 
mesele var: Kalkınmak. Plânımızın da emri 
odur. Kalkınma ancak istikrar içinde olur. Ma
lî ve iktisadi istikrar olmadan kalkınma olmaz. 
Binaenaleyh istikrar esastır. Bu sene bile büt
çeyi açık ile kapatamayız. Bu tahsisatı ve bu 
kanunları kabul etmediğiniz takdirde, Hükümet 
olarak vazife görmeye devam etmek mecburiye
tinde kalsak, yapacağımız şey; bütçeyi yine 
açıksız kapatmaktır. Sekizyüz milyonluk, 1 mil
yarlık açığı gidermek nasıl? Masraflardan tasar
ruf etmek. Oari masraflardan tasarruf müm
kün olmadığı takdirde bu miktarda yatırımı 
noksan olarak yapacağız. Bunda mesele yok
tur, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Acık 
veremeyiz ve bu memleket bir daha enflâsyona 
gidemez. Çünkü bu memleketin kalkınmasını 
son 10 senelik enflâsyon devri, belki yarım asır 
geri bırakmıştır, arkadaşlarım, yarım asır geri 
bırakmıştır. Tarihinin büyük imkânları eline 
geçmiştir bu memleketin; fakat o imkânları enf
lâsyon yüzünden heder etmişizdir. Ve kalkın
ma hamlemiz belki yarım asır geri kalmıştır. Bu 
tecrübeyi gördükten sonra bu memlekette artık 
hiç kimse bir açık bütçeyi göze alamaz. Ve enf
lâsyona bu memleketi götüremez. Bu mesele 
mahlûldur. Ne yaparız? Yatırımı noksan yapa
rız. Ne olur? Kalkınma hızı düşer. Başka ne 
olur? Yatırımın iç finansmanını sağlıyamazsam, 
dışarıdan da aynı miktarda yardım istemeye hak
kım olmaz ve imkânım kalmaz. Bütün bunları 
Büyük Meclis böylece takdir eder, bu sene ya
tırım yapılmasın, der, öyle olur. Bendeniz de 
onun için arz ediyorum, tamamen bu kararı 
vermek Büyük Meclisin yetkisi içindedir, öyle 
arzu eder, öyle karar verir, öyle yapılır. % 6 
değil, % 5 nisbetinde kalkınacağız der. Türki
ye'de 25 senede selâmete çıkma yerine, 50 sene
de selâmete çıkar. Esas olan büyük siyasi mesu
liyeti yüklenmiş bulunan Büyük Meclisin vere
ceği karardır. Ama bize düşen vazife bunları bü
tün çıplaklığı ile, açıklığı ile ve memleket huzu
runda Büyük Meclise arz etmektir. Bu sebeple 
arz ediyorum. 

Bir noktaya daha işaret edeyim: îşte dev-
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letçilik yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapı-

k y\>ruz.. Ticaret odalarının hazırladığı ve bu ver
gilerin bir kısmının aleyhinde bulunan bir bro
şür var. Orada bir münakaşa yapar. Sayın İh
san Gürsan arkadaşımızda zannediyorum konuş
masında buna istinadetmişti. 

Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda bu
lunduğu 1950 senesinde Devlet sektörünün yap
tığı yatırımlar nisbet itibariyle yüzde 37,7 hu
susi sektör % 62,3 dür. Ve hatırlarsınız koyu 
Devletçilikle itham ediliyordu Halk Partisi. Ya
tırım nisbeti özel sektörde 62, Devlet sektörün
de 67 idi. On sene sonra 1960 da ne olmuş? Dev
let sektörü 37 den 45 e çıkmış,- artmış, hususi 
sektör 62 den 50 ye düşmüştür. Şu halde bu, şu 
veya bu partinin Devletçi olup olmamasından 
değildir, muhterem arkadaşlarım. Burada da gö
rüyorsunuz ki kalkınmak için Devlete düşen 
vazifelerin gün geçtikçe artmış olmasından ile
ri geliyor. 

özel sektörcü, liberal olduğunu iddia eden 
bir partinin devrinde dahi bu olmuştur. Ve gün 
geçtikçe bu artacaktır. Kabili içtinap değildir. 
Memleketin kalkınmasını istiyorsak, ki şüphe 
yok, hepimiz isteriz, bunun gereklerini yerine 
getirmeye mecburuz. Şu, veya bu mülâhazaya 
sapmadan, hattâ bize zararı olsa dahi, rey bakı
mından, bu memlekete hizmet yapmaya mecbu
ruz. 

Şimdi arkadaşını Sayın Turgut, bu kanunlar 
800 milyonu getirmezse ne olacak diyor? Muh
terem arkadaşlar biz kanunların aynen çıktığı 
takdirde 800 milyonu getireceğini hesabettik. 

Getirmiyebilir. Bir defa aynen çıkmıyor, da
ha şimdiden birçok maddelerinde biliyorsunuz 
değişiklikler oldu. Bunun için getirilmiyebilir. 
Bunu eğer bütçenin otomatik tasarrufu karşı
larsa karşılar, karşılamazsa o takdirde yatırım 
yaparız. Veya Yüksek Meclisimizin huzuruna 
bir başka teklifle geliriz veya mümkün olmazsa 
arz ettiğim gibi, istikrar esas olduğuna göre, 
o miktarda noksan yatırım yaparız ve fiilen 
noksan olur, istemediğimiz halde noksan olur. 

öğretmenlere ait kanunu Maliye Bakanı im
za etmemiş midir? Ettik. Muhterem arkadaşla
rım, öğretmenlere ait kanunlar, bir defa kanun
lar kanun haline gelinceye kadar karşılıkları, 
bir prensiptir, bütçeye konmaz. Kanun Haline 
geldikten sonra onu karşılıyacak masraf kanun-
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l an kabul edilir ve o vakit bütçeye karşılığı ko
nur, o vakit karşılığı alınır. Şimdi karşılığı ara"- " 
ma safhasına yeni geldik. Bu kanunları kabul 
buyurduğunuz takdirde, tasarruflardan müm
kündür ki bu öğretmenlere ait maaşları verebi
lelim. Aksi halde Yüksek Meclis iki karar al
mak mecburiyetinde olur. Ya öğretmenlere ait 
maaş kanunlarının tatbikini bir yıl geri bıra
kır veya onu karşılıyacak bir vergi kanunu, bir 
varidat kanunu kabul eder veya bu ikisini de 
yapmaz, enflâsyona git, emisyon yap der, ki bu
nu demesine ihtimal vermiyorum. Plânı kabul 
eden Meclis istikrarı esas olarak kabul etmiş 
demektir. Binaenaleyh bu iki şıktan birisi ile 
karşı karşıya bulunuyoruz, bunlardan birisini 
tercih etmek durumunda olur. 

Sayın Güven arkadaşımız vergi tek yol de
ğildir diyorlar. Muhterem arkadaşlar, arz etti
ğim plânlı ekonomideyiz, plânın emrettiği he
deflere varacağız. 

Vergi için hedef tâyin etmiştir, harcama için 
hedef tâyin etmiştir, yatırım için hedef tâyin et
miştir. Bu plânı eğer ciddiyetle tatbik edecek
sek, bu hedeflere varmaya mecburuz. Vergi ba
kımından geri isek, gereklerini yerim; getirece
ğiz... Başka çare yoktur. Vergi bu sebeple tek 
yoldur. Eğer plânlı ekonomide olmasak, bütçe
mizi daha küçük bir bütçe yaparız ve binaena
leyh vergi almaya da o zaman ihtiyaç kalmaz. 
Sayın arkadaşımız; «tasarruf yoluyla bunu kar-
şılıyalım» diyorlar. Muhterem arkadaşlarım, ta
sarruf, daima işaret ettim, daima söyledim, her 
mevzuda, hergün, her vesileyle her fırsatta üze
rinde titizlikle duracağımız bir mevzudur. Bunu 
münakaşa etmeye ihtiyaç yok ve biz Hükümet 
olarak bütçeyi tasarruflu bir bütçe olarak getir
diğimizi kabul ediyoruz. Ve plâna uygun bir 
bütçe olarak getirilmiştir. Plâna uymak zaten 
bir nevi tasarruftur. Bir nevi değil tanı mânasiy-
le bir tasarruftur. Carî masraflarımızda plânı
mız % 3 bir artış kabul etmiş, nüfus nisbetiilde
ki bir artış olarak artabilir demiş. Biz cari mas
raflarımızı öyle getirdik, % 3 bir artışla. Plân 
olmasa idi, plânın bu emri olmasa idi o zaman 
hakları vardı. Bir çok arkadaşlarımız şikâyet 
etmişlerdir, şu hizmetlerde tahsisat azdır. Bu 
hizmette tahsisat azdır diye. 

Fakat plânın emri bu olduğu için ve muvaze
neli, olgun bir bütçe getirmek mecburiyetinde 
olduğumuz, için % 3 ile getirdik. Yatırım mas-
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rafları tasarruf edilebilir, yatırımları kısmak 
mümkün olabilir. Ama arz ettiğim, gibi, plân he
deflerinden fedakârlık yapmak suretiyle. Onun 
dışında tasarruf? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz 
ufak bir imalâthanenin açılışı için törenler mi 
tertip ediyoruz? Biz muvaffakiyetli veya muvaf-
fakıyetsiz bir seyahatten dönünce takı zaferler 
mi kurduruyoruz? Bu Hükümetiniz ne yapıyor, 
Allah aşkına söyleyin? Ne yapıyor masraf için? 
Yeni araba mı aldınız altımıza? Veya şunu, bu
nu mu yaptık?... Mayın Adalet Partili Bakanla
rın gittiği yerlere diğer arkadaşlar geldi. Bun
ların yaptığı ile diğerlerinin yaptığı arasında 
birinin leh ve aleyhinde ne fark görüyorsunuz, 
ne tesbit ediyorsunuz bizim aleyhimizde?. Ta
sarruf tasarruf diyorsunuz?.. Sayın İhsan Gür-
san ne yapmışsa Fennî Bey aynı şeyi yapıyor. 
İlâve bir şey mi yapmış?... 

Muhterem arkadaşlarım, her adımda tasar
ruf yapmak kolay değil. Herkes vazifesini her 
yerde dikkatli bir şekilde; yaparsa belki tasarruf 
olabilir. Ama, dediğim gibi, tasarruf bir fikrî 
terbiye isidir. Buna hepimiz riayet edelim. Ama 
biz Hükümet olarak mümkün olan tasarrufu ha
kikaten yaptığımıza kaaniiz. Ama iktifa mı edi
yoruz? 'Huyu; yeni tedbirler düşünüyoruz. Fara
za. Maliye Bakanımızın bütçenin otomatikman 
kontrolü hususunda kanunen yetkisi yoktur. Di
ğer Vekil arkadaşlar da aynı yetkiye haizdirler. 
Hep benden hesap soruyorsunuz. Bir kanun ge-
tiyorum, bütçenin ekonomik kontrolü hususun
da yetki istiyorum. Her yatırımın başına Maliye 
mümessili gidecek, benim mümessilim gidecek, 
tetkik edecek ve bana malûmat verecek. Bu ya
tırım yerinde mi değil mi? Bu masraf yerinde 
mi, değil mi? Fazla mı, değil mi? Ve ben de o 
vakit bunu Yüksek Meclise arz edeceğim. Bunu 
istiyoruz. Sayın Güven arkadaşımız hep Maliye 
Bakanından, bir Umum Müdürden bahsetti. 

Muhterem, arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşek
küllerini bu hale biz sokmadık, iktisadi Devlet 
Teşekküllerini perişan vaziyette devir aldık. 
Gecen devrede suiistimal, israf vesair sebeplerle 
partizanlık nticesinde hakikaten bu duruma 
düşen bu müesseselere acımamız lâzım. Biz böy
le teslim aldık ve hor gün biraz daha, görüyor
sunuz. salâha doğru gidiyorlar. Reorganizasyon 
kanunu getirdik, her vesile ile huzurunuza çık
tım, şikâyet ettim, rica ettim, yalvardım, bu ka
nunu bir an evvel ele alalım dedik, iki sene sür-
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dü münakaşası arkadaşla nihayet lütfettiniz. 
Şimdi kanunun tatbikatına giriştik. Zaman içe
risinde belki bunu ayıklıyacağız ve hakikaten 
kârlılık esasına göre bu müesseselerin çalışma
larını temin edeceğiz. 

Demiryollarını kim bu vaziyetten kurtara
biliri; Ve bu vaziyete kim soktu?.. Lütfen bunu 
hakikaten tetkik buyurun ve bizi haksız olarak 
ittiham etmeyin. Demiryollarını bugün İm va
ziyetten kurtarmanın kolay bir iş olduğunu da' 
zannetmiyorum. Evvelâ. Demiryolları katma 
bütçeli bir idare olmaya mecburdur. Çünkü gör
düğü hv,met âmme hizmetidir. Ne yapılmıştır: 
Bir kanunla Devlet Demiryolları İktisadi Devlet 
Teşekkülleri haline getirilmiştir. - Politik se
beple. (!) - Ne olmuştur sonra?.. 

İktisadi Devlet Teşekkülü haline geldikl<>n 
sonra kadroları Hikmetli Hûda birden bire 
şişmiştir, iki misli, üç misli olmuştur. Her ora
ya gelen vekil beş bin adam, on bin adanı ilâ
ve etmiş, kadrosuna almıştır. Ne yapacağız şim
di? Personelinin oluz bin fazla olduğunu söylü
yorlar. Hanginiz ne yapabilirsiniz? Adalet Par
tili arkadaşımız orada Hakanlık yaptı. Kaç kişi
yi tasviye edebildi? Mümkün değildir ve bunu 
yaptığımız takdirde bu memlekette bir ayrı sos
yal dâva çıkar mı, çıkmaz mı? Sizlerin takdiri
nize arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin murakabesinde Maliye Bakanının 
bir rolü, vazifesi var. 

Ama esas vazife Anayasa ile Büyük Meclise 
terettübetmektedir arkadaşlar. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin umumi heyeti, Anayasaya göre, 
Büyük Meclistir. Fakat iki yıldanberi İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin murakabesine ait kanun 
encümenlerde beklemektedir, çıkmaktadır. Mec
lis bu vazifeyi bu yüzden yapamamaktadır, he
sabını da Maliye Bakanından soruyorsunuz. 
Hangi arkadaşımız lütfetti, encümenleri sıkış
tırdı, İktisadi Devlet Teşekküllerinin muraka
besine ait kanunu bir an evvel getir kabul ede
lim, bunu murakabe edelim, dedi? Bunu deme
yip, Maliye Bakanına; gel hesap ver demek 
haksızlık oluyor arkadaşlar. (Ortadan bravo 
sesleri) Büyük 'Meclis kendisine düşen vazifeyi 
M'aliye Bakanının yapmasını istiyor.. (Ortadan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bir mevzua daha te
mas edeyim; Türkiye senede 150 milyon dolar 
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borç ödemek vaziyetindedir. Ve önümüzdeki 5 
sene zarfında bu borcu ödiyeceğiz ve ödemek is
tiyoruz. Haysiyetli, namuslu bir millet olarak 
ödemek istiyoruz. Nereden ödiyeceğiz, nasıl kar-
şılıyacağız arkadaşlarım?.. Bu borcu da biz yap
madık ya. Ama, Konsorsiyumdan geçen sene fii
len aldığımız (250 taahhüt etmişlerdir, 50 si bu 
seneye sirayet etmiştir,) 189 milyon liranın 170 
milyon lirasını borca ödemişizdir. (Lira değil 
dolar sesleri.) Arkadaşlar, düşünün Türkiye bu 
durumdadır, böyle nazik bir noktadadır. Muh
terem arkadaşlarım, adalet, nefaset, şu, bu gibi 
mucip sebeplerle bizi memlekete hizmet etmek
ten alıkoymasınlar arkadaşlarım. 

Hürmetlerimle. (Orta sıralardan alkışlar) 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyenleri sırasiy-
le yazdım. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Çok 
evvel. 

BAŞKAN — Zatıâlinizden sonra Çelikbaş var, 
bakınız arkadaşınız İhsan Gürsan var, Diler var, 
Zeynel Gündoğdu var. Sizi de yazdım. 

İhsan Gürsan sizden sonra söz aldı, sonra Tos-
bi söz aldı, sonra tekrar siz aldınız. Şimdi Sayın 
Tosbi Grup adına konuşmak istiyorlar. Eğer Sa
yın İhsan Gürsan da grup adına konuşacaksa o 
evveldir. Ona söz vereceğim. Oldu mu Sayın Gü
ven? 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sıra
yı şaşırmış olmıyasmız?.. 

BAŞKAN — Biz hiç şaşırmayız, hiç merak 
etmeyin. 

Buyurun Sayın Gürsan. Ve zaten hiç farkı 
yok, arkadaşlarımızın hepsi bir bizim için... Kim 
evvel müracat ediyorsa onu yazıyoruz. Bakın şim
di Mehmet Turgut'un yazısı geldi, onu yazdık. 

İHSAN GÜRSAN (İzmir) — Çok değerli ar
kadaşlarım, Sayın Maliye Bakanı beklemediğimiz 
halde üzülerek takibettiğimiz bir teklifle huzuru
nuza geldiler. Muhterem Heyetinizin malûmu
dur ki, günlerce, halen sonuna gelmiş olduğumuz 
tasarı üzerinde tartışmalar yapılmış, kanaatler 
izhar edilmiş, muayyen neticelere varılmış ve ni
hayet bu tasarının ihtiva ettiği hükümler hemen 
tamamına yakın bir şekilde Yüce Meclisinizin 
tasvibine mazhar olmuştur. Bunlardan iki tane 
maddesi, üç tane maddesi; birisi asgari vergiye 
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dâhil olan, bir tanesi de bu verginin makabline 
teşmiline dair olan madde ve asgari vergi ile, 
bununla alâkalı olan diğer bir geçici madde ko
misyona iade edilmiştir. 

Çok değerli arkadaşlarım, mevzuu dağıtarak, 
münakaşa ederek her hangi bir tenkidde buluna
cak değilim. Esas bırakıldı, dâva bırakıldı, san
ki sadece - tahminimize göre - kırk, elli milyon 
lira kadar bir gelir, bir imkân temin etmesi müm
kün olabilen bir maddenin tatbikatına Hüküme
tin bütün icraatının bütün imkânları bağlandı. 
Niye buraya bağlıyoruz işi?.. Plân tatbikatı, büt
çenin tahakkuk imkânı, hizmetlerin yapılması ve 
nihayet Hükümetin bütün hizmetlerinin başarıya 
ulaşmasının bütün imkânları sadece kırk, elli mil
yon lira temin edebilecek. Fakat tatbikatta yapa
cağı, netice itibariyle yapacağı tahrip, hukuk il
kelerine aykırı, adalet ilkelerine aykırı, sosyal 
adalet ilkelerine aykırı bir maddenin, bir hükmün 
tatbikatına bağlanıyor. İşte biz, Sayın Bakan ve 
Muhterem Heyetiniz mazur görsünler, burada ay
rılıyoruz. Hiçbir zaman reform telâkki edilecek 
ve memleket için faydalı olabilecek bir teklif ve 
tasarrufun karşısında olmadık ve olmıyacağız da. 
Ancak ve ancak hiçbir zaman bir ıstırar dahi mev-
cudolsa, bir ıstırap dahi mevcııdolsa, bir zaruret 
dahi mevcudolsa, bu mevcudolan zaruret, Hükü
meti taşıdığı ağır mesuliyetin icabı olarak top
lumda istemediğimiz, tervicetmediğimiz neticeler 
doğacak tatbikata sürüklememelidir. 

Çok muhterem arkadaşlar, öndört milyar li
ralık bir bütçe, ondört milyar liralık bir hizmet 
ve bunun içerisinde, kendilerinin söylediği gibi 
yüz milyon değil belki de otuz, kırk milyon bile 
değil, tatbikatın ne netice vereceğini bilmiyoruz. 
Ama mahiyet itibariyle, bünyesi itibariyle kati
yen terviç edilemiyecek bir tatbikata imkân ve
rebilecek bir hükme gitmiyelim, bir tasarrufa git-
miyelim. Gerek temsil ettiğim grup adına, gerek
se temsil ettiğim grupun arkasında bulunan mil
let ve topluluk adma ve gerekse temsil hüviyeti 
itibariyle büyük mükellef vatandaş kütlesini ıstı
raba sevk edecek bir tatbikata gitmemelerini ve 
bu teklifte bulunmamalarını kendilerinden hassa
ten rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, ben hukuçıı değilim, ce
za hukuku var, hususi hukuk prensipleri var, ka
mu hukukunun dayandığı prensipler var. Şimdi 
sizden istirham ediyorum, bunlarda esas prensip 
nedir? Hukukçu arkadaşlarım çıksınlar burada 
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izahta bulunsunlar, bizleri tenvir etsinler. Benim 
bildiğim kadar ancak ve ancak ferdin, vatandaşın 
lehinde, olan hükümlerde makable şümul bahis 
mevzuu olabilir. Böyle bir tatbikata gidersek ne 
olacak? Hiçbir şey olmaz. Sanki bütün şeyler bu 
şekilde tahripkâr tatbikata bağlıymış gibi. Tasarı
yı bütün tafsilâtı ile, detayı ile tetkik buyurdu
nuz. Birinci maddeyi kabul ettiniz. Prensip ve 
kilit noktaları üzerinde biz de uzun uzadıya mü
nakaşaya girdik. Fakat Yüce Heyetinizin verdiği 
karar muhteremdir. Bu kararı verdiniz, kabul 
edildi; otokontrol müesseseleri ihdas olundu. Yi
ne ben tekrar ettiğim zaman, şahıs olarak da, tem
sil ettiğim grup adma da hiçbir zaman terviç ede-
miyeceğimiz bir tatbikata gitmeyi mümkün kılan; 
bir vatandaşın ticari ve her türlü haysiyetini, şe
refini bir memurun eline dahi verdiniz. Adalet 
ilkelerine aykırı bir tatbikata da gidildi ve takdir 
komisyonlarını kaldırınız. Nedir münazaa? Oto
kontrol; vergi kaçakçılığına mâni olmak. Güzel... 
Kabul edildi, artık söylenecek bir şey yok. Niha
yet asgari vergi de kabul edildi. O asgari vergi 
ki, ben eminim iddia ediyorum ve biliyorum ki, 
birçok buna rey veren sayın arkadaşlarımın vic
danlarında idraklerinde istiyerek rey verilmemiş
tir. Belki de bir zaruretin, ıstırabın, ısrarın ken
dilerine intikal ettirilmesinin doğurduğu bir mec
buriyetten ileri gelmiştir. Şimdi böyle olduğu 
halde, tekrardan tahripkâr bir tatbikat için bir 
teklif getiriyorlar. Ne imiş vaziyet? Efendim ye
ni mükelleflere tatbik etmiyecekmisiz de, eskiden 
mükellef olanlara tatbik edecekmişiz. Hangi kai
de, hangi vergi ve hangi hukuk ilkesi, hangi Ana
yasa hükmüne istinaden?.. 

Çok muhterem arkadaşlarım, polemiğe ve de
magojiye gitmemek için arkadaşlarımın bahsetti
ği bu esas mevzudan ayrılarak üzerinde durduk
ları mevzuların izahına girmiyeceğim. Çünkü bun
lar çok yapıldı. Ve belki yine yapılacaktır. Ama 
istirham ediyorum, vicdanlarınıza, idraklerinize, 
şuurunuza ve nihayet bu memleketin evlâdı olu
şunuza dayanarak, ki biliyorum, tamamen bunu 
idrak ederek reylerinizi vereceksiniz, böyle bir 
tatbikata, böyle getirilen teklife rey vermiyelim, 
hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grup adma Sayın Sadrettin Tos-
bi. 

O. K. M. P. GPJTPU ADİNA SADRETTİN 
TOSBİ (Kütahya) — Muhterem arkadaşlarım, 
geçen gün bahsettim, hep aynı hikâye ve zaruret-
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ler tahaddüs etmiş bulunuyor. Bu zaruretler mu
vacehesinde mükelleften bir kan alma ameliyesi 
yapmak hali mevcuttur. Yani kanı olan, kanı ol-
mıyana kan verecek, umumi iktisadi bünye can
lanacak, plân tatbikatı yürüyecek, memleket refa
ha kavuşacak. Bunda hiçbir itirazımız yok. Yalnız 
kan alırken bunun bir usulü var. Ben doktor de
ğilim, ama galiba kan damardan alınır. Şimdi, 
Sayın Maliye Vekili, elinde kan alma aracı, göz 
bebeğine sokup oradan alacağım diyor. Buradan 
kan çıkmaz, aynı zamanda göz de kör olur. 

Şimdi, Fethi Çelikbaş arkadaşımla çok eski 
arkadaşızdır, kırk seneyi mütecavizdir, güç bir 
dâvanın müdafii olarak burada durdu. Ben de 
onun namına düşündüm, acaba nasıl toparlıyacak 
dedim, yine iyi toparladı, çevirdi ve dedi ki, böy
le olduğuna göre, kaziyei muhkeme haline gelmiş 
gibi hipotezi kurdu, oradan yürüdü. Niye öyle 
oluyor? Vergi hukukunda - ben hukukçu değilim 
ama - böyle bir şey yok. Bu tamamen bid'at olur. 
Bu esbabı mucibeden gidecek olursak, o vakit 
niye bir seneye teşmil ediyoruz? Beş seneye teş
mil edelim. Daha fazla varidat elde ederiz. Bi
naenaleyh, bu yolda gitmiyelim. Maliye Vekili 
de kerem- buyursunlar. Bu bid'atı ihdas etmiye-
lim. Para alınacaksa, bunun kendileri daha alâ
sını bilirler. O yoldan gidelim bu parayı alalım, 
buna bir itirazımız yok. Hakikaten buraya gel
diğimiz zaman hamiyet ibrazında hiçbirimizden 
geri kaldığımız yok. Encümenlerde görüşülür
ken, çeşme mi yapılacak, yok efendim on çeşme, 
yol mu yapılacak on kilometre, niye on kilomet
re? Halk kışın toz toprak ve çamur içinde gide
miyor. Bu ne ile olur? Para ile olur. Para ile 
olursa, para çıkacak yolları bilmek ve kestirmek 
de bir hünerdir. Maliye Bakanı hünerbazdır, pa
ra çıkaracak yolu bilirler. Yani bu mesele üze
rinden hem encümeni ve hem de Meclisi sıkma
sın. 

Bir de, tariz saymasın Sayın Fethi Çelikbaş 
arkadaşımız, Sayın Ticaret Bakanı da burada, 
kendisi de birinci derecede rol sahibidir. Bunu bir 
tariz sadedinde söylemiyorum. Yalnız söylemeden 
geçemiyeceğim; döviz rantiyesi nasıl temin edilir, 
memlekete nasıl para girer? Bir nebze bahsetmek 
için söylüyorum, hâtıralarınıza müracaat ediyo
rum. Bu kürsüden ben dedim ki; Şeker 280 do
lar ediyormuş, satmakta ihmal gösteriyor Hükü
met dedim. Bu zabıtlara intikal etti. Sayın Sa
nayi Bakanı çıktı; istihbaratımıza nazaran 300 do-
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lâr olacak, memleketin malını 280 dolara vermem. 
Hattâ yine zabıtlara intikal etti; ben dedim ki, 
Sayın Sanayi Bakanı arkadaşım Devlet kesesin
den spekülâsyon yapacak bir zat olmadığına göre, 
Devletin elindeki enformasyon vasıtaları da bizde 
mevcut bulunmadığına nazaran, sözüne itimat et
memiz ve bu kürsüden şekerin (60 bin ton radde
sinde idi galiba o vakit) 300 dolardan satıldığı 
müjdesini kendisinden almak elbet birgün müyes
ser olacak dedim. 

Arkadaşlar, ıbakın ne oldu biliyor musunuz? 
Şeker 145 dolardan satıldı ve 90 bin tonluk bir 
angajmana girdi Ticaret Bakanlığı ve o za
manı böyle satılan şeker, şimdi klering hesa
biyle satıldı. O faalde Devlet idaresinde bulu-
anan kimselerin dürbin durendiş olmaları ica-
beder. îşte basit bir misal* 13,5 milyon dolar 
kaybı var Hazinenin. Türk parası olarak 135 
milyon Türk Lirası eder. O halde arkadaşlar 
yine eski şeye döneyim, memlekette istihsali 
azaltmak değil çoğaltmaktır. Bir kilo iğin 
şeker altlı kuruşa satılıyorsa, şekerin maliyeti 
on kuruş dahi olsa, iç finansman ile aradaki 
farkı kapatıp bir kuruşluk döviz rantiyesini 
temin etmeli. Bütün devletlerin yaptığı budur. 
Ve Fetlhi ıÇelikbaş arkadaşım yine bu kürsüdenr 
hir müjdede .bulunmuşlardı. Bilmem realize 
oldu mu? Dedi ki ; «ıSümerbank fabrikaların
dan bir tanesini ihracata hasredeceğim, Avru
pa piyasaiannın istediği normda imalâta geçe-
oeğim ve pamuklu ihracedeceğiz, dedi. İşte 
bu yola giderlerse o valkit burada mükellefleri 
tazyik etmeye, yeni vergilerin ihdasına hiç lü
zum kalmaz, memleket ekonomisi kendiliğinden 
inkişaf eder ve meseleler de halledilir. «Bolca 
harçlık, hoşça dirlik.» demişler. Para olmadık
ça Sayın Maliye Bakanı burada ısrar edecek, 
biz temerrüdedeceğiz. Bu işin sonunda hiçbir 
şey çiikmıaz. Bütün mâruzâtım şimdilik bundan 
ibarettir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ıSayın Selâhattin Güven,... Sa
yın Çelikbaş siz grup adına mı konuşacaksınız? 

FETHt ÇBiDtEBAŞ (Burdur) — Şahsım 
admna. 

(SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlarıım, ben konuşmamın mebdele-
rinde de söyledim1. Gaye muayyen gelirlerin te
minine matuftur. Sayın Maliye Bakanı da fi
nansmanlarımızı ve yatramlarımı&ı karşılıyaeak 
kadar parayı temin ederse rahat edecek. Bu-
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rada onumla beraberiz. Ve ben sözlerimin ara- I 
sında dedim ki; her türlü imkânı, her türlü 
çalışmayı yaptıktan sonra buraya gelelim ve 
'milletin karşısına çıkalım, değil elli milyon, 
'bir milyar istiyelim. Bunda hiç kimsenin iti
razı olamaz. Mademki .memleket bekası buna J 
bağlı... Ama evvelâ Devlet olarak her türlü ; 
imkânımızı bir defa yoklıyalum.. Bendeniz ge- ' 
een sen eki, 19ı62 bütçesi görüşülürken Sayın ;, 
Maliye Vekiline gerek kürsüden, gerek otur
duğum yerden bâzı sualler sormuştum. Ta- j 
sarraf... Sayın Maliye Vekili bu mevzu ile bu- J 
rada defalarca. karşılaştığı için çok defa izah 
etti. Fakat bir tek istikametten getiriyor ta
sarrufu. Ne yapalım, cari masrafları kıısama-
yız ya... Bütçede şu kadar -memur var, şu ka
dar masraf var. Yani biz bunu yapamayız. Biz i 
masraflımızı da plân tatbikatına göre yüzde \ 
üe normal nüfus artışına göre ayarlamışız. I 
övle ise bizim yaptığımız tam mâna^ivle bir 
tasarruf anlayışadır. Ben de diyorum ki, Sa-
yın Maliye Bakanına., evet belki her. sen elik 
cari masraflarını plân tatbikatıma uydurmuşuz. 
Ama 1964 yılı bütçemiz dokuz milyarı aşkın 
•bir cari masraf getirdi. Beyler, bu dokuz 
milyar, şu vergiler 'Oİnıaımış olsa, şu -ana ka
dar yani 1963 senesi sonuna. kadar vatandasın 
vergilerle vereceği paranın tümü; yani Tür
kiye Cumhuriyeti hudutları içerisindeki otuz 
•milyon vatandaş ancak cari masrafları karşı-
Ivyabilecek kadar vergi verebiliyor. Şimdi be
nim kasdım,. bu kabarık cari masrafları elek
ten geçirmek lâzımıdır. Ben gayet iyi hatırlı
yorum, iki sene evvel hu kürsüden yapmış 
•olduğum bir konuşmayı arkadaşlarımdan bâ
zıları hatır.lıyacaklardır. Böyle bir tasarrufa 
gitmemiz imkânı yoktur, dedikleri zaman Sa
yın Maliye Bakanı Beye şunu demiştim; her 
şeyden evvel Maliye Bütçesinin merkez kad
rosunu alçın. 

Hafızam beni yanıltmıyorsa, 276 tane ek 
kadroda daktilo vardır. Sualim şu olmuştu; 
sizin 276 tane daktilo makin anız var mı ki, bu 
kadaır daktilo çalıştırıyorsunuz? Bakanlıkta | 
bunları sığdıracak binanız var mı? 176 tane 
de hademe görünüyor. Bunları nereye sığdın- j 
yorsun uz? Bu rakamlar bütçeden alınmış ra- I 
kamlar idi. Ama bunlar hatalı olabilir. 5 yu- J 
karı, 10 aşağı olabilir. Maksat kemiyette de
ğil, keyfiyettedir. Demin de buradan konuşur- | 
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ken, Ziraat Bankası benim istihbaratıma göre, 
öğrendiğime göre ve istihbaratım ela derin bir 
tetkik a dayanmıyor, gazetelerden, .şuradan, bu
radan öğrendim 3,5 milyon. Sayın Bakan ko
nuşmam üzerine derhal telefon 'ettiler ve bu 
kürsüden, çıkıp dediler ki; hayır 'bu 7'50 bin 
liradır. Ben o kanaatte hâlâ değilim, inşallah 
onun dediği olur. Fakat mühim olan 750 bin 
lira değildir. O şekilde harcamaya cevaz veren 
zihniyettir, mühim olan. Bu 750 bin lira ol-
mıyaibilir de 100 bin lira olur, olmasın diyorum. 

Sayım Fethi Çelikbaş yine benim konuşma
larımı hedef alarak, 200 bin lira gazetelerde 
çıktı, Güven arkadaşiinnz da bu meseleyi ciddî 
olarak kürsüye getirdi, dedi. Ben Etibank 
Müessesesiııin Umum Müdürünün yapmış oldu
ğu bir masrafı burada dile getirmek için ko
nuşmadım, bunu takdir edersiniz. Bir mesele
yi izah •etmek için akla gelen ilk misalleri 
verdim. Bu 200 bin lira 36 bin lira, olmuş. Bu 
dahi bence «ılz değildir, -olmamak Lâzımgelir. 
Dört sene bir Bakanın rahatlıkla oturabildiği 
'bir sandalyede, bir odada veya 3 odada veya 
4 - 5 •odalı ve bir katta, Muhterem Umum 
Müdür Bey de lûtfetseydi, biraz da'ha otur
saydı. Ama, takdiri ilâhiye bakınız yeni Enerji 
Bakam oturdu, masraflarda havaya gitti. 

Sayın Üelikbaş gene müdafaasını yaparken, 
böyle büyük ve ciddî bir Devlet müessesesini 
böyle ulu orta kürsüden tenkid etmiyelim, bu
raya gelecek insanların.şevkini, azmini, çalışma 
arzusunu kırarız... Doğrudur, onunla beraberiz. 
Ancak buraya gelen insanların da her hangi bir 
muameleden dolayı, yine Sayın Çelikbaş'm ver
miş olduğu rakamdan söyliyeyim, 9 milyon bir 
ihalenin 2 ııcı veya 3 ncü etabında, kademesinde 
Devlete 9 milyon, Hazineye 9 milyon kâr temin 
etmiş. Eh, 36 bin lirayı da yiyiversin artık, mâ
nâsına mı kullandı, pek anlıyamadım. Yani 
36 000 lira geniş olmasını veya harcamış olması
nı, 9 milyonluk bir gelir temin etmiş veyahut-
ta bir masrafı kısmış olmasiyle telif etmeye 
kalktı. Mesele o değildir k i ; elbette vazifedir, 9 
milyon, 90 milyon, 900 milyon temin edecek. Eli
ne 6, 5 - 7 milyarlık Devlet müessesesi verilmiş
t ir ; menkul, gayrimenkul ve nakit olarak. El
bette Devlete kâr temin etmek mecburiyetinde
dir.. Bunun başında olan mühendis arkadaşları
mızda, Sayın Çelikbaş gayet iyi bilir, tatminkâr 
para alır. Hakikaten Türkiye sathı üzerinde en 
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kalifiye para alan arkadaşlarımızdır. Helâl ol
sun, o tarafına bir diyeceğimiz yok. Ama böyle 
keyfi tasarrufları da ben Maliye Bakanı, sade
ce Muhterem Ferid Beyi ikaz etmek zımnında 
söyledim. Kendisi diyorlar ki, biz bir İktisadi 
Devlet Teşekkülünü kontrol etmek yetkisine sa
hip değiliz. Evet; belki bir Maliye Bakanı ola
rak kontrol etmek için gidip Maliye müfettişini 
gönderemiyorsunuz. Kanun müsait değil. Ama 
Bakanlar Kurulunda, Bakan arkadaşları nezdin-
de; «arkadaşlar biz bir bütçe getirdik, fakat şu 
tarafı açık, şu tarafı deliktir. Binaenaleyh, siz
ler kendi kumandanız altında olan bütün mües
seselerde son derece tasarrufa gideceksiniz.» di
yebilir. Sayın Başbakan da daha ilk Hükümet 
kurulduğu zaman kemerleri sıkacağız, vatandaş
ta kemerlerini sıkacaktır, dedi. İyi, zaten vatan
daşın kemerini sıkmasını kendisine bırakmadık 
ki. Biz uçkurun iki ucuna asıldık, habise sıkıyo
ruz. Taki ipi kopsun diye. Eh lütfetsin de Hükü
met ve Devlet mekanizması da biraz kemerini 
sıksın, hiç değilse göbek bağlamasın. Şimdi ne
rede ise Devlet mekanizması kemer kullanmıyor, 
askıya döndü. Çünkü o derece göbek büyüdü 
ki, bizim gibi böyle 9 milyonluk bir câri masra
fın altından, 30 milyonluk nüfus, senede 48 mil
yar millî hâsılası olan bir nüfus kalkamaz. Bu 
mümkün değildir, öyle ise bu kanalları tıkaya
lım. Bunlar için şelüller, yollar namütenahi var. 
Sayın Maliye Bakanı Ferid Melen Beyefendi bu
nu gayet iyi bilirler. Devlet müessesesi denilin
ce, Devletçilik denilince mutlaka muayyen ya
tırımları Devletin yapması, bir kısmını da hu
susi sektörün yapması diye anlamıyoruz, biz. 
Benim anladığım, Devlet vatandaşın yapamıya-
cağı ve plânın şu veya bu şekilde icabettirdiği 
ve vatandaşın elini uzatamıyacağı işleri yapacak
tır. Devlet Demiryolları bir müessesedir. Millî 
gayelere hizmet eden, âmme hizmeti yapan bir 
müessesedir. Ama bunun 30 bin defa fevkinde 
olan ve bunları yapabilecek hususi sektör Tür
kiye'de mevcuttur. Bir tren istanbul'dan 1.50 li
raya getiriyor Ankara'ya bir vatandaşı. Ama, 
Mas otobüsleri 25 liraya getiriyor. Ondan çok 
daha konforlu, ondan çok daha alâkalı, ondan 
çok daha temiz. Şimdi bu hizmeti illâ yapacağını 
diye Devletin 10 - 11 milyar lirasını al, ondan 
sonra da her (sene bütçenin karşısına, benim 400 
milyon lira zararım var diye çık. Bu da tekabbiil 
edilsin. Bu açıklar da vatandaşın sırtından temin 
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edilmeye çalışılsın. Bu zihniyet olmaz. Sayın Me
len Bey, bu eski devirlerde de böyle idi, biz mi 
yaptık bunu diyor. Canım kim yaptı ise yaptı. 
Şu gün bu tatbikattan siz Maliye Vekili olarak 
lütfen uzaklasın; madem benimsemiyorsunuz 
uzaklasınız, bundan. Üçüncü sene oldu. Dört ola
cak, beş olacak, altı olacak. Bu dediklerimizde 
bu kürsüden bir hoş seda kabilinden uzaklaşıp 
gidecek. Siz bu kanunları çıkaracaksınız Bey
efendi. Buradan biz ne kadar söylersek söyli-
yelim çıkaracaksınız. Ama lütfedin 1965 - 1966 -
1967 senelerine medar olacak tatbikatın içine gi
riniz lütfen; bunu istirham ediyoruz. Geçmişin 
geleceğin hesabını burada yapacak değiliz. Bir 
Maliye Bakanı olarak size düşen, vazifeyi yap
tınız, buraya getirdiniz. Ama Meclis kabul et
mezse o zaman söylersiniz. 

Gayet iyi hatırlıyorum, İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve müesseselerinin kontroluna ait ka
nun halâ komisyondan çıkmadı diye şikâyet et
tiniz, haklısınız. Ama şunu bizzat biliniz k i ; hiç 
komisyon masalarından kalkmadınız, sandalye
nize dahi oturamadmız. Mütemadiyen Riyasete 
Öncelik, ivedilik talepleri her dakika sizden ge
liyor. Hepsini tercih edip getiriyorsunuz. Bun
ları da Yüce Meclis görüşüyor. Neden bütün 
bunların vabali Yüce Mecliste olsun Sayın Ba
kan, lütfen Hükümet olarak komisyonları takib-
ettirin. İstediğiniz istikamette yaptırıyorsunuz. 
24 saatte bu memlekette kanım çıkarıldığı vâki. 
Hatıralar çok eskimedi. Lütfedin, madeni bu ka
dar lüzumludur, Hükümet Riyasetten rica etsin, 
Komisyondan rica etsin, kendi arkadaşlarından 
rica 'etsin. Komisyonlar toplansın, hayati 
ehemmiyeti haiz olan kanunları çıkarsın. 
Ama, bu istikâmette en ufak bir çalışma yap
mazsanız, o zamiaın burad'a da uluorta, bun
ları Meclisin bu işteki hatasına hamletmeniz, 
sureti katiyede tasvibedilen bir hareket olmaz. 
Benim kanaatim ö.. Ve ben tekrar söylüyorum, 
hulasaten, benim sözlerim Ziraat Bankasını, 
Etibankı şunu veya bunu tenkid etmek, hata
larını ortaya dökmek değil. Bir zihniyeti or
taya koymak. Bu Ziraat Bankasında var, ikti
sadi Devlet Teşekküllerinde, hepsinde var. 
Devlet Denizyollarında, Devlet Demiryolların
da var, her yerde var. Tensikat yapmak müm
kün değil. Hep beraber bir anaya gelirsek 
mümkündür. Ama sizin yaptığınıza biz itiraz, 
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bizim yaptığımıza siz itiraz ederseniz elbet-
teki mümkün olmıyacaktır. Fakat kafa kafaya 
verdiğimiz zaman mesele hallolur. Nasıl her 
sene Devlet cari masraflarını artıran 5 - 20 
bin kişi memur olarak kadrolara almıyor? 
Lütfetsinler bunu almasınlar. Devlet Demir
yollarının 68 000 lik kadrosunu her sene be
şer bin absorbe ederek diğer Devlet teşkilâ
tının ihtiyacına dağıtsınlar. Bu da mı olmaz? 
Ama nerede. Biz buraya bir Devlet Demiryol- J 
lan meselesini bir Parlâmento meselesi olarak 
getiriyoruz; 33 lokomotif hâdisesi gibi. İki 
parti, üç parti. Biri bir tarafı tutuyor; biri 
bir tarafı tutuyor. 

BAŞKAN —• Sayın Güven; geçici birinci 
madde hakkındaki fikirlerinizi serd edin. Tümü 
ü/erindeki konuşmalar bitmiştir, malûmuâliniz. 

SELÂKATTİN GÜVEN (Devamla) — Bey
efendi oraya getiriyorum lâfı. 

BAŞKAN — Hayır; ben geçici birinci mad
de üzerindeki fikirlerinizi rica edeceğim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Bu konuş
ma madde hakkında değil mi? 

BAŞKAN — O tümü üzerindeki Sayın Kap
tan. O zaman konuşuldu. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Devamla) — Efen
dim, ben öyle ise affedersiniz, kısaca toplı-
yalım. Kasdım; şu memleketin parasını, eme
ğini bir araya getirip güzel bir hamur, güzel 
bir şey yapalım da halk ve millet rahat etsin. 
Maliye Vekili gelecek sene de karşımıza çıkma
sın, yine vatandaşın gırtlağına sarılmıyalım, lüt
fetsin. Biz çok kötü durumdayız. Kendisi milletve
kili olmadığı için bu ıstırabı hissetmiyor, çok ra
hatlıkla konuşuyor burada. Milletin sırtına 
mütemadiyen yüklenmek günahtır. 1965 de ne 
yapacağız? Bu sefer 80 sene evvelki borçlara 
veya muamelelera mi rüeu edeceğiz? Ne yapa
cağımızı bilmiyorum. Bizi bu kadar müşkül 
duruma da sokmasın. Lütfetsin, Maliye Vekili 
bu mevzuları çok iyi bilen bir insandır. Gele
cek sene bütçede tekrar vergilerle karşımıza 
çıkmasmlar. Ve benim bütün ricanı, konuşma
mın gayesi budur, bu olacaktır. Onun için 
Sayın vekillerden, sayın sözcülerden rica edi
yorum. Ben ortaya bir lâf attım, bir yarayı 
deştim ve o yaranın iyileşmesine medar ola
cak konuşmalar yapacaklarını zannettim. Fa
kat maalesef gördüm ki, bir müdafaa barikatı 
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gibi, gerek Maliye Bakanı ve gerekse Ticaret 
Bakanı «o zaman öyle değil, bu rakamlar 
böyle değil, bizim devrimizde böyledir» -diyor
lar. Bırakalım bunları. Çok -rica ediyorum 
Bakan Bey 'arkadaşlarımdan, lütfetsinler bu 
yaraya birazcık parmaklarını bassınlar. İçe
risindeki acı ve ıstırapları biraz dışarıya atsın
lar, deşarj etsinler. Lütfetsinler. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesi var, okutu
yorum 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Aleyhinde 
söz liıst'iyorum. ( «Sen de hep aleyhinde konu
şursun» sesleri.) 

Sayın Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir. Müzakereler kâ

fidir. Yeterliğin oya konulmasını arz ederim. 
Saygılarımla, 

Tokat 
Reşit önder 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Diler, buyu
runuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlarım; ben yüksek huzurlarınızı işgal 
ettiğim zaman bir arkadaş hep aleyhinde mi 
söylüyorsun şeklinde bir ithamda bulundular. 
Haddizatında hakikaten ben hep aleyhinde 
konuşuyorum. Çünkü grup sözcüleri müte
madi şekilde çıkıyorlar ,burada karşılıklı bir
birlerine' ver yansım ediyorlar. Aynı şeyleri 
tekrar ediyorlar, milletvekillerinin konuşmala
rına imkân vermiyorlar. Binaenaleyh, bu ba
kımdan bir adaletsizlik, haksızlık meydana ge
liyor. Milletvekillerinin fikirlerini ifade etme
lerine imkân vermiyorlar ve dolayısiyle va
ziyet de ıtaıvıaızzuıh 'etmiyor. Tavazzuh eıtmıodiğti 
için de kanunlar lâyikı veçhile çıkmıyor. Esa
sen bu maddenin müzakeresinde söylenmesi ik
tiza eden şey memleketimizde halihazırda nıev-
cudolan demokrasi hastalığıdır. Bugün eğer 
demokrasi hastalığı... 

BAŞKAN — Esasa girmeyin, Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Anlatmaya 

çalışıyorum. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesinin (aleyhinde 

konuşacaksınız. 
NİHAT DÎLER (Devamla) — Eğer söyliya-

eeğim şey, yeterlik önergesi dolayısiyle, mad-
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de ile ilgili değilse, burada konuşanların çoğu ı 
madde ile ilgili olmıyan, tümü üzerinde... 

BAŞKAN — îzah etmeyiniz, önergenin aley
hinde.. 
., NÎHAT DİLER (Devamla) — Tümü üze
rinde konuşmam lâzım.. I 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, burada Maliye Bakanı buyurdular-
ki, biz hakikaten memleket olarak geri kalmış M \ 
bir memleketiz. Verginin bugüne kadar tatbik j 
edilen prensiplerini yerine getirmek bizim 
için mümkün değildir. Zımnen öyle ifade -atti- I 
ler. Bdz plânlı kalkınmıya mecburuz. Plânlı 
kalkınma içerisinde g-erekli finansmanı temin 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu sebepten bu mad
de ile vergi yükünün makabline teşmilini is
tiyoruz. Plânlı kalkınmanın ve plânımızın te
mel unsurları şudur : «Demokratik düzen içeri- I 
sinde sosyal adalete uygun, plânlı kalkınma.» 
«Demokratik düzen» denildiği zaman ne ek- I 
seriyetin ve ne de ekalliyetin tahakkümü ba
his* mevzuudur. Her partinin kendisine mah
sus fikirlerinin bu Meclis içerisinde mâkes 
bulması ile bu düzen mümkün olabilir. 

İşte, bugün Meclis olarak karşılaştığımız 
güçlük bundan ileri gelmektedir. Birinci mad
denin makabline teşmil edilip edilmemesi hali, 
eğer bir külfet ise, 'eğer Anayasaya aykırı bir 
madde ise, ve memleketin kalkınması bakımın
dan da bu zaruri ise, yalnız bir parti buma kat-
lanmamalıdır. Hükümet kendi, bugünkü teş
kil tarzını değiştirmelidir. Karma Hükümet 
halinde yeniden ortaya çıkmalıdır ve bu şe
kille Anayasaya aykırı olsa dahi, bu mem
leketin kalkınması hususunda bir külfeti be
raber yüklenmelidirler. Aksi halde bu çıkartı
lan kanunlar hiçbir zaman için vatandaşın 
üzerinde müspet tesir icra etmiyeeektir. Bir 
taraf başka şekilde bir mütalâa yürütecek, 
öbür taraf 'başka şekilde bir mütalâa yürüte
cek ve memleketin iktisadiyatı bundan zarar 
görecektir. İşte hu hususları ifade etmediler. 
Aydmlanmamıştır. Bu bakımdan önergenin 
aleyhindeyim. Reyimizi bu şekilde istimal et
menizi arz ve rica ederim. Hürmetlerimle, (Orta 
sıralardan ve sağdan alkışlar.) 

1 i AŞK AN — Yeterliği oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edi'kniştir. | 

14 . 4 . 1964 0 : 1 
Muhterem arkadaşlarım, Komisyon verilen 

önergelerin ışığı altında maddeye arzu edilen 
önergelerdeki şekli vermiştir. Gerek geçici 1 nci 
madde hakkındaki raporu, gerekse ımetni bir 
daha tekrar okutuyorum İki, önerge veren ar
kadaşlarımız önergeyi okuduktan sonra «anıyo
rum ki, geri alacaklardır. Çünkü, kendi ver
dikleri önergeye uygundur. 

Lütfen dinleyiniz raporu. 
«Tasarının geçici 1 nci maddesinin (A) fık

rası hükmü kaldırılarak zirai kazançlarla 
ilgili değişikliklerin de 1964 takvim yılından 
itlilbaren Uygulanması kabul edilmiştir.» 

BAŞKAN — (A) Fıkrasının kaldırılması 
hakkında 15 imzalı Sayın Gürsan ve arkadaşla
rının bir takriri vardır. Geçici 1 nci maddeyi 
okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun; 
a) 1, 2, 3, 4, 5 ve 10 ncu maddeleri 1964 

takvim yılı başından; 
b) Diğer maddeleri 1 . 3 . 1964 tarihinden 

itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — îrfan Baran arkadaşımın da 
böyle biir önergesi vardı aynen kabul edilmiş... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bir de İlyas 
Seçkin'in önergesi olacak. 

BAŞKAN — Var efendim, okutacağımı. 
Arkadaşlar, ben Komisyonun raporunu ve 

ımetnini okuttum. Şimdi verilen önergeleri bir 
bir 'okutuyorum ki, belki önerge sahipleri öner
gelerini bu takdirde geri alacaklar. 

Nihat Diler Beyin önergesinden başlıyoruz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) —. Esbabı muei-

besi de okunsun. 
BAŞKAN — Peki Nihat Bey. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici birinci madde (A) bendimin kaldırıl

ması H. 
1. Her hâdisenin hukukî hükümleri, hâdise

nin vukubulduğu tarihte meri olan kanuna tâ
bidir. (Medeni K. meriyete vâzı K.) 

2. Usul hükümleri müktesep hakları ihlal 
etmemek şartiyle makable teşmil edilebilir. 

(H. U. M. K. 578) 
3. İşlendiği! zaman kanunu ile sonradan 

neşrolunan kanun hükümleri biribirinden farklı 
ise failin lehinde dlan kanun tatbik ve infaz 
olunur. (T. C. K. 2) 
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4. Kimse işlenmediği zaman yürürlükte bu

lunan kanun suç saymadığı fiilden dolayı ceza-
landırılamaz. (Anayasa Madde 33) 

5. 1950 takvim yılından evvelki zaman
larda vukubulan faaliyetlere ait vergiler eslki 
hükümlere göre alınır. (5421 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, Geçici madde 1.) 

6. 1961 takvim yılından evvelki zamanlar
da vukubulan faaliyetlerin vergilendirilmesinde 
eski hükümler uygulanır. (193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, Geçici madde 1.) 

7. Yeni Anayasamız, cezanın makabline teş
mil edilmemesi prensibini kabul etmiştir. (Kişi 
güvenliği, hak arama hürriyeti, tabiî yargı y o ^ , 
isbat hakkı) gibi hakların korunması ile ilgili 
hükümleri gösteren I ve III bölümde yer aldığı 
için vatandaş aleyhine sonuç doğuracaktır. 

Anayasa ibakımından ,bu sebeple yersizidir. 
Kişinin temel hak ve hürriyetleri Anayasanın 
ruh ve maksadına uygun şekilde sınırlanabilir. 

Anaya&a 11 nci madde : 
Kanun kamu yararı, genel ahlâk, kamu dü

zeni, sosyal adalet, millî güvendik gibi sebepler
le de olsa bir hak ve hürriyetin özüne dokunu
lamaz. 

Müktesep hak da kişinlin temel haklarından 
biridir. Ceza Kanunundan, Ceza Hukukunda ve 
Anayasanın yukarıya çıkardığımız hükümlerin
de vergi hukulkiyle bir benzerlik vardır. Geçi-
ıci birinci madde yukarıya çıkardığım mevzu 
hukuka ve hukukun umumi prensiplerine ve 
Anayasaya aykırıdır. İstihsal için ve asgari 
emniyet ve istikrarı bertaraf ettiğinden âdeta 
bir müsadere (kanunu mahiyetinde iptidai bir 
vergi durumuna düştüğünden geçici 1 nci mad
denin (A) bendinin tasarıdan kaldırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Sayın Diler; Komisyonun tek
lifi önergenize uygun olduğu için geri mi alıyor
sunuz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet, geri alı
yorum. 

BAŞKAN —• Komisyonun getirdiği metin 
önergelerine uygun olduğu için geri alıyorlar 
önergelerini Sayın Diler. 

14 . 4 . 1964 O : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Geçici birinci 'maddenin (A) bendinin mad
deden çıkarılmasının oya sunulmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Bolu 
Kâmil İnal 

BAŞKAN — Diğer önergelerin hapsini oku
tuyorum. 

Sayın İnal? Yoklar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişik

likler derpiş eden tasarının geçici 1 nci madde
siyle çiftçilere ait vergilerin 1963 yılma da tej-
mili tasarlanmıştır. Yeni mükellefiyetlerin ve 
^ergilerin geçmiş yıla da teşmili hukuk esas'a-
rıua ve hakkaniyete aykırıdır. Tatbikatta da 
zorluklar ve ihtilâflar doğuracaktır. 

Bu itibarla tasarının geçici 1 nci maddesinin 
(A) bendinin aşağıdaki şekilde taıshiihan kabu

lünü arz ve teklif ederiz. 
C. K. M. P. 
Grupu Adına 

Konya 
irfan Baran 

Geçici madde 1. — Bu kanunun; 
a) 1, 2, 3, ve 10 ncu maddeleri 19C4 takvim 

yılı, 
İb) 4 ve 5 nci maddeleri 1964 takvim yılı 

başından; 
c) Diğer maddeleri 1 . 3 . 1964 tarih'inlden 

itibaren uygulanır. 
BAŞKAN — Sayın Baran, Komisyonun ge

tirdiği metin sizinkine tedabıık ediyor değil mi ? 
İRFAN BARAN (Konya) — Evet, geri alı

yorum. 
BAŞKAN — Onun için önergenizi geri alı

yorsunuz. 
Zaten arkadaşlar, önergelerinizi komisyona 

vermiştik. Komisyon maddeyi bu iade ettiğimiz 
önergelerin ışığı altında tedvin etti, getirdi. 

Yüksek Başkanlığa 
Tetkik ve müzakeresi yapılmakta olan «193 

sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümlerin eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısı» geçici birinci maddesinin «a» fıkrası ver
giyi 1963 yılma da teşmil etmektedir. Tamamen 
malî mülâhazaya dayanan bu teklifin hukuk 
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prensipleri ile izahı mümkün olmadığı gibi, ver
ginin dayandığı prensiplerle ve adalet ilkele
riyle de telifi mümkün değildir. Bu bakımdan 
İm fıkranın aşağıdaki şekilde tadilen kabulünü 
arz ve teklif ederiz. 

Teklif edilen şekil : 
a) 1, 2, 3, 10 ncu maddeleri 1964 takvim 

ydı, 
Adana İzmir 

Ahmet Savrun İhsan Gürsan 
Kastamonu Maraş 

Sabri Keskin Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Gürsan, komisyon metni
ne tetabuk ettiği için önergenizi geri alıyor 
musunuz?.. 

İHSAN GÜRSAN (İzmir) — Geri alıyoruz, 
efendim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Aynı ma
hiyette olan önergeleri okutmaya lüzum yok, 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Okutmaya mecburuz Sayın 
Kaptan, zabıtlara geçiyor. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1963 takvim yılı geçmiş bu yılın kazançları

na mütaallik Gelir Vergisi beyannamelerinin 
verilme süresi 'M . 3 . 1964 tarihinde sona er
miştir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişik
lik yapan tasarının geçici 1 ve 2 nci maddele
riyle veni ölçülere göre yeniden mükellefiyete 
girecek çiftçilerin 1963 takvim yılına ait ka
zançları vergive tabi tutulmaktadır. 

Bu maddelere göre çiftçilerin beyana davet 
edilmesinde ve yeni ölçülere göre geçmiş yıl 
için kavranmasında gerek, idare, gerekse mükel
lefler bakımından, güçlük bulunduğundan, 

Geçici birinci maddenin a ve b fıkralarının, 
«a - 3 ncü ve 10 ncu maddeleri 1963 takvim yılı, 

b) 1, 2, t ve 5 nci maddeleri 1964 takvim 
vılı basında» tarzında değiştirilmesini, c fıkra
sının aynen ipkasını; geçici ikinci maddenin ta
sarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

G. H. P. Grup 
Başkanvekili. 

Fethi Çelikbas 

O. II. P. Grup 
Başkanvekiü 

)r. Kemali Bay azıt 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt; 
önergeniz kalacak mı efendim? 

bu vaziyette 

14 . 4 . 1964 O : 1 
KEMALÎ BAYAZIT (Maraş) — îlyas Seç

kin'e katılıyoruz efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının komisyonca değiştirilen geçici 
1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz fe teklif ederim. 

O. II. P. Grupu adına 
Ankara 

îlyas Seçkin 

Geçici madde 1. —• Bu kanunun; 
a) 3 ve 10 ncu maddeleri 1963 takvim yılı, 
b) 1, 2, 4 ve 5 nci maddeleri 1964 takvim 

yılı başından; 
c) Diğer maddeleri 1 . 3 . 1964 tarihinden 

itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın îlyas Seçkin üç ve onun
cu. maddede; «1963 takvim yılında» olmasını 
teklif ediyor. Yani Maliye Bakanının teklifi 
gibi değil mi efendim. Komisyon ayrı, îlyas Seç-
kin'in teklifi ayrı. Şimdi başka, teklif var, onu 
okutuyorum : 

1 . 4 . 1964 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının geçici birinci maddesinin, vergiyi 
1963 yılma teşmil eden (a) fıkrası hükmünün 
geçici maddeden çıkarılmasını öngören takriri
mizin acık ova konulmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir 
İhsan Gürsan 

Kastamonu 
Osman Z. Oktay 

Giresun 
Ali Köymeıı 

Rize 
W rol Yılmaz Akçal 

Maraş 
Ali Hüdaioğlu 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

istanbul 
Hüsamettin Tiyansan 

istanbul 
Abdu rr ah man Yazgan 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

izmir 
Muzaffer Döşemeci 

Rize 
Oevat Yalçın 

Rize 
Arif Hikmet Güner 

İçel 
Celâl Kılıç 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

istanbul 
Naci Ökten 

istanbul 
İbrahim Abak 

Adıvaınan 
Ali Turanlı 

BAŞKAN — Sayın Gürsan açık oy teklifi
nizi bu durum muvacehesinde geri alıyor mu
sunuz?.. 
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İHSAN OÜRSAN (izmir) — Komisyonun 

teklifi ve kanaati, bizim teklifimize uygun ol
duğundan açık oy teklifimizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bir komisyonun getirdiği metin var, bir de îl-
yas Seçkin arkadaşımızın, zannederim Maliye 
Bakanının teklifine uygun bir teklifi var. 

Şimdi komisyonun teklifi üzerinde müzake
releri yaptık; komisyonun teklifi arkadaşları
mızın önergelerine uygun geldiği için önergele
rini geri aldılar. Sayın Kâmil inal arkadaşımı
zın teklifi de zaten komisyonun getirdiği metne 
uygundur. Yalnız Sayın t]yas Seçkin arkadaşı
mızın teklifi komisyonun getirdiği teklife uy
gun değildir. 

Komisyon katılıyor mu efendim bu teklife, 
Ilyas Seçkin arkadaşımızın teklifine? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) :— Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ilyas Seç.kin'in, teklifi
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... 98 e karşı 122 
oyla önerge kabul edilmemiştir, efendim. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum, komisyonun getirdi
ği maddeyi, kabul edenler... Etm.iyen.ler... Mad
de kabul, edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi, hakkındaki rapo
ru okutuyorum, ikinci maddeyi komisyona ver
miştik : 

«Geçici 1 ııci maddedeki yapılan değişiklik 
sebebiyle geçici 2 ııci madde kaldırılmıştır.» 

BAŞKAN — Efendim, komisyon ikinci mad
denin tayymı yeni metinle getirmiştir. Esasen 
Kemali Beyazıt arkadaşımız da teklifinde bu 
ikinci maddenin tayymı istiyordu, ikinci mad
denin metinden çıkarılmasını oylarınıza sunu
yorum, kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. Madde sırası ona göre tashih edile
cektir. Üçüncü geçici madde ikinci geçici mad
de olarak okunacaktır. 

Efendim, 3, 4, 5 nci geçici maddelerin, ge
çici 2 nci madde tayyedildiğine göre 2, 3, 4 ncü 
geçici maddeler olarak yazılmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

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

Yürütme 
MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında leh ve aleyhte söz 
istiyeıı? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tasarının aleyhinde buyurun, 
Saym Diler. 

NÎHAT DİLER (-Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanunun tümü üzerinde grup söz
cüleri ve diğer arkadaşlar kendi kanaatlerini 
ileri sürdüler. Ben de kanunun müzakeresinden 
çıkarılan neticeler ve dolayısiyle kanunun tümü 
üzerinde kendi kanaatlerimi açıklıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, geçmişte tevali ve te
madi eden menfi... 

BAŞKAN — Sayın Diler, bir noktayı rica 
edeceğini. Yüksek malûmunuz, tümü üzerindeki 
konuşmaların hepsi bitmiştir. Tasarının lehinde 
ve aleyhinde en son konuşmalar reylere müessir 
olacak şekilde, yani reyinizin ihsası babında bir 
toparlama olacaktır. O bakımdan tümü üzerin
de konuşmamanızı rica edeceğim. 

NÎHAT DÎLER (Devamla) — Beyefendi 
ben belirli çizgiler üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Evet, lütfen ve tümü üzerinde 
olmasın. 

NÎHAT 'DİLER (Devamla) — Geçmişte te
vali ve temadi eden menfi, makus tarihî ve içti
mai hâdiseler neticesinde maalesef iktisadi ba
kımdan geri kalmış memleketler meyanma düş
müşüz. Bundan kurtulmak için plânlı kalkınma
yı kabul etmişiz. Plânlı kalkınmanın ve plânın 
bir icabı olarak da bu kanun tasarısının kanun
laşmasını Hükümet talebetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, plânlı kalkınmanın 
şart ve unsurlarını bu sebeple gözden geçirmek 
mecburiyetindeyiz. 

Plânın temel prensibi şudur : Demokratik 
düzen içinde sosyal adalete uygun, yüzde 7 hı
zı temin edecek plânlı kalkınma, Bu esas pren-
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sip bilhassa ehemini mühimme göre sıralarsak baş
ta demokratik düzen sonra sosyal adalete uygun 
hareket, bilâhara yüzde 7 kalkınma hızını mey
dana getirecek plânlı kalkınma halinde sırala
nır. 

Demokratik rejimin yerleşmesi iyin 19 sene
den beri mücadele edilmektedir. 1950 de gizli oy, 
açık tasnif sistemine dayanarak şeyini yapıldı, 
binnetice birçok kimselerin beyanatlarına göre 
seçim sisteminin ekseriyete dayanması dolayı-
siyle, ekseriyetin tahakkümü neticesinde parti
ler arasında mücadele oldu. Bunun neticesinde 
de 27 Mayıs İhtilâli meydana geldi. 27 Mayıs İh
tilâlinden sonra yeni bir Anayasa ve nispî seci
mi kabul eden Seçim Kanunu ısdar edildi. Nis
pî seçimde de her fikir sahibi kütlenin temsil
cisi Mecliste bulunacak, kendi fikirlerini Meclis
te ortaya koyacak, muayyen dâva ve meseleler
de partiler fikir mutabakatlarına ulaşacaklar, 
Koalisyon Hükümeti kuracaklar, el ele vermek 
suretiyle memleket meselelerini halledeceklerdir 
dendi. 

Bu fikrin şampiyonluğunu bilhassa bugün
kü Hükümeti kuran parti mensupları yaptılar, 
Fakat bugün bu şampiyonluğu yapan partinin 
mensupları ille de benim fikrim üstündür, benim 
fikrimden daha üstün memleket hayrına bir fi
kir yoktur, gerekçesi ile el ele vermekten... 

BAŞKAN — Sayın Diler, bununla, kanun ta
sarısının ne alâkası var ? 

NİHAT DİLER (Devamla) — Ben plânın 
temel prensipleri üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Olmaz efendim... Kanunun tü
mü üzerinde bile koııuşmıyacaksmız. Partinin 
şampiyonluğunun, nispî temsilin ne alâkası var? 

NİHAT DİLER (Devamla) — İki' kelime ile 
netice anlaşılacaktır. 

BAŞKAN — Bağlayın lütfen, okumayın, ke
serim; bağlayın. 

NİHAT DİLER"(Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, benim esasen burada durmak iste
diğim nokta; hakikaten plânın temel unsurları
dır. Temel unsurlarından biri demokratik düzen 
içinde sosyal adalete uygun kalkınma, Demok
ratik düzenin meydana gelmesi için her partinin 
fikrinin bu Meclis çatısı altında muhterem ol
duğunu kabul etmektir. Bugün bu vergileri te
sis ederken; verginin umumi prensiplerine - ma
liye ilminin tervicettiği mânada - uygun harc-
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ket etmek mecburiyeti vardır. Fakat biz, bu
gün memleket olarak geri kalmış bir memleke
tiz. Hakikaten Maliye Vekilinin beyan ettikle
ri bu bakımdan doğrudur. Belki verginin eşit
lik prensibi, sosyal adalet prensibi, verimlilik 
prensibi ve aynı zamanda elastikilik prensibi gi
bi vergi hukukunda, verginin temel prensibin
de; gözetilmesi lâzımgelen hususlar burada na
zarı itibara alınmıyabilir. Fakat, mademki biz 
demokratik düzeni, plânımızın temel mefhumu 
olarak kabul etmişiz, bu temel prensibin icabı
na göre de partiler olarak •elele vterip (bu güç
lükleri beraberce yenmek mecburiyetindeyiz. İş
te bu kanun tasarısı, esas itibariyle modern ver
ginin usul ve prensiplerine aykırıdır. Usul ve 
prensiplerine aykırıdır. Çünkü, asgari bir vergi 
tesis etmektedir. Asgari vergide verimlilik yok
tur. Evvelce de beyan ettiğim üzere, bugün mem
leketin büyük bir kısmının kadastrosu yapılma
mıştır. Kadastrosu yapılmadığı için vatandaş 
herhangi bir şekilde, «Ben bu asgari vergiye ta
bi değilim» şeklinde bir beyanda bulunduğu tak
dirde, bunu kontrol etmek istiyen malî merciler, 
gidecekler vatandaşın arazisini doğrudan doğru
ya ölçecekler, hendesî bakımından, ancak on
dan sonra vatandaşın beyanının doğru olup ol
madığını tesbit edecekler. Bu takdirde de Ma
liyenin katlanacağı külfet-son haddine gelecek
tir. 

İşte bu bakımlardan gerek verginin eşitlik, 
gerek sosyal adalet, gerekse verimlilik prensibi- "' 
ne ve ayını zamanda elastikiyet prensibine aykı

rıdır. Bu bakımdan bu kanunun çıkması, vergi
nin umumi prensiplerine aykırı olduğu gibi ev
velden beri sosyal adalet prensibinin bayraktar
lığını yapan kimselerin de iddia ettikleri fikir
lere aykırıdır. Esasen vergi, haddizatında sosyal 
adaleti tecelli ettiren yegâne bir vasıtadır. Va
tandaş kendi gerçek geliri üzerinden vergi ve
recek ve bu gerçek gelirini Devlet tahsil edecek, 
Devletin varidatı artacak, bunun neticesinde iş
siz, topraksız vaziyette olan vatandaşlara iş bu
lacak, süratli şekilde bir sanayileşmeye doğru gi
dilecek, o suretle hem topraklının, hem topraksı-
sııı hem Devletin ve hem de aynı zamanda işsi
zin hakkı doğrudan doğruya vergide tecelli ede
cektir. 

Halbuki bu vergi sosyal adalet prensibine 
de aykırıdır. Vatandaşın gerçek geliri üzerin-
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den vergi alınmasına imkân bahşetmemektedir. 
Haksızlık ve adaletsizlik olacaktır. 

Netice itibariyle ziraatte azalan verim kanu
nu da buna eklersek, aynı zamanda bugünkü zi
rai kazancı temin eden vatandaşların içinde 
bulunduğu durumunu da buna eklersek; bu 
takdirde daha vahim bir netice meydana gele
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen bağlayın. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Bağlıyorum 

«efendim. 
Muhterem arkadaşlar, bugün hakikaten zira-

&tle meşgul olan vatandaşlar murabahacıların 
«elinde büyük bir ıstırap çekmektedir. Ziraat 
Bankası haddizatında murabahacıların, tefecile
rin eline geçmek için, vatandaşları bunların elin
den kurtarmak için kurulmuş bir teşekküldür. 
Fakat maalesef bugün Ziraat Bankası.... 

BAŞKAN — Sayın Diler, Ziraat Bankası ile 
bir alâkası yok, Sayın Diler.. (Alkışlar) 

. NİHAT DİLER (Devamla) — Beyefendi 
jnüsaa.de buyurun, tamam efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim hiç alâkası yok. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Beyefendi 

Müsaade edin arz edeyim. 
BAŞKAN — Ziraat Bankası ile, Ziraat Ban

kasına olan borçlarla ne alâkası var. (Alkışlar) 
NİHAT DİLER (Devamla) — Eğer bu ver

gi alınırsa diyorum, memleketin ekonomisi üze
rinde bu şekilde... 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşuyorsu
nuz, kanun tasarısının tümü üzerinde olsa belki 
aklım erer. Lütfen konuşmanızı bağlayınız. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bu şartlar al
tında eğer vatandaşın içinde bulunduğu ıstırap
lar göz önüne getirilmeden ve vatandaşlar mu
rabahacıların elinden kurtarılmadan bu vergiler 
tesis edilir, vatandaşlardan alınırsa zirai saha
daki istihsalimiz had ve en aşağı seviyeye düşe
cek ve bundan da memleket zarar görecektir. 
Bu bakımdan ben reyimi aleyhte vereceğim. 
Maruzatım da budur. Hürmetlerimle. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Eren. 
ASİM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım; kısa mâruzâtta bulunacağım. Fakat 
buna lüzum gördüğüm için bulunuyorum. Hiç
bir arkadaşımız değinmedi; bu kanunun özelli
ği şu noktada idi; çok üzüldüm değinilmediği 
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için... Fakat bunu belirtmek mecburiyetinde
yim. Bu kanun bir geçici rejimi ifade ederi bir 
kanun idi. Yani bir maddesinde gösterilen şart
lar tahakkuk ettikten sonra bu kanun uygulana
cak değildir. Bu maddede deniyor ki «ortalama 
kâr hadleri komisyonları kurulup da bunlar tes-
bit edildikten sonra bu kanun işlcmiyecek; ar
tık onun yerine ortalama kâr hadlerinin esası 
Gelir Vergisi Kanununun diğer maddelerindeki 
umumi hükümler dâhilinde işliyecektir.» Neden 
dolayı Sayın Maliye Vekili bu iş üzerinde ısrar 
ettiler? Çünkü 1963 ile 1967 arasındaki ilk Beş 
Yıllık Plânının finansmanı havada kalacaktır. 
Bunu ne pahasına olursa olsun garantiye almak 
Hükümetin de ve Kalkınma Plânını kabul et
miş olması bakımından muhterem Meclisin de 
elbetteki sorumluluğu ve görevi dâhilinde bir 
iş idi. Yapmak mecburiyetinde idik. Bundan do
layıdır ki, bu geçici 5 senelik ilk geçiş devresin
de uygulanacak olan muvakkat bir rejim olma
sı bakımından bu kanunu kahul zaruretinde 
idik. Maalesef bu kanunun bu noktasına deği
nil m em esi bir talihsizlik olmuştur. Aynı zaman
da bu talihsizlik münakaşaların uzamasını mu-
ci bol muş günlerce buna zaman ayırımsızdır. He
le asgari vergi meselesi üzerinde, 10 ucu madde 
üzerinde yapılan tartışmaya ve ona sarf edilen 

.günlere, millet hesabına hakikaten acımak gere
kir. 

İkinci talihsizliği bu kanunun üzerinde ko
nuşan arkadaşların, bilhassa ziraate taallûk 
eden bahisleri bu tasarının içinde ağırlık nokta
sını teşkil ettiği için, ziraatçı arkadaşların ilgi
sinin daha az olarak bu kürsüde bize yönelmiş 
olmasıdır. Buna mukabil iktisatçı arkadaşlar, 
ticaretten anlıyan iktisattan anlıyan hattâ 
profesör arkadaşlarımız lüzumsuz yere kanunu 
hırpalamaya çalıştılar. Çünkü kendi sahalarının 
dışında idi konu. 

Buna rağmen mevzua değinmek cesaretini 
gösterdiler. Ama hakkı ile ueuramadılar. İşte 
bundan dolayıdır ki, bu iki talihsizlik bugün bu 
kanunu bu kadar uzun bir müddet sonunda an
cak kanunlaştı rmış bir vaziyete getirebilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtım bundan 
ibarettir. Bir kanun geldiği zaman onun özelli
ğine dikkat etmeden yapılacak tartışmaların 
faydası azdır, hattâ yoktur. Bu itibarla gelen her 
kanun tasarısının taşıdığı özelliğe dikkat ede-
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rek buna uygun şekilde konuşur ve ondan bah
sedecek yetkide muhterem arkadaşlarım bu 
kürsüyü işgal ederse, hem zamandan tasarruf 
ederiz, hem de bu evvelce kabul ettiğimiz kal
kınma kanununa zaruri olarak mesnet teşkil et
mesi gereken ve Beş Yıllık bir geçiş devresini an
cak finanse edecek bir kanunu da bu kadar hır-' 
palamamış oluruz. Maruzatım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü açık oyları
nıza sunuyorum. («Haksızlık oluyor, kura çekil
sin» sesleri.) Kura çekilsin, kurada hangi vilâ
yet çıkarsa ondan başlarız. Aslı öyledir zaten. 
(«Adana'dan başlansın» sesleri) Adana'dan baş
lanması şart mı? Hangi vilâyet çıkarsa. 

Ad çekiyorum : Siirt, Siirt'ten başlıyoruz. 

1. — Bolu 31illetveküi Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Mehmet Yüccler'in sözlü cevabı (6/645) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Çulha?.. Bura
da. Sayın Bakan?.. Burada. Sorularını okutu
yorum. 

26 . 6 . 1963 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Gümrük ve Tekel Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla arz ve talebedcrim. 

Bolu Milletvekili 
Turgut Çulha 

1. Mavi küf hastalığının yurdumuzda baş
lamasından itibaren Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
olarak tütün ekicilerine ne gibi yardım ve te
şebbüslerde bulunulmuştur. 

Bölge itibariyle bir fark gözetilmiş midir? 
2. Düzce tütün işleme evinin açıl mayısının 

sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

GÜMRÜK. VE TEKEL BAKANI MEHMET 
YÜCELER (Kayseri)— Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 
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(Siirt Milletvekillerinden başlanmak sure

tiyle isimler okunarak oylar tesbit edildi.) 

BAŞKAN — Efendim, Gelir Vergisi kanun 
tasarısının tümü hakkında açık oylamanın tas
nif sonucunu bildiriyorum. 

Oylamaya 263 arkadaşımız katılmış 164 ka
bul, 99 ret oy çıkmıştır. Böylece kanun tasarısı 
kanunlaşmıştır, Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederiz. (Alkış
lar) 

Sayın Bakanın konuşma istediği var mıdır? 

MALİYE BAKANI FERlD MELEN — So
nunda arz edeceğim. 

BAŞKAN — Peki. 
Efendim, sqzlü sorulara geçiyoruz. 

CVIaviıküf hastalığının başlaıma'sından ıberı 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna da
ir Bolu Milletvekili Sayın Turgut Çulha'nm, söz
lü sorusunun Bakanlığımı laılâlkadıar eder kısım
larına cevaplarımı arzediyorum. 

Maviküf hastalığı ile mücadele mevzuu 6968 
sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu 
hükümlerine göre Tarım Bakanlığının vazife ve 
mesuliyetine mevdudur. 

Tarım Bakanlığı bu kanuna müsteniden Ma
viküf hastalığını ihbarı ve mücadelesi mecburi 
hastalık olarak ilân etmiştir. Hastalık bu esasa 
göre takip edilmektedir. 

Bakanlığım Teşkilâtı bu konuda Tarım Ba
kanlığına yardımcı olarak çalışmaktadır. 

Tekel Teşkilâtı bilhassa fideliklerin kontrolü, 
fidelik ve tarlada kalan sap ve köklerin imhası iş
lerini takip etmekte ve alınması gereken tedbirler 
mevzuunda ekincinin ikaz ve tenvirine çalışmak
tadır. 

Bu tedbirler cümlesinden olarak tütün ekicile
ri, muhtemel hastalığa karşı hazırlıklı olabilmele
ri için fazla fide yetiştirmeğe teşvik olunmuş, 
gerek Tekel idaresi gerek Tarım Bakanlığı Teşki
lâtı tarafından yetiştirilen fideler ihtiyaç sahip
lerine dağıtılmıştır. Bu arada Tekel idaresinin 
Dlizcede'ki fideliklerinden 180 000 adet fide eki
ciye bedelsiz olarak verilmiştir. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR: 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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Hazırlanan Mücadele Talimatlarında Tekel I 

idaresine düşen vazife, 3437 sayılı Kanunun 19 
ve 24 neü inıaiddelerintle gösterilen, dikimıi ımüta-
akıp fideliklerin ve kırımı mütaa'kıp da tohumluk
lar hariç; bakiyelerin imhası işinin geciktirilme
den ve noksansız olarak yapılması, dip yapraklar
la tarlada tepe enfeksiyonu gösteren dikimlerin 
zamanında ve tamamen imhası, alet ve- ilâç temi
ni ile ekicinin mücadeleye teşviki hususunda Te
kel Eksper ve ilgili memurlarının mahallî Tarım 
•Teşkilâtı ile idaünıî işbirliğıi yapmaları şelklmtde I 
lı udutlandırıl mistir. I 

1961 yılında Yunanistan'dan Trakya bölgemi
ze girmek suretiyle hasar yapmaya başlayan bu 
hastalıkla mücadele mevzuunda her hangi bir 
bölge farkı gözetilmemiş ve memleket ekonomisi I 
yönünden mümkün olan gayret gösterilerek has
talık oldukça kontrol altına alınmış bulunmakta
dır. 

Biraz evvel izah ettiğim veçhile; maviküfle 
mücadele mevzuu tamamen Tarım Bakanlığını 
ilgilendirmekte olduğundan şimdiye kadar bu 
konuda yapılan mücadele ve elde edilen netice 
hakkında, sual tevcih olunduğu takdirde Tarım 
Bakanı arkadaşımın ayrıca daha geniş ve tatmin
kâr izahatta bulunabileceğini ümidetımekteyim. 
arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar bu mevzuda Tekel İda
resinin yapmış olduğu araştırmalar da vardır. 
Şimdi onları izah edeceğim. Maviküfe mukavim 
tütün soyları yetiştirilmesi mevzuunda çalışma
lara 2 sene evvel başlanmış bulunmaktadır. Ez
cümle, 

1. — Avusturalya'dan getirilmiş maviküfe 
'mukavim tütün soyu ile yabani ve maviküfe mu
kavim bir tütün soyu olan N. Debneyi mahallî 
çeşitlerimizle melezlendirilmiştir. 

2. — Bu melezlemeler neticesinde tohum ver
me kabiliyetinde olan melez bitkiler elde edil
miştir. 

Bütçe Komisyonunda ve Mecliste Bütçe mü
zakereleri sırasında da söylediğim gibi bu neti
celer 7 Devlete mensup 31 delegenin katıldığı 
Koma Mavi'küf toplantısında arzedilmiştir. Bu 
denemelerin maviküfe mukavim Türk tütünü 
çeşitleri yetiştirilmesi bakımından çok büyük bir 
önem taşıdığı, toplantıya iştirak eden üyeler I 
tarafından 'beyan edilmiş, ve bu neticeler Kong
re tarafından yayınlanmıştır. Ancak, MaVi I 
küfe karşı mukavim çeşitlerin bulunıması muev- | 
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zuunda yapılan araştırmaların bir, iki senede ne-
ticelenemeyeceği malûmdur. Neticelerin ne za
man alunacağı ıka/tî olarak Ibilinüneimefkjtedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Turgut Çulha 
arkadaşımızın Düzcedeki bakım evinin işletme 
evi haline getirilmesi mevzuundaki sözlü soru
suna gelince; Düzcede bir bakım evi inşa edil
miştir. Fakat, Düzce ile birlikte gerek Adapa-
zarmda ve gerekse o civarda işleme ve bakım 
evleri de kurülmuştuır. Arlkadaşıımızın, Düzce'de 
'bakım evinin işleme evi haline getirilmesinin se-
Ibeplerine karşı cevabımız şudur; bölgede daha 
evvel açılmış bulunan işleme evleri faaliyette bu
lunmaktadır. Bölgenin tütünleri !bu işleme evle
rinde işlenmektedir. 

Fakat, daha evvel işleme evlerinin açılışı çe
şitli etkiler altında belki de Düzce'de kurulması 
çok daha müsaidolduğu halde, Adapazarmda ku
rulmuş bulunması dolayısiyle, Düzce'de ikinci (bir 
işleme evinin açılması bâzı aksaklıklar doğur
maktadır. Bunu mahallen tektik ettirmek için bir 
idareci arkadaşlarımızdan mütehassıs bir eleman, 
ikincisi inşaat mühendislerinden mütehassıs bir 
eleman ve bir de bu mevzudan anlıyan mütehas
sıs bir elemandan müteşekkil bir heyeti mahalli
ne göndermiş ve o bölgedeki bakım ve işleme ev
lerini tetkik ettirmiş bulunuyorum. Hazırlatmış 
olduğum raporu bilâhara bütün ve teknik mese
leleri nazarı itibara almak, işçi durumunu kont
rol etmek ve bu mevzuda yapılacak inşaatlarda-
ki sarf edilecek parayı dikkate almak sureti ile 
varılacak bir kararla belki Düzce'de bir işleme 
evinin açılması diğerlerine nazaran daha iktisa
di olursa Düzce'de açılması kararlaştırılacak. 
Aksi halde Düzce'deki bakımevi olarak yapılmış 
ıbulunan inşaatın bakımevi olarak kullanılması
na devam edilecektir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çulha. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlar, sözlerime Allaha şükür ile başlıyorum. 
Çünkü 8 aya yakın bir zaman evvel verdiğim 
bu soruya sıra ancak bugün gelebilmiş ve ilk 
sırada ben bulunduğum için bu mutluluğa er
miş durumdayım. 

Mevzu mavi küf olduğu için midir, nedir, 
önergemizde küflenmek üzereyken Sayın Bakan 
cevap lütfettiler kendilerine huzurunuzda arzı 
teşekkür ederim. 
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Muhterem arkadaşlarım. Sorumun; maviküf I 

hastalığı kadar Düzce Tütün işleme Evinin hâ
lâ neden açılmadığı mevzuuna inhisar etmekte
dir. 

Birkaç seneden beri ekicilerimizi ve dolayı-
siyle millî ekonomimizi hatırı sayılır derecede za
rara sokan maviküfle mücadelede Ziraat Vekâ
letinin daha fazla gayret göstermesi gerekiyorsa 
da Tekel Vekâletinin de alâkasız kalamıyacağı, 
hiç değilse koordine bir çalışma sistemi tatbik et
mesi gerektiği aşikârdır. 

Şunu peşinen arz edeyim ki, daha evvel de 
söylediğim gibi bu sözlü sorumu sekiz aya yakın 
bir zaman evvel vermiştim. Onun için çok kıy- | 
metli bakan arkadaşımın bulunmadığı bir dev- I 
reye ait idi. Ondan bu tarafa birçok meseleler 
halledilmiş durumdadır belki. Bu durumu peşi- J 
nen arz etmek istiyorum. j 

«Fakat yukarda arz ettiğim gibi, koordine bir i 
çalışma olmaz- da alâka azalır ve hattâ 2 vekâ
let birbirine zıt fikirler ileriye sürerse elbetteki j 
bu mücadeleden müspet bir netice elde edile- j 
mez. Bir misal vereyim. Bana intikal ettirildi- , 
ğine göre Ziraat Teknisyenliği köylüye tütün i 
içinde diğer mahsulâtın ekilmesi tavsiyesinde bu- j 
lunurken Tekel İdaresi de bunun menine ait ka- ' 
nunu ileri sürerek zürrai cezalandırmak ciheti
ne gitmektedir. Hangilbirine inanalım ve hangi
sini tatbik edelim. I 

i 

Sayın Bakan radyoda bu sabah dinlediğimiz 
beyanatlarında yabancı bir profesöre yaptırılan j 
denemelerde Amerikan sigaralarmdaki zifir ni- i 
kotin ve arsenik ve kanser yapıcı ünitelerin dalıa \ 
fazla bulunduğunu halbuki Türk tütününde bu i 
bakımdan da büyük üstünlük müşahede edildi- • 
ğini ifade buyurdular. Ve yine Bulgar tütünle
rinin dahi bu bakımdan negatif puvan aldığına ı 
işaret ettiler. Bu aşağı - yukarı bütün dünyaca 
ve bilhassa Amerikan firmalarınca da bilinmek-
tedir. Yine bu bakımdandır ki, birçok yabancı 
firma sigara paketlerinin üstüne Türk tütünle- J 
rinin karıştırıldığı veya Türk tipi tütünden imal , 
olunduğunu kaydederler. Hal böyle iken Türk j 
tütünü için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. 
Ajans ve gazete bültenlerinden öğrendiğimize gö- j 
re bâzı Amerikan firmalarının Ortak Pazara sat- | 
mak için Belçika Holânda ve Lüksenburg'da iyi i 
kaliteli tütün yetiştirmek için teşebbüse geçtiği ı 
ve Amerikan Tarım Bakanlığının da bu işi des
teklediğini öğrenmiş bulunuyoruz, I 
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Diğer taraftan Amerikan firmaları Afrikada 

ve Orta - Doğu ülkelerinde de bu yıl içinde ge
niş çapta tütün yetiştirmeye bağlıyacaklardır. 
Bu faaliyetin de herkesten çok Türk tütün müs
tahsilini zarara sokacağı meydandadır. 

Bu bakımdan dahi tütünlerimizin dış piyasa
larda kalite ve kantite bakımından kıymet ifade 
etmesi gerekmektedir. 

Maviküf illeti bir tarafa, sadece dış rekabet 
ve ekonomik anlamlar zorunluğu karşısında dış 
döviz kaynaklarımızdan en önemlisi olan tütün 
mevzuunu ârjz ve âmik ele almak mecburiyetin
deyiz. 

Gene bakanın bir beyanatından, burada ifa
de etmiştik, geçen seneki maviküf hastalığından 
uğradığımız zarar miktarı 30 milyon dolar civa
rındadır. Yalnız kendi bölgem olarak değil, bü
tün Türkiye çapında mütalâası gereken bir mev
zu olduğu için bu kadar derine inmek mecburi
yetinde kaldım. 

Muhterem arkadaşlar, Düzce senelerden beri 
tütün ekimlyle meşgul olan bir kazamızdır. Bu 
bölgenin talihsiz insanları canlarını dişlerine ta
karak gece gündüz, çoluk çocuk çalışırlar. Tü
tün onların yegâne geçim vasıtasıdır. Benizlerin
de bir damla kan yoktur, denecek kadar yıpra
nır, emek verirler bu velinimet bildikleri nesne
ye; ama bir taraftan tabiat, diğer taraftan Hü
kümet ve idare onlara ardarda sille indirmekte 
âdeta yarış ederler. 

Geçen sene tonlarca tütün ekicinin elinden 
alınarak yakılmıştır ve elbette bunlara para öden
memiştir. Evet hastalıklıdır bu tütünler; ama 
Devlet olarak, hami olarak bunun da bir çaresi 
bulunması gerekir. Hatırladığıma göre selüloz 
sanayinde tütün saplarının kullanılması için bir 
teşebbüs olmuştur. 

Sayın Bakana da bira^ evvel hatırlattım; Sa
nayi Bakanlığı bu hususta vaktiyle teşebbüse geç
miş, hattâ bir isviçre firması 100 kilo kadar nu
mune istemiş ve neticeyi de müspet bir rapor 
halinde intikal ettirmiş. ' Ama hiçbir teşebbüste 
bulunulmadığı için bu çürümeye terk edilen tü
tün artıkları millî servet olarak heder olmaya 
terk edilmiş durumdadır. 

Tekel Bakanlığı hiçbir şey yapamazsa, mavi
küf hakkında ekiciyi tenvir etmeli bu hususta 
broşürler, faydalı bilgiler yayınlamalı ve en üc
ra köşelere ulaştırmalıdır. Radyodan, basından 
ve muhtelif vasıtalardan istifade edilip kam-
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panya açılmalı itli. ilaçlama. şekli bizzat gösteril -
meli, yetiştirme tarzı anlatılmalıydı. Ben yine 
kendi bölgem için, sözlü sorumun verildiği tarih
ten itibaren söylüyor. Düzce'de bunların he
men hemen hiçbirisi yapılmamış, birkaç, münfe
rit tcşdbbüsten ileri gidilmemiş olduğunu müşa
hede ettim. Fakat son 15 - 20 gün evvel aldığım 
malûmata göre bilhassa Düzce'de büyük bir faa
liyetin başladığını memnuniyetle, şükranla öğ
renmiş bulunuyoruz. Ve bundan sonra, arzu ede
riz ki, aynı zamanda kıymetli bir ziraatçı olan 
geiKj arkadaşımız, yeni Bakan ıbu hususta bekle
nilen gayreti göstermekte devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, baştarafta da izah et
tiğim gibi tütün mevzuunda Düzee'nin asıl der
di işleme evidir. 

Düzce! i. senelerden beri bunu bekler. Bir bi
na mevcuttur bu iş için. Sayın Bakan da ifade 
buyurdular, («elen, geçen politikacı, bir parmak 
bal verir, yapacağız, edeceğiz, diye. Ama vaitler 
senelerle beraber unutulur, seçim sıralarında tek
rar dile getirilir. Düzce 130 bin nüfuslu Bolu'-
ımn en büyük ilçesidir. Kalite ve kantite bakı
mından son yıllardaki maviküf hariç en mak
bul tütünleri yetiştirir. Bolu'daki tecrübe ekimi 
do çok müspet netice vermiştir. Bu bölgenin hal
kı umumiyetle fakir ve geçim şartları dardır. 
Orman dâvası ve ormandan geçimini sağlayanla
rın Anayasa hükümleri dahilindeki hak ve hu
kukları kentiz düzenlenmemiştir. Bu bakımdan 
tütünün kilometrelerce uzaklara veya istihsale 
düşük bölgelere gönderilerek işlenmesi hem ikti
sadi ve hem de bu bölgenin hayatiyeti bakımın
dan uygun değildir. Binaenaleyh işleme evinin 
biran evvel burada açılması ve İni ziraatın bir 
nevi kalifiye işçileri durumuna giren Düzce tü
tün ekici.1 eriyle, Düzce]i vatandaşlarımızın teşvik 
ve tatmin edilmeleri lâzımdır. Sayın Bakandan 
tekrar rica ediyorum. Bu mesele üzerindeki has
sasiyetleri devam etsin, f[öreceklerdir ki, bu dâ
vada Düzce ve Düzce!i]er haklıdır. Düzee'ye her 
hangi bir üvey evlât muamelesi yapılmasına ken
dilerinin de rıza güstermiycceklerinc eminim. 
Bir noktaya daha yüksek huzurlarınızda temas 
edeceğim, (^eçeıı Pazartesi günü Bursa'd a açı
lan Marmara Tütün Piyasasına Sayın Bakan bi
zi do davet etmek nezaketinde bulunmuşlar. Ken
dilerine teşekkürle beraber her sene devam ede- I 
gelen bir teamülü bıraktıkları ve Düzce tütün. ' 
piyasasında bulunmadıkları için bütün Düzceli-

lerle beraber ben de büyük üzüntü duydum. Hiç 
değilse bir bakanlık temsilcisi gönderebilirlerdi. 
Kabinede Düzee'nin yetiştirdiği 'bir hemşehrimi
zin de bulunmuş olmasına rağmen, bu yılkı mağ
duriyet alâkasızlık Düzce'de bâzı espirilere de yol 
açmıştır. Yeniçeri ağasının dediği gibi rütbemiz 
arttı ama hoşafın, yağı kesildi misali tütün piya
sasının Düzce'de açılmaması ve Bakanlık tem
silcisinin de bulunmaması bâzı haksızlıklara ve 
şikâyetlere vesile olmuş ve müstahsil protesto 
makamında malını satmaktan vazgeçmiştir. Baş 
fiyat olarak \ti liradan acılan piyasada sadece 
523 kilo tütün satılmış gerisi 13 ve II. liradan 
ı n name I e görm üstü r. 

Sözlerime son verirken bilhassa işleme evinin 
açılması hususunda haklı dileklerimizi tekerlar 
Sayın Bakanın demin de arz ettiğim, hassasiye
tinin devam etmesini rica eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevaplandıracak 
mısınız? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ MEHMET 
YÜCELEK (Kayseri) — Evet. 

BAŞKAN - - Buyurun. 
(IÜMKÜK VE TEKEL BAKANI MEHMET 

YÜCELER (Kayseri) — Turgut Çulha arkada
şımıza teşekkür ederim. Yalnız Düzce'de açılan 
bakım, evi hakkında kısaca kendilerine izahat 
vermenin faydalı olacağı kanaatindeyim. 

«Düzce'de acılan bakımevi 1953 yılında mün
hasıran. tütün bakımevi evsafına haiz olarak in
şa ettirilmiş olup, işleme için lüzumlu teknik, 
sosyal tesislerden mahrumdur. Bu bakımevinin 
görmekte olduğu hizmet; büyükçe bir istihsal 
mıntakamız olan bu yerde alımları kolaylaştır
mak, süratlendirmek ve bu süratle hem. büyük 
bir müstahsil kütlesinin bekleme sıkıntısını gider
mek, hem de yüksek vasıflı tütün yetiştiren bu 
m intaka, mahsullerini bakını sırasında en iyi bir 
s ur e 11 e gelişi i rm ek ol n ı a'kt adı r.» 

Muhterem arkadaşlar, bu maksatla yapılan ba
kımevi haddizatında işleme evi olarak yapılabi
lirdi. Biraz evvel de tekrar ettim, maalesef böl
gedeki tütün ziraatinin yapıldığı kesif mıntaka-
lar nazarı itibara alınmadan işleme evleri yapıl
mış bulunmaktadır. Düzcenin hem Doğu, hem de 
Batısında yapılmış olan işleme evleri Düzee'deki 
bakımevinin kurulmasına, sdbebolmuştur. Ve do-
layısiyle Düzce'de işleme1 evinin yapılmasını güç
leştirmiştin*. B'iz, bımlıam yeni 'baştan tetkik edip, 
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hakikaten tütün ziraatinin kesif miktarda yapıl
dığı bölgede bir işleme evinin yapılmasının çare
lerini araştırmak durumundayız ve araştırmak
tayız. Arkadaşımız da takdir ederler ki, buraya 
Bakanlık makamına geldiğimiz azami şurada 
4 ay kadar bir zaman oldu ve elimden geldiği 
kadar bütün bu hatalı yapılan tasarrufları gi
dermek için gayret sarf ediyoruz. Fakat bunla
rın neticelerinin alınabilmesi için hiç, şüphe yok 
ki, zamana ve paraya ihtiyacolduğunıı da arka
daşım kabul edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; tütün piyasasının 
bilhassa Marmara tütün piyasasının açılışı sıra
sında arkadaşımın ifade ettiğine göre teamüle 
göre Düzce'de açılması lâzııngelirken, Bursa'da 
açılmasından üzüntü duyduklarını ifade ettiler. 
Meclisin çok yüklü bulunduğu bir sırada piya
sanın açılıp kısa bir müddet sonra Ankara'ya ge
ri dönülmesi ieabettiğinden ve bilhassa Marma
ra'nın merkezi vaziyetinde bulunan büyük bi** 
vilâyette piyasanın açılmasını uygun bulduk ve 
Bursa'ya gitmek suretiyle Bursa'ya yakın Kemal
paşa ve İnegöl kasabasına da uğrıyarak geri dön
mek mecburiyetinde kaldık. Fakat buna rağmen 
en kısa zamanda Düzce ve havalisi tütün bölge
lerini yakinen tetkik etmek istiyorum ve bizzat 
giderek tetkik edeceğim. Yalnız şu hususu da 
açıklamak isterim. Piyasa teanıülen, ilgili Ba
kan tarafından bir bölgede açılmaktadır. Fakat 
piyasa ile alâkalı bulunan alım mıntakalarma 
bütün eksper arkadaşlarımız, idareci arkadaşla
rımız o gün için gitmiş, hazır durumda ve aynı 
anda piyasa bu mıntakaya aidolan alım yerlerin
de açılmaktadır. Bu bakımdan bundan daha faz
la üzüntü duymaya sebep yoktur. Fakat buna 
rağmen ben bunu alâkalı bir bölge olması bakı
mından, Uüzceli tütün ekici arkadaşlarımızı ya
kında ziyaret etmek suretiyle, kendilerinin dilek 
ve arzularını yakinen dinlerim ve alınması lâ-
zımgelon tedbirleri, hem bölgenin menfaatleri ba
kımından, hem de memleketin menfaatlerine olan 
hususları yerine getirmek için gayret sarf edece-
ceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Çulha. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Sayın Bakanın 

tütün mevzuunda verdiği malûmat, beni tama
men tatmin etmiştir. Kendisine teşekkürlerimi 
defalarca tekrar arz ederim. Sadece tütün işle
me evinin Düzce'de yapılması için birçok zaru
retler vardır. Fakat ben sözlü sorulara sıra gel-
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miyeceğini düşünerek maalesef dokümanlarımı 
yanıma almamış durumdayım. Eğer Vekâletin 
bu bakım ve işleme evinin yapılması için ek bir 
tahsisat verecek durumu yoksa, Düzceliler bir
çok mevzuda yaptıkları gibi bunu da kendi im
kânları ile .verine getirmek durumundadırlar. 
Yeter ki, Vekâlet diğer üniteleri bakımından 
Düzce'de tütün işleme evinin açılmasına karar 
versin, biz diğer yükleri üzerimize alacağız. .Bu
na hazırız. Bu durumu arz etmek için tekrar hu
zurunuza gelmiş bulunuyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN —- Sayın Turgut Çulha? Burada. 
Başbakan veya adma cevap verecek Bakan 

bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 

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) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda?.. Yok. 
ikinci defa bulunmadıkları için soruları düş

müştür. 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi 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) 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren?.. Burada. 
Bayındırlık Bakanı burada olmadığı için ge

lecek birleşime bırakıldı. 

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

lecek birleşime bırakılmıştır. 

6". — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinin ana ihtiyaçlarımı karşılamak için bir 
program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfetler 
dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel yar
dım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

BAŞKAN —• Sayın Asım Eren, buradalar. 
Başbakan veya adına cevap verecek Bakan bu

lunmadığı için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. —• Niğde MiUetveküi Asım Eren'in, Beş 
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana 
prensibi ve millî petrolün korunması hususunda 
ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu (6/701) 

BAŞKAN — Sayın Eren, buradalar, Ticaret 
Bakanı da burada. 

Sayın Eren bir Bakanın cevap vermesi ile ye
tinir misiniz? 

ASIM EREN (Niğde) — Enerji Bakanının 
da burada olmasını ve cevap vermesini istiyo
rum. 

BAŞKAN — Enerji Bakanı burada bulun
madığı için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Balım?.. Burada. 
İçişleri Bakanı?.. Yok. Bakan bulunmadığın

dan gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soycr?.. Burada. 
Bakan?.. Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN —• Sayın Osma buradalar mı?.. 
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(Burada, sesleri) 

Başbakan ve adına cevap verecek Bakan bu
lunmadığı için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

11. —• Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
soru önergesi ve Sanayi Bakanı Muammer Er
tenin sözlü cevabı (6/725) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Çulha?.. Burada. 
Sanayi Bakanı buradalar. Sözlü soruyu oku

tuyorum.. 
24 . 9 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sanayi Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ve talebederim. 

Bolu Milletvekili 
Turgut Çulha 

1. Gerek iptidai madde, gerekso yol, enerji 
ve diğer faktörler bakımından Bolu vilâyeti hu
dutları dâhilinde bir kâğıt fabrikası kurulması 
düşünülmekte midir? 

Daha evvel bir etüt yapılmış mıdır? 
2. Bolu Suni Tahta Fabrikasının yurt ihti

yacını karşılıyaca'k ve dışarıya ihraç yapabilecek 
tarzda tevsii için ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Manisa) — 1964 icra programına göre Türkiye'
de kurulması düşünülen kâğıt fabrikaları için 
programda Filyos projesi adını verdiğimiz proje 
için Zonguldak, Kastamonu ve Bolu illerimizde 
yapılan etütler sonucunda bu fabrikanın Zongul
dak ili dâhilinde yapılması ilgili umum müdür
lükçe kararlaştırılmış, ancak Zonguldak ili için
de yer seçimi faaliyeti devam etmektedir. Plân 
devresinin ilk 6 aylık zamanında bu durum tes-
bit edilmiş olacaktır. 

Buna göre, bu neticeye göre hali hazırda Bo
lu ili dâhilinde bir kâğıt fabrikasının yapılması 
bugün için düşünülmemektedir. 

Yer seçimi esasında ham madde, su, enerji 
karayolu, demiryolu, denizyolu ve liman imkân
ları esas olarak alınmıştır. 

İkinci soruya cevaplarımı arz ediyorum. 
Sümerbankm Etibarik, Türkiye Emlâk Kredi 

Bankası, T. O. Ziraat Bankası ve Orman Genel 
Müdürlüğü ile birlikte kurduğu Suni Tahta Sa-
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nayii A. Ş. ne ait Bolu Suni Tahta Fabrikası
nın tevsii düşünülmemektedir. Şirket 8 milyon 
liradan ibaret sermayesinin yetersizliği ve artır
ma imkânını bulamaması dolayısiyle tesisin ik
mali ve işletilmesi için, Sümerbarika 32 milyon 
lira borçlanmıştır. Ayrıca Hazineye Gümrük 
Resminden 2 688 326, kambiyo satış priminden 
1. 573 244 lira borçludur. Fabrika, maliyetinin 
dış pazarların alış fiyatlarına nazaran yüksek 
oluşu sebebiyle ihracat yapamamakta, mamulleri 
yurt içinde henüz gereği kadar tanınmadığından 
kapasitesinin 2/3 sinden az imalât yaptığı tak
dirde dahi yurt içi talepleri karşılıyabilmektedir. 
Mamullerinin daha önce piyasaya çıkmış ben
zerlerine nazaran üstünlüğü herkesçe öğrenildik
çe imalât ve satışı artacaktır. 

Yeni suni tahta fabrikaları kurulması ve 
mevcudun tevsii, ormanların korunma ve orman 
artıklarının değerlendirilmesi bakımından lü
zumlu olmakla beraber, plânlı devrede bu kabîl 
tesis ve tevsilerin yapılması daha ziyade Tarım 
Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün ilgi 
sahasında kalmaktadır. Nitekim Orman Genel 
Müdürlüğü Ayancık'ta bir yonga levhası fabri
kası kurmak üzere plânlarını hazırlamış, arsası
nı almış ve 1964 tatbikat plânına ithali için Dev
let Plânlama Teşkilâtına vermiş bulunmaktadır. 

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü mevcut 
Suni Tahta Sanayii A. Ş. ni ve Bolu'daki fab
rikayı devralmak istemiş, gerekli,etüdü ve ince
lemeleri yaptıktan sonra mevcut mevzuatı ile 
malî kaynaklarının buna müsaidolmadığı gerek
çesiyle isteğini tahakkuk ettirememiştir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çulha. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar

kadaşlarım, uzunca bir müddet evvel vermiş ol
duğum bu sözlü soruma ancak bugün sıra gelebil
miştir. Plânlı devreye girdiğimiz ve artık her şe
yin ilmî, mantıki, ekonomik ve teknik esaslar dai
resinde hallolunacağının iddia edildiği bir zaman
da maalesef yine bâzı aksaklıklar ve kayırmalar 
yapıldığı kanaatindeyim. Cumhuriyetimizin ku
ruluşundan bu yana gelmiş, geçmiş Hükümetlerin 
gazabına uğramışçasına talihsiz ve nasipsiz kalmış 
bölgelerden biri olan Bolu, biraz sonra arz edece
ğim gerçeklere rağmen yüzde yüz haklı olduğu 
bir tesisten de mahrum kalmak üzeredir. Kıymet
li vakitlerinizi almamak için fikirlerimi mümkün 
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mertebe kısa ve athyarak özet halinde arz edece
ğim. 

Fakat buna rağmen saat 20,00 ye kadar Mecli
sin çalışması için bir karar alınmıştı, yetişmiyecek 
olursa her halde gelecek oturuma kalmış olacak. 

BAŞKAN — Hayır bu oturumda bitirmek ka-
rarmdayım efendim. Buyurun devam ediniz. 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Teşekkür 
ederim, Başkanım. Muhterem arkadaşlarım, 5 Yıl
lık Plânda kâğıt sanayii bahsinde şöyle denilmek
tedir : Kâğıt üretimi toplumların gelişmesi ile ya
kından ilgilidir. Kâğıt sanayiinin gelişmesinde 
ana ilke büyük ithalât ihtiyacı gösteren talebin 
ekonomik olmak şartiyle yurt içinden sağlanması
na çalışmaktır. Şimdi burada bir miktar rakam
lar var, bunları atlıyorum. 

Tedbirler: Tomruk ve dolayısiyle kâğıt fi
yatlarını ucuzlatarak dünya fiyatlarına yaklaşıl
ması, yeni fabrikaların en son ve en iyi teknikte 
inşa edilmesi ham madde olarak kavak, söğüt, ka
yın kullanılması gibi tedbirler alınacaktır. Ve 
Sayın Bakanın da buyurdukları gibi bâzı 
kâğıt fabrikalarının kurulacağından bahsedilmek
tedir. Yalnız bunların kurulacağı yerin tesbitin-
de, plân ve plânlamanın gerektirdiği hangi ilke
ler göz önünde bulundurulmuştur? izmit'te ya
pılması kararlaştırılan ilk kâğıt fabrikası o za
manki yol vaziyeti dolayısiyle nazarları ve müs
pet görüşleri bir anda Bolu'dan uzaklaştırmış 
14 Ağustos 1934 tarihinde temeli atılan fabrika 
18 Nisan 1936 da faaliyete geçmiştir. Bu fabri
kanın senelik ham madde ihtiyacı 120 0003 kök
nar tomruğudur ve fabrikanın kurulduğu gün
den beri bu tomruk ihtiyacının büyük kısmı Bo
lu'dan gönderilmektedir. Bu mevzua biraz sonra 
tekrar temas edip gerek orman emvalinin değer
lendirilmesi ve gerekse ormanların korunmasiy-
le mamurlaştırmak ve çoğaltmak bakımlarından 
da bu tesislerin Önemine değineceğim. Arkadaşlar 
işe teknik bilgiyle başlıyorum. Çünkü Sayın Ba
kan plânlamanın bâzı ünitelere itibar ettiğini 
söyledi. Onun için müsaadenizle önce coğrafî du
rumu itibariyle Bolu'nun mevkiini arz edeyim. 

Mamafih bunu atlıyorum. Kâğıt ve selüloz sanayii
nin ilk ve esaslı üniteleri Bolu'yla olan yakınlığı
nı şu noktalarda toplıyabilirz. 

I - Bol, berrak ve iyi evsafta su bulunması 
zira 1 kg. kâğıt yapımı için 100 ilâ 400 litre suya 
ihtiyaç vardır. Turizm bakımından işlenmemiş ve 
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bilinmiyen bir cennet olan Bolu'da Tanrı bu ni
meti cömertçe ihsan etmiştir. Bunlardan şu an
da aklımıza gelenleri söyliyeverelim: 

1. Bolu merkezde ovayı sulıyan muhtelif ve 
devamlı akan sularla baraj etütleri yapılan mev
kiler. Meselâ 1964 te Ankara - İstanbul yolu 
üzerinde Abant kavşağı yakınında Yumrukaya 
mevkiinde elektrik ve sulama, maksatlarına ma
tuf bir baraj inşa edilecektir. 

2. Bolu ve ilçelerinde Gerede - Yeniçağ, Düz
ce ve Mengen'de berrak sular ve bu suları ihti
va eden göller mevcuttur. 

3. Bolu yeraltı suları bakımından da çok zen
gindir. öyle ki, artezyen tesisleri hemen hemen 
bâzı köylerde 5 - 6 civarına baliğ olmaktadır. Sü-
merbank tarafından Bolu'da kurulan ve sözlü so
rumun 2 nci kısmında tevsi edilmesi hakkında ne 
düşünüldüğü sorulan suni tahta fabrikasının su 
ihtiyacı da mükemmel bir tarzda yeraltından el
de edilmektedir. Bugün Türkiye'nin en büyük se
lüloz ve kâğıt sanavii merkezi olan ve milyarlar
ca lira yatırım yapılan İzmit Kâğıt Fabrika tesis
lerinde maalesef matluba uygun su yoktur. Ve 
mevcut su kaliteyi düşürdüğü için tasfiyesi tavsi
ye olunmaktadır. İzmit suyu bilindiği gibi Sa
panca ve Kilezdere'den temin edilmektedir. 1961 
de 23 238 170 m3, 1962 de de 24 830 831 m8 su 
harcanmıştır. 

Bu bakımdan selüloz sanayiinde kullanılan su
larda bâzı vasıflar aramak gerekmektedir. 

Genel olarak buradaki su yumuşak, berrak, 
tuzları az, demir ve mağnezisi ancak eser olmalı
dır. Çünkü : 

Selüloz elyafı kolloidal bir karekterde olup 
kristalloidlere karşı hususi bir alâkaları vardır. 

Suda az veya çok miktarda bulunan cisim
ler, gerek kâğıt, gerek selüloz imali sırasında el
yaf üzerine yerleşirler. Bunlara ait de bâzı tet
kiklerim. vardır. Selüloz sanayiinde kullanılma
sı lâzım gelen bütün üniteler sertlik dereceleri ve 
içindeki madenî miktarlarla, Bolu'daki suların 
mukayeseleri yapılmıştır. Fakat vaktin azlığı 
dolayısiyle bunları atlıyorum. 

Yalnız Bolu'daki bu evsafa uygun suları ismen 
zikredeceğim. 

1. Biiyüksu: Etüt m in takasını Garp t en Ku
zey - Doğu istikametinde ve baştanbaşa kuteden bu 
çi'.v Abant deresi adiyle Aıbant gölünden çıkar. Mar-
koğlu köyünden sağdan Güney dereyi, Tatava kö
yünden Bakirli deresini, Okçular köyü civarında 
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sağdan Mudurnu çayı, soldan Kuruçay deresini 
Oatakzağmettin köyü civarında Çardut deresinin, 
Fülüsüsuflü köyü civarında Arslanköprü deresi
ne alarak bir müddet daha Bolu hududunda akıt
tıktan sonra Mengen hududuna dâhil olur. 

2. Aladağ çayı : > 
Büyük Kartal kaya tepesinin Doğu mailesin

den ve Seben dağının Güney mailelerinden çıkan 
sular Sanal an yaylaları mevkiinde toplanarak 
Batı istikametinde akar ve Dadiç yaylası mevki
inden Aladağ suyu ismini alır. 

3. Karadere : " 
Oeledoruğu tepesinden Batıya doğru uzanan 

sırtların Güney ve Kuzey mailelerin ormanları
nın sularını toplar. 

Fjtüt mıntakasmm sulanın toplıyan bu çay ve 
dereler daha birçok tâli kollar ve dereciklerle bes
lenirler. Bunların teker teker zikredilmesi mevzu 
haricinde telâkki edildiğinden izahına lüzum gör
müyorum. 5 senelik Kalkınma Plânında kâğıt ya
pımı için diğer orman emvali yanında söğüt ve 
kavak kullanılması derpiş olunmaktadır. Söğüt ve 
kavaksa. Bolu'da gayet iyi yetiştiriİlinek
tedir. Iîolu vilâyet olara'k 1 .148 800 
he'ktar ormana sahibolup civar vilâyet
ler de aynı zenginlikte bul un maktadır. Kâ
ğıt fabrikası bugüne kadar köknar odun ve tom
ruğu işlemekte idi. Halbuki yukarda arz ettiğim 
gibi bu sanayiie elverişli söğüt ve kavak yanında 
kayın, köknar ve sair ağaçlar da vardır. 

Gerede - Yeniça - Göynük'te hususi surette 
yetiştirilen kavak ziraati her sene artmaktadır. 
Halen başka sahalar için Göynük'te 30 bin fidan 
diki1 inektedir. Ve Vılda 1 500 - 2 000 m3 istih
sal yapılabilir. Bilhassa İbrahim özü, Karacalar, 
Himmetoğlu - Bölecekova, Ahmetbeyler'de meb
zul miktarda vardır. 

Her sene Bolu'dan İzmit'e 30 - 40 bin m3 en
vai yol, nakliye gibi birçok millî servetin heder 
olması pahasına nakledilmektedir. Halbuki or
mancılığımızın atisi, müstakbel ve ideal gelişmesi 
bakımından bâzı hususları arz etmekte fayda var
dır. Meselâ Bolu'mm civar vilayetleriyle Trab
zon, Giresun, Hopa ve Borçka bölgelerine kadar 
uzanan geniş bir sahadan mubayaa yapan SEKA 
İşletmesi buralarda birer de büro kurmuş ve ma
liyetin alabildiğine yükselmesi karşısında 32 341 
m:$ stoka ilâveten, 1962 yılında 63 999 m3 odun ve 
7 365 ton sellüloz ithal mecburiyetinde kalmıştır. 
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Böylelikle ithalât, ihracat ve dahilî nakliyatta

ki artış % 29 yükselmiştir. Dahilî nakliyat 91 371 
ton fazlasiyle 1962 de 305 130 tona erişmiştir. Di
ğer ham maddelerden kırpıntı kâğıt İzmit'e 
350 T. L. mal olurken merkeziyeti ve Ankara'yla 
olan irtibat ve kolaylığı dolayısiyle Bolu'ya 
185 T. L. mal olacaktır. 

Kendir : Bu sanayi kolu bilhassa Bolu'nun bâ-
, zı köyleriyle Seben, Göynük, Mudurnu ilçeleriniz
de muhitin geliştirdiği bir nebat olarak mebzul 
miktarda kendiliğinden yetişmektedir. Sigara kâ
ğıdı ihtiyacının Önümüzdeki yıllarda müstakbel 
gelişmesi karşısında Bolu vilâyeti olarak, ekici teş
vik edildiği takdirde bu ihtiyaç fazlasiyle karşı
lanacaktır. 

Saman ve çeltik sapı: Aynı durumdadır yol ve 
piyasa tıkanıklığı yüzünden bâzı seneler çürüme
ye ve imhaya gidildiği müşahede olunmuştur. 
Zannediyorum ki, evvelki senelerde kilosu 8 ve 
14 kuruşa kadar müşteri bulabilmişti. Halbuki 
SEKA' mn geçen yılki alım fiyatı 18 kuruşun üs
tünde olduğundan bağlantı yapılamamıştır. 

Bundan evvelki sözlü sorumda da ifade ettiğim 
gibi, ayrıca tütün sapı ve hastalıklı tütünlerin de 
değerlendirilmesi bakımından bölgemiz ham mad
deden son derece zengindir. 

Diğer yardımcı ham maddelerden bilhassa re
çine'başta, olmak üzere şap ve kaoline tabiî olarak 
bol miktarda vilâyetimiz hudutlarında raslanmak-
tadır. 

Şimdi plânın da ön gördüğü kavak ve söğüt 
durumuyla millî bir dâva mevzuumuz olan orman 
meselesine bir nebze değinelim. SEKA buna olan 
ihtiyacını temin edemediği için hususi bir kavak 
ormanı tesis etmiş ve 1962 yılında buradan 
2 519 m3 kavak tesellüm olunmuştur. Tesis mas
rafları hariç kavak fidanlığına yapılan masraflar 
352 721,81 T. L. sidir. Bir işin zoraki yapılmasiy-
le kendiliğinden oluvermesi arasındaki farkı tak
dir buyurunuz. Bu bakımdan şu birkaç noktayı 
dikkat nazarlarınıza arz edeceğim: Kavak ve söğüt 
nevilerinin iklim ve toprak istekleri Bolu'da mev
cuttur. Sulak araziler şunlardır. Yeniçağa gölü 
civarı, Düzce Eftani gölü civarı, Bolu merkez il
çesi, Gerede ovası. Bu sulak arazi parçalarına ye
ni barajlar da ilâve edilecek olursa, dört, beş sene 
sonra her sene onbeş, yirmi bin ton kavak ve sö
ğüt odunu elde edilmesi kolaylaşacaktır. 

2. Bolu ormanlarını onarmak ve mamurlaş-
tırmak ve çoğaltmak gayesi ile de mütalâa ede-
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cek olursak: Bolu vilâyet dahilindeki ormanlar 
iyi bir şekilde imar edildiği takdirde fabrikanın 
senelik ihtiyacının büyük kısmını senelerce ken
disi karşılıyabilir. 1962 büyük fırtına tahribatı, 
Bolu ormanlarında vaktinde gerekli müdahale ya
pılmadığından, çam ve köknar, ormanlar arasında " 
kökleri ile toprağı çok kavrıyan ağaç nevileri me-. 
şe ve kayının yetiştirilmediğinden husule gelmiş
tir. Tahribat daha ziyade saf cinsli'ağaç nevileri
nin bulunduğu ormanlarda hâsıl olmuştur. 

En küçük parçasına kadar kıymetlenen en
vai ile tahribat gören bu ormanlar onarılabilir. 

3. Türkiye'mizde en fazla orman bulunan Bo
lu'da intensif orman işletmeciliği kurmak ve mah
sullerini değerlendirmek gerekir; böylece orman 
azalması da önlenecektir. Kâğıt fabrikası yapı
lacak olursa, ormanlara kış ve yaz işliyen yollar 
döşenecek, istihsal artığı binlerce ton odun ve 
envaller kıymetlenecektir. Muhtelif sebeplerle 
1962 Mart ayında fırtınanın tahribatına mâruz 
kalan ormanlarda tomruk, direk olamıyan artık
lar, tahminen 150 000 ton odun çürüme tehlikesi 
geçirmektedir. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Çulha beyanı
nızı. 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Sayın Baş
kan beyanımı bağlıyamıyacağım. (Vakit bitti, 
sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim vaktin bitmesi ile iş 
bitmez, hatip kürsüde, sizin işiniz varsa bu
yurun. 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; milyarlarca milyonlarca liraya 
yapılan bir yatırımın,, yanlış ve haksız yere ol
duğunu belirtmek bakımından dokümanları önü
nüze sermek mecburiyetindeyim, Onun için bir
kaç dakika müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Zaten vaktiniz var efendim, bu
yurun, ifadenizi bağlayınız. 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Şimdi ham 
maddeye geçiyorum. 

BAŞKAN — Maalesef İçtüzük soru sahiple
rine 15 dakikalık bir zaman ayırmıştır. Bunun 
dışında hareket etmememize imkân olmadığını 
bilmeliydiniz. Daha ötesini Bakanla anlaşırsı
nız. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Efendim Mec- . 
lise.. 
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BAŞKAN — Hayır olmaz, Meclise arz ede

mem. İçtüzük sarih. 1.5 dakika.. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Şimdiye ka

dar olan teamülde.. 
BAŞKAN — O başka. Yazılı olan husus

larda daha fazla konuşmasını temin içindir. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Yazılı husus
larda gerek bütçede, gerek sözlü sorularda.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Ben başka 
şey yapamıyacağım. Reis olarak, size söyledim. 
Rica ederim 15 dakikalık müddetiniz dolmuştur. 
Bağlayınız lütfen. 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Efendim 
demin de arz ettiğim gibi... 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Sözlerini 
bitirsin. 

BAŞKAN — Efendim zaten bitirmesini rica 
ettik biz de. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Oylayınız 
efendim. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Efendim daha 
önce yapılan.. 

BAŞKAN — Benimle münakaşa etmeden ifa
denizi bağlayınız efendim. Başka yolu yok bu
nun. Sizonbeş dakika konuşacağınızı bilmeli idi
niz; İçtüzüğü bilirsiniz. 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Benim baş
ladığım zaman, Yüce Meclisin aldığı karara göre 
sözümün bitmesine on dakika vardı. Saat yirmi
de tatil olması gerekirdi. 

BAŞKAN — Saat sekize kadar devam ettir
me karan, yediyi çeyrek geçe başladığına göre 
benim bileceğim iş. 

TimGUT ÇULHA (Devamla) — Yüce Mec-
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lisin kararını hürmetiniz varsa ki, bunda katiyen 
şüphem yoktur. Saat 20.00 ye 

BAŞKAN — Beyefendi meseleyi keselim, 
lütfen münakaşa etmeyin . 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Münakaşa 
etmiyorum, fikirlerimi arz ediyorum, ister kabul 
edersiniz, ister kabul etmezsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim bağlayınız. , 
TURGUT ÇULHA (Devamla) — Sözlü so

rumun esası; Bolu'da yapılmamış olması, böyle
ce Devletin ve Hazinenin milyonlarca lira zara
ra uğrıyacağı konusundaki görüşlerimi tama
men arz etmeme fırsat verilmemektedir. Bina
enaleyh, sözlü sorum cevaplandırılmamış olmak
tadır. Ve bendeniz de bu mevzuda tatmin ol
mamış durumdayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İçtüzük sözlü soru sahiplerine 
Bakandan sonra 15 dakikalık bir müddet vermiş
tir. Aslında sözlü sorular çok kısa. sorulur, çok 
kısa cevap alınır. Âzami 15 dakikadır'artık Ba
kanın sözüne karşı kullanacağı soru sahibinin. 
Sayın Çulha da bu 15 dakikayı fazlasiyle dol
durduğu için yapılan işte hiçbir usulsüzlük yok
tur. Sorusu Bakan tarafından cevaplandırılmış
tır. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Cevaplandırıl
mamıştır. 

BAŞKAN — Bakan cevaplandırdı. Bakanın 
başka bir diyeceği yok, size. Sizde söyliyeceği 
nizi müddetiniz zarfında söylediniz. Soru ce
vaplandırılmıştır. 15 Nisan Çarşamba günü 
saat 15.00 de toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 20,00 
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31.12.1960 tarirhli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâa madde ve fıkralarının değiştiril

mesi ve bu Ikanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 10 ncu maddesine ve
rilen oyların sonucu 

(Madde kabul edil/mistir.) 
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Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
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ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

üye sayısı s 450 
Oy verenler : 336 

Kabul edenler : 182 
Reddedenler : 150 
Çekinserleı : 4 

Oya katılmıyanlar 105 
Açık üyelikler : 9 

, [Kabul 
Nedim M üren 

BALIKESİR 
Ahmot Aydın Bol ak 
Fennî İslimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necini ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
ITüdai O rai 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arsian 
Hilmi Güldoğan 

edenlerj 
EDİRNE 

Süleyman Bilgen 
Fahir Oiritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hür rem Müftü gil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettdn Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Gemalcılar 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğln 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslau 
Yahya Derınancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğîu 
Ali öoşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri A d al 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâraoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdîkmenli 
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KAYSERİ 
Tu ıhan P'eyzioğlu 
Mehmet döker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Ahdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

. KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
İhsan Kabadayı 
AI M I üssa met K uzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

ADANA 
[Tasan Aksay 
Vusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Cavit Oral 
îl)rahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöl 
Nevzat Şener 

M. Meclisi 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Mammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Fi as an Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
UaJit Fikret. Aka 

NİĞDE 
Asam Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Vusuf izzettin Ağaoğlu 
Ferda Gül ey 

[Reddedenler] 

B : 90 14 . 4 . 1964 O : 1 
()rhan Naim HazinedR 
Arif Hikmet On al 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Vusuf Ulu soy 

SAMSUN 
NuıvMin Cerilofrlıı 
Fevzi Ceylân . 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Maihmut Alicanoğhı 
FFaşjm Tan 

SİVAS 
Adil Al tay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Gün ay 
Ahmet Kangal 
Mahmut, Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

ANKARA 
Raif Ay bar 
Mustafa FCemal Erkova, 
îsımail Gence 
fhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zülitü I'ehlivarılı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Fhsan Ataöv 
FTasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

AYDIN 
1 Filmi Aydnıeer 
Melâhat Gedik 
Reşat Uzarda 
fstmet Sezerin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

K ' \a Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
(Jökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanjuılaı 
\hmet Fhsan Kırımlı 

Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet öz bey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Fîıza lîzunor 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Alkıbıyılkoğlu 
fbrahim I^ulaııalp 
Ahmet Ta-htakrlıç 

VAN 
Şükrü Kösereiso&lu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdog-a 
Celâl Sunanı 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Kseıı^ıiı 
Suphi Konak 
Mclınrat Ali Pcstilci 
Yusuf Ziya Yücebilmn 

Baha Cemal Za£ra 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Rahmi fııceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim ICoeatürk 
Fiemzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
îlhami Fr l rm 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanac 
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ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Vihnt Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
A//iz Zevtinnğln 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Miza mel tin Erkmen 
ibrahim Etcm Kıhçoğlu 
Ali Köy men 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğv 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Oelâl Kılıç. 

İSPARTA 
AH ihsan Balum 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Oüleüsi] 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 

URPA 
Bekir Sami Karahanh 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Ahmet Savrun 
AFYON KARAHİSAR 
Yeli Başaran 
Hasan Dinçer 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 

Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
Sabahattin Orhon 
Naci öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
"jükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Muzaffer Döşemeci 
Mi Naili Erdem 

Ragıp Gümüşpala 
thsan Oürsan 
>;ıim Kaygan 
Nihat Kürşat 
^ in asi Osm a 

KARS 
Veomettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
1 lüsameltin Gümüşpabı 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KOCAELİ 
FTâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
trfau Baran 

Kadircan Kaflı 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
^ezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
'I. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğju 
Süleyman Çağlar 
Nusrct Köklü 
Hurrem Kubat 
N';ıkup Yakut 
\Tahit YenişehiHioğlu 

MARAŞ 
AH m al Bağcı oğlu 
Ali Hüdayioğlu 
lııver Kaplan 
\dnan Karaküçük 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
I ayda r A/alp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

[Çekinserler] 
TOKAT 

H. Ali Dizman 
KIRŞEHİR 

Halil özrnıen 

[Oya katılmıy anlar] 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (I) (Î.Ü.) 
\bdiilhak Kemal Yörii 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Vazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Vihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın (î) 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özyen 

~ SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

TRABZON 
FJkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlıı 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGUT.rAK 
Ahmet Fuat Ak 
Rainiz Karakaşoğhı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
o»'lu 

BOLU 
Fuat Ümit 

BURSA 
İbrahim ökteım. (B.) 
Ekrem Paksoy 
Ahmet Tür'kel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
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ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
thsan Tombug 

DENİZLİ 

"DtVA'R'RATCrR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Reca.î îsfkenderhglu 
Vefik Pirinçcioğlu (î) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Şerafettin Konuray 
Tahsin" Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t) 

Hüseyin încioglu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

M. Meclisi B : 90 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İÇEL 
thsan önal 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Fer ruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 

Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
(î.) 

Fahrettin Kerim Gökav 
(«D 
Oğuz Oran 
î'Hh-ami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Safari Vardarlı 
ıMalik Yolaç (B.) 

İZMİR X&lXTlXXv 

Ldbit Yurdoğlu (B.) 
KARS 

Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhali'm Araş 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

[Açık üj 
Aydın 1 

Frzurunı 1 

Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 

14 . 4 . 1964 0 : 1 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
KOCAELİ 

Sahabettin Bilgisu 
KONYA 

Selçuık Aytan 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
tsmet înönü (Başbakan) 
Haiit Ziya Özkan 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan (î) 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu (t) 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran B-vliyaoğlu 
Hâmit Kiper 

SttRT 
Adil Yaşa 

/elikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

—. 
Yekûn 9 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazova (I) 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy (t) 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ur al (t) 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoglu 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badılh 
Kadri Eropan 
Celâl öncel 

VAN 
Muslih Görentaş 

' (t Tl) 
YOZGAT 

Mustafa Kepir 
ZONGULDAK 

Feyzi Fırat (t) 
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31.12.1960 ta<rihM ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 

ve bu kanuna bâzı 'hükümler ekjlenmesî hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların 
sonucu 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
tsraail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
"Kedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî îslrmyeli 
Süreyya KOĞ 
Mehmet Tiritoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 263 

Kabul edenler : »64 
Reddedenler : 99 
Çekinserlcr : 0 

Oya katıl mıy ani ar : 178 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 

(Tasarı kalbııl edilmişi r. ] 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal' Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Anıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Neemi ökten 

DENIZLI 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
A/tıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Gemalcılar 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermaneı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Bay kam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
İlhamı Sancar 

Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

|7.||Vfltt. 

Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
îhsan Kabadayı 
Abdüssamct Kuzucu 
Rüştü özal 
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Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
İsmail Gence 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

M. Meclisi B : 90 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

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

SAKARYA 
I iıı rhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin. Geritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

Mithat Şükrü Çaydar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BOLU 
1 urgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
tbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

14 , 4 ,1964 O : 1 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Alı met Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

leriler] 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakaryî 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizam ettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Burhan Bo/doğan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Fer ruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahani; 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
tsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Faruk Sükan 
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Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Ali. Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (t) (l.Ü.) . 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazıai Kerimoğlu 

M. Meclisi B : 90 
MARAŞ 

Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osıman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın (1) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

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

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

14 . 4 . 1964 O : 1 
SAKARYA 

Muslihittin Gürer 
SAMSUN 

Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 

Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefi'k Pirincçioğlu (î.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(I.) 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin tncioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Ömer Zekâi Dorman (1) 
Fahrettin Kerim Gökay 
d) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Selim Sarper 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yüanlıoğlu 

[Oya katilmty anlar] 
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KAYSERİ 
Abdül halim Araş 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğln 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Katflı 
Ömer Kart 
Mekld Kerkin (Bşk. V.) 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

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

M. Meclisi B : 90 
MANİSA 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
ISeyfi Güneştan (t.) 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
.Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu (t) 
Ata Topaloğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 
VI uıisa 

[Açık 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 . 4 . 1964 O : : 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Ekrem Aliean 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova (I.) 

üyelikler] 

Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

Ali Rıza Ulusoy (I) 
TRABZON 

Nazmi ökten 
'Kâmuran Ural (I) 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badılh 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I) 
Yusuf Ziya Yücebilgin 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

SEKSENSEKlZİNCİ BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1964 Guma 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yüaaılıoğlu'nun, 6972 sayılı Korunmaya Muh
taç Çocuklar hakkındaki Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
3580 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu 
maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, İçişleri, Millî Eğitim, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilecek üçer üyeden kuru
lu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (2/692, 2/693, 3/864) 

2. — Çorum Milletvekili Nuri Ahıskalıoğ-
lu'nun, Çorum ili Alaca ilçesinin kanalizasyo
nunun yapılması ve içinden geçen derenin ıs
lâhı hususundaki sözlü sorusunun geri verilme
sine dair önergesi (6/768, 4/318) 

B . İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNDELİKLE 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, İçişleri ve Plân 
komâyûBİarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
GecjLoi Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı: 
616) [Dağıtma tarihi : 25.2 .1964] 

2. — Siyasi partiler kanunu tasansı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal San-
ibrahimoğlu'nun, SiyaBd.partfler kanun teklifle

ri ve Geçici Komisyon raporu (1/660, 2/3T&» 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 3. — Devlet personeli meslek tevekkül-, 
leri kanunu tasansı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
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-
şansı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Amme 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, Amme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

5, _ Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçlan ve cezalan hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19.2.1964] (M. Meclisi S. Sayısı: 487 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 Kemiayon 



metinleri (M. Meclisi 1/544; 0. 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-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 .1.1964] 

12. — Sandıklı'nın 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
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 . 2 .1964] 

16. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü, hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/806) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 .1964] 

X 17. — 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 18. — 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] 



19. — 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 20. — 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 21. — 21. 6.1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

X 22. — 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] 

23. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının ö. 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; C. Senatosu 1/251> (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

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

25. — 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. Saywı : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

26. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının C. Sena

tosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/432; C. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 247 ye 2 nci ek, O. Senatosu S. Sayısı : 
231) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1964] 

27. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı \, 422) [Dağıtma tarihi : 31.3 .1964] 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 



Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naei 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 (2/282) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14.9 .1963] 

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

8. — 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] 

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili' Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldınmln 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
D izm an'in, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat. ve Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'in, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayılı Kanunla bu kanuna tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâ^ 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] 

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

13. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 say;h Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 .1963] 

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

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
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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] 

16. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğflu'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] 

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

18. — 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] 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm

rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

20. — Kayseri Milletvekili Abdülhalina, 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] 

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

22. — 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] 

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

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

25. — 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 
komisyonlan raporlan (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

26. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu-



ııa geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

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

28. — 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 Plâh komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 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] 

30. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi 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] 

31. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 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] 

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

33. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 

ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

34. — 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] 

35. — 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] 

36. — 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] 

37. — 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] 

38. —- 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] 

39. — Kırklareli Milletvekili Abdürrahman 
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] 

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

42. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sim 
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 Kobdsyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X 43. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplarma 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-
rihk: 18 . 2 .1964] 

44. — 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 
Karan ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; O. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, C. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21.2.1964] 

45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarihli 371 numaralı Kararma 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, 
O. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S; Sayısı : 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

46. — 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 Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka

ran ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
C. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22.2.1964] 

47. — 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 Karanna kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka
ran 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] 

48. — Dilekçe Karıma 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
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 
C. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2.1964] 

49. — İzmir Milletvekili Jfthat 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] 

50. — 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] 

51. — izmir Milletvekili Şinasi Oama 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] 

52. — istanbul 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 53. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet-Üretme Çiftlikle-
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ri Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtana ta
rihi: 29.2.1964] 

X 54. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı VB Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma, tarihi : 
2.3.1964] 

X 55. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi-
s&K SttHStldttğTma 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 56. —. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin
hesap kamusu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt
ma tarihi: 2.3.1964] 

X 57. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe-
sstaaa adt 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) [Dağıtana tarihi: 2.3.1964] 

X 86. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe-

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

59. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay
lan hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtana tarihi : 11.3 .1964] 

60. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun

larla aldıkları disiplin eeaal*rının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 .3 .1964] 

61. — 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] 

62. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20.11.1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Karamı Genel Kurulda, gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, O. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, O. Se
natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtana tarihi: 
24.3.1964] 

63. —- 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] 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ TAPILACAK 

İŞLER 

1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtana tarihi: 6.7.1969] 

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
si Bifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi înceeuhı'mm Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Oemhuriyet 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 istihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçioi 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: 
518) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 

X 8. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi 
24.10.1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

10. — istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra ekleşmesine dair ka
nan 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 450 acu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkmda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 

Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4.7.1968] 

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

16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 .11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

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

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 tasarısı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
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Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

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

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyaüettin 
Karaca ve îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

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

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

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili Ilhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 19*63] 

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

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

X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 .1963] 

X 28. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari
hi : 9.7.1963] 

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

X 30. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti, arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7 .1963] 

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

X 32. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 
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X 33. — Ambalajların muvakkat ithaline 

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

34. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 .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 raporlan (1/419) 
(S. Sayısı: 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 

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

37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8.1963] 

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

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

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

. 41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sa

yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ye Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/185) (S. Sayısı: 373) 
[Dağıtma tarihi: 4 . 9.1963] 

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

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

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

45. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporlan (2/477) (S. Sayısı: 385) 
[Dağıtma tarihi: 9.9.1963] 

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

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

48. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı oetve-



lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonlan raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

49. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonlan 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. — istanbul 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 komisyonlan raporlan (2/231) (S. 
Sayısı: 490) [Dağıtma tarihi: 7.10.1963] 

55. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmak
ta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasansı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Ankan'ın hekimlere aylık hikmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
lan 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 komisyonlan raporlan 
(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 €iynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tanm ve Plân komisyon
lan 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 komisyonlan 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 Odalan ve Ziraat Odalan Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonlan raporları (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20. 6.1963] 
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61. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

62. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 

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

X 64. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı. 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbns Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, 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 Andlaşmanın 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
laşmanın, 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. — İstanbul 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 Salahiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 .6.1963] 

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

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

69. *— C. Senatosu İzmir 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 İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

70. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa-
yıllı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri 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 ekinö katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasansı 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 (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasansı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 73. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasansı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 
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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 dolayısiyile 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 kaldırtmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

78. — 2 . 7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 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 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tarihi : 
28 . 1 . 1964] 

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

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 . 3 . 1964] 

87. — İstanbul Milletvekili Ooşkun 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 Ooşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili İbrahim Tekin'in, Toplu iş 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 İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'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 tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri 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 İçişleri 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 8? nüfusunda kayıtlı îsaoğlu 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 Ticari İlimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12 .3.1964] 

97. — O. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'mn, 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] 

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 
raporlan (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] 



Dönem : 1 / Q Q 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 4 ü U 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalışan tabip, dişta-
bibi ve eczacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vazi
yette olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan mahallerde sürekli 
görev ile bulunanlarla Hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta olan 
kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıslarına 
ödenek verilmesine dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Meh
met Ali Ârıkan'm, hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilme
sine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 

komisyonları raporları (1 /531 , 2 /89) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılardan coğrafi, 
iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan mahaller
de sürekli görev ile bulunanlarla, Hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta olan kimya mühendisleri, 
mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine dair kanun tasarısı (1/531) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 8 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 • 2042/4085 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 16 . 8 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş
kilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılardan coğrafî, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi va
ziyette olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bulunanlarla, Hıf
zıssıhha enstitülerinde çalışmakta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehas
sıslarına ödenek verildesine dair kanun tasarısı» gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Bugün sağlık personeline de tatbik edilmekte olan barem sistemi meslek mensupları için resmî 
hizmeti tamamen gayriicazip bir İhale getirmiş ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımı gün geç
tikçe vahameti artan bir hekim buhranıiyle karşı karşıya bırakmıştır. 

Ndte'kim bu gün birçok vilâyetlerimizde dahi Hükümet tabiplerinin sadece maaşları ile iktifa 
zaruretinde bulunması sebebiyle bu vazifeler münhal kalmakta mahrumiyet bölgelerinde ise, mecbu
ri hizmetliler ihtiyacı karşılıyamadığından münhal maktan yüzde elliye yükselmektedir, 



— 2 — 
Bu itibarla mesleke ve hizmete rağbeti artırmak ve hususiyet ve külfet arz eden mahaller için 

eleman temin edebilmek üzere mevcut barem sisteminin dışına çıkılması zaruri (görülmüş ve bunu 
teminen ilişik kanun tasarısı izhar olunmuştur. 

Tasarının kanunlaşması halinde, coğrafi, iktisadi, içtimaa ve idari sebeplerle hususi vaziyette ol
duğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen mahallerde çalışacak olan sağlık personeli ile Hıfzıssıhha 
enstitülerinde çalışmakta olan uzmanlara 1 000 liraya kadar 'bir tazminat verilmesi imkân dâhili
ne girecek ve bu suretle 224 sayılı Sosyalizasyon Kanununun henüz tatbik olunmadığı mahrumiyet 
bölgeleri için de personel temin edilmesi mümkün olacaktır. 

Esasen bu sistem ıbu gün mevzuatımıza da girmiş olup, hususiyet arzeden birtakım memuriyet
ler için ödenek verilmesi esası kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının maddelerine gelince: 
Tasarının birinci maddesi, coğrafi, iktisadi, içtimai ve idari sebeplerle hususiyet arz ettiği Ba

kanlar Kurulunca kabul edilen mahallerde çalışacak sağlık personeli ile Hıfzıssıhha müesseselerin
de çalışacak uzmanlara ayda bin liraya kadar bir ödenek verileceğini; 

ikinci maddesi kanuni izinler ve yurt içindeki .geçici 'görev hali müstesna, ödenek alabilmek için 
ilgililerin bilfiil vazife görmeleri ieabettiğini ve alınacak ödeneklerin munzam vazife maaşlarına 
tesir etmiyeceğini; hükme bağlamaktadır. Zira bu bölgeler mahrumiyet mmtakaları olduğu için esa
sen fazla tahip bulunamamakta ve bir tabibe birden fazla 'hizmet tahmili zaruri olmaktadır. 

Üçüncü madde, ödeneklerin aylıklar ile .birlikte ödeneceğini ve istirdat hükümlerinin de maaşla
rın istirdadına dair hükümlere, tabi olacağı esaslarına vazetmektedir. 

Mardin MiUetveldli Mehmet Ali Ankan'ın, Hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilmesine 
dair kanun teklifi (2/89) 

16 . 1 . 1962 
Millet Meclisi Yüks.ek Başkanlığına 

Hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 
Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

G E R E K Ç E 

Türkiyemıizde sağlık işlerimizin belkemiğini tabip doktorların teşkil ettiği bir gerçektir. Bu gün
kü durum muvacehesinde doktorlarımızın kısmı küllisi büyük şehirlerde toplanmış bulunmakta ve 
Anadolu'nun bâzı kasaba ve kazalarında serbest doktor şöyle dursun bir Hükümet tabibi bulunma
maktadır. Bunun yegâne sebebi tabip doktorlara Devlet hizmetinde yeteri nisbette ücret veya maaş 
verilmemesidir. Filhakika bu günkü hayat şartları karşısında büyük bir fedakârlık içinde çalış
makta olan Türk doktorları memleketin ücra köşelerine kadar gidip hizmet vermeleri artık imkân
sız hale gelmiştir. Bu gün Türkiyemizin muhtelif Devlet müesseselerindeki tabip münhalâtı yürek
ler acısıdır. Sağlık Vekâletinin 4 . 11 . 1961 tarihli haberler bültenine göre genel şirurjide 6, iç has
talıklarında 8, cilt ve zühreviyede 6, göz hastalıklarında 3, çocuk hastalıklarında 8, kadın hastalık' 
lan ve doğumda 16, göğüs hastalıklarında 7, radyolojide 13, kulak, burun, boğazda 1, fiziyoterapi-
de 3, anatomi patalojide 1, akıl ve sinirde 4, ürolojide 1, anesteziyolojide 2, ortopedide 1, intaniyede 2 
yani cem'an yekûn 82 mütehassıs hekimlik münhal bulunduğu gibi 106 hükümet talbipliği, 2:8 belediye 

M. Meclisi (S, Sayısı : 489 ) 
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tabipliği, 1216 sağlık merkezi tabipliği, 34 verem-savaş dispanser tabipliği, 3 cüzzam savaş tabipliği, 3 
muayene ve tedavi evi-tabipliği, 18 frengi savaş tabipliği, 30 trahom savaş tabipliği, 6 sağlık ve sosyal 
yardım müdürlüğü, 3 sıtma savaş başkanlığı, 15 sıtma savaş bölge başkanlığı münhal bulunmakta
dır. Ayrıca 32 kaza merkezinin hiç doktoru yoktur. Cem'an ye'kûn bu gün Türkiye'mizin sıhhat 
müesseselerinde 605 yer tâyinler beklemekte fakat Sağlık Bakanlığı tabip eleman bulamamakta, ya
pılan tâyinlerden sonra da birçok doktorlar ücret ve ücrete karşılık yüklendikleri mesuliyeti ve mahru
miyeti nazara .alarak vazife mahalline gitmektense istifayı tercih etmektedirler. Bu durum karşısında 
bu gün cemiyetimiz sağlık ve sosyal bakımından feci bir tehlike ile karşıkarşıya bulunmaktadır. Hasta
lıkların artması ve çeşitli hastalıklara karşı eleman ve tabip kifayetsizliği içtimai sefalete sebebiyet ver
mektedir. Sağlığı korımmıyan bir milletin ise güven ve huzurundan <ve çalışma randımanı ile millî 
gelir artışından bahsetmiye imkân yoktur. Bu itibarla tabiplik meslekinin asgari hayat şartlarına 
cevap verecek ve geçimi temin edecek surette cazip bir hale getirilmesi kaçınılmaz bir zarurettir. 

Bunun içindir 'ki Türkiye'de bilhassa mahrumiyet bölgelerine doktor temin edebilmek maksadiyle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının .nakil ve tâyin yönetmeliğinde'ki esaslara sadık kalmak şar-
tiyle ve bu husus nazara (alınarak kanun teklifimiz hazırlanmıştır. Filhakika balhse konu yönetme
lik memleketi, sosyal, kültürel, iktisadi şartlar ıba kınımdan (ticari ve sınai thayatın durumu, su, elek
trik, okul, yol vaziyeti ve sair sosyal ve kültürel müesseselerin mevcudiyeti ve nüfus gibi sair hu
suslar) 5 bölgeye ayırmış bulunmaktadır. Bir sayılı cetvelde tadadolunan 340 yer ağır mahrumi
yet bölgesi sayılmış, 67 yer mahrumiyet bölgesi olarak kabul ve iki .numaralı listede yer almış ve 
266 yerde normal bölgede gösterilmiştir. 4 ve 5 numaralı listede ise iyi ve 'en iyi yerler olarak ka
bul edilmiştir. En iyi yerler Adana, Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Samsun, Trabzon ıgibi yer
ler gösterilmiştir. Kanun teklifimizde de ödenek miktarının tâyininde (bölgelerin içtimai ve kültü
rel durumunu gösteren bu listeler esas. olarak kabul edilmiştir. Anca'k bir «bölgedeki yerler arasm-

, da bâzı hususiyetler bakımından fark olacağı dü şüncesiyle daha âdil bir esas kurmak için ayni 
bölge içindeki yerlerin de nüfusu nazara alınmak suretiyle ödenek miktarı tesbit olunmuştur. Bu 
suretle memleketin en ücra yerlerine kadar doktorların gidebilmesi imkânı kısmen sağlanmış ola
caktır. Tasarı kabul edildiği takdirde '3-3,5 milyon liraya ihtiyaç hâsıl olacaktır. Boş kadrolardan 
yapılacak tasarruf bu ihtiyaca cevap vermektedir. Takdir ve tensiple/ine arz olunur. ' 

Sağlık ve Sosyal Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım 8. . 2 . 1962 

Komisyonu 
Esas No. : 2/89 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa. 

Yüksek Başkanlığınızca Komisyonumuza 17 . 1 . 1962 tarihinde 2/89 numara ile havale buyu-
rulan (Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilme
sine dair kanun teklifi) Sağlık ve Sosyal Yardımve Maliye Bakanlıkları temsilcileri ve teklif sahi
bi hazır oldukları halde 24 . 1 . 1962 tarih ve 31 . 1 . 1962 tarihli celselerinde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Kanun teklifi gerekçesine esas itibariyle aynen iştirak edilmekle beraber aşağıdaki noktaların 
tadil ve tavzihine oy birliği ile karar veril iniştir. 

1. , Gerekçedeki nüfus esası kabul edilmemiştir, zira mahrumiyet bölgesi diye tarif edilen yer 
ler tecrübe ve bilgimize göre mevcut iktisadi şartlar bakımından bir kıstas olamamaktadır. Sani-
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yen bahis mevzuu yerlerdeki sağlık merkezlerinde mütehassıs hekimin de çalışması' sebebiyle mü
tehassıs ve pratisyen hekimlik ayrı ayn mütalâa edilmiştir. 

2. Mesleki daha cazip hale getirip gayeye ulaşabilmek için ödenek az görülmüş-ve komisyon
ca tadil edilen kanun metninde görüldüğü gibi artırılmıştır. 

3. Sağlık Bakanlığının Tâyin Yönetmeliğine bağlı 4 ve 5 sayılı cetvellerde gösterilen mahal
lerde çalışacaklara ödenek verilmesine lüzum görülmediği gibi mahrumiyet bölgelerinde muayyen 
bir müddet kalmıyanlara da ödenek verilmesi uygun görülmemiştir. 

4. Ek vazife alanların birinci vazifelerinden dolayı ödenek verilmesi tasrih olunmuş ve 224 sa
yılı Sosyalleştirme Kanununun tatbik edildiği yerlerde bu kanunun işlemiyeceği tasrih edilmiştir. 

5. Kanun teklifinde, bu kanunun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yürütüleceği belir
tilmekte olması kâfi görülmiyerek Maliye Bakanlığı ile beraber her iki bakanlıkça yürütülmesi ta
dili uygun görülmüştür. 

17 . 1 . 1962 tarihinde 2/54 numara'ile Komisyonumuzca karara bağlanan istanbul Milletveki
li Suphi Baykam ve 68 arkadaşının teklif ettikleri (Sağlık personelinin anlaşma ile çalıştırılması
na dair) kanun teklifi ile bahis mevzuu olan bu kanunun amaç ve niteliği mahnımiyet bölgelerine 
kolay doktor bulmak keyfiyeti olduğuna göre, evvelce Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığınıza gönderilen kanunla tevhidi gerektiğine oy birliği ile karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

istanbul Balıkesir Konya Bolu 
Z, Zeren A. î. Kırımlı S. Aytan K. Demir 

• Bursa , içel Kars Kayseri 
E. Paksoy î. önal H. Erdoğan V. Â. Özkan 

Nevşehir 
H. F. Aka 

MARDİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ALI 
ARIKAN'IN KANUN TEKLlFÎ 

Hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilme
sine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet hizmetinde bulunan 
hekimlerden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Nakil ve Tâyin Yönetmeliğinde tesbit edi
len bir sayılı cetveldeki yerlerde hizmet gö
renlere her ay 600 lira ve bu yerlerden nüfusu 
on binden yukan olan yerlerde hizmet 
görenlere 550 lira ve aynı Yönetmeli
ğin iki sayılı cetevlinde gösterilen yer
lerde hizmet görenlere her ay 500 lira ve bu 
yerlerden nüfusu 20 binden yukan yerlerde 
hizmet görenlere her ay" 450 lira ve yine ay
nı Yönetmeliğin üç sayılı cetvelinde gösterilen 
yerlerde hizmet görenlere her ay 400 L. ve 

I SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUNUN DE$I§TlRÎŞl 

Hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek verilme
sine dair Kanun 

a MADDE 1. — Devlet, belediye ve Özel idare 
hizmetinde bulunan hekimlerden Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Nakil ve Tâyin Yö
netmeliğinde tesbit edilen (1) sayılı cetvel-

ı I deki yerlerde hizmet gören mütehassıs he-
t kimlere her ay 1 500 I'ira, pratisyen hekimlere 

1 000 lira ve aynı Yönetmeliğin (2) sayılı cet
velinde gösterilen yerlerde hizmet gören mü-

ı tehassls hekimlere her ay 1 000 lira, pratisyen 
i hekimlere 750 lira ve aynı Yönetmeliğin (3) sa

yılı cetvelinde gösterilen yerlerde hizmet gö-
a ren mütehassıs hekimlere her 750 lira, pratis-
e I yen hekimlere 500 lira ödenek verilir. 
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Teklif 

bu yerlerden nüfusu 30 binden yukarı olan 
yerlerde hizmet görenlere 350 L.. önedek ve
rilir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Nakil ve Tâyin Yönetmeliğine bağlı 
4 ve 5 sayılı cetvellerdeki yerlerde hizmet gö
renler ödenek alamazlar. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

'Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Nakil ve Tâyin Yönetmeliğine bağlı 
4 ve 5 sayılı cetvellerdeki yerlerde hizmet gö
ren hekimler ile yukardaki, maddede gösteri
len bölgeler dâhilinde Vekâletin tensibede-
ceğl yerlerde muayyen bir müddet hizmet gör
meyi taahhüdetmiyenler ödenek alamazlar. 

MADDE 3. — Ek vazife alan hekimler mün
hasıran birinci vazifelerinden dolayı ödenek 
alırlar. 

224 sayılı Kanunun tatbik edildiği yerler
de bu kanunun hükümleri işlemez. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Maliye Bakanları yürütür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu 

Esas No. : 1/531 
Karar No. : 27 27 . 9 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 16 . 8 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşki
lâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vazi
yette olduğu Bakanlar Kurulunca 'kabul olunan mahallerde sürekli ıgörev iile (bulunanlarla, Hıfzı
sıhha enstitülerinde çalışmakta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıs
larına ödenek verilmesine dair kanun tasarısı» 25 . 9 . 1963 tarihli toplantıda Sağlık Bakanlığı 
ve Maliye temsilcilerii huzuru ile tetkik,ve müzakere olundu: 

Kanun metninin başlığı «Sağlık ve Sosyal Yaddım Bakanlığında çalışan ve Ihususiyelt «arz eden 
yer ve hizmetlerde görevlendirilen sağlık personeline ödenek verilmesine dair Kanun» tasarısı ola
rak Komisyonumuzca değiştirilmiştir. 

Kanun metninin birinci maddesi «Sağlık ve Sosyal Yardım (Balkanlığı teşıkilâtında ve Hıifzıssıh-
ha enstitülerinde çalışan tabip, diştabibi, eczacı, biolog, kimyager, kimya mühendisi, 'kimya lisan-
siye ve veterinerlerden, coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Ku
rulunca kalbul olunan yer ve 'hizmetlerde sürekli görevde bulunanlara, her ay maaşlarından ayrı 
olarak (1 000) liraya kadar Bakanlar Kurulunca belirtilecek esaslar dairesinde ödenek verilir.» şek
linde Komisyonumuzca değiştirilmiştir. 
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Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrası «birinci maddede yazılı ödeneğe hak kazanabilmek 

için, mezkûr maddede sözü geçen mahal ve görevlerde fiilen çalışmak şarttır.» şeklindeki Komisyo
numuzca değiştirilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki 2/10857 sayısı 2/1087 olarak Komisyonumuzca dü
zeltilmiş ve diğer fıkraları Hükümet teklifinde olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının ,3 ncü, 4 ncü ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu 

Başkan Vekili 
Ankara 

M. K. Erkoyan 

Nevşehir 
II. F. Aka 

Bu Rapor Sözcüsü 
ve Kâtibi 
Eskişehir 

/. Cemalcilar 

Uşak 
/. Bulanalp 

tçel 
/. önal 

Konya 
•S. S. Yücesoy 

Balıkesir 
A. 1. Kırımlı 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân 

Komisyonu 
Esas No. : 1/531, 2/89 

Karar No. : 201 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

3 . 10 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına r-^î*<yi,wpzi:^ir< 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında çalışan taıbip, diştabibi ve eczacılardan coğra-. 
£i, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan mahal
lerde sürekli görev ile bulunanlarla, Hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta olan kimya mühendisle
ri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine dair kanun tasarısı ile aynı ma
hiyette olduğu cihetle birleştirilmiş olan Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın Hekimlere ay
lık hizmet karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Maliye 
Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Gerek tasarı ve ıgerekse teklif,, bugünkü harem sistemi içinde cazibesini kaybetmiş bulunan tıp 
meslekini cazip hale getirmek ve mahrumiyet bölgelerine lüzumlu personeli temin etmek için he
kimlere aylıklarından hariç olarak ödenek verilmesini derpiş etmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Ibuıgün içinde bulunduğu ve bir an önce çözümüne bir 
çare arayıp bulmak zorunda olduğu en önemli mesele, hiç şüphe yok ki personel meselesidir. Ger
çekten, son yıllarda Bakanlığın personel kadrolarında muntazam bir boşalma ıgöze çarpmaktadır. 
Hele halk sağlığı hizmetlerinde bu boşalma büsbütün hâd bir safhaya girmiş ve önüne geçilemez bir hal 
almış bulunmaktadır özellikle, hususiyet ıgösteren .bâzı mahrumiyet bölgelerine ve hizmetlerine sağ
lık personeli 'göndermek âdeta imkânsız hale gelmiştir. 

Halk sağlığı hizmetlerinde ve bulaşıcı hastalıklarla savaşta çok önemli Ibir yer işgal eden aşı ve 
seromlarm hazırlandığı ve çeşitli ilâçlarla su ve gıda maddelerinin kontrol ve tahlillerinin yapıl
dığı Hıfzıssıhha müesseseleri, elemansızlük yüzünden çok sıkıntılı ve zor durumlara düşmüş bulun
maktadır. 

Bu gün halk sağlığı hizmetleri, hekimler için cazibolmaktan çok uzak bulunmaktadır. Zira, bu 
hizmetlerde çalışan hekimler, tedavi edici hizmetlerde çalışanların aksine, tam mesai sarf etmeleri 
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dolayısiyle, muayenehane açıp mesleklerini ve sanatlarını serbest olarak (icra etmek imkânından yok
sun bulunmaktadırlar. 

Bu yüzden 'büyük şehirler dâhil mahrumiyet bölgelerine sağlık müdürü, Hükümet tabibi ve sağ
lık merkezilerine hekim bulunamamaktadır. 

işte bu aksaklıkları bertaraf ederek doktorlarımız]n halk sağlığı hizmetlerine de iltifat etmeleri
ni temin gayesiyle sevk edilen tasarı uygun görülmüş ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 
metni müzakereye esas tutularak maddelerin müzakeresine 'geçilmiştir. 

Kanun başlığı vuzuh bakımından değiştirilmiştir. 
Birimci madde ile ilgili olan Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın teklifi, bu günkü barem 

sistemini bozacağı, maaş ıgibi maktu miktarlar getirdiğinden teşvik edici görülmediği, tasarının ise 
idareyi daha serbest bıraktığı ve elâstikî olduğu dikkate 'alınarak sağlık ve sosyal yardım komisyo
nunun metni aynen kabul edilmiştir . 

öncelik ve ivedilikle (görüşülmek ve Grenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Kars 
K. Okyay 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Diyarbakır 
B. Jshenderoğlu 

Sakarya 
N. Boyar 

Trabzon 
A. Şener 

Ankara 
M. Ete 

• 
Hatay 

A. S. Rocaoğlu 

Siirt 
A. $aşa 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

'' - ••• V - i' -

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Kırşehir 
A, Bilgin 
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HÜKÜMETİN TEKLM 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtında 
çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılardan coğrafi, 
iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi vaziyette 
olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olunan ma
hallerde sürekli görev ile bulunanlarla, Hıfzıs-
sıhha Enstitülerinde çalışmakta olan kimya mü
hendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya mütehas
sıslarına ödenek verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilâtında çalışan tabip, diştabibi ve 
eczacılardan, coğrafi, .iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kuru
lunca kabul olunan mahallerde süçekli görevde 
bulunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalış
makta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji 
ve biyokimya mütehassıslarına, her ay maaşla
rından ayn olarak 1 000 liraya kadar, Bakan
lar Kurulunca belirtilecek esaslar dairesinde 
ödenek verilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı öde
neğe hak kazanabilmek için, mezkur maddede 
sözü geçen mahallerde fiilen görev yapmak 
şarttır. 

3153 sayılı Kanuna dayanılarak 27.4.1939 
tarihli ve 2/10857 sayılı kararname ile yürürlü
ğe konulmuş bulunan tüzüğün 24 ncü maddesi 
gereğince verilen izinlerle, Memurin Kanunu
nun 78 ve 79 ncu maddeleri hükümlerine göre 
verilen izinleri kullananlar ve yurt içinde ge
çici görevle başka tarafa gönderilenler ile gö
revleri icabı ayrılanlar dışında her ne suret ve 
sebeple olursa olsun görevleri başında bulun-
mıyanlara görevlerinden ayn bulundukları sü
rece ödenekleri verilmez. 

Hastalık sebebiyle işi başına gelmiyenlerin, 
bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda top
lamı 60 günü geçmemek üzere ödenekleri veri
lir. Bu ödeneğin verilmesi ek görev maaş, üc
ret veya tazminatlariyle vekâlet maaş veya üc
retlerinin ödenmesine engel teşkil etmez. 

Ancak uhdesinde birden fazla görev bulu
nanlar yalnız aslî görevlerinden dolayı ödene
ğe müstehak olurlar. Ek görev veya vekâlet 
görevlerinden dolayı ödenek alamazlar. 

M. Meclisi 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO
NUNUN DE JÎŞTÎRÎŞİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında çalışan ve 
hususiyet arz eden yer ve hizmetlerde görevlen
dirilen sağlık personeline ödenek verilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilâtında ve Hıfzıssıhha enstitülerin
de çalışan tabip, diş tabibi, eczacı, biyolog, kim
yager, kimya mühendisi, kimya lisansiye ve ve
terinerlerden, coğrafî, iktisadi ve içtimai sebep
lerle hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulun
ca kabul olunan yer ve hizmetlerde sürekli gö
revde bulunanlara, her ay maaşlarından ayrı ola
rak 1 000 liraya kadar, Bakanlar Kurulunca be
lirtilecek esaslar dairesinde ödenek verilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödene
ğe hak kazanabilmek için, mezkûr maddede sö
zü geçen mahal ve görevlerde fiilen çalışmak 
şarttır. 

3153 sayılı Kanuna dayanılarak 27.4 .1939 
tarihli ye 2/1087 sayılı Kararname ile yürürlü
ğe konulmuş bulunan tüzüğün 24 ncü maddesi 
gereğince verilen izinlerle, Memurin Kanunu
nun 78 ve 79 ncu maddeleri hükümlerine göre 
verilen izinleri kullananlar ve yurt içinde geçici 
görevle başka tarafa gönderilenler ile görevleri 
icabı ayrılanlar dışında her ne suret ve sebeple 
olursa olsun görevleri başında bulunmıyanlara 
görevlerinden ayrı bulundukları sürece ödenek
leri verilmez. 

Hastalık sebebiyle işi başına gelmiyenlerin, 
bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda topla
mı 60 günü geçmemek üzere ödenekleri verilir. 
Bu ödeneğin verilmesi ek görev maaş, ücret ve
ya tazminatlariyle vekâlet maaş veya ücretleri
nin ödenmesine engel teşkil etmez. 

Ancak uhdesinde birden fazla görev bulu
nanlar yalnız asli görevlerinden dolayı ödeneğe 
müstahak olurlar. Ek görev veya vekâlet görev
lerinden dolayı ödenek alamazlar. 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞTtRÎŞÎ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında 
çalışmakta olup hususiyet arz eden yer ve hiz
metlerde görevlendirilen sağlık personeline öde

nek verilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Komisyonu
nun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Komisyonu
nun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı öde
nekler aybaşlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir. 

Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edi
lenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihlerini 
takibeden aybaşından verilmeğe başlanır ve bu 
görevden ayrılanların aysonuna kadar olan is
tihkakları geri alınmaz. 

ikinci madde hükümlerine göre ödenekleri
nin kesilmesi gerekenlerin ödeneklerinin kesil
mesinde ve görevlerine dönmeleri üzerine tek
rar ödenmeğe başlamasında yukardaki hüküm
ler uygulanır. 

Ödeneğin verilmesinde 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü saklıdır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

16'. 8 . 1963 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Ba'kam ve 
Başfb. Yardımcısı 

/ / . Dinçer 
Devlet Balkanı 
V. Pirinççioğlu 
Devlet Balkanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/ . Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 

Devlet B'afeanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı Y. 
O. öztrak 

Maliye Babanı 
F. Melen 

Bağlık ve Sosyal Yardım Ko. 

MADDE 3. — Hükümet teklifinin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümet teklifinin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümet teklifinin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı 
î. öktem 

Ticaret Balkanı 
A. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
/. §'. Dura 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikhaş 

Bayındırlık Baltanı 
/ . Seçkin 

Sa. ve So. • Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Ardıçoğlu 

imar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 1 fc^ri 
Toplantı :3 M t Lt E t M £ C L t S t S. Sayısı : Ö Z Ü 

E T 
4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 

komisyonları raporları (1 /475) 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar *'"> 

Tetkik Dairesi 12 / 6 / 1963 
Sayı: 71-1990/2074 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 3 / 6 / 1963 tarihinde kararlaştırılan «4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet' 
velde yazılı kadrolann değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi, ilişiği ile birlikte ekli 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmettnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 
3656 ®ayıh Kanunum 4609 sayılı Kanunla değişik 18 nci maddesinde yazılı idari vazifeleri 

deruhde eden tabiplere mahsus olup 4862 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde gösterilen (ek 
görev) munzam, vazdtüe tazminatlarınla ait kadrolann, teadül esaslarıma uyularak sonradan alı
nanlar da dahil olmak üzere, dereceleri pek düşük olması sebebiyle iller ve ilçelerde getirilen 
yataklı sağlık müesseselerime 'başhekimlik yapabilecek ehliyet ve liyakatte taibip ve mütehassıs 
bulunamamakta olduğu yapılan tetkiklerden anlaşılmaktadır. 

Mezkûr tesislerin arzu edilen şekilde faaliyetini, vatandaşın sağlığıma lüzumu kadar faydalı 
olmalarımı sağlamak ve mahrumiyet bölgelerindeki hastane ve yataklı diğer müessesatı sıhhiye
lere ve verem, trahom, cüzzam, deri ve tenasül hastalıkları dispanserlerine tatoip, mütehassıs 
temin etmek maksadiıyle, malî imkânlarımız dâhilinde baştabiplik kadro ücretlerinin yükseltil
mesi cihetime gidilmiştir. Şimdiye kadar alınmış olan kifayetsiz kadrolar kaldırılmak suretiyle 
günün ihtiyacıma cevap verebilecek kadroların alınması lüzumlu ve zaruri bulunmuştur. 

Halen kullanılmakta olan 537 kadronun 51 adedi 40, 30 adedi 50, 292 adedi 60, 26 adedi 
75, 78 adedi 100, 13 adedi 150, 29 adedi 200, 1 adedi 210, 2 adedi 250, 11 adedi 300 ve 4 
adedi de 400 liralıktır. 

48S2 sayılı Kanuma bağli (2) sayılı cetvelde yazılı olanların tamami! sağlık müesseselerinin 
adına tahis&s edilmiş olduğundan istenildiği gibi kullanılmamakta ve mahrumiyet bölgelerindeki 
sağlık teşkilâtının başında bulunanlarım dahi faydalanması mümkün olamamaktadır. 

Bu kadrolar kaldırılmak ve bütçemizin 217 nci bölümünde yer almış bulunan 629 900 li
ralık' öde&eği tecavüz etmemek şartiyle yeniden teklif edilen 280 kadrodan bilhassa mahrumi
yetMidelerimde vazife alacak taibip ve mütehassısların faydalandırılmaları düşünülmektedir. 

Bia maksat ve ıgaye ile hazırlanmış bulunan bu kamun tasarısiyle 4862, 5087, 5194* 5353, 5573, 
588Ö, 5826, 604$, 6134, 6259, 6487, 7079, 7330, 5368 sayılı kanunlarla alınmış' olan baştabip 
ek görev kadroları kaldırılmış yerine bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazıb 280 kadronun 
konulması teklifinde ıbulunulmuşttuı-. 



Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Şağlvk ve Sosyal Yardım 
Komisyonu 21 . 6 . 1963 

Esas No. : 1/475 
Karar No. •': 20 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ar/1 
Balkanlar Kurulunca 3 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadroların değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ilgili bakanlık temsilcileri de ha
zar oldukları halde 19 . 6 . 1963 tarihli toplantıda tetkik ve müzakere olundu: 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde gerekçede de belirtildiği veçhile 4862 sayıl: 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen munzam vazife tazminatlarına ait kadroların günün 
ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilme'vjıni ve sağlık hizmetlerinin vatandaşın ayağına götür-
meik maksadına matuf olarak hazırlanmış olan tasan prensip itibariyle Komisyonumuzca da ye 
rinde mütalâa olunmuş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarı metninde tesfbit edilen esaslarla derpiş olunan hükümler matlubu muvafık görülerek 
Hükümetçe hazırlanan metin aynen kabul edilmiş olmakla'beraiber metne bağlı (1) sayılı cetvelin 
başlığına (hastaneler) ifadesinden sonra (ve) ilâve edilmiştir. 

Cetvelde yapılan bu değişiklikle tasarı Komisyonumuzca kaJbul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmalk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlıik ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanvekili Bu rapor sözcüsü Kâtip 

Ankara Gaziantep izmir İstanbul . 
M. Kemal Erkovan M. Canbulat M. Döşemeci Z. Zeren 

İçel Konya Nevşehir 
/. önal S. Stna Yüçesoy H. Fikret Aka 

Bütçe ve Plâk Komisyonu raporu 

Millet Meclisin 
Bütçe ve Plân Komisyonu ; 21.10.1963 

Esas No. 1/475 
Karar No. 208 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

48Ö2 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların değişrtârilmeısi halkkındaki (kanun 
tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye baikanlıikları 
temsilcileri hazır olduıkları halde incelendi ve .görüşüldü. 

Halihazırda, iSağlıik Bakanlığının ek görev tazminatı kadrolarının dereceleri düştüktür. Mah
rumiyet (bölgelerindeki muhtelif dispanser ve hastanelere mıüıtehassıs bulmak maddi tatminsizlik 
dolayiisliyle mümıkün olamamaktadır. Ek .görev tazminatının az olmasj dolayısîyle.-bu da bir maddi 
destek mahiyetini alamamaktadır. Halen kullanılmakla olan 537 kadronun 51 adedi 40, 30 adedi 
50, 292 adedi 60, 26 adedi 75, 78 adedi 100, 13 adedi 150, 29 adedi 200, 1 adedi 210, 2 adedi 250, 
11 adedi 300, 4 adedi de 400 liralıktır. 
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4862 sayılı kanuna bağlı (^) sayılı cetvelde yazılı kadroların hepsi sağlık müesseseleri adına 

olduğundan istenildiği gibi kullanılamamaktadır. Bu tasan ile adı geçen kadrolar kaldırılmak 
ta ve yerine kadro adedi daha az ve ücreti daha yüksek kadrolar konmakta, böylelikle hem hiz
metin görülmesi »ağlanmakta ve hem de bütçeye yeni bir külfet yüklenmemektedir. 

Bu sebeple tasarı komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. îslimyeU 

Aydın 
î. Sezgin 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

M. 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Kırşehir 
A. Bilgin 

İmzada bulunamadı 

iSinop 
AUcanoğlu * 

Ankara 
M. Ete 

(Mmüşane 
S. Savacı 

Mardin 
Ş. Aysan 

V;, 

Trabzon 
A. Şener 

Artvin 
S. 0. Avcı 

îçel 
S. Kutlay 

Sakarya 
N. Boyar 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadroların 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

• MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kuruluş 
ve memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 
olan 4862 sayılı Kanununa ili
şik (2) sayılı cetvelde yanlı 
kadrolar ile aynı cetvele muh
telif kanunlarla eklenen kadro
lar kaldırılmış ve yerine bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar konulmuştur. 

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

SAĞLIK VE SOSYAL YAR
DIM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadroların 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 
birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadroların 
değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının ikin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 520 ) 
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BI4PPR 3, — B» kanunu 
Maliye, Sağ^k Ye» Soşyajt Yar
dım Bakanları yürütür. 

3 . 6 . 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Basb. Yardımcın 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başt*. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T..Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakam 

R. Aylar 
Devlet Bakanı 

N. ökten 

- 4 -
&aj&ıfc v«- SWjpJ.T Yardım. Ko. 

MADDE 3, — Hükiimetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

B^:y+-maJ&. 
MAPPH 3. 

üçüncü maddesi 
edilmiştir. 

—' Taaaıjmn 
aynen kabul 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Balkan. 
F. Melen 

içişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Dışişleri Bakan V. 
T.Feyzioğlu 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Sa. ve So..Y. Bakanı 

V. Güm. ve Tek«l Bakanı 
O. ötteak 

Tıanm Bakanı 
M. îzmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. Öçten 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

imar ve İskân Bakanı 
F, K. Oökay 

Hükümetin teklifine bağh cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

Hastaneler ve Sağlık ve Sosyal Yardım Kurulları ek görev, tazminatları 

Görevin çeşidi 

Başkâtip 
» 
» 

Ade<i 

20 
25 
55 

JÜCflftt 

400 
300' 
200 

Oörevin çeş4|di Aded 

«0 
• 100 

Ücret 

150 
100 

Başkâtip 

Sağhk ve Sosyal Yardım Komisyonunun değiştirici ve bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

Hastaneler ve Sağhk ve Sosyal Yardım Kurulları ek görev tazminatları 

20 
25 
55 

400 
300 
200 

10D 
150 
100 

Plân Komisyonunun değiştirişine bağh ceMd 

(1) SAYILI CETVEL 

Tasarıya ilişik (1) sayılı cetvel aynen ikalbul edilmiştir. 

«m» 
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