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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde, saat 15 ve 15.45 te yapılan 
iki oturumda da salt çoğunluk sağlanamadı. 

Normal toplantı günü olan 18 Ocak 1966 
Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere bir
leşime saat 15.50 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 
Sırrı Atalay Nizamettin Özgül 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Nihat Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

jf. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/469) 

BAŞKAN 
mm. 

Bir tezkere vardır, okutuyo-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Eği

tim Bakanı Orhan Dengiz'in dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Sabit Ko-
cabeyoğlu ve Sakıp ÖnaVa izin verilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/470) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 12 . 1 . 1966 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sabit 
Kocabeyoğlu, hastalığına binaen, 21 gün, 
10 . 1 . 1966 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır. Görüşmelere 
başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sakıp 
Önal, mazeretine binaen, 18 gün, 11 . 1 . 1966 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Tek tek okutup reylerinize su
nacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sabit 
Kocabeyoğlu, hastalığına binaen, 21 gün, 
10 . 1 . 1966 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Sayın Sabit Kocabeyoğlu'nun 
10 Ocak 1966 tarihinden itibaren 21 gün izinli 
sayılmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi, Sakıp 
Önal, mazeretine binaen, 11 Ocak 1966 tarihin
den itibaren, 18 gün. 

BAŞKAN — Sayın Örıal'a 11 Ocaktan itiba
ren 18 gün izin verilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Çankırı Üyesi Hazım Dağlı'nın partile
rine katıldığına dair Adalet Partisi Grupu Baş
kanlığı yazısı. 

BAŞKAN — A. P. Grupu Başkanlığının ya
zısını okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Çankırı Senatörü Sayın Hazım Dağlı parti

mize girmiştir. Saygı ile bilgilerinize arz ede
rim. 

A. P. Senato Grup Başkanı 
Samsun 

Dr. Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — îş kanunu tasarısını görüşmek üzere, ta
sarının havale edildiği komisyonlardan seçilecek 
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ikişer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon ku
rulmasına dair Çalışma Bakanı Ali Naili Er-
dem'in önergesi (Millet Meclisi 1/693, Cumhuri
yet Senatosu 1/611) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 16 . 7 . 1965 tarihli 147 

nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilip, 19 . 7 . 1965 tarihinde Cum
huriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına havale 
edilmiş bulunan İş kanunu tasarısı, Başkanlık 
Divanınca Senatonun sekiz komisyonuna havale 
edilmiş bulunmaktadır. 

Zamanın darlığı ve kanun tasarısının ehem

miyetine binaen biran önce kanunlaşabiimesi 
için mezkûr tasarının, Başkanlıkça havale edil
diği Tarım, Bayındırlık Ulaştırma ve İmar ve İs
kân, Malî ve İktisadi İşler, Millî Savunma, Sos
yal İşler, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Bütçe ve 
Plân komisyonlarından seçilecek ikişer üyeden 
müteşekkil bir geçici komisyonda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — önerge okunmuştur. Önergede 
ismi geçen komisyonlardan seçilecek ikişer kişi
den ibaret bir geçici komisyon kurulması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemimizde sunuşlar bölü
münde ve diğer bölümlerde çeşitli konular var
dır. Ancak günlü bulunan bâzı kanunlar vardır. 
Yüksek Heyetten diğer işlerden evvel bu ka
nunların görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1. -— Gelir Vergisi Kanununun, değişik 5 ve 
6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/73; Cumhuriyet Se
natosu 1/618) (S. Sayısı : 744) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmelere de
vam ediliyordu. Bu arada bir önerge verilmişti. 
Önergenin görüşülmesi sırasında birleşime son 
verilmişti. Önerge şu şekilde idi. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir 
a lı vorum önerge mi. 

G eri 

BAŞKAN — Sayın Bozca lı önergesini geri 
almış bulunuyor, önergesi geri verilmiştir. Ko
misyon lütfen yerini alsın. (Bütçede sesleri). 

MKIİMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Bu 
arada bir aktarma kanunu var, onu çıkaralım. 

BAŞKAN — Sayuı Demir, o da Bütçe Ko
misyonu ile ilgilidir. 

AİEJİMKT ALI DUMİR (Tunceli) — Bütçe 
Komisyonu sözcüsü burada. Yapılabilir. Zaten 
bir maddelik efendim. 

BAŞKAN— Sayın Demir, Sayın Ağırnaslı 
o kanunlarda, sözcüsü değildir. Sayın Adalı, 
Sayın Ege1?, yok. Sözcü her ne kadar Sayın 
Ağırnaslı ise de kendileri muhalif. Komisyonu 
çağırtıyoruz efendim. (Dördüncü maddeye ge
çelim, sesleri). 4 ncü madde diyorsunuz; yazılı 
bir teklifte bulunursunuz, karar verilirse mesele 
yok görüşülür. (Soldan, lüzum yok sesh-ri)-
Dördüncü sıradaki kanun tasarısının Başkam 
(.'ahit Orta*;, yoklar. Sözcüsü Eşref Ayhan, yok
lar. İlgili Hükümet, [(üsleri Bakanı, yoktur. Gö-
rüyorsunuzki, hangisini ele alsak imkânsız. Bu 
bakımdan, hiç olmazsa ele aklığımızı bekliydim. 
Bütçe encümeninde bulunan Sayın İskender Ce
nap Ege burada da yetkilidir. Kendisine haber 
gönderilmiştir. Komisyonda olduğu da biraz 
önce okunan önergeyledc bellidir. İntizar ediyo
ruz. Münasip bir müddet bekleriz, gelmezse 
umumu heyete keyfiyeti tebliğ eder, birleşimi 
kaparız. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Diğer 
maddelere geçelim efendim. 

BAŞKAN -— Efendim, bir önerge verirde
niz geçeriz, dedik. Aşağı - yukarı hangisini ele 
alırsak durum aynı olacak. 
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2. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunim 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi i/375; Cumhuriyet Senatosu 
i/556) (S. Sayısı : 739) 

BAŞKAN — İmar ve İskân 'Bakanlığından 
yetkili kimse?. Var. Komisyon? Yok. Komisyon 
olmadığı için diğer maddeye geçiyoruz. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Komis
yon sözcüsü kim acaba? 

BAŞKAN — Bütçeden geçmiş Sayın Tevet-
oğhı. («Bütçenin kâtibi kim acaba?» sesleri) 
Sayın Yeşilyurt, şimdi buradaydı. («Dışarıda 
telefon ediyormuş» sesleri) Sayın Yeşilyurt teş
rif ederlerse İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş 
ve vazifeleri hakkında Kanunun 12 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı görüşülebi
lecektir. Hükümet yetkilileri de vardır. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Efen
dim, diğer komisyonlar varsa o gelsin. 

BAŞKAN — Efendim, sırasiyle alıyoruz. Me
selâ ; Sayın Yeşilyurt şimdi burada idi. 

3. — 7126 saydı Sivil Savunma Kanununa iki 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (Millet Meclisi i/517; Cumhuriyet Sena
tosu 1/590) (S. Sayısı : 736) 

BAŞKAN — Sivil Savunma ve nöbetçi me
murlar ile ilgili olarak Hükümet, burada. Yal
nız Eşref Ayhan ve Cahit Ortaç, iki komisyon 
yetkilisi arkadaşımız da yoklar. Sayın Fehmi 
Alpaslan, bir önerge göndermiş bulunuyor. 

Y iiksek Başkanlığa 
Günü biten kanunları, Cumhuriyet Senato

sunun itibarına halel getirmeden görüşüp çık
mak üzere, olağanüstü toplanmış bulunuyoruz. 

Gündem belli, durum nazik olduğuna göre, 
komisyonun temsilcisini beklemeye lüzum olma
dan, kanunun görüşülmesi mümkündür ve Genel 
Kurul buna karar verebilir. 

Buna göre, Genel Kurulun kararının alınma
sını arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar.. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — 15u işin usulü yoktur. Bütçe 
ile her hangi bir komisyon, Bütçe Komisyonu 
olmasın, her hangi bir komisyon tümü ve mad
deleri üzerinde tevcih edilecek suallere cevap 
vermesin mi? Bu bakımdan komisyon mevcut 
olmadan bir Meclis de her hangi bir kanunun 
görüşmesinin yapılmasına imkân yoktur. İçtü
züğümüz ancak Hükümet bulunmadığı takdir
de bir defaya mahsus olmak üzere tehirini müm
kün kılar. Ondan sonra Hükümet bulunmadığı 
takdirde görüşmelerin devam edilmesine cevaz 
verir. Ama, ilgili komisyon bulunmadan her 
hangi bir kanunun görüşülmesine İçtüzüğümüz 
cevaz vermez. Bizim teşriî hayatımız da şimdiye 
kadar ilgili komisyondan ilgili bulunmadan gö
rüşülmesi mümkün değildir'. Bu sebeple oya arz 
edemiyeceğim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kanım, usulü karara bağlamanız hakkında ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu işin usulü yok. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 

Başkan, Başkanlığın, aksine olan bir mütalâamı 
ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlığı, İçtüzüğe riayet et-
miye davet için mi söz istiyorsunuz? Buyurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; bir önemli durum 
üzerinde Parlâmentomuzun itibarının da bahis 
konusu olduğu bir konuda Yüksek Huzurları
nızda söz almış bulunuyorum. Bizim İctüzüğü-
mekanizmasmın işlemesini temin için yapılmış
tır. Anayasanın tatbikatını nizamına koymak 
ve onu intizamlı bir surette yürütmek maksa
dına matuftur. Bugün bir Anayasa meselesi ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. Anayasa kanunla
rın muayyen bir müddet içerisinde Cumhuri
yet Senatosunda görüşülmemesi halinde otoma-
tikman kanunlaşabileeeğine, kesinleşeceğine 
âmir bulunuyor. Burada bugün fevkalâdeden 
toplanmış bulunuyoruz. Şimdi bu kanunu gö-
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rüşmezsek kanun kendiliğinden kesinleşecek ve biz
zat Cumhuriyet Senatosunun hikmeti vücudu as
gari zedelenmiş bulunacaktır. Komisyon ya za
ruri haller dolayısiyle yahut da tutum onu gös
teriyor ki, maksatlı olarak, vazifesi basma gel
miyor. Bu durumda Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun Anayasanın bir hükmünü tatbik 
zaruretiyle meşkûk geçilen içtüzük hükümleri
nin dışında görüşmelerini yapıp bitirebilir ve 
Kurulumuzun vazifesi de bu noktada toplan
maktadır. İçtüzük, komisyonların huzuru ile 
toplantı yapılır der. Ama bâzı fevkalâde hal
lerde komisyon gelmez, vazifesini ifa etmezse 
hiçbir mevzu görüşülemez diye bir hüküm de 
yoktur. Görüyoruz ki, topyekûn dar gelirli bir 
kütlenin hassasiyetle üzerinde durduğu bir ka
nunu... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Başkanın tu
tumu hakkında ve Başkanın tüzüğe riayeti hak
kında konuşacaksınız. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Başkan 
işin bu inceliğini dikkate alarak ve bizi fev
kalâdeden toplantıya çağırdığını dikkate al
mak suretiyle ve hususiyle Sayın Ağırnaslı'nm 
da sözcü olduğunu dikkate alarak -muhalif ola
bilir, ama onun muhalefetiyle bağlanacak değil, 
bizim Umumi Heyetimiz - ama, sözcü vasfiyle 
burada bulunduğunu dikkate almak suretiyle 
eğer Cumhuriyet Senatosunun itibarının zede
lenmesini istemiyorsa benim teklifimi oya ko
yar ve Genel Kuruldan karar alır ve kaçman 
komisyona rağmen dar gelirli vatandaş kütlesi
nin gözünü açıp da baktığı, sosyal adaleti ze-
deliyen bir kanunun görüşülmesine imkân ha
zırlar. Bunu Başkandan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı Komisyon 
sözcüsü değildir. Komisyon kâtibidir ve bu ka
nun tasarısına muhalif kalmıştır. Başkanlık Di
vanı ayrıdır. Komisyonun ittifak halinde ya
hut ekseriyetle muayyen bir görüşü vardır. İç
tüzükteki çeşitli istifade imkânları da komis
yon görüşünün belirtilmesidir. Komisyonda 
muayyen fikre muhalif kalan üye, komisyona 
da karşı demektir. Bu sebeple komisyonu tem
sile imkânı yoktur. Sayın Ağırnaslı'nm... 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 
Başkanlığın tüzüğü anlayışı hakkında ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün filân maddesine ria
yete davet için diye söz istiyebilirsiniz. Sayın 

Alpaslan gibi umumi ifade için söz yok. Baş
kan, şu maddeye riayete mecbursun, riayet ede
ceksin demek üzere. Bu kayıt ve şartla söz ve
riyorum. Buyurun. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Ben 
de Divanın tutumu hakkında konuşmak isti
yorum. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Şüphe
siz Sayın Başkanın, benim muhalif bulundu
ğum konuda komisyonu temsil etmemek gerek
tiği hususundaki noktai nazarına söyliyeceğim 
hiçbir şey yoktur. Ama komisyon ekseriyeti
nin hangi noktai nazarda olduğunu ben, benim 
mütalâamın hilâfına da olsa burada onların sa
vunacağı kuvvette savunmak mükellefiyetini 
hissederim. Kaldı ki, Başkanlık Divanında Baş
kan bulunmaz ve sözcü bulunmazsa kâtip üye 
hem komisyonu açar, hem komisyonu idare 
eder ve hem de Yüce Senatoda komisyonu 
temsil eder kanaatindeyim. Tüzüğün 56 ncı 
maddesinin hükmünün dışında bir davranış ol
madığı kanaatindeyim. Kaldı ki ; ben eğer böy
le bir anlayışla, muhterem Maliye Bakanı da 
zaten buradadırlar, komisyonun ekseriyetiyle 
Sayın Maliye Bakanının noktai nazarları muta
bakat halindedir. Biz, kanunun bugün kesinle
şecek olan, bugün Yüce Senatoda müzakeresi 
yapılmaksızın kesinleşmesi gibi bir duruma ka
nunları getirmemek bakımından tüzüğün bu 
anlayışa müsait şekilde telâkki edilmesi masla
hata uygun düşer kanaatindeyim. Kaldı ki, arz 
ettiğim gibi, hem komisyonumuzun, Bütçe Ko
misyonunun ekseriyet temayülünü burada el
bette ki savunurum. Bu şuna benzer; bir siyasi 
partinin disiplini içinde muhalif bulunmasına 
rağmen bir fikir bu siyasi teşekkülün sözcüsü 
olarak bunun savunmasına o fikrin muhalifi 
olan bir zata verilirse, o savunur, hattâ daha 
iyi savunur. Çünkü 56 ncı madde hükmü böy
lece ihlâl edilmiş olmaz. Ben hakikaten, arka
daşlar gelince zabıtlarda da görürler ki, zaten 
fiskal zaruretlerden doğduğunu ve saireyi muh
terem Maliye Bakanı ifade edeceklerdir. Ben 
kendi noktai nazarımı da ayrıca söz alarak 
eğer müsaade buyurursa Yüce Senato, söyle
rim. Eğer müsaade etmezse komisyonumuzun 
ekseriyet noktai nazarı şudur; ben bugün ko
misyonu temsil etme durumunda olduğum için 
kendi noktai nazarımı ifade etmekten feragat 
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ettim derim, ve çıkması lâzımgelen bir kanu
nun çıkmasına yardımcı olurum. Vazife anla
yışım bunu âmirdir. 4 seneden fazla bir za
man muhalifi bulunduğum hükümetlerin bütçe 
komisyonunda reisvekilliklerini, sözcülüklerini 
yaptım ve her zaman inancımı müdafaa ettim, 
ne olursa olsun komisyon kararını savundum. 
Yüce Senato bunun şahididir. Bu itibarla 56 ncı 
maddenin beyhude yere dar bir anlayışa doğru 
sürüklenmesini geniş anlayışlı olduğundan emin 
bulunduğum Sayın Atalay'ın, Sayın Başkanı
mızın darlığa sevk etmemesini ve haıkikaten ef
kârı umumiye 'üzerinde Yüce Senatonun itiba
riyle alâkalı bir hükme doğru gidecek olan bir 
davranıştan hazır ekseriyet bulunmuşken bir 
küçük usul mülâhazasiyle sarfınazar edip de 
Yüce Senatonun itibarının ihlâline sebebiyet 
verilmemesini ben de istirham ederim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Agırnaslı komisyon kâ
tibi olduğunu bu sebeple muhalif de olsa ken
disinin komisyonu temsil edebileceklerini ifade 
ettiler ve söz istediler, kendisine Başkanın han
gi maddeye aykırı hareket ettiğini ifade ede
ceği için söz verildi, fakat bunu ifade etmedi
ler. Başkanlık, İçtüzüğün 20 nci maddesinin 
son fıkrasına dayanmaktadır ve bunu okur: 
«Komisyonda başkanın veya başkanvekilinin 
bulunmaması halinde sözcü ona vekâlet eder, 
yahut ayrıca bir başkanvekili seçilir.» İçtüzük
te kâtibin, komisyon başkanına ve başkanveki-
line vekâlet edeceğine ait bir hüküm olmadığı 
gibi muhalif bulunan bir kâtibin komisyonu 
temsil etmesine imkân yoktur. Başkan içtüzüğe 
göre hareket eder, içtüzüğe aykırılığı hakkın
da ileri sürülmüş bir fikir yoktur. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, hangi hu
susta?.. (Gürültüler.) Acele etmeyin efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
İçtüzüğe muhalif müzakereye gidiliyor. 

BAŞKAN — Müzakere açmış değilim. Sa
yın Agırnaslı içtüzüğe aykırı hareket ettiğim, 
zira komisyonu temsile yetkili olmaları bakı
mından söz istediler, o bakımdan söz verdim. 
Müzakere açmış değilim, buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Müsaade buyurun arz edeyim. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında? 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Tutu
munuz, Başkanlığın tutumu hakkında. 

BAŞKAN — İçtüzükte tutum hakkında söz 
diye bir şey yoktur. 

MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Bir 
hususu öğrenmek istiyorum Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sizin bir önergeniz vardır, oku
tacağım Sayın Demir. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, hangi maddeye istinadederek, mutlaka ko
misyon sözcüsü bulunacaktır, diyorsunuz. İçtü
zükte böyle bir madde yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, şimdi madde
leri birer birer arz edeceğim. Sayın Ağırnaslı'-
nın yaptığı gibi 56 ncı maddeye riayet edin de
meleri ve söz alıp, buna riayet etmiyerek 56 ncı 
maddeye göre tutumum hakkında konuşmak 
mümkün değildir. Ancak içtüzüğe riayet 56 ncı 
maddedir. O maddeye göre söz vermişimdir. İç
tüzüğün 35 nci maddesine göre komisyonlar 
kanunların görüşülmesi sırasında Umumi He
yette bulunmak mecburiyetindedir. Eğer arzu 
ederseniz 35 nci maddeyi okuyayım. Söz... 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Baş
kanlıktan bir hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Böyle bir şey yoktur. Önerge
niz vardır dkutacağum. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim? 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Tutu

munuz hakkında. 
BAŞKAN — Yok öyle bir şey. 

Başkanlığa 
Gündemde bulunan kanunlardan sözcüleri 

toplantıda hazır olan 'kanunların sıra ile görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

BAŞKAN — Sayın Demir, gündemde bu
lunan ve komisyon yetkileri mevcut olan ka
nunların görüşülmesini istiyor ki, bu günde
min tanzimi ile, gündemin görüşülmesiyle il-
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gili bir önergedir. Doğrudur, İçtüzüğe uygun
dur, bu sebeple zaten aşağı - yukarı bunun ica
bına da riayet ettik. Başkanlık ta aşağı - yu
karı hepsini okudu, meselâ burada Sivil Sa
vunma ile ilgili, İmar İskânla ilgili komisyon
lar, bu komisyonların başkan ve sözcüsü olan 
Sayın CJah.it Ortae'ı, Sayın Eşref Ayhan'ı ara
dık, bulamadık geçtik bu şekilde işlem yapı
yoruz. Burada bana gösterin, şu kanunun 
sözcüsü burada mevcuttur, deyin hemen ona 
başlıyahm. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Müzakerelerin temini için bir teklifte buluna
cağım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. İçtüzük 
hükümleri kısaca bil diril m enini âmirdir. Kısa
ca bildiriniz lütfen. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bütçe Komisyonunun Başkanının ve sözcüsü
nün İstanbul'da olduğunu öğrendik. 

BAŞKAN1 •— Sayın İskender Cenap Ege 
burada. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
İskender Cenap Ege başkan değil. Şimdi bi
zim Tüzüğümüzde bir hüküm vardır. Eğer 
Komisyon toplantı halinde, ise, 15 kişi bulun
maktadır Karma Bütçe Komisyonunda, bura
da bulunan .'Bütçe Komisyonu üyelerini çağıra
lım ,eğer sekiz kişi olursa kendileri Bütçe Ko
misyonunu temsil edebilirler-. Bunun tatbik 
edilmesini rica ediyorum. 

./. — Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 
6 ıicı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu M.alî 
ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/73; Cumhuriyet Se
natosu (1/618) (S. Sayısı : 744) (1) 

BAŞKAN — Sayın Tuna, bu kanunda söz
cü Sayın İskender Cenap- Eğedir. Kendisi gel
miştir. Buyurunuz Sayın Ege, mesele halloldu. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyeıı... 
MALİYE BAKANİ İHSAN GÜRSAN (İz

mir Milletvekili) -— Söz istiyorum efendim. 

(1) 744 S. Sayılı basmayazı 11 . 1 . 1966 
tarihli ve 30 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 
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BAŞKA NT — Tümü üzerinde sözmü isti
yorsunuz buyurun. Sayın Ege sakın ayrıl
mayınız;. 

FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen kendi adınıza mı 
grup adına mı.' 

FERİD MELEN (Van) Grup adına. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir Milletvekili) -— Muhterem Baykan, muhte
rem senatörler; Yüce Senatonuzda müzakere 
edilmekte olan kanun tasarısı hepinizin bildiği 
gibi 198 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş olan geçici 5 nci ve 
0 ncı maddeleriyle tesbit edilen en az geçim ve 
götürü gider miktarlarının uygulanmasının iki 
yıl ertelenmesini öngörmektedir. 

Tasarının tümü üzerindeki konuşmalarını 
dikkatle izlediğim sayın senatörler, gerek grup
ları ve gerekse şahısları adına tasarının istih
daf ettiği maksat ve dayandığı mesnetler üze
rinde çeşitli mütalâalar ileri sürdüler, kanaatle
rini belirttiler. Bu mütalâa ve tenkidlerden bir 
kısmı müşterek bir vasıf ve karakter taşıdığı 
için sanıyorum ki, umumi olarak vereceğim iza
hatla bu konulara temas etmiş bulunan değerli 
senatörlere de cevaplarımı arz etmiş olacağım. 

Sayın Koksal ve aşinası olduğum kendileri
ne has ifade tarziyle de bir bakıma muhterem 
selefim Sayın Melen, bu tasarının tatmin edici 
açık bir gerekçesi bulunmadığını, bu tasarı ile 
istihdaf edilen gayenin sadece bütçe açığını ka
patmaya matuf bulunduğunu belirttiler. Sayın 
Melen biraz daha ileri giderek hassasiyetlerini 
de harekete getirdiler, bu kanun teklifiyle hu
zurunuza geldiğim için benim namı hesabıma 
üzüntü duyduklarını ifade ederek yeni vergi ge-
tirmiyeceğiz, vergi sistemlerimizi ıslah edeceğiz 
yolundaki beyanlarımızı nakil ile sosyal bünye
yi zedeliyen bir kanun tasarısı getirmemizi 
yerdiler ve bu vesileyle de kendi iktidarları za
manındaki çalışmalarının g.eniş bir propagan
dasını yapmak imkânını bulmanın zevki içinde 
şüphesiz insaf ve mâkûliyet ve kısmen de man
tık ve muhakeme dozunu büyük ölçüde kaybet
tiler. 

Muhterem senatörler, bu tasarı neden huzu
runuza getirilmiştir? Sebebi açıktır : 193 sayılı 
Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte asgari 
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geçim ve götürü gider indirimlerinin bu kanu
nim geçici 5 nci ve 6 neı maddeleriyle düşük 
miktarda tatbiki yoluna gidilmesinde Millî Bir
lik Hükümetini tazyik eden sebep ne ise, muh
terem selefim Melen'in Maliye Bakanlığı zama
nında kendilerinin indirimleri daha iki sene 
müddetle aynı düşük ölçüler içerisinde tatbikine 
ve 202 sayılı Kanunun tedvinine icbar eden se
bep ne ise bugün bu tasarıyı huzurunuza getir
meye bizi icbar eden sebep de şüphesiz aynıdır. 
Yani finansman ihtiyacıdır. Ancak muhterem 
selefim Melen, bizim için bu sebebi bütçe açığı
na bağladılar ve hattâ astronomik, hatırımda 
kaldığına göre, iki milyar, üç milyar gibi ra
kamlar da söylediler ve bir hesaba ve ölçüye 
dayanmıyan rakamlar da verdiler. Şüphesiz bu 
hususu 196G bütçe tasarılarının müzakere ve 
münakaşası sırasında cevapsız bırakmıyacağım. 
Fakat ben yalnız bir noktaya dokunmak isti
yorum. Çok değerli bir maliyeci olarak bildiğim 
Sayın Melen'in malî tâbir ve istilâhları kulla
nırken dikkatli ve ölçülü hareket etmesi gere
kir. Bütçe açığının tazammun ettiği mâna ile 
bütçe harcamaları için finansman kaynağı ola
rak ele alman bir vergi tatbikatının bu anlamla 
ne suretle irtibatlandırıldığmı af buyursunlar 
ben anlıyamadım. 

Kaldı ki, durum iddia ettikleri gibi kendi za
manlarına ait ayni mahiyetteki tatbikatı - çün
kü biz mazuruz dediler ve buna birtakım sebep
ler gösterdiler - mazur ve haklı gösterecek bir 
mahiyet de arz etmemektedir. İzah edeyim : 
Millî Birlik Hükümeti zamanında plân tatbikatı 
yoktu. Bütçeler gerek harcamalar gerekse gelir 
tahminleri bakımından plân hedeflerine göre 
hazırlanmış yıllık icra programlarına uymak 
mecburiyetine de tabi değildiler. 193 sayılı Ka
nunun ilk tatbikatında bildiğiniz gibi nisbetler 
de yüksekti. Bu kanunun hükümlerinde sonra
dan yapılan randımanı azaltıcı değişiklikler de 
henüz yapılmamıştı. Buna rağmen Millî Birlik 
Hükümeti malî zaruretle verginin tatbikatının 
sosyal fonksiyonunun bir icra vasıtası olan en 
az geçim indirimini 193 sayılı Kanunun öngör
düğü miktarlardan aşağı, iki sene müddetle tat
bik etmekten çekinmemiştir. Şimdi Sayın Kök-
sal'a soruyorum : Musa imhanıza sığınarak ken
di kullandıkları tâbirlerle ifade edeceğim; bu 
tatbikatla ve daha sonra 202 sayılı Kanunla dar 

gelirlilerin gırtlaklarına sarıldıkları halde ne
den bugünkü feveranlarını isyanlarını, heye
canlarını o zaman göstermediler'? Kendisi 202 
sayılı Kanunun kabul ettiği yürürlük tarihinde 
Senatoda üye de bulunuyorlardı. Aradan zaman 
geçti, sayın selefim Melen de Maliye Bakanlığı
na geçti. Gariptir her ne hikmetse kendileri de 
bugün acı acı tenkid ettikleri aynı şeyi yaptı
lar. Yani 202 sayılı Kanunu çıkardılar ve en az 
geçim indirimi ve götürü gider vergisinin tat
bikatını düşük miktarlar üzerinden iki sene da
ha uzattılar. Hem de 3,5 senelik bir iktidarın 
zaman bakımından olsun, imkân bakımından 
olsun, çalışma ve netice almak bakımından ol
sun, bütün müsait şartlarına sahiboldukları hal
de sadefe, af buyursunlar, kendi kavli mücer
retlerinde kalan reform iddialarına rağmen, ge
ne müsamahanıza sığınarak kendi tabirleriyle 
ifade eceğim, sosyal bünyeyi zedeliyen ve dar 
gelirliyi muzdarip eden tatbikata gitmekten çe
kinmediler ve işin tuhaf tarafı da 7 - 8 haftalık 
bir iktidarın Hükümetine, kendi kusurlarını 
görmeden atfı kusur etmek garabetini de gös
terdiler. 

Şimdi muhterem senatörler, bütün hatiplerin 
tenkidlerinde her nedense âdeta temas etmek
ten ürktükleri müşterek bir husus üzerindeki 
müşahedemi de arz edeceğim. Tenkidler, objek
tif, etrafını cami ve ağyarını mâni bir mahiyet 
taşıdığı, neticeyi doğru ve tarafsız olarak tesbi-
te yanyatı, tesbit etmeye yarıyan bir çabaya 
dayandığı takdirde bir değer taşır. -Bundan 
mahrum olduğu takdirde, şüphesiz polemik 
veya politik maksatların bir vasıtası olmaktan 
ileri gidemez. Tenkidi erde müştereken unu
tulan bu cihet de gerek bütçelerin harcamala
rına mütaallik rakamların teshilinde, gerekse 
bu harcamaların finansmanının tâyin ve tesbi
tinde yıllık uygulama programlarına uymak 
zaruretidir. Bu hususu muhterem selefim Me
len'in bilmemesi mümkün değildir. Şu halde 
huzurunuza getirmiş olduğumuz tasarının ga
yesi 1966 malî yılı bütçesi için bir finansman 
sağlama zaruretine dayanıyorsa, bu netice 5 
yıllık plânın hedeflerine göre, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı tarafından uzun tetkikler neti
cesi hazırlanmış ve Yüksek Plânlama Kurulu 
tarafından tasvip edilmiş olan 1966 uygulama 
programının tasviyelerine uyulması zarure
tinden ileri gelmiştir. Muhterem selefim, de-
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ğerli arkadaşım Melen diyecekler ki: Bu prog
ram nerde? Ufak bir şekil münakaşası yüzün
den sadece benim tarafımdan raporun imza
lanmaması dolayısiyle bir hafta, 10 günlük bir 
gecikme oldu. Fakat bugün bu gecikme de 
bertaraf edilmiş, program zannediyorum ki 
neşredilmiştir, veya neşredilmek üzere bulun
maktadır. Kararnamesi çıkmıştır. Tetkik 
Duyurabilirler. 

Bildiğiniz gibi, bütçenin yatırım harcama
ları cari harcamaları, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları 5 Yıllık Plân hedeflerine uy
gun şekilde tesbit edildikten sonra, normal ve 
özel kaynaklardan elde edilecek hasılat halini 
bulur. Makro dengenin tesisinde harcama
larla tahmin edilen gelirler arasında fark hu
sule gelirse bu farkın hangi kaynaklardan 
elde edilecek hâsılayla kapatılacağı araştırı
lır. 1966 uygulama programında bu fark bir 
milyar yedi yüz küsur milyon olarak tesbit 
edilmiş ve şu kaynaklara müracaat edilmesi 
Plânlama Teşkilâtı tarafından bize tavsiye 
edilmiştir. 

Tomruğun istihsal vergisi mevzuuna alın
masını tavsiye ettiler. Hâsılası 45 milyon lira; 
akar yakıtta fiyat farklarından hâsıl olacak 
farkların, indirimlerden hâsıl olacak olan 
farkların Hazineye intikali tavsiye edildi, 100 
milyon oradan hâsılat sağlanacağı tahmin 
edildi; 400 milyon en az geçim indiriminin er
telenmesiyle elde edilecek bir kaynak olduğu 
kabul edildiği ve o şekilde tavsiye edildi; 450 
milyon iç istikraz - 200 milyonu İktisadi Dev
let Teşekküllerine taallûk ettiği için söylemi
yorum - buradan tahmin edildi; 535 milyon 
da İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi bün
yelerinde alacakları tedbirlerle elde edecekle
ri hâsıla olarak tahmin edildi. Bir milyar 
730 milyon takriben. Biz buna uyduk Sayın 
Senatörler, biz bu tavsiyeye uyduk. 

Şimdi Sayın Senatörlerin ve çok değerli 
arkadaşım, ve selefim muhterem Melen'in bir 
noktayı nazarı dikkatine arz edeceğim. Bu 
kaynak bulmak mevzuunda bâzı münakaşalar 
da yapıldı ve tavsiye edilenler arasındaki büyük 
bir nisbette gelir sağlıyacak bir kaynak olarak 
da derpiş ediliyordu ve Plânlamanın ve eski ça
lışan arkadaşlarımızın büyük bir kısmı da buna 
iltihak ediyordu, Muamele Vergisine bir nevi 
rücuu tazammun edecek bir tatbikata girilmesi 

yani mamul olarak bugün vergiye tabi tutulmı-
yan bir kısım sınai mamullerin Muamele Vergisi 
hükmünde kıymet esası üzerinden vergiye tabi 
tutulması. Saym selefim zannediyorum ki, Mua
mele Vergisinin tatbikatını neden kaldırdığımı
zın sebeplerini ve bunun acı tatbikatının hâlâ 
hatırda kalan neticelerini benden daha iyi bilir
ler. Elektrik İstihlâk Vergisinin bir rezerv oldu
ğu, binaenaleyh, oraya müraeaatimiz tavsiye 
edildi. Yine geçen sene ve daha evvelden kendi 
zamanlarında tatbik edildiği gibi nakil vasıtala
rına yapılacak bir zamma bu kaynağın müte
hammil olduğu ileri sürüldü, bundan bir neti
ce istihsal edebileceğimiz münakaşa edildi. Bu
nun üzerine gitmedik muhterem senatörler. Sa
dece zam mahiyetini tazammun eden ve karşımı
za o nitelikle çıkan ve eski tatbikatının hâlâ 
hâtıralarda acısını bize hissettiren bir tatbikata 
gidip de huzurunuzda gayet acı tenkidlerle kar
şılaşacağımız tasarılarla, tekliflerle gelmek iste
medik ve huzurunuza bir zam mahiyetini tazam
mun edecek tekliflerle de gedmedik. 

Yalnız şurada bir noktayı sayın ve değerli 
arkadaşım Melen'c belirteyim ki, tomruğun Mu
amele Vergisi, İstihsal Vergisi mevzuuna alın
ması katiyen bir zam değildir, zannediyorum ki, 
kendileri zamanında da bir tetkik mevzuu ya
pılmıştır. Bu tetkik esaslı surette Vergi Reform 
Komisyonu tarafından yapılmış ve tasarı hazır
lanarak Yüce Meclise, Büyük Millet Meclisine 
sevk edilmiştir. 

Görülüyor ki, en az geçim indirimiyle götürü 
diğer indiriminin ertelenmesi hususundaki sevk 
ettiğimiz tasarı 1966 uygulama programının tav
siyelerine intibak zaruretine dayanmaktadır. O 
plân ki, saym C. H. P. nin sahipliğini kimseye 
bırakmamak hususunda daimî bir iddianın ve 
örgütünün içerisindedir. 

Muhterem senatörler, konu üzerindeki mâru
zâtımı bitirmeden evvel bir hususa da değinmek 
istiyorum. Modern vergi anlamı, verginin fonk
siyonları da göz önünde tutulacak olursa gerçek
leştirilmesi istenilen bir vergi reformunun temel 
hedeflerini şu esaslarda toplamak mümkündür. 
Buna değerli arkadaşım Melen de aynen iştirak 
edeceklerdir. Zaten bu esasları da kendi za
manlarında, kendi Maliye Bakanı olduğu zaman
da yapılmış olan bir tekliften aldım. Umumi, 
sübjektif bir mahiyet taşımasın diye. 
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Vergiden optimal hâsılayı sağlamak: Vergi 
sistemimizin sosyal ve ekonomik fonksiyonları
nı gereği gibi yerine getirecek şekilde tesis et
mek, vergi kanunlarımızı gerek mükellefler için, 
gerek bu kanunları uygulayanlar için kolay an
laşılacak şekilde mantıki rasyonel, açık ve ba
sit bir hale getirmek; vergi hukukumuzu demok
ratik prensiplere göre geliştirmek, mükellef 
haklarını mahfuz tutacak şekilde yeniden orga
nize etmek. İşte; gerek Sayın Helen'in gerekse 
bir vergi reformunun hakikî mânasını bu şekil
de nazarı itibara almıyanların ve buna nüfuz 
etmeden tenkidini insafsızca tevcih edenlerin 
7 - 8 haftalık bir iktidardan, hemen getirmesi
ni istedikleri bir vergi reformu. Bunu takdirini
ze arz ediyorum. 

Muhterem senatörler, çalışmıyor muyuz? 
Kendi zamanlarından beri devam eden Sayın 
Melen arkadaşımın bir tetkikatı var. Tamamen 
ilmî esaslar dairesinde, tamamen demokratik 
esaslar dairesinde kurulmuş ve daimî olarak ça-
ligan trir heyet yarın huzurunuza getirmemiz rru:Î7 
temel ve belki de kısa zamanda getireceğimiz 
vergi tatbikatında reform telâkki edebileceği
mi:-: çalışmaların esaslarını tesbit etmektedir. 
Ben gerek Sayın Köksal'dan gerekse Sayın Me-
len'den insafsızca vergi reformu mevzuunda bu 
kadar kısa bir zamanda henüz tasarruflarını 
muayyen bir istikamete sevk edememiş, topla
yamamış olan bir iktidara hücum etmemelerini, 
çünkü bu hücumun ve bu tenkidlerin kendileri 
için mutlak olarak bir zaıf teşkil edeceği kanı
sındayım. Ve bunu kendilerine söylersem benim 
bu sözlerime alınmamalarını bilhassa istirham 
ediyorum. Bu anlamda bir vergi reformu ta
hakkuku zamana bağlıdır. Sistemli, plânlı ve 
devamlı bir çalışmaya bağlıdır. 

Vergi anlayışımıza dair beyanlarımızı bura-
ra tekrar ve kuvvetle teyidederim. Ne muhale
fet zamanındaki görüşlerimizden ve konuşmala
rımızdan, ne de Hükümet programında bu mev
zuda yer almış olan görüş ve kanaatlerimizden, 
ne vaitlerimizden bir nebze inhiraf etmiş deği
liz. Gelecek bunu gösterecektir. Emin olsunlar 
ki, biz reform iddialarımızda hiçbir zaman ha
kikî mahiyeti sadece bir zammı derpiş etmekten 
ibaret olan palyatif tedbirler manzumesinden 
başka bir hüviyet göstermiyen bir vergi tatbi
katına katiyen gitmemek kararındayız. Ve bu 

tatbikatı bir vergi reformu gibi göstermek inat 
ve ısrar etmek çabası içerisinde değiliz. 

Bu hususu açık olarak belirtirken Sayın Me-
len'in konuşmalarında partimizi hedef tutarak 
sarf ettiği bir sözden dolayı büyük üzüntüleri
mi beyan etmek isterim. Bugün iktidarda bu
lunan partimiz mevcut seçim sisteminin bütün 
engellerine rağmen millî iradenin katî, açık ve 
inkâr edilmez güvenine dayanarak iktidara gel
miştir. Kendilerinin mensubolduğu siyasi teşek
kül ise övüntüleri kendileri tarafından her fır
satta vesilesiyle yapılan bir icraat geçmişine 
sahibölmalarına rağmen bu iradenin itimadını 
bu nisbette sağlıyamamışlardır. Sanıyorum ki, 
Sayın Melen kendileri için belki acı olan bu ne
ticenin tesir ve teessüründen henüz kurtulama
mışlardır ve kurtulamadıkları için de politik bir 
mahiyet arz eden feveranlarında hissî davranış
lar göstermektedir. 

Sayın Melen partimizin ve kullandıkları di
ğer bir ifade ile amblemimiz olan kır atın ik
tidara geldiği tarihten itibaren memlekete enf
lâsyonu ve iktisadi çöküntüyü de beraber ge
tirdiğini bir mesnede dayanmadan ve bir mes
net göstermeden iddia ettiler. 7 - 8 haftalık bir 
geçmişi olan iktidara karşı kanaatimce insafsız 
tevcihini eski bir Maliye Bakanı için doğru gör
mediğim bir iddia bu. Şimdi ben de huzurunuz
da C. H. P. ve amblemi olan altı okun memle
ket idaresini ellerinde tuttukları devre zarfın
da bir memleket için, bu memleket için iktisa
di, siyasi ve sosyal bakımlardan getirdiklerini 
iddia ettiklerinin tatmin edici olmadığını, bu
gün kendileri tarafından da tenkid edilen bir
çok şeylerin kendilerinden devraldığımız bir kı
sım mirasın olumsuz neticeler olduğunu, enf-
lâsyonist belirtilerin temel sebeplerinin iktidar
ları zamanında tütüne, pancara yapılan icapsız 
zamlar gibi ekonomik tasarruflarda ve bu ta
sarruflar dolayısiyle depoların tütün ve şekerle 
doldurularak Merkez Bankası krediledinin bü
yük nisbette dondurulmasında aranması gerek
tiğini iddia ve beyan edersem lütfen alınmasın
lar. Biz tahammül gösterdik, aynı şekildeki ten-
kidlere tahammül göstermek medeni icapların 
da bir zaruretidir kanısındayım. Tahrik eden 
mesnetsiz, icapsız tenkidi er ve ithamlarla müza
kereleri olumsuzluğa götürenler şüphesiz ki, bu 
hareketlerinin karşılıklarını göreceklerini bil
melidirler. Ama ben bu kabîl hareketleri yersiz 
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ve olumsuz karşıladığımı, bu kabîl polemiklere 
ve hareket lere girmenin memleket için daima 
zararlj neticeler vereceğine kaani bu lunmakta
yım. Kendiler inin de aynı kanaa t t e ha reke t et
meleri ve tenkidlerde ölçülü davranmala r ı 
emin olsunlar ki, en hlisane temennilerimden-
dir. 

'Muhterem senatörler , müzakere e tmekte ol
duğunuz kanun tasar ıs ının sosyal adalet ilkele
r i ve Anayasamız muvacehesindeki du rumu da 
muhte rem hat ipleree ta r t ı şma konusu yapılmış
tır . Bilindiği gibi Anayasamız vergi mükellefi
yet i konusunda herkesin malî gücüne göre ver
gi ödemekle yükümlü olduğu şeklinde bir hü
küm ihtiva etmektedir . Bu hükmün mânası her 
hangi bir tefsir ve izaha lüzum göstermeyecek 
k a d a r acıktır . Anayasamızın 6.1 nci maddesinde 
yer alan bu hükümle vergi y ü k ü n ü n vatandaş
ların malî gücüne göre dağıt ı lması ve vergi isis-
teminin âdil esaslara dayanmas ı gerekt iğ i ifade 
o lunmaktadı r . Buna göre vergi sistemimizin 
Anayasa hükümler ine uygun luk derecesi hak
kında bir kanaa t sahibi olabilmek için vergilen
dirmede sosyal adalet icaplarının neler olduğu
nu tesbit ve teşhis etmek lâzımgelmektedir . Bir 
vergi sisteminin, zamanımızın sosyal adalet an
layışını tam mânasiyle aksct t i rebi lmesi için en 
azından aşağıda arz edeceğim vasıfları haiz ol
ması lâzımdır. 

I. Vergi umumi olmalı ve içine girmesi 
gereken bütün gelirleri veya bütün mükellefleri 
t am olarak kavramahd ı r . Her hangi bir iktisa
di faaliyet dalı veya her hangi bir gelir nevi 
gerçek ihtiyaç ve zarure t ler dışında vergi mua
fiyetinden faydalanmamal ıdı r . 

Verginin genelliği prensibini ihlâl eden bü
tün muafiyet ler münhasıran sosyal adalet gaye
sine matuf bulunmalıdır . 

2. Vergi yükü mükellefler a ras ında eşit 
o larak dağıt ı lmalı ve aynı malî ik t idar ı haiz olan 
mükellef zümreleri arasında genel kaideler ve 
usul yönünden farklı l ık yara tmamal ıd ı r . Ver
gi y ü k ü n ü n genel dağı l ımında muayyen gelir 
nevileri için konulacak ist isnalar sadece sosyal 
adalet zaruret ler ine dayanmal ıdı r . 

:•>. Vergi lendirmede belirli kazanç ve i ra t 
gruplar ı a ras ında ayırım yapmak suret iyle rizi
kosu daha fazla olan, daha fazla emek ve gay
reti gerektiren l'aalivet kollarından elde edilen ge

lirler diğer gelir nevilerine1 göre d a İra hafif şe
kilde vergilendiril i n elidir. 

4. Vergi nisbetleri müterakki olmalı ve ge
lir art ışiyle paralel olarak bunlara uygulana
cak vergi nisbelleri de daha yüksek olmalıdır. 

ö. Vergi mümkün mertebe sahsileştirilıııeli 
ve mükellefin şahsî ve ailevî du rumu da naza
ra al ınmalıdır . 

6. Vergi uygulamalar ı , vergi kanunlar iy le 
kuru lmuş olan malî mükellefiyetlerin vatandaş
lar arasında dağılım dengesini bozmıvaeak şekil
de yürütülmel idi r . Bu gayeyle vergi sisteminin 
bünyesinde1 vergi emniyetini sağl ıyarak ted,/iz
ler yer almalıdır . Mevzuat olarak âdil esaslara 
dayanan bir vergi sistemi, uygulamasında teza
hür edecek aksakl ık lar yüzünden bu vasfın: 
kaybedebilir . 

Sayın Senatörler , sosyal a;!a!et mefhumu 
ile aynı is t ikamet te bulunması için bir vergi 
sistemlinin taşıması gerekil özellikleri bu şekil
de özetledikten sonra meselenin piyasa, m iz yö
nünden arz ett iği hususiyete geçilebilir. Sosyal 
adalet içindeki yeri bu şekilde tezahür edince 
diğer bütün unsur lar ihmal edilerek veya «ur
lar tamamen gerçekleşmiş farz olunarak sade, o 
en az geçim indir imi müessesesi üzeninde bu ka
dar İsrarla elurulmasındaki sebebi bir tür lü an
layamamaktayız, Burada şu konuya da. temas 
etmek yer inde olacaktır . Bu tasarı i!e güdülen 
gaye halen mevcııdolan durumun, karşılaşılan 
zaruret ler doiayısiyle, bir müddet daha deva
mından ibaret t i r . Halen tatbik edilmekte olan 
esaslarda, bir değişiklik yapılmadığına göre1, bu
günkü vergi sistemimiz Anayasamıza, ne1 dereeo 
uygun ise bu tasarı kanunlaş t ık tan sonra, aynı 
derecede uygun olacaktır . Bunu biz yapmadık . 
19i] sayılı Kanunun ta tb ik i tar ihinden bugüne1 

kada r gelen sistemi, seleflerimizin de1 zamanuı-
da yapıldığı şekilde1 sadece1 bir finansman zaru
retiyle ertelemeden ibaret bir harekete geçtik. 
Sanki b ü t ü n sosyal adaletsizlikleri ikt idarı
mız yapmış gibi, Hükümetimiz yapmış gibi, buna 
sebebolmuş gibi acı, ağır, insanfsız ve mahiyeti 
it ibariyle fevri tenkidi er karşısında bırakıldık. 
İnsafınıza dehalet ediyorum ve takdir i Yüce 
Heyetinizin k a r a r m a arz ediyorum. Binaen
aleyh tasar ın ın Anayasaya aykırı olduğu şek
lindeki beyan ve iddialara katılmak mümkün 
değildir. Görülüyor ki, halen (i el ir Vergisi sis
temimizin bünyesinde ver alan asgari geçim 
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indirimi hükümleriyle sosyal adalet ilkeleriyle 
tezat halinde tersine müterrakki bir müessese 
kurulmuş bulunmaktadır. Bu mahzurlu duru
mu bertaraf etmek için asgari geçim indirimi 
müessesesine verilecek yeni şekil konusunda 
Bakanlığımda çalışmalar yapılmaktadır. Emin 
olunuz ki, muhterem senatörler verginin sadece 
sosyal yönünden fonksiyonu üzerinde değil, ikti
sadi ve diğer yönleri üzerindeki fonksiyonları 
üzerinde de çok esaslı ve zamanı gelince huzu
runuza getireceğimiz tekliflerle sizleri geniş çap
ta tatmin edecek etütler ve çalışmalar yapıl
maktadır. Bu itibarla ben yine müsamahanıza 
dehalet ederek arz edeceğim; tenkidlerde in
saflı, ölçülü hareket etmek memleketin fayda
sınadır. Emin olun ki, bu şekildeki çalışma
larda bizi teşvik edecek şey bu tenkidlerin 
bu şekildeki tezahürü değil, mâkul insaflı 
iyi görüşlere dayanan ve samimiyete dayanan 
ve bizi olumlu istikamete sevk edecek tenkid-
lerdir. Ve ben çok Muhterem Heyetinizden bu 
şekildeki tenkidlerin sık sık tezahür etmesini, 
bize karşı tevcih edilmesini beklerim. 

Muhterem senatörler, tasarının sosyal adalet 
ilkelerine aykırı olduğu hususunda serd edil
miş mütalâalara karşı görüşlerimi bu şekilde 
arz ettikten sonra şimdi müsaadenizle Sayın 
Köksalin mahiyeti itibariyle bu konuyla da il
gisini gördüğüm bir konuşmasına da cevapla
rımı arz edeyim. 

Sayın Koksal işçilerin bir bildirisini okumak 
suretiyle, mâruzâtımın başında temas ettiğim ve 
biraz da haksız - mazur görsünler beni - ieap-
sız gördüğüm şekilde ağır bir konuşma tarzı 
gösterdiler. Yine bize ithamlarını tevcih et
tiler Zararı yok yine kendileri uzak ve kuv
vetli görüşleriyle mâkuliyetin sınırı içerisine 
her halde geleceklerdir. Ve bu tasarıdan der
piş ettiği hükümler dolayısiyle işçilerin ve dar 
gelirlilerin ezileceklerini ifade buyurdular. Şim
di sizlere bir misal arz edeceğim. Mer'i olan 
mevzuata göre 5 çocuklu evli bir mükellef 
bugün kendisi için 1 080 lira, eşi için 720 ve 
beş çocuğu için de 2 100 lira almak üzere 
yılda ceman 3 900 liralık en az geçim indiri
minden istifade etmektedir. Bugün 5 çocuklu 
bir aile için fiilî durum budur. 5 çocuklu 
almamızı miktarı fazla göstermek için bir şey 
de telâkki etmeyin ortalama olarak bu misali 
aldığımız için arz ediyorum. G-ayet tabiî ki, di

ğerleri için bu miktarlar biraz inebilir. Bu, 
günde 11 liralık kazanç veya ücretin vergi 
dışı bırakılması demektir. En az geçim indiri
minin artırılması günlük kazancı 11 lira ve 
daha az olan vatandaşlar için her hangi bir 
fayda getirmez. Daha üst kademeler için bir 
fayda getirebilir. O halde bu kadar geniş şe
kilde sosyal adaleti zedelediği ve dar gelir
lileri ezdiği iddia edilen bu mevzuda görülü
yor ki, yıllık 4 bin liradan aşağı kazanan dar 
gelirlilere her hangi bir faydası gözükmüyor. 
O halde bu tasarı ile az gelirlilerin ezildiği şek
lindeki iddiayı yerinde kabul etmek zannedi
yorum ki, doğru değildir. Şimdi belki dolayı
siyle alâkalıdır, fakat Muhterem Heyetinizi dar 
gelirli, yani işçi ve memurun maişet durumu 
hakkında tenvire medar olabilecek bir mevzu 
üzerinde de kısa da olsa bir görüşümü bir 
müşahedemi, yapmış olduğumuz bir tetkikin 
neticesini arz etmek istiyorum. Bu konuda işçi 
ve memur olarak dar gelirlilerin almış olduk
ları maaş ve ücretlerin 1953 yılından bu ya
na her iki zümrenin, ayrı ayrı hayat pahalı
lığının seyrine göre ücretlerinin ne miktar ve 
nisbette bir artış gösterdiğinin dikkat nazarı
nıza arz edeceğim : 1953 yılında toptan eşya 
fiyatları ve endeksini yüz olarak itibar edersek 
o zaman günlük ortalama işçi ücretlerine na
zaran, ki, 5,50 imiş, aldığımız tesbit, bunu da 
yüz itibar edersek toptan eşya fiyatlarının ar
tış seyrine göre işçi ücretlerindeki yani işçi 
vatandaşlarımızın bu artış seyrine intiba
kındaki seyre size sarih ve katî rakamlara is
tinaden arz edeceğim : 1953 toptan eşya fiyat
ları, fiyat endeksi yüz, puvan; günlük ortalama 
işçi ümretlerinin endeksi yüz; 1958 de toptan eş
ya fiyatlarının fiyat endeksi 190, o da, doksan 
puvan artıyor, günlük ortalama işçi ücretleri 
endeksi bu tarihte 197, bir yedi puvan fazlalık 
gösteriyor. 

1960 ta 239 toptan eşya fiyatları en
deksi, işçi ücretlerinin ortalama artış en
deksi 262, 239 ve 262, 1964 te 269 
toptan eşya fiyatları endeksi, işçi ücretleri
nin günlük ortalama endeksi 334 puvana yük
selmiş. Demek ki, toptan eşya fiyatlarının artış 
seyrine . göre işçi ücretlerinin bu artışına inti
bakı 60 puvan bir fazlalık göstermiştir. Yine 
dar gelirliler kategorisindeki memurların ücret-
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lerinde aldıkları imkânlardaki artış seyrinin 
mukayesesini yapacağım. 1953 te toptan eşya 
endeksi yine 100; bunların da aylık endeksini 
yüz olarak itibar edersek 1958 de 190 toptan 
eşya (yine aynı nisbetler tabiî), buna mukabil 
memurda 142; 1960 ta 239 bir ayarlama yap
mış 240 olmuş, 1964 te 269 yine toptan eşya fi
yatı endeksi fakat yükseliş işçideki gibi ol
mamış 261 de kalmış, nakıs 8 puvan bugün me
mur ücretlerinde pahalılığa göre bir aşağıla
ma görülmüştür. Bunu tamamen bu mevzuda 
yapılacak mukayeselerde bir insaf ölçüsü içeri
sinde bir mâkuliyet ölçüsü içerisinde müspet 
bir neticeye varmanın açık, katî bir kıstası olarak 
söylüyorum. Bu •neticeler, işçi ve memur muka
yesesinde, şunu bilhassa belirtmek istiyorum; 
maişet darlığının daha ziyade hangi tarafta da
ha bariz bir şekilde görüldüğünü ortaya koy
maktadır ve bu misali de bunun için verdim. 

Muhterem senatörler, şu ciheti bilhassa ifa
de etmek isterim ki, bu mukayesenin verdiği ne
ticenin önemi yoktur bizim için. Hiç kimse için 
önemi yoktur. Aslolan daimî bir maişet sıkın
tısı içinde olan memur ve işçi gibi dar gelirlinin 
bu sıkıntısını bertaraf edecek tedbirlerin alın
masıdır. En az geçim indirimi sadece vergi tat
bikatı yönünden dar gelirlinin hissettiği sıkın
tının mahdut bir nisbette de olsa tahdidedilme-
sidir. Ve şimdi biraz sonra vereceğim rakamlar
la görülecektir ki, bundan edinilecek fayda 
da böyle mübalâğa edildiği gibi fazla değildir. 
Yani verginin sosyal fonksiyonunun harekete 
getirilmesidir. Ama iddia edildiği gibi bundan 
doğacak fayda da demin arz ettiğim gibi müba
lâğa edilmemelidir. Erteleme yapılmadığı tak
dirde dar gelirlinin faydalanacağı miktarlar şu 
suretle tezahür ediyor. Birinci derecede yüzde 
35 zamlı maaş alan bir memurda 2 700 lira, bu
nun ayda faydalanacağı miktar da 70 lira zan
nediyorum. Umum müdür muavini ve orta bir 
memurun da yine yüzde 35 zamlı 1 080 liradır 
ve ayda faydalanacağı miktar, 35 liradır. En 
küçük memur için ise, 405 lira civarında kabul 
edersek, 13 liradan ibarettir. Şu ciheti belirtmek 
isterim ki, biz finansman zarureti olmasa idi, 
ihtiyaçlar için bir kaynak bulsaydık, zamanımız 
buna imkân verseydi, daha evvelden 5 - 6 aylık 
gibi bir imkâna, çalışma imkânına sahip bulun-
saydık, dar gelirlilerin ihtiyacına medar olabi
lecek, cüzi de olsa, bir tatbikatı şüphesiz tehir 

etmezdik. Ama bunun da sorumlusu takdir 
edersiniz ki, biz değiliz. 

Sayın Ömer Ergün müsterih olsunlar, yeni 
imkân ve kaynaklar bulduğumuz takdirde geçi
ci beşinci maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği 
yetkiden de faydalanmak suretiyle şüphesiz er
telemenin tatbikinden vazgeçilmesi yoluna gidi
lecektir. Temenni edelim, çalışmalarımız müs
pet netice versin, finansman zaruretlerimiz azal-
sın ve bu tatbikata gidelim. Bu mustarip vatan
daş kütlesini, işçi ve memur hüviyetine bakma
dan bu mustarip kütleyi tatmin edecek hafif de 
olsa vergi tatbikatı yönünden bir tatbikata, bir 
tasarrufa gidelim .Benim de en büyük en hali
sane temennim ve emin olunuz ki, şu tasarının 
huzurunuza gelmesiyle hissettiğim ıstırap sizden 
ayrı değildir. 

Şimdi Sayın Köksal'm tasarı ile ilgisini na
zarı itibara alarak gündem dışı konuşma konu
su yaptığı hususa da müsaadelerinizle ve mü
samahanızla cevaplarımı kısa da olsa arz etmek 
isterim. Zaten gündem dışı yaptığı konuşmada 
kendilerine de, Yüce Heyetinize de arz etmiş
tim. Bu konuşmayı yaptığım sırada cevaplıya-
cağım demiştim. 

Sayın Koksal Millet Meclisinde Sayın Reşit 
Ülker'e cevap verirken «en az geçim indiriminin 
bu şekilde tatbikini uygun gördük.» şeklindeki 
beyanımı ileri sürdüler. Ertesi günü Senato'da 
yaptığım görüşmede ise yine bu mevzuda Ma
liye Bakanı olarak kimseye emir ve talimat 
vermediğimizi belirttiğimizi tebarüz ettirerek, 
ikisinin arasında tenakuz olduğunu ileri sürdü
ler ve bunu, - müsamahanıza sığınarak arz edi
yorum, - döneklik olarak ifade buyurdular. 
Ve bu kürsüden de bu şekilde ifadesinde bir 
mahzur görmediler. 

Muhterem Senatörler, malûm bulunduğu 
'izere maaş ve ücretlerin ödenmesi en az bir 
aylık hazırlık devresine ihtiyaç gösterir. Bu
nu zannediyorum ki değerli bir maliyeci olan 
selefim Melen de bilirler. Bordroların hazırlan
ması, bunların istihkak sahiplerine iınzalatırıl-
ması dairelerince yapılır ve en az bir hafta ön
cesinden muhasebelerine tevdi olunur. Muhase-
belerce gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 
mütaakip ayın birinde tediyat yapılır. Bu du
ruma göre 1 . 1 . 1966 da daha çok indirimli 
olarak hesaplanmış vergilere nazaran maaş öde-
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nebilmesi için 1 . 12 . 1965 tarihinden itibaren 
hazırlıklarına başlanılan bondrolarm bu yeni 
esasa göre tanzim edilmesi gerekirdi. Halbuki 
bu tarihte ertelemeye mütaallik kanun tasarısı 
yasama organına sevk edilmiş bulunuyordu, 
Hükümet tarafından. Bu tasarı 28 . 12 . 1965 
gecesi Millet Meclisince kabul edilmiş ve Yüce 
Senato o sırada tatilde bulunduğu için 1.1.1966 
dan önce Senatoda görüşülmesi ve kanun hali
ni alması bildiğiniz gibi mümkün olamamıştır. 
Bu durumda bir Maliye Bakanının, «uygun gör
dük» şeklindeki beyanını bu idari zaruretler 
muvacehesinde erteleme kanununun Büyük 
Millet Meclisinde alacağı şekle ve tasvibedi-
lip edilmemesi hallerine göre bilâhara gereğinin 
yapılması uygun olacağı şeklinde düşünmek, 
zannediyorum ki insaflı, mâkul ve biz hüsnü
niyetle hareket ettiğimize göre daha doğru olur-
du.Ve bu şekilde yorumlasalardı şüphesiz ki, 
bizde o nisbetto kendilerine minnettar kalır
dık. Yoksa Maliye Bakanlığı olarak Yüce Se
natoda daha evvel-belirttiğim üzere hiç kim
seye şifahen ve yazılı olarak mevcut kanunun 
uygulanmaması mevzuunda ne bir emir verilmiş 
ne de bir telkinde bulunulmuştur. Yapılmamış
tır böyle bir şey. Demin burada huzurunuzda 
belirttiğim budur. Tatbikatın zaruretini izah
la sizleri meşgul etmek istemedim. Ve bu tat
bikatın bu mahiyette olduğunu herkesin uzak
tan ve yakından bildiğini farz ve kabul ederek 
umumi olarak konuştum. Çünkü üzerinde ha
kikaten değer verilerek durulacak bir mevzu 
değildi. Bu bir tatbikatın karşımıza çıkardığı 
bir müşkülden başka mahiyet arz etmiyordu. 
Esasen kanaatimce buna lüzum ve mahal de 
yoktu. Gerek memurlar gerekse vergi tevkif 
eden diğer kurumlar kanunu zamanında ve 
kendi anlayışlarına göre tatbik ederler. Biz 
kanunu her an şu şekilde veya bu şekilde tat
bik edin diye başlarında bulunarak kendilerine 
bir talimat vermeyiz. Kanun hükmü ne ise, ora
da tatbik edilecek hükümler ne ise bunu, kendi 
kanaatlerini ve içtihatlarını kullanarak tatbik 
ederler. Yanlışlık halinde Bakanlık müdahale 
eder veya tereddüt halinde soruları cevaplan
dırır. Eğer umumi bir mahiyet alıyorsa ge
nel tebliğlerle ve izahnamelerle durumu tavzih 
eder. Durum budur. Kaldı ki, maaş veya ücret
lerin şu veya bu miktarda indirimin nisbetle-
rine göre ödenmiş olmasının kanaatimce bü

yük bir önemi de yoktur. Eksik kesilen vergi
lerin bilâhara ikmalen alınması veya fazla ver
gi kesilmesi halinde fazlalığın mükellefe yıl 
içinde iadesi her gün karşısına çıkan yüzlerce 
muamele arasındadır. Olmaması matlubdur 
ama yapılmaktadır. Normal olarak vergi tatbi
katında da yapılmaktadır. Birçok hallerde te
reddüt olunca aynı vaziyetler karşımıza çık
maktadır. 

Muhterem Senatörler, mâruzâtıma son ver
meden evvel zihinlerde husule gelen tereddüt
leri gidermek, mütalâalarını serdeden değerli 
hatiplere ikna edici görüşlerimi arz etmek ve 
görüşlerini de tescil ettirmek maksadiyle Yüce 
Heyetinizce karar verilmiş olmasına rağmen, ki 
muhterem hatipler bu mevzuda mükerreren 
aynı konuya temas buyurdular. Bir konuya tek
rar dönmek istiyorum. 

Sayın hatiplerin bir kısmı 202 sayılı Kanunla 
geçici 5 nci maddede yapılan değişikliğin, maddede 
yazılı müddetlerin dolması sebebiyle son bul
duğunu, yani 202 sayılı Kanunun geçici 5 nci 
maddesine mütaallik hükümlerinin 31 .12 .1965 
tarihinde öldüğünü ifade ve beyan buyurdular. 
Şimdi müsadenizle bu düşünceyle ilgili mü
talâalarımızı arz etmek isterim. 

1. Yüce Senato huzurunda bu şekilde be
yanda bulunan sayın senatörlerden, evvelâ ge
çici 5 nci maddenin 202 sayılı Kanunla değişik 
şeklini yeniden dikkatle okumalarını istirham 
edeceğim. 

Bu takdirde göreceklerdir ki, bu geçici 5 nci 
madde iki fıkra halindedir. Ve birinci fıkra 
«a», «b» ve «c» işaretli üç bendden ibarettir. 
İkinci fıkra daimî bir hükmü ihtiva etmekte ve 
bu hükmün mümkün olduğu takdirde önümüz
deki yıl Hükümet tarafından işletileceği, Hükü
met tarafından Millet Meclisinde beyan edilmiş 
bulunmaktadır. Şu hal geçici 5 nci maddenin 
ikinci fıkrasının yaşamakta olduğunun Millet 
Meclisince de kabul edildiğini açıkça göster
mektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının «a» işaretli ben
di hakikaten hükmünü icra etmiş ve yürürlük
ten kendiliğinden sakıt olmuştur, «b» işaretli 
fıkra ise, 1965 takvim yılında elde edilecek ka
zanç, irat ve ücretlerin ve 1965 bütçe yılı götü
rü ücretlerinin vergilendirilmesinde en az ge-
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cim indirimi uygulanacağını hükme bağlamış
tır. Malûm bulunduğu üzere 1965 takvim yılın
da elde edilen kazanç ve iratların vergisi mü
kelleflerce yapılacak beyana göre 1966 yılının 
Mart aynıda tarh olunacaktır. Şu halde bu «b» 
işaretli bendin 1 . 1 . 1966 tarihinden sonra tat
bik kabiliyeti kalmadığı şeklindeki beyanlarda, 
ne derece isabet bulunduğunu takdirlerinize arz 
ederim. Birinci fıkranın «c» işaretli bendinde 
ise durum daha da hususiyet arz etmektedir. 
Filvaki bu bendde 1 . 1 . 1966 tarihinde son 
bulacak olan değil, bilâkis 1 Ocak 1966 dan iti
baren tatbik edilecek bir hüküm yer almakta
dır. Gerçekten «c» bendi aynen şöyledir ; 
«1 Ocak 1966 tarihinden itibaren elde edilecek 
kazanç ve iratlar - götürü usulde tesbit olunan
lar dâhil - ile aynı tarihten itibaren elde edile
cek ücretlerin ve 1966 ve mütaakıp bütçe yıl
ları götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde bu 
kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı esas
lar dairesinde en az geçim indirimi hadleri uy
gulanır.» Bu izahat: 202 sayılı Kanunun geçici 
5 nci maddeyi değiştiren hükümlerinin öldüğü 
ve binnetice bu kanımda değişiklik yapılmıya-
cağı, bu kanun yerine yeni hükümler bina olu-
namıyacağı şeklinde mütalâalarda da, kabul 
edebileceğiniz bir isabet bulunmadığım açıkça 
göstermektedir. 

2. Bu kanunla değiştirilmesi istenilen ge
çici 5 nci ve 6 nci maddelerin kendiliğinden yü
rürlükten kalktıkları biran için farzolunsa bile 
bu tasarının ölmüş ve yürürlükte bulıınmıyan 
maddeler üzerine bina edildiği ve bunların yü-
rütülemiyeceği şeklindeki mütalâaya da katıl
mak mümkün değil. Şöyle ki : Geçici 5 nci mad
denin yürürlükten kalktığı iddia olunan 
31 . 12 . 1965 tarihi ile. bu tasarının Yüce Se
natoca kabul taılhi arasında bir zaman fasılası 
mevcut bulunmakla beraber, aynı tasarının 
3 ncü maddesiyle bu kanunun 1 . 1 . 1966 ta
rihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüş bulun
duğundan aslında hükümler arasında, hüküm
lerin yürürlük tarihleri arasında yine de bir za
man fasılası, bir intikal mevcudolmıyacaktır. 
Zira bilindiği üzere 1966 yılı 1965 in bittiği an
da başlar. 

3. Konu tasarının Hükümetçe Büyük Mil
let Meclisine şevki ile Meclisi erdeki görüşme ta
rihleri yönünden incelendiği takdirde Senatoda 

görüşülmesinin gecikmesinde Hükümetin bir 
rolü bulunmadığı görülecektir. Malûm bulun
duğu üzere bu tasarı Başbakanlıkça 15.12.1965 
tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 
Yüce Meclis 28 . .12 . 1965 tarihinde tasarı üze
rindeki görüşmelerini tamamlamıştır. Yüce Se
natoca görüşülmesi ise Senatonun tatilde bulun
ması dolayısiyle demin de arz ettiğim gibi müm
kün olamamıştır. 

Bu kanun tasarısı ile 1 . 1 . 1966 tarihin
den itibaren yürürlüğe konulacak hükümlerin 
202 sayılı Kanuna veya 193 sayılı Kanuna isti-
nadettirilnıesinin amelî bir neticesi, mükellefler 
yönünden bir faydası da mevcut değildir. 

4. Tasarıda hazırlandığı tarihe göre ve biz-
zarure 202 sayılı Kanımdan bahsedilmekte ise 
de aslında bu tasarı ile yapılan değişiklikler 
bizzat 193 sayılı Kanun hükümlerine taallûk et
mektedir. Nitekim tasarının birinci maddesinde 
yer alan «b», «e» fıkralarında bu kanunini 31 
ve 32 nci maddeleri ve bu tasarının ikinci mad
desinde ise bu kanunun 63 ncü maddesi tâbirleri 
yer almaktadır. En ufak bir dikkatle incelendi
ği takdirde işbu 31 ; 32 ve 33 ncü maddelerin 
202 sayılı Kanunun maddeleri değil, 193 sayılı 
Kanunun maddeleri olduğu acık bir şekilde gö
rülecektir. 

Aslında 193 sayılı Kanunun geçici 5 nci ve 
6 nci maddelerini değiştirmeyi1 matuf bulu
nan, tasarıda 202 sayılı Kanundan bahsedilme
si bir bakıma şekle taallûk eden zaruri bir 
keyfiyettir. Böyle şekli bir hususun esastan 
ve asıl maksattan üstün tutulamıyacağı da bir 
gerçek olma!: iktiza eder. Bütün bu izahat, 
tetkiklerine sunulan tasarının 202 sayılı Kanu
na istiııadettiği ve bu kanun ise yürürlükte bu
lunmadığı ve binnetice tasarının mesnetten 
mahrum olduğu şeklindeki mütalâa ve beyan
ların hukukî gerçeklerle hiçbir ilgisi bulun
madığını açıkça göstermektedir kanısındayım. 

Muhterem senatörler, bir hususu da kısaca 
dikkat nazarınıza arz etmek isterim. O da, Bü
yük Millet Meclisinin bir yasama organı olu
şudur. Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisiy
le Yüce Senatonuz yasama salâhiyetini Ana -
yasadan almıştı!'. Anlamadığım husus şudur: 
Bu konuda konuşan sayın hatiplerin Büyük 
Millet Meclisinin haiz olduğu İni yasama hak
kının kullanılışını, şekli mülahazalarla tahdit 
ve takyidedecek kanaatlerinin hangi hukukî 
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mesnetlere dayandığıdır. Büyük Millet Meclisi 
bu hakkını kullanırken teamülünü ancak ken
disi tesis eder. Ve dilediği takdirde de yeni bir 
teamül tesis etmek suretiyle sekle ait hareket 
tarzını değiştirir. Büyük Millet Meclisi faraza 
birkaç sene evvel yürürlükten kalkmış olan bir 
kanun hükmünü her hangi bir mülâhaza ile bu 
kanuna tek bir atıf yapmak suretiyle bir mad
de tedvin etse bu kanun ölmüş bir kanunu ih
ya ediyor, ona atıf vardır, hayır tatbik edile
mez mi diyeceğiz. Kaldı ki, tatbikatta buna 
aykırı misâlior de ' çoktur. Ben yalnız bunlar
dan bir kaçını zikretmekle tarih ve numara 
göstermek suretiyle iktifa edeceğim. Bilindiği 
gibi Türk Parasının Değerini Koruma Kanunu 
uzun sürelerden beri her iki yılda bir temdidclun-
mak suretiyle bugüne kadar hayatiyetini de
vam ettiregelmistir. Bu kanunun yenilenme ta
rihleriyle ona takaddüm eden kanunun yürür
lüklerinin sona ermesi tarihlerini incelediğiniz 
zaman bu yenilemelerde bâzı gecikmeler ol
duğu halde yenileme kanununun evvelki kanu
nun meriyetinin hitam l.uılduğu tarihten mer'i 
olduğunu tesbit etmekteyiz. 

i. Yürürlüğü 24 . 2 . 1965 de sona eren 
bir kanuna 18 . 4 . 1965 gün ve 2686 sayılı Ka
nunla bir müddet temdidcdilmiştir, atıf yapıl
mak suretiyle. Yani 52 gün sonra temdidedil-
mi.ştir. 

2. 19 . 3 . 1938 gün 3336 sayılı Kanun 
bundan evvelki kanunun yürürlükten kalkma
sından itibaren 22 gün sonra yürürlüğe kon
muştur. 

3. 26 . 1 . 1953 tarihli ve 6060 sayılı Ka
nun 24 . 2 . 1953 do biten kanunun yerine 
2 gün gecikme ile almıştır. 

Muhterem Senatörler, maruzatım burada 
son bulmaktadır. Sanıyorum ki, tenkidlerini 
tevcih eden, mütalâalarını serd eden sayın se
natörlere cevap vermiş oluyorum. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika, Sa
yın Gerger sual soracak. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Plânlama Daire
sinin bâzı kaynaklar gösterdiği ve Hükümetçe 
de bunun tatbikinin müşkül olduğu, bu takdir-

. de Plânlamayla bir mutabakatın hâsıl olmadı
ğı söyleniyor. Plânlama ile tam bir mutabakat 
halinde midir? 

17 . 1 . 1966 O : 1 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜIISAN (De
vamla) — Evet. Yanlış anlaşılmış zannediyo
rum, maruzatım o şekilde değildir. Plânlama 
da kaynaklar üzerinde konuşulurken, muayyen 
mevzular ve fikirler üzerinde durulmuştu. Bu 
fikirler arasında bunlar da vardı. Plânlama ile 
her hangi bir şekilde bu konuda hiçbir ihtilâ
fımız, hiçbir fikir aykırılığımız olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat sual mi so
racaksınız? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Evet efendim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bir sualim da
ha var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Millî gelire gö

re bugünkü tatbik edilmekte olan az geçim in
dirimi endeksinin münasebeti ne nispettedir. 
Yani her vatandaşa düşen millî gelir hâsılasına 
göre yapılan tenzilât arasındaki münasebetin 
derecesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan hemen ce "abını 
verebilecek misin? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Efendim cevabını şu şekilde arz ede
yim, bu fert başına düşen vergi yükü ile bunun 
millî gelirle münasebeti mevzuu zaman zaman 
ortaya atılır. En önem verdiğimiz bir mesele
dir. Ve hakikaten Sayın Senatörün de temas 
buyurduğu gibi, bizim üzerinde ciddiyetle dur
mamızı ve bir istikamete yönelmemizi mümkün 
kılması makımmdan bu çok önemli konu üze
rinde bir etüt yaptırtmaktayım, etütler bitmiş
tir. Çok. kısa bir zamanda bu konuda gerekli 
izahatı muhtelif vesilelerle vereceğim. Bir etüt 
meselesidir, af buyursunlar. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bir sualim da
ha var. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Şimdi vergi 

kaynakları dolayısiyle yeni bir vergi reformu 
kanunlarının yapıldığı ve Meclise sevk edile
ceğini duymaktayız. Bu görüşe göre bu ertelen
menin bir sene olmasında Hükümet neden mah
zur görmüştür, veya bunu neden bir sene ola
rak kabul etmemiştir? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir Milletvekili) — Sayın Senatöre iki nokta 
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da cevap arz etmek isterim. Birincisi; şimdiye 
kadar yapılan ertelemeler gerek 193 sayılı Ka
nunun geçici beşinci ve gerekse altıncı madde
lerde iki sene olarak tesbit edilmiştir. Biri Hü
kümet olarak bunu Büyük Millet Meclisine bir 
sene olarak teklif etmiştik. Bütçe Karma Ko
misyonunda iki seneye çıkarıldı, Millet Mecli
sinde de kabul, ve tasvibedildi. "Kaldı ki, bu
nun büyük biı* önemi de yoktur. Olsa da olmasa 
da yeni kaynaklardan elde edeceğimiz hâsıla 
finansman zarureti ve bu dar gelirliye tevcih 
etmekten bizi tamamen geri çekecek mahiyet 
gösteriyorsa zaten 5 nci maddesinin son fıkra
sında Bakanlar Kuruluna verilmiş olan bir sa
lâhiyet vardır, o salâhiyeti kullanmak suretiyle 
her zaman için ortadan kaldırmak mümkün ola
bilir. 

VASFİ GERGER (Urfa) —Maaş ve ücret
ler konusunda Hükümetçe vergilerin buyurdu-
yıii'duğunuz şekilde beyanname usulünün .tes
hili İ9G5 kazancının Mart :ta verilmesiyle maaş 
ve ücretlerin prosedürüne tabi tutmaya imkân 
olmadığı bâzı yanlışlıkların vuku bulduğu 
takdirde düzeltilmesi için Ocak ayma ait ke
silmiş fazla ücret ve maaş alanların hakkı geli
verilecek mi verilmiyeeck mi: 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Bunu anlıyamadım, bu suali kavra
yamadım. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Buyurdunuz ki, 
bodrolar daha evvel tanzim edilir. Şu halde 
bunların hepsi doğru. Diğer kazanç sahipleri 
Mart lî)6C> tarihinde beyanname vereceğine göre. 
1 Ocak 19(56 da kalkan bu kanun maddesi
nin tatbikatında eksiklik yoktur gibi bir mâna 
vardır. Böyle de olsa ben diyorum ki, maaş 
ve ücretlilerin durumu her ayın sonunda ve 
her ayın başında hesaplanacağına göre; 1 Ocak 
196G da bu tatbikattan kalkan hükme göre, lâ
yık olan maaşlı ve ücretli vatandaşların bu farkı 
ödenecek midir, ödenmiyecek midir? 

M ALİ AH] BAKANI İHSAN G URSAN (De
vamla) — Düzeltmeler her zaman için yapıla
bilir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bugün ayın 
17 sidir. Bu kanun daha Senatoda kabul edile
cek, kanunlaşacak, Cumhurbaşkanının onayına 
gidecek.. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Eğer 1 Ocak 1906 tarihinden itibaren 
denirse eski tatbikata göre hazırlanmış olan 
bordrolar ve buna göre yapılmış olan muame
lâtta bir fark olmıyacak demektir. Bu tasarı 
buna aykırı bir şekilde tedvin edilirse buna 
göre birtakım düzeltmeler yapılması zaruri ola
caktır. Zaten bu her zaman yapılmaktadır. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Ocak ayı için 
söylüyorum. Şimdi 17 Ocaktayız. Kanun 10 
Ocaktan itibareııdir. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Şiımdi Sayın Senatör, bu tatbikata 
taallûk eden teknik bir sualdir. Arkadaşlar bu
radalar, arzu ederseniz size gerekli izahatı ve
rirler. Belki ben hata etmiş olabilirim. 

BAŞKAN — Sayın Koksal buyurun. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, bir an için bu kanunun red
dedildiğini farz edelim. Bundan sonraki tatbi
katı (B) ve (O) fıkralarına mı dayanacaktır 
yoksa .193 sayılı Kanunun 31 nci maddesine mi 
dayanacaktır! 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Sayın Koksal bu da tetkiki icabetti-
ren bir sualdir. Ben belki bir tatbikat adamı 
değilim. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Muhterem Bakan, (B) ve (C) madde
lerini ölü olarak ifade ettiniz. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Gayet tabiî. 

BAŞKAN — Şayet kanun reddedilirse de
mek istiyor Sayın Koksal. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
ü.) — Misaller buyurduğunuz, eskiden de böy
le. oldu diye. Sayın Yurdakul da fevrî olarak 
bu kü rsüye çıktılar, dediler iki: 19G0 senesin
den sonra Türk parasını koruma Kanunundan 
böyle oldu, ben getirdim burada Türk para
sını koruma Kanununda böyle bir hâdise yok
tur 1960 tan sonra. Siz tahmin eder misiniz ki?.. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) —- Zannediyorum ki, tatbikattan mi
saller verdiğim, Türk parasının kıymetini ko
ruma Kanununun tatbikatına taallûk ediyor. 

BAŞKAN — Türk parasının kıymetini ko
ruma Kanunu için söylediler, 
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OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Bakan, bir de gündem dışı konuş
mama temas ettiniz ve bana verdiğiniz cevapta, 
Mecliste acele konuştum dediniz. O da şu idi: 
Bordroları hazırlamak ve ıslahı için lüzumlu 
bulduk, dediniz. Buraya yani Senatoya geldi
niz, bana cevap verirken orada acele ile ko
nuştum dediniz. Halbuki şimdi buradaki ko
nuşmanızda yine ona dönmüş bulunuyorsunuz. 

MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Hayır, burada konuştuğum ne ise 
açıklamış bulunuyorum. Orada kısa maruzatta 
bulunmuştum. Burada ilk defa çıkışımda kısa 
maruzatta bulundum. Şimdi bu izahatımın ve 
bu şekilde konuşmamın esas mesnetlerini açık 
olarak arz etmiş bulunuyorum. Gayet tabiîdir 
ki, buna itibar edip etmemek size racidir. 

BAŞKAN — Sayın Tunekanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Bakan buyurdular ki, plâna göre program 
bütçenin hazırlanmasında gerekli olan program 
henüz basılmaktadır. Acaba mevcut Plân Kanu
nuna göre bu zaman biraz gecikmiş değil midir ? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Programın çıkması mûtadolan ve 
çıkması lâzımgeldiği günden biraz, birkaç gün 
geç olarak Bakanlar Kurulunca tasvibedilme-
sinin sebebi demin arz ettiğim gibi şekle ait bir 
fark vardı, bütçenin burada konuşulması sıra
sında bu nokta üzerinde durulacaktır ve biz de 
lâzımgelen izahatı vereceğiz. Benim, Maliye Ba
kanı olarak, sübjektif mahiyette şahsi kanaat 
ve mülâhazalarımdan ileri gelmiştir. Bir şeye 
atfı varsa bana aittir. Çünkü tasvibetmedim ve
ya kanaatime şeklî dahi olsa aykırı gördüğüm 
noktalarda kolaylıkla imza edenlerden değilim. 
Mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Sayın Demir, buyurun. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Efen

dim, ben, konuşmama mesnedolması bakımın
dan Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. Bu 
kanun iki yıl geri bırakıldığı takdirde her yıl 
bütçeye temin edeceği gelir ne olacaktır? Katî 
bir rakam olarak. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Tahmin edilmiştir. Zannederim prog
ramda vardır, dörtyüz milyon liradır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakurt. 

I ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem Vekil Beyefendiden şunu öğrenmek 
isterim. Bu kanunun Parlâmentoda reddedilme
si ihtimali mevcuttu. Filvaki Meclis kabul et
miştir. Senatoda reddelilir ve Meclis de buna 
iltihak eder ve kanun bu şekilde giderse Mali
ye Vekâleti şimdiden bu parayı ödemek için 
hazırlık yapmış mıdır ve bu tahsisatı temin 
için imkânlar hazırlamış mıdır ? 

MALÎYE BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Efendim, Maliye Bakanlığı kanunla
rın ahkâmı âmiresine riayet etmiyecek bir mües
sese değildir. Yasama organı, Büyük Millet Mec
lisinin kendisidir. Gayet tabiî derhal ödeme 
yapılacaktır. Tatbikma geçilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ulay. 
SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Sayın Başba

kan bir vesile ile 300 - 400 milyonu bulmak 
hiçten bile değildir demişlerdi. Sayın Bakan 
da eğer vaktimiz olsaydı biz bu kanunu getir
mezdik demişlerdir. Acaba bu 300 - 400 mil
yonu bulmakta güçlük mü vardı? Yoksa Sayın 

i Bakan bu kanunu 6 ay ertelese de Başbakanın 
vadettiği fakir fukaranın sırtından çıkması idi, 

1 nasıl olur? 

MALÎYE BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (De-
j vamla) —Efendim, Sayın Ulay'm mâruzâtımı 
i dikkatle takibetmedikleri anlaşılıyor. 
I Programı yapan Maliye Bakanlığı değil

dir. Plân hedeflerine göre gerek yatırımlar-
\ da olsun, gerek cari masraflarda olsun, ge

rekse sermaye teşkili ve transfer harcamaların-
da olsun plânın tesbit ettiği bu hedeflere 

| göre tavanlar tesbit ediliyor, bunlara göre de 
i makro dengenin tesisinde kaynaklar aranıyor. 
i Bu kaynaklar üzerinde yapılan tartışmalar, ya-
ı pılan müzakere ve konuşmalar kaynaklar içe-
! risinde bunun ele alınmasını öngörüyor. Ama 
I bu demek değildir ki, bizim senesi içinde her 
| hangi bir şekilde vergi, meselâ bu sene ol-
, duğu gibi geçen seneki fiilî tahsilatta geçen 
1 seneye nazaran bir artış oldu. Gelecek sene 
I de 1966 da böyle bir artış olabilir. Hâsılayı 
j artırıcı bugün düşünemediğimiz veya konuşa-

mıyacağımız mevzularda birtakım imkânlar hâ
sıl olabilir. Bunun için dedim ki, geçici beşinci 
madde ile Bakanlar Kuruluna bir salâhiyet ve-
rilmiştir. Bu itibarla bu salâhiyetin tatbiki dai-

I ma mümkündür. Zaten maişet darlığını çek-
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tiğini bildiğimiz ve bundan mustarip olduğu
muz isçi ve memur gibi bu kütlenin biraz dahi 
olsa, cüzi dahi olsa bu bakımdan faydalan
ması için Hükümet bu şekilde bir tatbikata 
gitmekten zerre kadar tereddüt etmez. Zanne
derim ki, ben yoktum, Millet Meclisindeki ko
nuşmalarda da aynı şekilde Cihat Bilgehan 
bu şekilde bir beyanda bulunmuşlardır. Bunu 
aynen tekrarlarım. Tctkikat muayyen sahalar
daki vergi reformu sahasında, ıslâhatı şahsın
da yapılacak tetkikler zamana bağlıdır. Bun
ların hangi yönlerde, bizi hangi istikamet
lere sevk edeceğini şimdiden kestirmek mümkün 
değildir. Ama araştırma birçok ilmî saba
larda olduğu gibi, vvrg'v sahasında da devam
lıdır, ebedidir. Çünkü toplumda her şey deği
şir, imkânlar değişir, şartlar değişir, zaru
retler değişir. Bu zaruretlere intibak için lâ-
zımgclen etütlerde ve mesul makamlar ve mer
ciler ve teşekküller tarafından devamlı olarak 
yapılır. Eğer bunların neticesinde bir im
kân. hâsıl olursa gayet tabiî ki, Sayın Paşa
nın. söylediği şekilde yapılır. Zannediyorum 
ki, bunun Savın Başbakanın söyledikleriyle 
her hangi bir irtibatı olmasa gerektir, tmkân 
hâsıl olunca zaten mesele kendiliğinden hallo
lur. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bahadırlı. 
ENVER BAHADIRLI (İstanbul) — Efen

dim, yanlış anlamadımsa Sayın Bakan beyan
ları arasında bâzı teşekkül ve idarelerce 
1 . 1 . 1966 bordrosuyla ödenmiş vergi alaca
ğının bu kanunla geri alınacağını söylediler. 
Müktesep hak haline gelmiş ve Anayasamızın 
teminatı altında bulunan bu gibi bir alaca
ğın istirdat edilcmiyeceği hususunda Sayın Ba
kan ne düşünürler? 

İkincisi; kanunlarımız iki türlü ortadan kal
kar. Birisi; müddetlidir, bu müddet nihayete 
ermekle. îkincisi ise bir kanun ile ortadan kal
kar. Müddeti bitmiş bir kanunu... 

MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Sual uzun oldu, ikinci kısmı anlaşı
lamadı efendim. 1 nci kısmına cevap verebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Bahadırlı, sualiniz uzun 
oldu, esasen sesiniz de az geliyordu. Eğer 
arzu ederseniz Sayın Bakan sizi yerinde cevap
landırsın, yoksa derhal cevaplandırılmasını 
arzu eder misiniz? Kabul eder misiniz? 
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BAHADIRLI (Hatay) — Olur ENVER 
efendim... 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Birinci kısma cevap arz edeyim. 

Zannederim ki, şimdi kanunların tatbikatın
da, mer'i olan kanunların tatbikatında., da bilhas
sa vergi sahasmda daimî surette hatalar olmak
tadır. Esas olan, mer'i olan kanunlann hüküm
lerine göre kanunların muhatabı olan vatandaşa 
o kanunların vermiş olduğu haklardır, mükte
sep haklardır. Bunların ihlâli mevzuubahsol-
maz. Ms,ı;! dan, kanunun âmir hükmünün gaye
sinin, amacının yerine getirilmesidir. Bu ihl'l 
edildiği takdirde bunu düzeltici yollar zaten bu
günkü tatbikatta da bize gösterilmiştir. Eğer 
saym. senatör bunu söylüyorsa bu kanunim yü
rürlüğe girmesi veya girmemesi dolayı.'-dyle hu
sule kelerek ve muhatabı olan kütleyi mutazar
rır edecek olan tatbikat gayet tabiî ki, dii/.elti-
lecektir. Esas gaye de budur. Ben bu yolda an
ladım. Eğer daha ziyade münakaşa edilecek bir 
konu varsa sayın senatörden bilhassa rica ede
lim, biraz sonra ve istediği anda İm mevzuu üze
rinde cevap verebiliriz ve istiyenler de yazılı 
sorabilirler. Nasıl isterlerse takdir kendilerine 
racidir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) —• Efendim, Bakan sualime teknik eleman
lar cevap verecek, buyurdular. Acaba teknik ele
manlar bu kürsüye çıkıp da bana evet veya ha
yır diye cevap evrmcleri mümkün olamaz mı? 

BAŞKAN — Hayır efendim, siyasi sorumlu
luğu taşıyan Bakan usule göre ancak kendisi ce
vap verebilir. Ben buraya teknik elemanları ça-
ğıramam. 

C. II. P. Grupu adına Ferid Melen. Buyuru
nuz. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA FERİD MELEN (Van) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bu gayet hassas 
olan mevzuda Sayın Bakan bana genişçe ve de
rinliğine bir konuşma imkânı verdiler. Ancak 
bu kanunun müddeti bugün bitmektedir. Bu se
beple Senatodan oylamadan çoğunluğun dağılıp 
gitmesi neticesinde tasarının otomatikman ka
nunlaşmasına gönlüm razi olmamaktadır. Sena
toyu bir nevi Anayasaya aykırı bir duruma kar
şı hareket halinde gösterir. Bu sebeple Sayın 
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Bakanın ileri sürdükleri konuşmaların cevap
larını eğer cevap vermek lâzım geliyorsa başka 
bir vesileye bırakıyorum. Bu defa kısa kısa bir
kaç. noktaya temas etmekle iktifa , edeceğim. 

Değerli arkadaşım, bu kanunu hangi mak
satla getirdik, diyorlar. 202 sayılı Kanunu es
ki Maliye Bakanı hangi sebep ve maksada da
yanarak getirmişse biz de aynı sebep ve maksada 
dayanarak getirdik, diyorlar. 

Eski bir söz vardır, bâtıl, makûsun aleyh 
olmaz. Biz, bu kanunu getirdiğimiz zaman ne 
kadar tenkit işitmiştik. Ye bu tenkitlerin hattâ 
bir kısmını yanılmıyorsam Sayın Bakan sözcü 
olarak ifade etmişlerdi. Şimdi bunu bir tara
fa bırakarak bizim hatalı gördükleri hareketimi
zi taklidetmeleri ve bunu takibetmeleri bilmiyo
rum ne dereceye kadar kabili müdafaa bir ha
reket olur. Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, 
ben konuşmamda 202 sayılı Kanunla yaptığımız 
ertelemenin sebeplerini saymıştım. Bu kanun 
sadece ve sadece bütçe açığını kapatmak için 
gelmiştir. Kendi itirafları ve gerekçede de ya
zıldığı veçhile. Halbuki biz 202 sayılı Kanunla 
erteleme yaparken arz etmiştim yeni bir gelir 
vergisi kanunu getirdik. Sadece Gelir Vergisi 
Kanunu değil. 20 ye yakın vergi kanunu getir
dik. Plân ilk defa yürürlüğe giriyordu, 
İ 200 000 000 a yakın bir ek finansmana ihti
yaç gösteriyordu. Biz buna rağmen Gelir Ver
gisinin sosyal bünyesini, ekonomik bünyesini 
takviye etmek için birçok operasyonlar yaptık. 
Vergi tarifesini indirdik. Nisbetleri indirdi]?. 
Yalnız bu nisbetlerle Gelir Vergisinden feda
kârlığımız 200 000 000 un üzerinde idi. 
300 000 000 yakındı. Vergi tarifesinde 
indirim yaparak fedakârlık yaptık. Gelir 
Vergisinde başka indirimler, yatırım indirimini 
kabul ettik. Gelir Vergisindeki kazançların, ta
sarrufların iktisadi alanlara, yatırıma teveccüh 
etmenini sağlamak üzere yatırım indirimi kabul 
ettik. Süratle amortisman usulünü kabul ettik. 
Gelir Yergisinde birçok işçileri vergi dışına çı
kardık - Tarım işçilerini? - Gelir Vergisinde 
küçük ve seyyar esnafı vergi dışına çıkardık. 
Muafiyet tanıdık. Ve Gelir Vergisini zirai ka
zanca teşmil ettik, ama muvakkat maddelerle. 
Bunun hâsılasını bir, iki sene geriye attık. Ge
lir Vergisinde tecil edilmiş olan esnafı muvak
kat maddelerle bunları da geri bıraktık. Bu su

retle Gelir Yergisinde aslında büyük fedakâr
lıkları göze aldık. Plânın 1 200 000 000 civa
rındaki ek finansman ihtiyacını göstermiş ol
ması karşısında, öyle bir durumda. Bu vaziyet
te ayrıca o sene memurlara •% 15 nisbetinde zam 
yapılacaktı. Bu durumda bir erteleme yaptık. 
Ama bu ertelemeyi de şöyle yaptık: İşçileri bu 
ertelemenin dışında bıraktık. İşçilere tatbik et
tik. Memurlara zam yaptığımız için on
lar hakkında bir erteleme yapmakta mah
zur görmedik. Zam, faz] asiyi e telâfi edi
yordu. Sadece hali, vakti yerinde olan diğer 
beyannameli mükellef sınıfına tatbik ettik. Ya
ni bizim tatbikatımız sosyal adalete aykırı de
ğil, sosyal maksatlar gözetilerek yapılan bir tat
bikattır. Buna hiç emsal olmaz, hiç benzemez. 
Kaldı ki, biz bir yıl erteledik ve birinci kade
meyi tatbik etmeye başladık. 

Şimdi mevzuubahsolan şey ikinci kademe
dir, o da kendilerine nasiboldu. Ne sebep var 
bütçeden başka muhterem arkadaşlarım"? Bir 
şey sayamadılar. Buna Plânlama karar verdi 
dediler. Bir defa plân kararı değildir. Yüksek 
Plânlama Kurulunun kararıdır. Yüksek Plânla
ma Kurulunda Hükümet çoğunluktadır ve bu
nun mesuliyetini Hükümet taşımaktadır. Yük
sek Plânlamanın kararı olsa dahi yine mesuliye
ti Hükümet taşımaktadır. Muhatabımız şu anda 
dahi Hükümettir. 

Sayın Bakan başka vesilelerle de ortaya sür
düler - Başbakan tarafından da artık klâsik, de
mirbaş bir mazeret sebebi olarak ortaya çıkma
ya başladı. Biz efendim yedi, sekiz haftalık Hü
kümetiz. Bütçede bu mevzuu uzun boylu konu
şacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iktidar yedi se
kiz haftalık bir iktidar değildir. 1965 Şubatın
dan beri Hükümet mesuliyetine girmiştir. Ada-
let Partisi ve mühim Bakanlıklar, plânı idare 
eden Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi Ba
kanlığı, Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi eko
nomiye hâkim olan Bakanlıkların hepsi Ada
let Partili arkadaşların uhdesindedir. Hele Ma
liye Bakanlığı A. P. sindedir, 8 - 10 aydır. O ta
rihte hatırlarım, Ürgüplü Hükümetinin bütçesi 
konuşulduğu zaman Maliye Bakanı vergi re
formu için komisyonlar kurduğunu, pek yakın
da bu komisyonlardan netice alacağını ve ya-
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km bir zamanda tasarruflar getireceğini vadet-
tiler. Şimdi de gelip onu bir tarafa bırakarak 
sanki yokmuş tarihte görülmemiş, vâki değil
miş gibi biz 8 haftalık bir Hükümetiz takdir 
edin zamanımız yoktur. 

Anlarım. Tasarılar hazır olsaydı 8 hafta kâ
fi gelirdi bunu tetkika. Demek ki, o tarihte Ma
liye Bakanı Komisyonu kurarken dahi tasarıyı 
hazırlamak maksadiyle değil, sadece ve sadece 
oyalamak için beyan etmiştir. Bu ana kadar ko
misyon bir tek tasarı meydana getirmemişse 
Maliye Bakanının o tarihte söylediği sözleri bir 
oyalama taktiği olarak kabul etmek mecburiye
tindeyiz, maalesef. Bu anda da öyle. Bu komis
yon ne vakit işini bitirecektir, ne vakit gele
cektir? Belki iki sene sonra dahi tekrar komis
yondadır, reform komisyonunu bekliyoruz, diye
ceklerini sanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Muamele Vergisine 
rücudan bahsetmedim ben. Ben Muamele Ver
gisinin ıslah edileceğini ifade ettim, Gider Ver
gisinin. Yalnız Muamele Vergisi sistemine döne
lim demedim. 

Yalnız başka memleketlerde var. Başka 
memleketlerde değer artışı şeklinde bir ver
gi sistemine gidilmektedir. Tavsiye ederim, 
tetkik ettirsinler, ve edilmiştir de, ettirmişler
dir de biliyorum. Ben bizzat Avrupa'ya bir - iki 
mütehassıs arkadaşımı gönderdim ve bunlar ge
niş şekilde tetkik ettiler ve bizim memlekete 
tatbik imkânlarını araştırdılar. Bundan belki 
faydalanabilirler. Tatbik imkânı varsa. Ama 
ben Muamele Vergisinin, tekel maddelerinin 
Muamele Vergisi mevzuuna alınmasını ve sa
dece bir sistem değişikliği ile, her hangi bir zam 
yapmadan 1 - 2 yüz milyonluk bir varidat elde 
edilebileceğine işaret ettim. Ve bunu Sayın Ba
kan mütehassıs arkadaşlarına sorarlarsa teyid-
edebilirler. Biz koalisyonlar sebebiyle Tekel Ba
kanlığının bir zaman başka şeyler elinde bulun
ması sebebiyle bunu yapamadık. Ama, kendile
rine bu hazırlıklar nasibolacaktır. Sadece bunu 
yapmaları 200 milyon lira bir hâsıla, varidat el
de etmelerine imkân verir. 

Tomruğun vergi mevzuuna alınmasına arka
daşım bir zam değildir dediler. Buna hayret et
tim. Bu nedir? Vergi dışında olan bir maddenin 
vergi mevzuuna alınması belki lügat mânasın
da bir zam değildir, fakat bir vergi artırılışıdır. 

Nihayet bunu ödiyen vatandaşlara yeni bir ver
gidir. Zam olmasa bile hiçolmazsa yeni bir ver
gidir. Arkadaşım zannediyorum ki, benim şöyle 
bir tenkidime bunu cevabolarak verdiler. İzmir'
de arkadaşım vergi almıyacağız demişlerdi, ar
kasından bir hafta sonra buraya geldiler yeni 
bir vergi kanunu getirdiler. Buna samimiyet
sizlik demiştim. İhtimal bu zam değildir de
rnek suretiyle bu samimiyetsizliği ortadan kal
dırmak istiyorlar ama sanmam bu kadar kolay
lıkla bertaraf olsun. 

Muhterem arkadaşım, palyatif tedbirlere 
gitmek istemiyoruz, temel esaslara dayanan bir 
vergi reformu yapmak istiyoruz, dediler. Muh
terem arkadaşlarım, vergi- reformunun süratle 
tamamlanması lâzımdır. Şimdi bir muhalif ola
rak başkaları belki söyliyemez, belki Maliye 
Bakanı arkadaşım da benim yerimde olsa söy
lemezdi, ama ben söyliyeyim. Vergi almadan 
hizmet yapılamaz bu memlekette. Biz bu vergi 
kanunlarını getirdiğimiz zaman ben kürsüden 
şöyle ifade etmiştim. Bunlar hoş şeyler değildir. 
Vatandaş elbette ki, hoşlanmıyacaktır bidayet
te, çünkü fedakârlık istiyoruz. Ama hoşlansın, 
hoşlanmasın vatandaşa biz hizmet etmek için 
bunu zaruri görüyoruz. Bize voy, oy kaybettirse 
dahi memleketin menfaati, yüksek menfaati bu
nu icabettiriyor. Bu sebeple yapıyoruz. Bugün 
durum aynıdır. Yeni iktidar sayısız vaitleri pro
gramına koyup geldi huzurunuza. Ve karşılığın
da da hem bu vaitleri, bu hizmetleri yapacak
tır; hem de vergi almıyacaktır. Bu Mecliste bir 
arkadaşımın ifade ettiği gibi bir tezatlar âbide
si kurulması demektir. Ve Sayın İktidar çok kı
sa zamanda kurduğu bu tezatlar âbidesinin al
tında terlemeye ve ezilmeye başlamıştır. Vaitle-
rini gerçekleştirmek üzere, vaitlerini bütçeye 
intikal ettirmemiştir, bir. Ve bütçeyi açık ola
rak, bile bile açık olarak huzurunuza getirmeye 
mecbur olmuştur, iki. Niçin? Vergi almamayı 
taahhüdettiği için. Almaya mecbur olacaktır. 
Ya almaya mecbur olacaktır, ya da bırakıp gi
decektir. Bunun yolu yoktur. Ehveni şer eğer 
şer ise vergi almaktır ve onu tavsiye ederim. 
Memlekette vergi rezervleri mevcuttur. Bugün 
biz millî gelirin % 15 ilâ % 10 sı nisbetinde ver
gi alıyoruz, gayrisâfi millî hâsılanın. Buna sos
yal şarjları da ilâve edersek, % 17 nisbetinde-
dir. Bunu en aşağı aşağısı % 20 den yukarı çı-
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kabilmeliyiz ki, bu memlekette Devlet kendisine 
düşen hizmetlerin asgarisini yapabilsin. Değil, 
tamamını asgarisini yapabilmek için bunları 
yapmaya mecburdur. Bunu yapmazsa ne olur? 
Bunu yapmazsa işte böyle hiçbirimizin tavsib-
edemiyeceğimiz hattâ iktidarda bulunan arka
daşlara dahi haklı olarak eziklik veren anor
mal tedbirlere başvurmak mevkiinde kalır ik
tidar, nitekim kalmıştır. Bunlardan birisi bu
dur. En. fakire teveccüh etmek en kolay olduğu 
için. Niçin yapmıştır bunu? Efendim, bu yeni 
bir vergi değil, bunu maskelerim, fikrinden 
faydalanmak için yapabilmiştir, kolay olduğu 
için yapabilmiştir. 

İkincisi, açık finansman yoluna gitmeye mec
bur olmuştur. 1965 te de oldu. Ve bugünkü fi
yat artışlarının bir sebebi de odur. 1966 da da 
olacaktır. Yani enflâsyona gitmeye mecbur ola
caktır ki, en kötü vergi enflâsyondur ve gayri-
âdil vergidir. Bir memleketi tahribetmek için 
düşman silâhından daha kuvvetli bir silâhtır. 
Bunu tatbik etmeye mecbur olmaktadır bir ik
tidar vergi alamamak için. Tercih sizindir, ister
seniz onu tercih edersiniz. 

Muhterem arkadaşım, benim kırattan da 
bahsettiğimi ileri sürdüler. Ben durup dururken 
böyle gıcıklayıcı beyanlarda bulunmam. Ama, 
tahrik edilirsem itiraf edeyim tahrik karşısında 
da .dayanamam. O günkü konuşmamda da, bi
rinci konuşmamda bu nevi bir telmihte bulun
madım, ama, Kâzım Yurdakul'un tahriki üzeri
ne bundan bahsettim. Burada biz politika ile 
uğraşıyoruz, vatandaşa hitabediyoruz, burada. 
Akılda kalacak şekilde konuşmayı tercih ede
rim ben, bâzı sözleri... Bu da akılda tutulması 
mümkün olan bir şeydir. Kırat, bir zaman haki
katen bu memlekette enflâsyonun ve nüfuz ti
caretinin âlemi olmuştur. Yahut onu yapan bir 
partinin malı idi. Bunu kabul etmek suretiyle 
vatandaş bir nevi o politikanın kıratla beraber 
gelebileceğini sanmış olabilir. Ve nitekim enf
lâsyonun bir sebebi de budur arkadaşlarım. 
Çünkü enflâsyon bir memlekette psikolojik se
beplerle de doğabilir. Ve Adalet Partisi iktida
ra gelir gelmez bir enflâsyona gidileceğine ina
nan birçok vatandaşlar mevcuttur. Stok yap
mışlardır, mal almışlardır bu fiyat artışından 
faydalanmak için. Sırf Adalet Partisinin iktida
ra gelişi buna âmil olmuştur. Elbetteki böyle 

bir kanaate tercüman olmak bir milletvekilinin, 
bir millet mümessilinin hakkıdır. Ben ondan do
layı temas ettim. Arkadaşım, buna mukabil altı 
oktan bahsettiler. Altı ok ne yaptı, ne oldu? 
Vatandaş altı okun sahiplerinin icraatlarını 
tasvibetti, etmedi bunlar ayrı bir meseledir. 
Muhterem arkadaşlarım büyük milletler kendi
lerine yapılan hizmetleri ekseriya zamanında 
takdir etmezler, bunu bilin. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Doğru doğ
ru, zamanı idarenizden biliriz. 

. BAŞKAN — Müdahale etmeyin, Sayın 
Ünaldı. 

FERİD MELEN (Devamla) — Zamanında 
takdir etmiyebilirler. Dünyayı felâketten kurta
ran Churchilli İngiliz Milleti ilk seçimlerde na
sıl karşılamıştır, bilirsiniz. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
FERİD MELEN (Devamla) — Biz bundan 

müteessir değiliz, olmayız da. Şu nisbette oy al
dık, bu nisbette oy aldık; yeter ki, yaptıkları
mızın doğru olduğuna inanalım. Altıok Kema-
lizmin prensipleridir. Atatürk'ün bu memleke
tin gerçeklerinden ilham alarak dâhiyane bulu
şu ile ortaya koyduğu prensiplerdir. Ancak bu 
prensiplerle bu memlekete hizmet edilebileceği
ne kaaniiz, biz. Bizim kanaatimize göre, altıok 
garp medeniyetinin terakkinin, kalkınmanın, 
sosyal adaletin, hürriyetin ve demokrasinin yo
lunu açmıştır bu memlekette arkadaşlarım. 

Binaenaleyh, altı oka oy verilip verilmeme
sinin ehemmiyeti yoktur. Bu prensipler doğru 
mudur, değil midir meselesi buradadır. Biz bu 
prensiplerin doğru olduğuna kaaniiz, inanıyo
ruz. Bu sebeple yolumuzda, kim ne derse desin 
yolumuza devam edeceğiz arkadaşlarım. (A. P. 
ve C H. P. si sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşım tasarının sosyal adalet 
ilkelerine aykırı olduğuna dair olan iddialarımı
zı çürütmek istedi. Bunun alâkası yoktur, de
di. Sosyal adaleti sağlamak için daha birçok 
tedbirlere ihtiyaç var. 

Lluhterem arkadaşlarım, ben de konuşmam
da arz cttir.ı; bilhassa Gelir Vergisinde, Gelir 
Yo:'3'b:nde adaletin sağlanması için, en az ge
çim indirimi, ayırma prensibi, ayırma prensibi 
ki, ücretlerle-yani emek kazançlariyle sermaye 
kazançlarını farklı muameleye tabi tutan bir 
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prensiptir. Ücretleri daha düşük nisbette vergi
lendiren sermaye kazançlarım daha yüksek şe
kilde vergilendiren bir prensiptir. Ve müterak
kiye!, Bütün bunların bir arada tatbiki suretiy
le ancak Gelir Vergisi gibi bir vergi âdil bir ha
le getirilebilir. Bunun dışında da arz etmiştim, 
vergi tekniğinden doğan adaletsizlikler vardır 
ki, bizim memleketimizde daha çok bu vergi var
dır. Birçok insanı Gelir Vergisi dışında tutuyo
ruz halâ. Beşyüzbin esnaf Gelir Vergisi dışında
dır. Tarımda ancak mahdut bir zümreye tatbik 
edebildik bugün Gelir Vergisini. Zaman ile teş
vik edeceğiz. Birçok muafiyetler ihdas etmişiz
dir teknik sebeplerle. Bunlarla birlikte bunlar 
da izale edildiği takdirde ancak bu prensiplerin 
tatbiki suretiyledir ki, Gelir Vergisinde az -
çok adalet sağlanabilir. 

Şimdi en az geçim indirimi bunlardan birisi
dir ve başta gelir. En az geçim indirimi bizim 
memlekette hakikaten gülünç derecede az idi. 
işte 'Millî Birlik Komitesi 193 sayılı Kanunla bu
nu az çok mâkul bir seviyeye getirdi; kademe
li olaî'ak tatbik etmek suretiyle. Şimdi bunu 
geri bırakmak, yani Gelir Vergisinde sosyal 
adaleti sağlamak amaeiyle atılmış bir adımı ge
ri çekmek sosyal adalete aykırı değil de, nasıl 
bir harekettir"? Bunu lütfen siz takdir edin. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktaya daha 
temas edeyim. Kanunun yürürlüğe girmeden 
evvel tatbiki meselesi. Anayasamıza göre ka
nunsuz ve-gi alınmaz. Binaenaleyh, kanunsuz 
bir vergi alınmışsa bu kimin takdiriyle olursa 
olsun Anayasaya aykırı bir harekettir. Ve ver
gi alanlar için mucibi mesuliyettir. Bu vergiyi 
yani. vergi tevkifatını yapan bütün muhasipler 
bu anda maalesef suçlu duruma düşmüşlerdir. 
Kanunu tatbik eden bakanların vazifesi kendi 
teşkilâtlarına bu kanunları olduğu gibi tatbik 
oMiı inektir. Tatbik ettirmekten başta bakanlar 
mesuldür. Maliye Bakanına düşen vazife zama
nın I-ı çıkmadığı için erteleme tasarısı, derhal 
Maliye teşkilâtına yani bu vergileri uygulamak
la mükellef olanlara yeni Gelir Vergisi Kanu
nunun 3.1 ve 32 nei maddeleri yürürlüğe girmiş
tir, I Ocaktan itibaren. 

Binaenaleyh, bundan sonra o hükmü tatbik 
edin demek idi. Bunu dememişse bir Maliye 
Bakanı huuırmmza gelip bir şey demedim, emir 
vermedim şeklinde bir izah ile bu mesuliyeti 
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başkalarına yükleyemez. Doğru değildir, emsa
li vardır. 202 sayılı Kanundur. Şubatta yürürlü
ğe girdi. Ocak, Şubatta tatbik ettik. Ve Şu
battan sonra da yeni kanunu tatbik ettik. Bi
naenaleyh, bu tatbikatta bir emsal olabilirdi. 
Sayın arkadaşım bu noktaya her halde dikkat 
etmemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım bir nokta daha var
dır. Arz ettiğim gibi biz işçileri istisna etmiştik, 
bu ertelemeden. Mecliste Hükümet adına Dev
let Bakanı bir kemuşma yaptı. Bir şey ifade 
de kullandı. Yani bunu imkân dâhilinde gör
düklerini beyan eden bir ifade kullandı. Sayın 

Bakan hiç olmazsa gelsin bunu burada beyan et
sin. işçiye tatbik'etmesinler. 

'İkinciyi; Hükümet bir sene için getirmiştir. 
Meclis, iki sene olarak kabul etmiştir. Peki ka
bul edelim, vakitleri yoktu, hazırlanamazlardı. 
Bu vakit meselesi bana bir şey hatırlatıyor: Bi
zim Anadejlu'da bir söz vardır. Oyun bilmiyen 
kız yerim dar dermiş. Onu hatırlatıyor. O sebep
le ikide bir üzerinde duruyorum. Hiç olmazsa 
bir sene olarak kaimi edilsin. Vakit kazansın
lar. Bir sene zarfında bir çare bulsunlar. Hükü
met hiç olmazsa bunu burada da beyan etsin. 
Ve iki sene olmasında ısrar etmesin. 

Bir ikinci nokta arkadaşlar, kısa konuşaca
ğım dedim ama sözümü yerine getiremedim, 
galiba sabrınızı astım, kıyara temas edeceğim, 
ce)k üzerinde duruldu, ölü madde hakkındaki ifa
deleridir. Muhterem arkadaşlarım, 202 sayılı 
Kanunun geçici 5 nen. maddesinin «A» bendi, 
1 Ocaktan itibaren yürürlükten kalkmıştır. «B» 
bendi de yine yürürlükten kalkmıştır. (C) ben
dine gelince Sayın Bakan (O) bendi yürürlük
tedir dedi. (O) bendi bir teyit hükmünden iba
rettir. Yani 193 sayılı Kanunun 31. ve 32 nci 
maddelerinin 1 Ocak 19'3(î tarihinden itibaren 
yürürlüğe gireceğini teyideden bir hükümdür. 
Aslında lüzumsuz bir hükümdür. O da 1 Ocak
tan itibaren, yani hükmünü icra etmek sure
tiyle bence yürürlükten kalkmıştır. Maelde 
hakikaten bu sebeple ölü bir maddedir. Ve ölü 
bir maddenin tadil edilip eelilmiyeceğinin tak
dirini Yüksek Heyetinize bırakıyorum. 

Saygılarımla. (Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi var, oku
tuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, müza

kereye konu erteleme kanunu hakkında tümü 
üzerindeki görüşmeler 34 ncü Birleşimde de ya
pılmış idi. Mesele tavazzuh etmiştir. Tümü üze
rindeki görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Antalya 
M. Pırıltı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter
lik önergesi gelmiştir. Kabul edildiği takdirde 
sırada Sayın Demir, Sayın Ağırnaslı, Sayın Boz-
calı ve Sayın Tunçkanat bulunmaktadır. Kabul 
edildiği takdirde Sayın Demir'e söz vereceğim. 
Zira kesin olarak ifade edeyim ki; İçtüzüğü
müzdeki tatbikat, son söz saym üyenindir. Sa
yın Melen Grup adına konuştuğu için üyeye söz 
vereceğim. Son sözden maksat, mutlaka Cumhu
riyet Senatosu üyesinindir. Tatbikatta bir gele
nek halini alabilmesi ve çeşitli tatbikatlara yer 
vermemek üzere ifade ediyorum. Önerge kabul 
edildiği takdirde, sırada bulunan Sayın Demir'e 
söz vereceğim. Yeterlik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sırada Saym Demir var, buyurun. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar; konuş
mam gayet kısa olacak. Muhterem Melen kısa 
konuşacağım dedi, 45 dakika konuştu. Ben 45 
dakika değil, 5 dakika konuşacağım. 

BAŞKAN — Saym Demir; daha önceki bir
leşimlerde oturumu idare eden Başkan, 10 daki
ka ile tahdidetmişti konuşmaları Yüksek Heye
tin karariyle. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Bili
yorum Saym Başkan, 5 dakika konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar; şu hususu bilhassa 
belirtmek isterim, ve bu benim gözüme çarpan 
bir noktadır, Yüksek Parlâmentonun huzurun
da da tekrarında fayda mülâhaza ederim. Dik
kat ediyorum, politikaya 1954 yılında atıldım. 
O günden parlâmentoya gelinceye kadar gaze
telerden ve radyodan iktidar hükümetlerinin 
tutumunu takibederdim. Vaktaki 1961 senesin
de Parlâmento üyesi olarak seçilip ve az geliş
miş bir bölgenin temsilcisi olarak buraya gel
dikten sonra buradaki iktidar hükümetlerinin 
tutumlarını ve konuşmalarını bizzat gözlerimle 

gördüm, şahidoldum. Dikkat ediyorum arkadaş
lar, Bütçe Komisyonu da var, Bütçe Komisyo
nunda görüşmeler var, bir iktidar Hükümeti 
iktidarı bir başkasına devredip kendisi muhale
fete geçer geçmez, derhal yeni iktidara gelen 
Hükümetten bütün işlerin bir anda görülmesini 
istiyorlar. Sanki, onların ellerinde sihirli bir 
değnek varmış, o sihirli değneği kendileri kulla-
namıyormuş başkalarına bu sihirli değneği dev
rediyorlar, onlar kullansın. Nerede bu? Yok. 

Muhterem arkadaşlar; onun için inanarak 
söylüyorum bunu. Ben Saym Melen'in kendi ik
tidarları zamanında, 3 ncü İnönü Hükümetinin 
iktidarda bulunduğu sırada getirdikleri reform 
kanunları karşısında bu tarafa karşı çıkmıştı 
hatırlarsınız. Ne idi o? Vergiler ilân edilmesin. 
Bendeniz buraya çıktım, dedim ki, bunu getiren 
iktidar Hükümetini ve mesul şahısları tebrik et
mek lâzım. Tebrik ederim. Şimdi duyuyorum 
iktidara yeni gelen Hükümet bunu kaldırmaya 
taraftar, bu kanunu değiştirmeye taraftar. Ge
tirdikleri zaman karşısındayım. İnandığım me
sele bu. 

Gelelim buradaki meseleye. Muhterem arka
daşlar; arzım şudur : Bir seçim yapıldı, bitti. 
Şimdi biz şu veya bu hatalı taraflarını bilmiyor
sak, o hatalı tarafları iyi istikamete götürmek 
için tenkidlerimizi yapalım. İktidarda bulunan 
bir iktidar Hükümetini hırpalamak onu iş yapa
maz duruma getirmekten zarar edecek kim? 
Belki biz politikacıların işine yarar, kazanırız. 
Millet zarar eder arkadaşlar. Onun için benim 
şahsi kanaatim odur ki; iş başında bulunan ikti
dar hangisi olursa olsun arabasının önüne taş 
koymak değil, o taşı kaldırıp, ona hizmet yolun
da yardım etmektir. Saym Melen arkadaşımızı 
kendi zamanlarında getirdikleri kanun tasarıla
rı ile ben daima takdir ettim. Her zaman ya
nında oldum. Zira bakın arkadaşlar, şimdi Büt
çe Komisyonunda görüşülüyor. Bakıyorum her 
partiden takrirler veriliyor. Köy içme sularına 
ve köy yollarına ne konuldu biliyor musunuz? 
132 milyon lira para konulmuş, gelecek görecek
siniz, etüdedeceksiniz; konulan para yalnız perso
nele aittir, hiçbir yol, 1 Km. lik dahi yol dahi 
yapılmıya çaktır. 

i Şimdi diyorum ki, burada muhterem arka-
| daşlar; 35 bin köy bizden 150 000 Km. yol bek

liyor. 35 bin köyün 17 bini bizden okul bekli
yor. 35 bin köyün 20 bini bizden su bekliyor. 
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Muhterem, arkadaşlar; ayrıca 20 milyon köylü va
tandaşın 50 si halâ toprak altında yaşıyor ve 
bunlar da toprak üstüne çıkmayı belkiyor. Bu ha
kikatler meydanda dururken şu veya bu şekilde 
bunlara yardım bakımından olsa dahi, ki 2 se
nede 800 milyon lira eder, bu 800 milyon lirayı 
köy okullarına verirseniz bütün köylerimiz okula 
kavuşur. Benim maaşımdan da kesecek, onun ma
aşından da kesecek arkadaşlar. Bugüne kadar 
kemerleri sıktıranlar sıktırdılar, müsaade edin de 
2 sene daha kemerin sıkılması lâzımgeliyorsa köy
lü vatandaşlar bu refaha kavuşsun arkadaşlar. 
Az gelişmiş bir bölgenin temsilcisi olarak, ıstı
rabını çeken bir şahıs olarak ümit ederdim ki, 
Sayın Ferid Melen belki Maliye Bakanı bulun
duğu sırada kendi vilâyetlerine nimetleri götür
müştür, buna bir şey diyemem. Çünkü bakanlar
da bu hastalık. Bizler de bir parlâmento üyesi 
olarak böyle programları götürelim, ki Sayın 
Ferid Melen sağ olsun, var olsun zamanında ha
kikaten az gelişmiş bölgelere şu veya bu şekilde 
yardımlar da götürmüştür, bunlara da işaret et
mek isterim. Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
müsaadenizle bu güne kadar yapılan yatırımla
rın yalnız bakanların ve bakanların dostlarına 
yapıldığını (Soldan, gürültüler) her zaman is
pat edecek durumdayım. Şimdi şu hususta da Sa
yın Bakandan istirhamım var. Sonra eski Mali
ye Vekili Ferid Melen değindi, dediler ki, kolay 
yolla yapılmıştır. Doğru yani bu kolay yolla, 
vergi tahsilâtiyle. Ben söylüyorum arkadaşla
rım hakikaten doğru bir şeyse iştirak ediyorum 
bu sözlerine, şunu teklif ediyorum: Bugün iki 
milyon liralık tasarruf bonosunu piyasaya çıkar
dınız. Bunun, hemen diyebilirim ki, birbuçuk 
milyar liralığı açık gözlerin elindedir, kap kaç-
cılarm elindedir. Bunları yüzde 35 ten almış
lardır Gittim Maliye Bakanlığında bulunan bâ
zı kimselerle görüştüm, Ne dediler bana biliyor 
musunuz arkadaşlar? Ben bunun için bir kanun 
getirdim dedim, bunun ticaretini yapanlar da 
vergi versin dedim Ne dediler biliyor musunuz ar
kadaşlar? Bana şunu söylediler, dediler ki: Esa
sen kanunumuzda bunlardan vergi almak var
dır. Aldın mı şimdiye kadar? Yok. Kovalamı
yorsun. Kovala, bir kanun getir, bu ticareti ya
panlardan da vergi al. Nerede görülmüş 25 li
ra 75 lira olacak, kendisini amortisman ediyor, 
5 sene sonra 25 bin liraya aldığı şeyden 75 bin 
lira kazanacak. Nerede bu beyefendi? Ayrıca me

selâ şurada bir oyun salonları var. Her makina 
6 bin lira kazanıyor arkadaşlarım. Dinlediniz, 
tek kuruş vergi vermiyor ve radyoda dinlediniz. 
Belediye bunlardan güya vergi alacak. Arkasın
da bir sandık varmış, çekiyor paraları alıyor
larmış, Önünde mühür. Zor taraftan da vergi
leri getirmek lâzım. Ben şahsan az gelişmiş bir 
bölgenin temsilcisi olarak diyorum ki, şu veya 
bundan vergi alınmadıkça benim bulunduğum 
mmtakadaki vatandaş, Şikeftan'daki 450 nüfusa 
sahibolan bir köy de, Cumhuriyet Hükümetinin 
kurulduğu günden beri de olup olmadığını bilmi
yorum, Cumhuriyet Hükümetleri zamanında 450 
nüfuslu bir köyde bugüne kadar temel üzerine 
oturmuş bir binada bir aile göremezsiniz, nere
den çıkaracaksınız bunu bu mağaradan? İşte şu 
veya bu şekilde çıkaracaksınız. Onun için muhte
rem arkadaşlarım bu yerinde ve isabetlidir. Hü
kümetin bu tasarrufu yerindedir, şahsan bu böl
gelerin kalkınması, köylü vatandaşın arzulanan 
20 ne i medeniyet asrının nimetlerine kavuşturul
ması için 800 milyon liranın büyük bir payı 
olacağı için, müspet oy kullanacağını, kendileri
ni de tebrik ederim. (A. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. İki önerge vardır; bir önerge tümü üze
rinde görüşmeler sonunda maddelere geçilmeden 
raporun reddini istemektedir; bir diğer öıu i';-e 
maddelere geçilme şeklinin açık oya konulmasını 
istemektedir. 

Şimdi bu iki önergeyi ayrı, ayrı okutup iş
leme tabi kılacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanununda değişildik yapıl

masına dair olan kanun tasarısının tümünün 
müzakeresinden sonra maddelere geçilmesinin 
açık oya konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

Oh 
izmir 
Lûtf'i !>(>/('a l.ı 

Maraş 
Cenap Aksu 

îçel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Sivas 
Hulusi Söylemezoğlu 

Çanakkale 
Ziya Termen 

Eskişehir 
Gavsi Uçagök 

Trabzon 
Şevket Bıüatoğlıı 
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Elâzığ Tekirdağ 
Rasim Giray Cemal Tarlan 

Antalya Eskişehir 
M. Akif Tekin Ömer Ucuza! 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 

5 ve ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı tümünün reddedilmesi 
hususunun oya konulmasını saygı ile arz ede
rim. 

Yozgat 
Sadık Artukmae 

BAŞKAN — Efendim, usulen aykırı olan 
Sayın Artukmaç'm, tümünün reddi hakkın
daki önergesini oylamak lâzım ise de ikinci 
önerge tümünün oylanmasını hedef tutmuyor, 
maddelere geçilmesinin açık oya konulmasını 
istemektedir. Eğer tümünün reddi kabul edi
lirse zaten maddelere geçilmiyeoek, maddelere 
geçilmesi kabul edilirse tümü kabul edilmiş sa
yılacaktır. Usulen birincisinin oya konulması 
lâzım ise de. İkincisi şekli bir sistemi yani açık 
oyu istediği için ikinci önergenin muameleye 
konma mecburiyeti vardır. Yani maddelere 
geçilip geçilmemesi hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Arkadaşlarımız bunun için açık oy 
istemektedirler. Ancak açık oy için konulan 
imzaları okutacağım. İmzaları okuyacağım ve 
soracağım. 

Kastamonu Nusret Tuna. Saym Tuna. 
Ömer Lütfi Bozcalı İzmir iki. 
Hulusi Söylemezoğlu Sivas. Üç. Sayın Söyle-

mezoğlu... Burada. 
Sayın Ziya Termen Çanakkale. Sayın Ter

men... Yoklar. 
Maraş Cenap Aksu. Sayın Aksu burada. Dört. 
Eskişehir Gavsi Uçagök... Burada, Beş. 
İçel Cavit Tevfik Okyayuz... Yoklar. 
Trabzon Şevket Buladoğlu. Saym Buladoğlu 

burada... Altı. 
Elâzığ, Rasim Giray.. Saym Giray burada

lar... Yedi. 
Tekirdağ, Cemal Tarlan... Buradalar. Sekiz. 
Antalya, M. Akif Tekin... Saym Tekin. Bu

radalar... Dokuz. 

Eskişehir, Ömer Ueuzal... Yok. 
On imza mevcuttur. Bu önerge işleme tabi 

kılınacaktır. Yani tümünün, maddelere geçil
mesini, yani tasarının maddelerine geçilmesini 
kabul edenler beyaz oy vereceklerdir. Redddini, 
maddelere geçilmemesini, yani dolyısiyle Saym 
Sadık Artukmaç'm önergesini benimsiyenler 
kırmızı oy vereceklerdir. 

Nereden başlanacağına dair.. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 

Saym Sadık Artukmaç'm önergesi oya konursa 
mesele daha kolay halledilir. 

BAŞKAN — Efendim aynıdır. Tümü redde
dildiği zaman maddelere geçilmemesi demektir. 
İkisi birbirini ifade eder. Tümü reddedilirse 
maddelere geçmemek demektir, maddelere geç
mek demek tümünün kabul edilmesi demektir. 

Yalnız, eğer şekli tesbit eden ikinci önerge 
olmasa idi evvelâ Saym Artukmaç'm önergesi 
en aykırısı olduğu için bunu oylarınıza arz 
edecektim ama şekli tesbit eden ikinci önerge 
var. 

Saym Ünaldı'dan, Adana'dan başlıyoruz. 
Efendim maddelere geçilmesini kabul edenler 
beyaz oy vereceklerdir, reddini istiyenler kırmızı 
oy vereceklerdir. Saym Artukmaç'm önerge
sini destekliyenler kırmızı oy reddini istiyen
ler beyaz oy kullanacaklardır. Tekrar ediyo
rum, İçtüzüğümüz bunun üç defa tekrarlanma
sına âmirdir. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler beyaz, reddini istiyenler kırmızı oy verecek
lerdir. 

(Mehmet Ünaldı (Adana) dan başlamak üzere 
oyların toplanılmasına başlanıldı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan saym 
üyeler lütfen kullansınlar. 

Oylarını kullanmıyan saym üye... Yok. Oy
lama işlemi bitmiştir. 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/93; Cumhuriyet Senatosu 1/622) (S. Sa
yısı : 746) (1) 

(1) 746 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı tara
fından verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 
Sayın üyeler lütfen yerlerini alsınlar. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işler arasında 

bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunu arz ve teklif 
ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
E'tem Erdinç 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının öncelikle ve diğer işlerden önce görüşülme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

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

Bütçe Komisyonu burada, ilgili Bakan bu
rada. Komisyonun raporunu okutuyorum. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 31 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan (Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı) Genel Müdür ve Ma
liye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle in
celendi ve görüşüldü. 

Kanun tasarısı Karayolları Genel Müdürlü
ğü tarafından Amerika'dan ithal edilmiş bulu-
nen ve Aralık, Ocak, Şubat aylarında teslim edi
lecek olan yol m akmalarının navlun, sigorta ve 
damga resmi masraflarının karşılanabilmesi için 
12 406 000 Tl. ve bu makinalarm kredi taksitle
rinin ödenebilmesi için de 1 269 000 Tl. ödene
ğin konulmasını öngörmektedir. 

Her ne kadar ödenekler Hazine yardımı ola
rak verilecekse de, kanunun gerekçesinde, kar
şılıklarının Bayındırlık Bakanlığı Bütçesindeki 
tasarruflardan karşılanacağı belirtildiğinden ka
nun tasarısı cetveli ile aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bayar 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Ankara 
1. Seçkin 
Balıkesir 

Söz hakkım saklı 
F. Islimyeli 

Bursa 
O. Külâhlı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 
Çorum 

A. Çetin 
Edirne 

1. Erten 
Giresun 

Söz hakkım mahfuzduv 
K. Bosuter 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İstanbul 
O. Erkanlı 
İstanbul 

A. Yalçın 
Kayseri 

II. Dikecligil 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Kütahya 
M. Erez 

Niğde 
H. Özalp 

Rize 
E. Y. Akçal 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Başkanvekili 
Aydın 

İ. C. Ege 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

Ankara 
II. T. Toker 

Bulu 
İT. İ. Cop 

Bursa 
A. Tür kel 
Çanakkale 

Ş. İnan 
Denizli 
F. Avcı 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Gümüşane 
S. ö. San 

İstanbul 
Söz hakkını saklıdır 

S. Aren 
İstanbul 

O. Gümüşoğlu 
İzmir 

M. Uyar 
Kayseri 

F. Koksal 
Konya 

S. F. Önder 
Niğde 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. Altmsoy 

Rize 
O. M. Ağım 

Samsun 
S. Kılıç 

Trabzon 
A. İ. Birincioğlu 

750 —• 
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Trabzon Yozgat 
E. Dikmen Söz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 
Yozgat 

1. Yeşilyurt 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
bul edilmiştir. İvedilik teklifi vardır, bir defa 
görüşülecek kanunlarda ivedilik mümkün değil
dir istenmemesi lâzım geldiği halde hern Hükü
met hem de Komisyon daima bu talepte bulu
nuyorlar. Bir daha talepte bulunulmaması 
yerinde olur. 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetveli erin, ilişk cetvelde yazılı tertip
lerine 13 G75 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel
leri okutuyorum. 

Bölüm 

(A/2) 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve büyük onarımları 12 406 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) 

36.000 Borç ödemeleri 1 269 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 64.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
64.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 13 mil
yon 675 bin lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etnıi-
... yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak isti
yen?. Yok. Açık oylarınıza arz edilecektir, kü
reler dolaştırılacaktır. 

Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 
ve 6 nci maddeleri hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının oylama 
neticelerini arz ediyorum. 

82 sayın üye oylamaya iştirak etmiştir. 26 
kabul, 53 ret, 3 çekinser, salt çoğunluk sağlana
mamıştır. 

Önergede imzaları bulunanlardan bir kısmı 
iştirak etmiş, bir kısmı iştirak etmemiştir. Fa
kat buna rağmen ekseriyet olmadığı görülmüş
tür. Ekseriyetin bulunmadığı sebebiyle görüş
melere devama imkân yoktur. Biraz önce Kara
yollarına ait aktarma kanun tasarısını da artık 
oylamaya koymaya lüzum kalmıyor. 

Bu kanunun, Millet Meclisi Başkanlığiyle 
yapılan görüşmelerde havale gününden itibaren 
değil, kanun tasarısı veya tekliflerinin Başkan
lığa havalesinin ertesi gününden başlamak gibi 
bir hukukî başlangıç tarihinin normal bir kanun 
şeklinde kabulünden, Millet Meclisi Kanunlar 
Müdürlüğü ile yapılan görüşmede kabul edilen 
objektif kanun müddeti olarak kabul edildi. Bi
raz önce görüşülen kanun tasarısının tümü, Ge
lir Vergisi kanun tasarısında indirim kanun ta
sarısı görüşülürken bir kanunu uzatmış bulun
maktadır. 18 Ocak Salı günü de görüşülmesi 
mümkündür. 

Ekseriyet bulunmadığı cihetle 19 Ocak Salı 
günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati ; 17,55 
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Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının maddelerine geçilmesi hususunda verilen önergenin açık oy neticesi 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Sairn Sarıgöllü 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Nahit Alfcan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhatt'n Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tuınçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifaıt Etker 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 82 

Kabul edenler : 26 
Reddedenler : 53 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 99 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

ÇANKIR! 
Hazım Dağlı 

EfLÂZIĞ 
RasJm Giray 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uçagök 
Ömer Ucuz?l 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ u 

MUŞ 
İsa Hisaıı Bingöl 

[Reddedenler] 

İbrahim Saffet Omay 
ANTALYA 

Mehmet Pırı ıh 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğl.u 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Sakıp Hatumoğlu 
GAZİANTEP 

Zeki î s âm 
Nizamettkı özgül 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Nr.ci A n 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARDÎN 
Abdülker'm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru1 IT 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SAKARYA 
Turhan Kapa.nlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulûs: Söyh" mezoğ'u 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlıı 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Dem r 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Zihni Bctil 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç. 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Sadi Koeaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 
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ERZURUM 
Osman" Alihocagil 

[ÇekinserlerJ 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

[Oya kattlmıyanlar] 

URFA 
Vasfi Gerger 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelıoglu 
(î. Ü.) 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Galip Afşar 
Sakıp Önal (I.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Ra~im Hancıoğlu 
M. Yılmaz İnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman AHşiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu (î.) 
Mansur Ulusoy 

AYDIK 
Fikret Turhangü 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Gü'er 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
0- Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İshan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal.çuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Em'n Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNfi 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gül.cügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrureı Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat (1. Ü.) 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
R"fat özdeş 
Lûtfi Tokog u 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener( 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Ba'tan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmi1 Artus 
Hasan Kangal 
Sahir Kurut1 uoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
N. Zerin Tüzün 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 
Maraş 
Tekirdağ 

Toplam 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

35 NCİ BİRLEŞİM 

17 .1 .1963 Pazartesi 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bilge-
han'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/469) 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Sabit 
Kocabeyoğlu ve Sakıp Önal'a izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/470) 

3. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia edi
len yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 10/5.) 

4. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X .1. — Gelir Vergisi Kanununun değişik 
5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/73; 
Cumhuriyet Senatosu 1/618) (S. Sayısı: 744) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 1 . 1966] [Bitiş tarihi: 
17 . 1 .1966] 

2. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 

İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/375; Cumhuriyet 
Senatosu 1/556) (S. Sayısı: 739) [Dağıtma ta
rihi: 4 . 1 . 1966] [Bitiş tarihi: 1 . 2 . 1966] 

3. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/517; Cum
huriyet Senatosu 1/590) (S. Sayısı: 736 [Da
ğıtma tarihi: 27 . 12 . 1965] 

4. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri Komisyonu raporları (Millet 
Meclisi 1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. 
Sayısı: 677 ye ek) [Dağıtma tarihi: 27.12.1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair İçtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporları (2/148) (S. Sayısı: 520 ye 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi: 28 . 12 . 1965] 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/93; Cumhuriyet Senatosu 1/622) (S. Sa
yısı : 746) [Dağıtma tarihi: 12 . 1 . 1966] 

3. — İstanbul Kadıköy nüfusunda kayıtlı 
Ahmetoğlu 1927 yılında Malatya'da Ismet'ten 
doğma Coşkun Ooşkuner'in cezasının affına da
ir kanun tasarısının Millet Meclisince reddedi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 

(Devamı arkada) 



Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/672; 
Cumhuriyet Senatosu 1/600) (S. Sayısı: 745) 
[Dağıtma tarihi: 12 . 1 . 1966] (Ret) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 

nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu, 1329 doğumlu 
Faik Özer'in, bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 
1/821; Cumhuriyet Senatosu 1/595) (>S. Sayı
sı: 714 e ek) [Dağıtma tarihi: 28 . 12 . 1965] 

2. — Rize ilinin Çamlıhemşin kazası Murat 
köyünden Ahmetoğlu Hatice'den doğma 1932 
doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye cezası
nın affı hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/790; Cumhuriyet Senato
su 1/606) (S. Sayısı: 738) [Dağıtma tarihi: 
31 . 12 . 1965] 

3. — Münevver'den doğma 1340 doğumlu 
Mehmetoğlu Ahmet Ulak'm, hapse tahvil edil
miş olan bakiye cezasının affı hakkındaki ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/819; 
Cumhuriyet Senatosu 1/596) (S. Sayısı: 737) 
[Dağıtma tarihi: 31 . 12 . 1965] 

4. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/457; Cumhuriyet Senatosu 1/599) (S. Sayısı: 
741) [Dağıtma tarihi: 6 . 1 . 1966] 

5. — Sarıyer ilçesi Yeniköy bucağından Ali-
oğlu Saniye'den doğma 1341 doğumlu Ali Kur-
na'nm bakiye cezasının affı hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/782; Cumhu
riyet Senatosu 2/180) (S. Sayısı: 742) [Dağıt
ma tarihi: 6 . 1 . 1966] 

6. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 
halkından Mehmetoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in cezasının affı hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/512; Cumhuriyet Senatosu 1/607) (S. Sayısı: 
743) [Dağıtma tarihi: 6 . 1 . 1966] 



Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/93; Cumhuriyet Senatosu 1/622 ) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . 1 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 252/29 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
31 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetvel ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman D emir el 

GEREKÇE 

Karayolları Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları için Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yurda ge
lecek olan makinaların komüsyon, navlun, sigorta ve Damga Eesmi giderlerinin karşılanabilmesi için 
adı geçen Genel Müdürlük, 1965 yılı Bütçesinin 23.541 nci (Makina, teçhizat alımları ve büyük 
onarımları) maddesine 12 406 000 ve AVestinghouse ile kermes kredilerinden ödenecek taksitlerin 
karşılanabilmesi için de 36 500 ncü (İstikraz ödemeleri «Konsolide borç») maddesine 1 296 000 lira 
eklenmesine zaruret bulunmaktadır. 

Hazine yardımı olarak verilecek olan bu ödeneklere Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin tasarru
fu mümkün görülen tertiplerinden karşılık temin edilmiştir. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Karma Bütçe Komisyonu 10 . 1 . 1966 
Esas No. 1/93 
Karar No. 9 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 31 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan (Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) Genel Müdür ve Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 
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Kanun tasarısı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Amerika'dan ithal edilmiş bulunan ve 

Aralık, Ocak, Şubat aylarında teslim edilecek olan yol makinalarınm navlun, sigorta ve damga 
resmi masraflarının karşılanabilmesi için 12 406 000 Tl. ve bu makinaların kredi taksitlerinin öde
nebilmesi için de 1 269 000 Tl. ödeneğin konulmasını öngörmektedir. 

Hor ne kadar ödenekler Hazine yardımı olarak verilecekse de, kanunun gerekçesinde, kar
şılıklarının Bayındırlık Bakanlığı Bütçesindeki tasarruflardan karşılanacağı belirtildiğinden ka
nun tasarısı cetveli ile aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Balıkesir 
Söz hakkım saklı. 

F. îslimyeli 

ıım^arbaşkanı. S. Ü. 
R. Üner 

Edirne 
1. Erten 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İstanbul 
A. Yalçın 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Nıgue 
II. Özalp 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Başkan V. 
Aydın 

1. G. Ege 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

Bolu 
H. 1. Cop 

(Jauakkale 
§. İnan 

Erzincan 
H. Atabeyli 

İstanbul 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
1. Seçkin 

Bursa 
C. Külâhlı 

Çorum 
A. Çetin 

Giresun 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Söz hakkım saklıdır. 
S. Aren 

İzmir 
M. Uyar 

Konya 
8. F. Önder 

Eize 
O. M. Agun 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

1. 
Yozgat 
Yeşilyurt 

K. Bosuter 

İstanbul 
O. Erkanlı 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Kütahya 
M. Erez 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
E. Dikmen 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 

Ankara 
H. T. Toker 

Bursa 
A. Türkel 

Denizli 
F. Avcı 

Gümüş ane 
S. Ö. San 

İstanbul 
O. Gümüşoğlu 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Altın soy 

Samsun 
S. Kılıç 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur. 

N. Kodamanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertip
lerine 13 675 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 64.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
64.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 13 mil
yon 675 bin lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

31 . 12 . 1965 
Devlet Bakanı 

C. Bilgehan 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliye Bakanı 

1. Gürsan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Erdinç 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

/ . Deriner 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
t. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Kürşad II. Menteşoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİBİŞİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı: 746) 



Bölüm Madde 
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Hükümet tasarısına bağlı cetvel 

(A/2) 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve büyük onarımları 
Bölüm Toplamı 12 40G 000 

Ulaştırma Sektörü 
Karayolları 

23.541 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları (42 000 000 liralık kısmı proje 
kredisi ile temin edilecek makina ve teçhizatın mahsubu için kabul edilmiştir. 
Nakden harcanmaz.) 12 406 000 

(A/3) 
36.000 Borç ödemeleri Bölüm Toplamı 1 269 000 

36.500 İstikraz ödemeleri (Konsolide borç) 1 269 000 

A/2 ve A/3 Toplamı ]3 675 000 

ı ı ^a^^— • • 

C. Senatosu (S. Sayısı: 746) 


