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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vefat eden Urra Milletvekili Atalay Akan'-
ın, yerine Bursa Miletvekili Barlas Ivüutay'ın 
komisyon sözcüsü seçildiğine 'dair Kitaplık 
Kanma Komisyonu. Başkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip So-
'nuınoğlu 'Tıp 'doktorlarının ilâç. (sanayii şirket
lerine ortak 'olmalarının teviidedeeeği menfi 
sonuçlar (hakkında CKındıuılbaskanınca Seçilen 
Üye Enver Kök'ün demecine cevap verdi ve 
bu işin aynı 'zamanda Ticaret Bakanlığını da 
ilgilendirdiğini ibu konunun kanuni ve uıııkukî 
yönlerinden incelenmekte olduğunu belirtti. 

Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Halil 
Ağara izin verilmesi (hakkında Başkanlık tez
keresi okundu ve izin (kabul edildi. 

Bu toplantı yılında iki 'aydan fazla izin alan 
Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Halil 
Ağar'ın tahsisatının verilnıcisi hakkında Baş
kanlık tezkeresi lökündü ve kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sadi 
Koçaş'm, 'Millî Eğitim 'politikası ve öğretmen
ler hakkında j 

ırinası açılması istekleri 

bii1 asıl üve secimi 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye-si Mehmet 
Özgüneş'in, Eğitim politikası üzerinde; 

Cnmhuriyeît Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıidız'm; öğretmenlere yapılan Föa-5kı hakkında 
Senato Araştımnası açılmasına dair önergeleri
nin müzakeresi (birlikte yapıldı ve görüşmeler 
sonunda Senato Ar 
reddedildi. 

Anayasa Mahkemesin 
•ile, 

Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye se
çimi yapıldı. Üyelerden iıiçibirisi yeter çoğun
luk oyunu alamadıklarından seçimlere gelecek 
birleşimde devanı olunacağı (bildirildi. 

Salt çoğunluk kakmadığı anlaşıldığından; 
9 . 3 . 1967 Perçemibe günü saat 15,00 te top-

nılmak üzere Birleşime tsaat 13.10 da »on ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveknd Hatay 

Mehmet t naldı Enver Bahadırlı 
Kâitiip 

Kırşehir 
Ali Rıza Ulusnıan 

BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekiü Mehmet ünaldı 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimi açıyoru/m. 

— YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vaı 
kerelere haşlıyoruz. 

mu; 

3= — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Aydın Üyeni Osman Saim Sarıgöllü; 
Kıbrıs'ın Türk Hâkimiyetinden ayrılışına ve İn

giliz Hükümetinin Ada'yt terk ederken üsleri 
Türkiye'ye bırakması gerektiğine dair demeci. 

- 3 3 8 — 
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BAŞKAN — Kıibrıs konusu hakkında Sayın 
Sarıgöllü 'gündem dışı, ibuyurun efendim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, •Cumhuriyet -Senatosunun 
değerli üyeleri, kıymetli vakitlerinizi işgalimin 
söböbi, Kıtbrıs'm son zamanılardıa ehemmiyet 
keöbeden îbir duruma '•girmiş olmasıdır. Bu 
mevzu o kadar enine boyuna anlatıldı, ve gö
rüşüldü ki, 'ben .tarihçesini yapamıyacağum, yal
nız hangi (belgelerle Ibu işe 'başlanmış, bugün ne 
durumdadır, kısaca oraya geleceğim. 

Osmanlı İmparatorluğu Kırım harbinde 
yani, bizde 93 harbi dedikleri harpte, müşkül 
duruma girmiş, Ruslar ilerlemiş bu arada yal
nız İngiltere'den yardım beklenmiş ve İngiliz 
Kabinesinin muhalefetine rağmen zamanın Baş
vekili Disail Kıraliçe "VVictoria'nm muvafakati
ni istihsalle kendilerinin Uzak Şark menfaatle
rini de korumak için bir yardım vaadinde bu
lunmuştur. işte bu vaad Kıbrıs'ın Elviyei Se-
lâse dedikleri üç bölgenin Ruslar istirdadına 
kadar İngiliz'lerin Kıbrıs'ta üslenmesini ve 
hakkı hükümranı baki kalmak şartı ile oranın 
idare yetkisi almış bulunmaktadır. Demek ki, 
1 nci bölge bu. 

2 ncisi; Berlin Muahedesi; 3 ncüsü; 1914 te 
Osmanlı İmparatorluğu İngiliz'lere karşı, müt
tefiklere karşı harp haline geçtiği 'anda İngil
tere foir deklârasyonla idari masrafları karşı
lamak ve kendisine karşı harbe girmiş olmak 
esbabı mucibesi ile Ada'yi ilhak etti. Lozan bu 
mevzuda bir tek madde sevk ediyor. Yani il
hak tanımıyor. Bu tarihe kadar Yunan 'lıiar 
Kıbrıs Adası arasında hiçbir, ne idari, ne hu
kukî, ne harsi, ne de millî bir rabıta mevcut 
değildir. Ama neticede Yunan'lılar Adaya, 
uzun vadeli yayılma politikaları icabı, gönder
dikleri bir takım askerlerle bir taraftan Türk'
lerle birleşerek ingiliz idaresine karşı harekete 
geçiyorlar. Netice itibariyle İngiliz'ler inkişaf 

eden stratejisi karşısında Adayı terke karar 
veriyorlar. İşte bu arada Türkiye hâdiselere 

.müdahale ettiği zaman karşısında Yunan'lıları 
bir hak sahibi olarak buluyor. 

Bundan sonra Londra ve Zürich Andlaşma-
lari; bir Anayasa ve Kıbrıs Cumhuriyeti. 

Şimdi, Kıbrıs Adasında, Kıbrıs Cumhuriye
tine tâbi toprağın yanında, iki de İngiliz Bay
rağı altında üs mevcuttur. İngiliz'ler 'buradan 
da çekilmek istiyorlar ve teklifleri şu: Aranız
da anlaşın, üsleri de bırakacağım. 

Bundan evvel Birinci ve İkinci Koalisyon 
zamanlarında, hâdiseler veliamet kesbettiği an
larda defaatle bu kürsülerde görüşüldü ve 
hariciye maalesef bize sadece Londra ve Zürich 
Andlaşmalarından bâzı maddelerini havi bir 
broşür verdi. Zaman kaybetmekle bizim sahil 
ile olan rabıtalarımız, Magusa ve Girne 'bölge
lerinde, Türk kontrolundan çıkmış durumdadır. 
Oradaki son Türk mukavemeti de kırıldığı tak
dirde Kıbrıs mevzuunda bir oldu bitti ile kar
şılaşacağız. Yalnız, belki şehirlerde bâzıları bu 
oldu - bittiyi hoş görebilirler veya üzerinde dur
mayabilirler ama dağdaki çoban okadar üzerin
de titrediğimiz Türk haysiyeti, Kıbrıs diye bir 
hâdisenin üzerinde durmamızı zaruri kılmakta
dır. 

Kıymetli vakitlerinizi alırken neticeyi şöyle 
bağlamak isteTİm: Bu mevzua 'gerekli ehem
miyet verilerek oradaki Türk mukavemetinin 
kırılmaması için gerekli yardımların yapılması 
ve bilhassa İngiltere Hükümeti ile temasa ge
çilip bu hukukî silsile içinde kendisinden, terke-
dilecek toprakların Türkiye'ye aidiyeti sebebi 
ve politik icaplar dolayısiyle Türkiye'ye iade
sinin: temini artık bir zaruret olduğu kanısın
dayım. 

Kıymetli vakitlerinizi aldığım için özür di
lerim. Saygılarımla (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine bir 'asıl 
üye seçiminin 57 nci turuna geçiyoruz, efendim. 
Küre konsun, tasnif heyetini seçiyoruz. 

Sayın Hidayet Aydmer? Burada. 
Sayın Şükran Özkaya? Yok. 
Sayın Abbas Cilâra? Burada. 
Sayın Ekrem Acuner? Yok. 
Sayın Nevzat Özerdendi! Burada, 

339 — 
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Şimdi hangi üyeden başlanacağını tesbit 
için ad çekiyorum efendini... «Refet Rendecl» 

. (Refet ReııdecJ'den başlanarak oylar top
landı. ) 

BAŞKAN — Oylarını kullannııyan sayın 
üyeler? C. H. P. üyeleri oylarını kullanmamış
lardır. Başka oy kullannııyan var mı? (C. II. P. 
sıralarından kullanan var, sesleri.) 

Var mı efendim! 
NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Var. 
BAŞKAN — Peki efendim, Bir kısmı öyle 

ise. Tescil için söylüyorum. Başka bir maksat 
yok. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Tescile 
lüzum var mı? 

BAŞKAN — Lâzım efendim. Belki ekseri
yet olmaz. Ekseriyetin olduğu bedii olsun. Tes
cil etmek mecburiyetindeyim. Çıkan reye güre 
belki ekseriyetin olmadığı iddia olunabilir. Bu
nun tevsiki için tescil edilmesi lâzım, efendim. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri.) 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Başkanın tarifsiz olması icabeder. 

BAŞKAN — Ne buyurdunuz efendim? 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Başkanın tarafsız olması icabeder. 
BAŞKAN — Taraflı olduğuma dair bir de

liliniz var mı? 
ÖME; ERGuN nevamla) — liareiîet.crı-

niz ve ifade şekliniz ile bunu ortaya koymuş 
vaziyettesiniz. 

BAŞKAN — Her halde siz bir siya::; parti
nin avukatı olamazsınız. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Konten
jan Grupunun tarafsız olması lâzımken C. II. P. 
leh'ne konuşuyorlar. 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — Tamam taraf
sızım. 

BAŞKAN — Pekâlâ (C. II. P. sıralarından 
Başkan seık'eı olmalıdır, sesleri,) Da kan sakin
dir, sakindir Başkan, siz Finize bakın. 

Reylerini kullanmıyan sayın üyeler var mı, 
efendim? Yok. oylama işlemi bitmiştir. 

Tasn"fe devam ederken, gündemin diğer 
seçim maddelerine geçiyoruz. 

2. — Yüksek IlakhVcr Eu?:du:a iki a::l 
üye seçimi 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna 
iki asıl üye seçiminin 25 nci turuna geçiyoruz, 

sepetler konsun, oy pusulaları dağıtılsın. Tas
nif heyetini seçiyoruz. 

Sayın Erdoğan Adalı? Burada. 
Sayın Fikret Turhangil ? 
FİKRET TURHANGiL (Aydın) — Daimi 

vazifeliyim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Mustafa Deliveli? Yok. 
Sayın Saffet Ural? Yok. 
Sayın Mustafa D.nekli? Yok. 
Sayın Ömer Ucuzal? Burada. 
Sayın Eşref Ayhan? Burada. 
Tasnif heyeti tamamlanmıştır. 
Hangi üyeden başlıyacağımıza dair kura 

çekiyorum: «Mehmet Nuri Ademoğlu» 
(Mehmet Nuri Âdemoğlu'ndan başlanarak 

oylar toplandı.) 
o. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl ve 

bir yedek üye seçimi. 
BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir 

asıl ve bir yedek üye seçiminin ikinci turuna 
gtyiyoruz eıenu-iu. 

Tasnif heyet"ni seçiyoruz. 
Sayın iskender Cenap Ege? Burada. 
Sayın Enis Kaıısu? Yok. 
Sayın Nuri Âdemoğlu? Yok. 
Savın Gavsi Uea?ök? Yok. 
Sayın Sal'm Hazerdağlı? Yok. 
Sayen Reşat Zaloğlu? Yok. 
Sayın Rcıet Rendeni? Burada. 
Sayın Mebrure Aksoley? Burada, 
Anayasa Mahkemesi üye seçimi için oyları

nı kukan mı van sayın üye var mı efendim? 
(Var, var sesleri.) 

Yüksek Hâk'mlcr Kuruluna iki asıl üye se-
elmlukı 25 nci turuna oylarını kullaıımıyan 
sayın üvder var mı efendim? (Var, var ses
leri.) Lütfen çabuk kullansınlar. 

/•nnvasa Mahkemesi seçimi ve Yüksek Hâ
kimler Kuruluna iki asıl üye seçimine ait 25 nci 
tur seçimine oy kullanırı:van sayın üye var mı? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Şimdi Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl. 
bir yedek üye seçimine ait ikinci tura geçiyo
ruz. Oy puslaları dağıtılsın, sepet yerine kon
sun. Ad çekmeye göre Oylamaya Mucip Ataklı'-
dan başlayacağız. 

(Mucip Ataklı'dan bağlıyarak oylamaya ge
çildi). 

— 340 
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5. — GÖBÜŞ 

7. — Gider Yergileri Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum1ıu-
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet 
Meclisi : 1/300; Cumhuriyet Senatosu : 1/725) 
(S. Sayısı : 899) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var
dır, okutuyorum efendim : 

Cum'huriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Gündemde bulunan «Gider Vergileri Kanu

nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tasarısı» nm, bu yoldan sağlanacak gelirin 1967 
bütçesinde yer almış bulunması sebebiyle, önce
lik ve ivedilikle ve seçimlerden sonraki diğer iş
lere takdimen görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Bu takrir Gider Vergileri Ka
nununda bâzı değişiklikler yapılmasına dair ka
nun tasarısının gündemin sunuşlar kısmında bu
lunan seçimlerden sonraki işlere takdimen görü
şülmesini talebetmektedir. Bu takriri oylarınıza 
arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici Komisyon raporunun okunup okunma
masını oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üyeleri kaydediyoruz, efendim. 

isimleri yazılmış olan sayın üyeleri okuyo
rum. Saym Suphi Batur, Sayın Sadık Artukmaç, 
Sayın Ferid Medcn, Sayın Sırrı Atalay, Sayın 
Rifat öztürkcine. Başka söz istiyen?... 

FERİD MELEN (Van) — Ben istemedim. 

BAŞKAN — Yazmışlar efendim. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan biz grup namına söz istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerleri
ni almışlardır. Kontenjan Grupu adına Sayın 
Koksal. Buyurun, efendim. 

(1) 899 S. Saydı basmayanı tutanağın sonun-
dadır. 

IÜLEN İŞLER 

1 KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Saym 
senatörler, Hükümet, Gider Vergileri Kanunun
da, bâzı değişiklikler yapılmasını öngören bir 
kanun tasarısını Meclise sevk etmiştir. 

Bu tasarı ile benzine kiloda 10, motorine 12, 
4 numaralı foil - oile 13 ve gaza 11 kuruş zam 
yapılmasını istemektedir. 

Millet Meclisi gaz hariç tasarıyı aynen kabul 
etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu, Mil
let Meclisinden gelen tasarıyı incelemiş, gaza da 
zammı kapsıyacak bir metin hazırlamak suretiy
le, Hükümet tasarısı istikametinde yer almıştır. 

Bıı kısa girişten sonra Kontenjan Grupunun 
tasarı hakkındaki görüşlerini arza çalışacağım: 

Saym senatörler; 
Akar yakıta zam; halen memleketimizde akar 

yakıt fiyatlarının Avrupa memleketlerine naza
ran ucuz olduğu ve benzin ile motorin fiyatların
da dengesizlik bulunduğu ileri sürülerek isten
mektedir. 

Saym senatörler, memleketimiz az gelişmiş 
ülkelerin problem ve ıstıraplarını taşıyan bir ül
kedir. 

Avrupa'nın en fakir ülkesi Türkiye'dir. Av
rupa memleketlerinde yaşayış seviyesi, kişi ba
şına yıllık gelir ortalaması, çok yüksektir. Bizde 
ise çok düşüktür. Hal böyle olunca, Hükümetin. 
Avrupa memleketleriyle aramızdaki ehemmi
yetli farkları, bilmemezlikteıi gelerek, akar ya
kıta zam isteğini yadırgıyoruz, ileri sürülen di
ğer sebebin isabetsizliği kolayca anlaşılacağın
dan üzerinde durmıyacağız. 

O halde akar yakıta yapılmak istenen zam
mın asıl sebebi nedir? 

Sayın senatörler, akar yakıta yapılmak isle
nen zammın asıl sebebini, Hükümetin takibettiği 
vergi politikaskmda aramak isabetli olacağı dü
şüncesindeyiz. Esasen konuşmaya başladığımız 
tasarı .hakkında sıhhatli bir karara varabilmek 
için de Hükümetin vergi politikasına kısaca do
kunmak zaruretini duyuyoruz. 

Değerli senatörler, «Türk halkının daha faz
la vergi vermeye gücü kalmamıştır.» 

«103 milyar da para mı?» 
«Para bulmak kolay.» 
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Türkiye'de slogan haline gelen bu sözler, Hü
kümet Başkanmmdır. Gerek Hükümet programı 
ve gerek Adalet Partisi seçim ^beyannamesi üstü 
örtülü ifadelerle bu sloganları destekler mahi
yettedir. 

Bütün bunların kısa ifadesi; «Vergi almıya-
cağız, fakat gerekli parayı da kolaylıkla bula
cağız.» anafikrine dayanmaktadır. Hükümetin 
seçim öncesinden bağlıyarak son günlere kadar 
takibettiği vergi politikası budur. Cazip ve tak
dir toplıyan bir politikadır. Yalnız tek kusuru 
tatbikat ile bağdaşamamasıdır. Nitekim; son 
zamlar bunu ispatlamıştır. Bu bir önispattır. 

Sayın senatörler, biliyorsunuz ki, Hükümet 
her alanda birçok temel maddelere zam yapmış
tır. Yani vasıtalı vergiler yolu ile gelir temini 
cihetine başvurmuştur. Temin etmek istediği 2 
milyarın üstündedir. Akar yakıttan sağlanması 
düşünülen 310 milyon lira bu rakama dâhildir. 
Görülüyor ki, geniş, çapta vergi alınmaktadır. 
Yani «vergi almıyacağız, fakat gerekli parayı da 
kolaylıkla bulacağız.» politikası terk edilmiştir. 
Her ne kadar iktidar saflarından, bu hususu, 
açık olarak ifade edenlere raslanmamakta ise de, 
hakikat budur. Vasıtalı vergilere zamların anlat
tığı da budur. 

Sayın senatörler, her zaman tekraı ederiz. Si
yasi idarecilerin sözlerini tatbikat doğruladığı 
zaman, politik hayatımızda ferahlatıcı istikamet
te bir gelişme olacaktır. Bu sözlerimizle önemli 
bir yaraya temas ettiğimiz kanısındayız. 

Değerli senatörler, klâsik tasnife göre; ver
giler vasıtasız ve vasıtalı vergiler olarak iki 
grupta mütalâa edildiği malûmdur. Son yapılan 
zamlar ve şimdi konuşmakta olduğumuz akar 
yakıta zam isteği vasıtalı vergiler meyanmda-
dır. Vasıtalı vergiler tahsildar istemez. Vatan
daş malı alırken bu vergiyi öder. Bu vergiler 
mal ve hizmetlerin fiyatlarına bindiğinden ha
yat pahalılığına sebebolurlar. Ayrıca, geniş halk 
kütleleri tarafından ödenmiş olduğu için de gay-
riâdil bir vasıf taşımaktadırlar. Bu sebeplerdir 
ki ; vergi sistemlerini malî ıgüce göre alınması 
tezini kabul eden memleketler, vasıtalı vergilerin 
nisbetini düşürmeye çalışırlar. 

Gerek akar yakıta yapılmak istenen zam ve 
gerek yapılmış olan son zamlar, bu düşünceler 
muvacehesinde değerlendirildiğinde şu neticeye 
ulaşılır. 

İki milyarın üstüne taşan külfet; en fakir va
tandaş ile en zengin vatandaşa aynı derecede 
yükletilmiştir. Bu suretle vergi ve gelir dağılı
mında esasen mevcut adaletsizlik daha da artı
rılmıştır. 

Başta memur, emekli, işçi, köylü ve esnaf ol
mak üzere dar gelirlilerin geçinme şartlarını ve 
ıstıraplarını daha da ağırlaştırmıştır. Kısa za
manda bugünkü seviyenin de çok ^gerilerde kala
cağını söylemek isteriz. 

Az gelişmiş ülke halkından fedakârlıklar 
beklemek doğrudur. 

Yanlış olan; vatandaşın, malî ıgücünü, bir ta
rafa iterek, her vatandaşı aynı derecede vergi 
vermeye zorlamaktır. 

Son zamlar bunun unutulmaz tipik örneğini 
teşkil edecektir. 

Anayasamızın 61 nci maddesi; 
«Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, 

malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür
ler» kaydiyle sözlerimizi teyidetmektedir. 

Sözü bu noktaya getirmiş iken önemli say
dığımız bir hususa temas etmek istiyoruz. 

Sayın Senatörler; 
Az gelişmiş ülkelerde vergi almanın güç bir 

problem olduğu hakikattir. 

Güçlüğün, vergi şuuru ve anlayışından mah
rum, nalıncı keseri ıgibi kendilerine yontan, 
geleneksel bâzı zümrelerin Hükümet üzerinde
ki siyasi baskılarından ileri geldiği müşahade 
edilmiştir. 

Tabiatiyle bu gibi memleketlerde vergi ada
leti, sosyal adalet çirkin sözler arasında yer al
mıştır. 

Yine, bu gibi memleketlerde haksız ve gayri-
meşruu kazanç peşinde koşanlar çoğalmış, hattâ 
bir zaman için övüldükleri ve itibarlar da kazan
dıkları görülmüştür. 

Neticede bu durumun mevcut düzene tesir 
ettiği, tarihî büyük olayların sebebini teşkil et
tiği herkesin malûmudur. 

27 Mayıs Anayasasının Sosyal Adalet ilkesini 
benimsemesinin ve önplâna almasının bir mânası 
olması gerekir. Gazetelerden okuduğumuza göre, 
Sayın Başbakanın köy meselelerine temas ile 
«Sosyal Adalet istemleri >gelir dağılışı raporları 
meseleye çözüm yolu bulamaz. Bırakınız hunla-
rı...) sözlerinin de bir mânası olması gerekir. 
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Sayın senatörler; 
Buraya kadar 'olan konuşmamızla son zam

ları ve bu kategoriye dâhil akar yakıta zammı 
uygun bulmadığımızı ifade etmiş oluyoruz. İleri 
sürdüğümüz sebepleri maddeler halinde şöyle 
özetlemek mümkündür. 

Bu zamlar : 
1. Başta memur, işçi, emekli, esnaf ve köy

lüler olmak üzere dar gelirli vatandaşlarımızın 
yaşayış şartlarını, daha da ağırlaştıracaktır. 

2. Fakir vatandaş ile zengin vatandaşa aynı 
derecede vergi yüklenmiştir. 

3. Vergi ve gelir dağılımında adaletsizlik 
daha da artırılmıştır. 

4. Temel maddelerde görülen bu zamlar, di
ğer mal ve hizmetlere de sirayet edeceğinden hal
kın yükü daha da âğırlaşacaktır. 

5. Haksız ve gayrimeşru kazanç peşinde ko
şanlar çoğalacaktır. 

6. Sosyal bünyede karışıklık ve huzursuzluk 
yaratacaktır. Bu durum, şiddet tedbirlerinin 
hortlatılmasına sefbep gösterilmek gayreti içine 
girilecektir. 

Sayın senatörler, 
O halde, 2 milyarı aşan bütçe açığını ve yatı

rım programı yetersizliğini en iyi şekilde nasıl 
karşılıyalım? 

Bu soruyu cevaplandırmak suretiyle sözleri
mize son vereceğiz. 

Yaygın vergi kaçakçılığını önlemekle vergi dı
şında kalmış sahaların «Tarım sahası gibi» ver-
gilendirilmesiyle, vergi adaletini gerçekleştirecek 
tedbirlerin almmasiyle ve sıkı bir tasarrufa gir
mekle bütçe açığının ve yatırım programının ye
tersizliğinin karşılanacağına hattâ daha da üstün 
gelir sağlanacağına inanıyoruz. 

Hükümet doğru ve âdil olan bu yola saptığı 
takdirde bizlerden destek göreceği şüphesizdir. 

Sizleri saygı ile selâmlarız. (C.H.P. ve Kon
tenjan sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Suphi Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Pek muhterem 

senatörler, bendeniz huzurunuza bir vatandaş 
olarak, bir senatör olarak, şikâyet için geliyorum. 
Hükümetten şikâyetçiyim, vergilere zam yap
masından şikâyetçiyim, fiyatların yükselme
sinden fakir halk tabakalarının sıkıntıya, zaru
rete, sefalete düşmesinden şikâyetçiyim. İşte bu
nun için geldim huzurunuza. 

9 . 3 . 1967 O : 1 

Şimdi tahsildarsız bir vergi ile karşı karşıya 
bulunuyoruz. Bittabi, çoğunluk Adalet Partisin
de olduğu için, yani reyleri kolayca verip bu 
vergi kanunu geri çevrilmiyeceği için Hüseyin 
Kalpaklıoğlu arkadaşım ferah ferah yerinde otu
rup dinliyor. (Gülüşmeler) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şikâyetlerimi
zi evvelâ sıralıyalım. Vasıtasız ve vasıtalı ver
gileri yeni baştan gözden geçireceğiz ve adaleti 
Sağlıyacağız ilkesini Adalet Partisi seçimlerde 
ortaya koydu, seçim beyannamesiyle. Çok gü
zel, sosyal adaleti sağlıyacak, 1,5 senedir iktidar
da Adalet Partisi. Ama 1,5 senedir bu vergiler 
üzerinde bir tetkikat yapılarak geldi mi huzu
runuza? Hayır; ya nasıl geldi? Eski alışılmış 
usulle, her devirde alışılmış usulle arkadaşlar. 
Vergilere zam, vasıtalı vergilere zam, yüklen 
fakir halkın üzerine ve iş olup bitsin. 

2 nci şikâyetim «Her ailenin ocağında kaynı-
yan tencerede her akşam ne kaynıyacağı bizim 
başlıca düşüncemizdir. 25 Eylül 1965...» Failini 
söylemijrorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Başbakan. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Sen biliyor
san söylersin. Gel buraya çık konuş; ben söyle
miyorum. Faili meçhul bence. 

BAŞKAN — Lütfen siz devam edin efendim 
konuşmanıza. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, bu vasıtasız vergiler geldiği nisbette fi
yatların yükseldiği inkâr edilebilir mi? Fiyatlar 
yükselince her akşam her ailenin tenceresinde ne 
kaynıyabileceğini düşünebilir misiniz? Bu gidiş
le bir gün galiba Hazreti Ömer devrindeki gibi 
taş kaynatacak kadın, çocuklarını öyle avutacak. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— O devir gelmez, korkma. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Gerekçeyi 
okudum, efendim, vergilerin gerekçesini. Çok 
sempatik arkadaşım Erdoğan Adalı'nın da imza
sını taşıyor. Fakat gerekçe zayıf. Şimdi diyor ki, 
bakın gerekçeyi okuyalım, yani mucip sebepleri: 

Ayrıca halen memleketimiz, akar yakıt fi
yatları bakımından, dünyadaki ucuz memleketler 
arasında bulunduğu rakamlarla açıklanmakta, 
akar yalkıt vergilerinide 'bir artırmanın mümkün 
olduğu ileri sürülmektedir. Hangi memleketler
de? Belli değil. Misâlleri yok. Eğer gelişmiş 
memleketler ise, gelişmiş memleketlerde bir ba-
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lamdan vasıtalı vergiler koymak caizdir. Ama 
az gelijmiş ncmlc-ketle.de vvutah vergileri böy
le mütemadiyen artırmak fakir halk kütlelerin. 
ıstırap içinde bırakır. Sefalete sürükler, faki:-
liğe doğ-ıı yol açar. Sonra tab'î, Adalet Parti
sinin Meclis kanadı Mecliste yanılmış, gaza 
zammı birden bire kaldırıvermiş. Allah razı ol
sun, iyi etmişler. Burada bakıyoruz Adalet Par
tisinin Senato kanadı bir mucip cebep buluyor, 
dengesizlik d'yor, gaza da basıyor zammı. Gaza 
basıyır zammı, getirmiş öyle, öyle görünüyor, 
çünkü. Defalarca Senato Başkanlığından istir
ham ettik, Mecliste ne konuşuluyor, zabıtla. 
biran evvel elimize geçsin ki, kanunları yakın
dan takibedelim ve ona göre konulmamıza biı 
istikamet verelim, b'rtakım malûmat alalını de
dik. Ama, matbaa kurulmadı diyorlar, zabıtla: 
bizim elimize gelmiyor. Binaenaleyh konulma
lardan kâfi miktarda faydalanamıyoruz. 

Şimdi burada dengesizlikten koruyor. Beı 
zammın tümüne traraftar değilim. 350 m'iy-.ı 
lira bir gelir elde edeceksiniz. Zammın tüm';..-
ne taraftar değilim.. 

Çimdi arkadaşlar; bakalım ne gibi zamla 
gelmiş, ne yer bulmuş bu zamlar. Geçen yıl e: 
az geçim indirimi ertelenmiştir. Portesi 4-0 
mily.ıı lira. Yine gQ?,cn y i tomruktan alına: 
vergi 45 milyon lira. Bu yıl Rıhtım Kesini tabi' 
Denizcilik Bankan ve Devlet Demi: yolları zara 
rı var 350 milyon lira, ithalâtta Damga Ecsrr 
% 5 ten % 15 e çıkmış. Heyeti Vekileye tabi 
salâhiyet verdik, en son marj % 15, G50 OCO 003 
Şekere zam yapılmış halk 2G5 030 000 ödü-
yjr. Tuz gelmedi, gelirse 25 000 000. Tekel mad
delerinde 315 000 C03. Çimentoya zam torb: 
başına zam yapıldı, 50 000 000. Tabiî oralar; 
gidiyor. Şimdi, hayır efendim, bunları Hazim 
alıyor, demiyorum, hepsini, bu zamları halk ödü
yor, diyorum, müstehlik ödüyor diyorum. Kiı 
ödiyecek başka? Sünıerbank mamullerine zarr 
kömüre zam, şehir hatlarına zam, demire zar 
elektriğe zam... Benim bulduğum halkın öded 
ği zam iki milyarın üzerinde. Gayrikabili i: 
kâr. Bittabi takdir edersiniz, bir kısmı Haziney 
gidiyor, bir kısmı da halk üzerine yükleniyor 
Ne olacak sonu, sonu ne olacak ? 

Şimdi gelelim gaz meselesine; tabiî, dengesiz 
lik oluyor. Mue'p sebebi münevverler gayet kc 
lav buluyor. Hele bizim maliyecilerin mucip se

bep bulmalarına insan hayran kalıyor yani. Ba
kıyorsunuz beş dakika evvel bir şey konuşuyorlar 
iman ne doğru söyledi adam diyorsunuz. Beş da-
': İka sonra bir şey konuşuyorlar yahu bu da doğ
ru diyorsunuz. Bir zamanlar Ferid Melen'i din
ledim ne güzel konuşuyor, dedim, arkasından İlı
can Gürcan'ı d'nledrm ne güzel konuşuyor dedim. 
Şimdi de muhterem arkadaşımız B Igehan'ı dln-
liyeceğlz belki de yine ne güzel konuşuyor diyece
ğiz. Ama sıkıntıyı kim çekiyor? M.llet çekiyor, 
halk çekiyor sıkıntıyı arkadaşlar Bu gayr.kabili 
nkâr. Nereden geliyor bu bütçe açıkları? Şimdi 
) 11te e açık olduğu için geliyorsunuz, kim kapıya-
rak bu açığı? 

B T de diyorsunuz k', ne yapalım? Yatırım-
ar iç'n halk iştirak edecek. Geçen s:ne zam yap
ık; 500 000 000 lira Milî Savunma Bakanlığına 
erdik, hiç lümrn ve zaruret yok iken. Sayın Ih
an Gursan çıktı karşılıksız bütçe getirdi. Bunu 
azla varidattan alacağız, dedi. Fazla varidattan 
:arşılıksız bütçe nerede görülmüştür? O zaman 
la söyledik, ancak ileride vergi zamları ile karşı-
ay a bilirsiniz bütçe aşıklarını dedik. 

Şimdi muhterem arkadaşımız Cihat Bligehan 
.ıı sıkıntı iç'ndedir. Benim de burada sözler'me 
lâruz kalıyor, kendisinden özür dicrlm. Kendi-
'n'n snnutakslri yok burada . Rüşveti kelâm 
la vermiyorum, dâva bu Ne yapsın adamcağız. 
)ütçe açığını kapatacak, üç milyara yakın bir 
ışık vardır, ne yapacak arkadaşlar, nereden geli-
or bu? Demek ki, biz kanun1 a M, Senato o1 arak 
ıkı tutmuyoruz, zamları kabul ediyoruz. Hele 
>enim bir sınıfa zam yapıldı, kürsüden konuştum, 
idığını telgrafların haddi hesabı yoktu, aleyhim
le çekilen telgrafların. (A. P. sıralarından, Si-
op'tan mı geldi, sesleri.) S'nop'tan gelmiyor, 

lıaşka taraftan. Sinop vermiyor, fukara yer Si
nop. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, ben gaza geliyorum. 
lîizim maatteessüf Hükümetlerin bir akar yakıt 
v i i t ikası yok. bir m ki a u d1"^ a rH "t i 1"^ y-V. 
Şimdi, hcsa.bet.tim burada Komisyon diyor ki, 
rilibin tonu mu diyor bir şey rakam koymuş, 
baktım hesabettim, adam başına gaz istihlâki se
nede iki kilo. Hani biz % 7 veya % 9 hızla kal-

j İvmiyorduk? İki kilo gaz yakıyor. Kim? Okuya-
I erk çocuk okuyamıyor, çalışacak adam çalışa-
| iniyor. Hesabettim kendim şöyle ortalama Türki

ye'de saat kışın beşte veya altıda yatıyor herkes. 

http://ncmlc-ketle.de
http://hcsa.bet.tim
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Kaçta kalkıyor sabahleyin? 6 da. 12, 13 saat uy
kuda. Bir de millet tembel diyoruz. Nasıl tembel 
olma?, 14 saat yatakta yatan millet. Gaz vermi
yorsunuz? Arkadaşlar boyuna gazın fiyatım faz-
lalaş^ırıvorpunuz. Hani o ışıklanma teşebbüsünüz, 
nerede bunlar? Okuyacak çocuk okuyamaz, çalına
cak adam çalışamaz. Ama biz şehirlerde elektriği 40 
k ı r ı r a . 50 kuTişa yakarız. Pekâlâ rahat. Çok 
iyiyiz devril m:? Tr^lanmışız büyük şehirlere 7-8 
milvon nüfus, halkm sırtından geçinir dururuz 
Açıkçamı bu. Onun irin sonumuz ne olur Allah 
b'lir. D ki. be'ki Savın Hükümet erkânı 
çıkıp d;yecek ki. «Biz köylere elektrik getiriyo
ruz » Ben'm b u M u ^ m rakamlara göre galiba 
39 000 köve elektrik gldeceknrs. Alâka çekici 
mevzu1 a~. hangi yere gidecek? Tetkik ettim şe-
bekov.i. Hep Batıda şebeke, hep Batıda. Doğuda 
yok şebeke. Kövün 5 Km. yakınma gelm'ş ola-
cv*mı dn. farz ediyorum, hes°belti^d'm, elektrik 
mühendislerine. Dediler ki, «14 000 000 000 lira 
lâzım » E«-e~ 40 000 köv ohırsa. Sayn Barbakan 
d", söyledi, 25 000 de mahallesi vâ *. 65 000 ed'vcr. 
14 milyar liraya çıkıvor. Elektriğin K\v. ı 3 li-
ra.vı mal oluvor. Kime vereceksiniz 3 liradan? 
Bıv\n ahirde yn/ns^nız, hattâ b;ze 100 kuruşa 
e^ktrik vereler isyan çıkar. Köylü üç lirava 
mal o7an elektriği al^cş.k ve son~a w, dâvası 
ışıklandırma dâv^ı hallolacak. Hdlolabllir mi 
a.rk°daskar? Elimizi vlcdammıra kovup diH'me-
l'm. B^ndon'z infaza zammı 'ka.frd edVorum. Bir 
Hükümet ışıklandırmak için hattâ halkı gaz yağı 
vakmak if;n teşvik etımeı:dir. Dengesizlik falan, 
mucip sebepler bulunur, ötokine de yapma, mec
bur muTin bunu yapmaya? Buna da yapma 
yapma vevahut gazı d e m l e r d e gerisinden alaca-
p-m varsı. Vmivorum tediye nnrTa^nosi; tabiî, 
Mal ive Vekil' Bevefendi çok iyi bTırler, varsa 
o^ada.n al. Eskiden öyle yapılıyordu. Getir ve 
halka ver; halk da ışı§a alışsın, bol ısı£a alışsın. 
Simdi vazifeniz yani bir Hükümetin, bizim Hü
kümetimizin binnet;ee Meclisin vazifesi bu iken 
birtakım enVıbı muc'belerle. efendim gaza da zam 
yapalım. Niçin? Hem istihlâki kısarız, döviz ta
sarrufu olur, verilecek paramız yoktur. Hem de 
dengeyi sağlarız diye. Peki, tırnak cilasını' geti
riyorsunuz yani, lüks maddelere döviz veriyor
sun ya, niçin ga^a vermiyorsun? Niçin halk yak
masın gazı? Şimdi Sayın Sırrı Atalay da çıkıp 
buradan Kars'ın karanlığından bahsedecek, ne 
kadar karanlıktadır Kars. diye bahsedecek. Hele 

bir Karadeniz vilâyetini sormayın, dağbaşmda-
dır köyler. Adam fener bulamaz, köyüne gidecek. 
Fener bulama? fener, köye gidecek. Ne yapacak; 
onunla yaşar onunla. («Cıra yaksın, çıra» ses
leri) Cıra da b :tti şimdi. Hepsine vazıyed etti o*>-
man idaresi. Hepsini aldı. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen davetkâr 
konuşmayın.. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Bendeniz 
vaktinizi çok aldım. Zabıtları gidip okudum. Bu 
vergiye zam gelirken, şimdi kürsüde bulunan 
Mehmet Ünaldı arkadaşım Adalet Partisinin söz-
c'ilüylinü yapmış. Ne kadar güzel konuşmuş, ne 
kadar mucip sebepler bulmuş, hayran kaldım ken
disine ve zevkle okudum, gözlerim yaşardı. 

Ri.fat Öztürkçine, Ferit Melen'e 44 milyon 
lira vergiyi imha ettin, oradan alsaydm bunu 
llyor. O da sonra cevap veriyor. Demek iki, ar
ka laılar, siz de o tarihte bu vergiye »taraftar 
değildiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen 
nasıl (konuştun o zaman? 

SUPHİ BATUR (Davamla) — Söyliyeeeğlm, 
jüyllyeceğim. Serbesttim o zaman. Şimdi de 
k muşuyorum. Ben 'de sizin gibi olsam isimdi ko
lay konuşamam, bu kadar, samimî alarak söy
lüyorum size, ah şu partiler, keşke Anayasayı 
yapakken, senatörler seçildikten sonra partile-
-inden fotifa ederler, denseydi, ne kadar iyi 
durdu. O zaman el ele verir ve baş <başa verir 
milletin dertlerini hep beraber hallederdik. 
arkadaşlar. Size içimdeki ıztırabımı söylüyo
rum. Elbette sizi de tutan birşey var. Sizin 
de ne 'kadar müşkül vaziyette olduğunuzu tak
dir ediyorum, anlıyorum, kendi başımdan da 
geçti. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bir grupa lıi-
tabetmoyln, Heyeti Umumiyeye hitabedin. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Efendim, o 
grup.. 

BAŞKAN — Hitabederseniz karşıdan ce
vap alırsınız, karşılıklı konuşmalar başlar, biz 
de idareyi eklen kaçırırız, Sayın Batur. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Aman Reis 
Bey, zatıâliniz hiçbir zaman idareyi elinizden 
ıkaçırmazısınız. İdarei maslahat taraftarısınız, 
ç.ünkü. Hepinizi hürmetle selâmlıyorum. (Gü
lüşmeler ve alkışlar.) 
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'BAŞKAN — 'Sayın Artukmaç, 'buyurun, 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

•Başkan, muhterem arkadaşlar; yeni vergiler 
ihdas edilmiyeceğini, -temiel ihtiyaç maddeleri
ne ıza'm yaıpılmıyacağını vait ve taaihhüdederek 
iktidara gelmiş bulunan Hükümetimizin, bu 
vait ve taahhüdüne aykırı olarak, bir'izam si
yaseti uyguladığı bir gerçektir. Şu anda mü
zakere ettiğimiz akar - yakıta zam kanunu ta
sarısı da ibu siyasetin bir icabı olarak Yüksek 
Huzurlarınıza igelmiş bulunmaktadır. Hükü
metin (bu tutumuna rağmen, Millet Meclisinde; 
iktidar partisine mensup üyelerin de reyleriyle 
gazyağı zam dışı bırakılmıştır. Fakat Cumhu
riyet 'Senatosu geçici komisyonu, madde metni
ne gazyağmı tekrar almıştır. 

Değerli arkadaşlarım; Kalkınma plânımızın 
hedeflerine ulaşabilmesi için, her iktidar, yeni 
malî kaynaklara başvurabilir. Nitekim Hükü
metimiz de bu yola (gitmiştir. Ancak, bu kay
nakların sıosyal adaleti ısağlıyacaik cinsten ol
ması lâzımdır. Son günlerde yapılan zamların 
hiç/biri Hm nitelikte değildir. Köylü, işçi, me
mur, esnaf ve etmekti .gibi dar gelirli vatan
daş kütlelerini son derece etkilemektedir. Ger
çekten, 'başlıca tüketim maddelerine yapılan 
bu zamlar; fiyatları (büvük ölçüde artırmış ve 
binnetice dar {gelirlilerin »geçim sıkıntısına se-
'bebolmuştur. Yapılan zamlardan bâzılarını bu
rada belirtmek, duruma açıklık verecektir. 
Filhakika tekel maddelerine, şekere, ithalâttan 
alman damga reamine, İktisadi Devlet Teşek
külleri (mamullerine, demiryolu navlunlarına, 
çimentoya, demire, kömüre zamlar yapılmış
tır. Bu zamların malî portesini, biraz önce 
Sayın 'Batın* arkadaşım Yüksek Huzurlarınız
da arz etmiş bulunmaktadır. Zam mahiyetinde 
lolmak üzere rıhtım resmi ve Tomruk Yergisi 
kanunları da çıkarılmıştır. 

Sayın senatörler; Hükümetin vatandaşlara 
yükliyeceği fedakârlıkların âdil ölçüler içinde 
olması lâzımdır. Yeni vergiler ihdas edilirken 
veya zamlar yapıl inken, herkesin kendi gücü 
oranında <bu mükellefiyete iştirak ettirilmesi 
gerekir. Son zamlar, bu yönden, ihaklı itiraz
lara ve tepkilere sejbebolmuştur. Çünkü zam 
şeklinde çıkarılan vasıtalı vergiler, kalkınma 
hamlelerinin gerçekleştirilmesi için beklenen 
fedakârlıkta; milyoner vatandaşlarla dar ge

lirli vatandaşları eşit tutmuştur. Bu ıduruımu, 
sosyal adalet ilkeleriyle bağdaştırmak mümkün 
değildir. 

Zincirleme zamların son halkasını teşkil 
eylemesi temennisinde bulunduğumuz akar - ya
kıta ve bu arada gazyağma yapılan zaımmm da 
yeni 'bir tepki kaynağı olacağına şüphe yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; Eğer yeni vergilere 
başvurmak zaruri ise, kanaatimizce, en iyi 
ve âdil yol; vasıtasız vergilerden yeni kaynak
lar 'bulmak olacaktır. Bugün memleketimizde, 
ihakiki ölçülere göre vergilendirilmiyen sektör
ler mevcuttur. Meselâ Gelir Vergisi sisteminin 
daha mütekâmil bir şekle (getirilmesi mümkün
dür. Vergi ziyama mâni olacak esaslı tedbirle
rin alınması lâzımdır. Otokontrol yoliyle vergi
lemede güvenliği sağlamak düşüncesiyle uygu
lanmakta olan servet beyannamesi alınması usu
lünün muhafaza edilmesi şarttır. Zirai kazanç
ların, (memleketimizin gerçeklerine uygun bir 
şekilde vergilendirilmesi lâzımdır. 

Hükümetimizin, her mükellefin ıgücü ora
nında mükellefiyete iştirak ettirilmesini sağla
yıcı ıböyle bir yola iltifat etmemesi sebebini 
anlamak bence müşküldür. 

Değerli arkadaşlarım; Arz ettiğim mülâha
zalar muvacehesinde. Kanuna müspet oy vev-
anek bence mümkün değildir. Yüce Heyetinizi 
saygılarla selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler şimdi söz sırası 
Sayın Sırrı Atalay'mdır. Ancak benim Anayasa 
anlayışımla Sayın Atalay'ın anlayışı birbirine 
uymamaktadır. Bu husus Divanda müzakere 
mevzuudur. Henüz bir karara varılıp Heyeti 
Umumiyeye intikal etmemiştir. Kendilerinden 
rica ettim; İm meselede Divanda bir kavara varı-
lmcaya kadar konuşmaktan sarfınazar ediniz, de
dim. Fakat kendileri «ben söz hakkımı kulla
nacağım» diye ısrarda bulundular. Anayasanın 
84 ncü maddesini okuyorum. 

«Madde 84. — Başkanlar ve Başkanvekilleri, 
üyesi bulundukları siyasi partilerin veya siyasi 
parti gruplarının T. B. M. M. niıı içinde veya 
dışındaki faaliyetlerine ve görevlerinin yerine 
getirilmesini» Bu görevleri hangi görevdir? 
Reisvekilliği görevidir, «gerektiren haller dışın
da Meclis tartışmalarına katılamazlar;» 

Bu anlayış içerisinde bendeniz bir Reisvekili-
nin sadece Umumi Heyette usul hakkında Diva-
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nın verdiği vazife ile her hangi bir mevzuun 
izahı veya müdafaası sadedinde veyahutta teklif 
ettiği bir kanunu izah sadedinde konuşabilir. Bu
nun dışında şu müzakere edilmekte olan kanun 
politika ile sıkı sıkıya ilgili bir mevzuu olması ha-
sabiyle nasıl konuşmaya dikkat ederlerse etsinler 
mutlaka bir siyasi partinin politikasiyle ilgili 
mevzulara girmek zorunda kalacaklardır. Bunu 
ayırmak çok güçtür. Bu itibarla kendilerine söz 
veremiyeceğim, beni mazur görsünler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müsaade eder
seniz görüşünüzün aksini, üniversite raporlariyle 
müdafaa etmek mecburiyetindeyim. En az ko
nuştuğunuz müddet kadar bana karşı fikir için 
söz vermek mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Sadece usul hakkında zatiâlinize 
söz vereceğim. Buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, Anayasanın biraz önce okunan 84 ncü 
maddesinin ne şekilde anlaşılacağını, siyasi kişi
lerin karşılıklı mücadelelerinden önce, tarafsız 
olan üniversitelerin görüşünün ne yolda olduğu 
hususunda, müsaade ederseniz çok kısa olmak 
üzere bu meseleyi arz edeceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığının «Anayasanın 
bâzı maddeleri hakkında düzenlenen anket ve 
açılan sorulara üniversitelerce ve öğretim üyele
rinin verdikleri cevaplar» diye bastırttığı ve 
sayın üyelere dağıttığı Millet Meclisi Başkanlığı-
ca Anayasanın bâzı maddelerindeki tereddütlerin 
ilim çevrelerinden ışık tutularak rehber olması yo
lunda istediği hususlardan birisi de Bagkanvekil-
lerinin söz alıp konuşup konuşmaması hususuyla 
beraber 36 konudur. Ankara ve İstanbul Üni
versitesi Hukuk fakülteleri âmme idaresi hukuk 
kürsüleri ve Teşkilâtı Esasiye kürsülerinde bu 
36 konuda ittifakla üzerinde durulan yalnız 
Başkanvekillerinin konuşması konusudur. 

Diğerlerinde üniversite de ittifak olmadığı hal
de bu konuda ittifak vardır ve bu ittifakı huzu
runuzda arz edeceğim, kısa cümleler halinde... 

İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Ekrem 
Şerif Egelinin 5 Mayıs 1966 da Millet Meclisi 
Başkanlığına tevdi ettiği muhtıranın 13 ncü say
fasını arz ediyorum. 

«Başkanlar ve Başkanvekillerinin görevlerinin 
yerine getirilmesini gerektiren haller dışında 
Meclis tartışmalarına katılamıyacakları hükmü; 

yalnız bunların fiilen oturuma başkanlık etmeleri 
halleri için geçerli sayılmalıdır.» 

Demek ki, görüş açık. Ne zaman tartışmaya 
katılamıyacak ?. Başkanlık ettiği zaman. Bunun 
dışında söz alıp konuşabilecektir. Yine istan
bul Üniversitesi Rektörlüğü bu sefer Hukuk 
Fakültesi öğretim üyelerinin tanzim- ettiği rapor 
13. sayfa. «Başkan ve başkanvekilleri kanaati
mizce görevlerinin yerine getirilmesini gerekti
ren haller dışında Meclis tartışmalarına katıla
mazlar hükmü sadece bunların fiilen oturuma 
başkanlık etmeleri hali için geçerli sayılmalı
dır.» ve devam ediyor.. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 2 numaralı esas teşkilât kür
süsü hocalarının son olarak verdikleri mütalâa 
81 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının «başkanlar 
ve başkanvekillerinin görevlerinin yerine geti
rilmesini gerektiren haller dışında Meclis tar
tışmalarına katılmıyacaklarına dair olan hük
münün Başkan ve başkanvekillerinin sadece 
kendilerinin oturuma başkanlık etmeleri zaman
da bahis konusu olduğunu düşünmek lâzımdır. 
Kendileri oturuma başkanlık etmedikleri zaman 
asli görevleri olan milletvekilliği ve senatörlük 
görevlerini yerine getirebilirler, tartışmalara 
katılabilirler.» Şimdi biz karşılıklı olarak katı
lırlar veya katılmazlar deriz. Ama, üniversite
nin yetkili olan hukuk, teşkilât ve âmme ida
resi kürsülerinin açıkça ifadeleri meseleye kesin 
bir ışık tutmuşlardır. Anakara Üniversitesini 
okuyorum, Ankara Üniversitesi'nin görüşü: 
«Anayasamızın bu konuda güttüğü maksat, 
oturumlara başkanlık eden şahsın bu görevi ifa 
ettiği esnada tarafsızlığını muhafaza etmesidir. 
Binaenaleyh, bahis konusu mâni, sadece bir gö
revin fiilen ifası dolayısiyle ve o görev sırasında1 

iş görebilir. Oturumlara başkanlık etmedikleri za
manlarda Başkan ve başkanvekillerinin tartış
malara katılmaları pek mâkul olmaz. Ne var ki, 
tarafsızlıklarına hiçbir surette gölge düşürme
mesi için, Başkan ve başkanvekillerinin en önce 
katılmış oldukları tartışma konularının, Genel 
Kurul önüne gelmesi hallerinde heyete başkan
lık etmeleri gereklidir.» Bu da mâni değildir, 
diyor. Bir önceki oturumda tartışmaya katıl
mışsa, sonraki oturumda tarafsızlığına gölge 
düşürür endişesi ile Heyete Başkanlık etmeme
sinin takdirini de yine o başkanvekiline bırak
maktadır.. Nitekim Anayasayı dikkatle okur
sak, 84 ncü maddedeki tartışmaya katılmamak 
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kürsüde bulunduğu sıradadır. Niçin, Anayasa 
mız bu şekilde ifade etti? Bizim eski İçtüzük v< 
tatbikatımızda Başkanlık Divanı üyelerinin otu 
ruma Başkanlık ettikleri sırada görüşmelere ka 
tılabiliyor ve tekrar yerlerini alabiliyordu. Bu 
na mâni olabilmek için bu hükmü getirdi. Sim 
di bu hükmü arkadaşlarımız zannediyorlar k" 
başkanvekilleri asıl vazifeleri olan senatörlü^ 
görevlerini yerine getiremiyccekîer, kouuşamr 
yacaklar. Şimdi burada gaz mevzuunda bmim 
seçim bölg3mi ilgilendiren bir konuda ben s~ 
çim bölgeme aidolan bir meseleyi teknik olarak 
buraya getiremiyeceğim. Bu benim söz hakkı
na , doğrudan doğruya Anayasanın temin oJ^' 
r\ PÖZ hakkımı tasarruf ve onu esirgemektir. 
Yüksek Heyetinizin ve Başkanın Anayasaıur 
bana temin eti'M konuşma hakkını bertaraf et 
meve hakkı voktur. Bu sebeple direniyorum ve 
ta başından beri bu görüşü savunmaktayım. 

Anayasanın 84 neü maddesini ben bu mâna 
da anlıyorum. Nitekim, yıllardan beri Anayasa 
meselesinde hiçbir hususta İttifaka varamıyan 
üniversite bu konuda ittifakla bu görüşe varmış
tır. Başkanlık edecoksin ve oy vereceksin, oy 
haıkkm olacak ama burada sadece bir seyirci 
alacaksınız. Bu mümkün değildir. Spiker ne za
man bunu vıpar, spiker İngiltere'de bunu ya 
p ı r ama, onun seçim endişesi yoktur. Onun. 
karşısında hiobir sfyasi parti aday göstermez. 
Elbette ki, orada nimet ile külfetin eşitliği ku
rulmuştur. 

Ama, orada oy vereceksin, seçime girecek
sin, k^nurımak istediğin zaaıan Başkanvekili-
sin, iştirak e'tmiyeöeksln. 

Yalnız bir noktada Umumi Heyeti irşadede-
eeğim. Bank an vekili bulunduğum sırada hiçbir 
zaman bu kürsüde siyasi tartışmalara katılma-
dnm ve o yola götürmedim. Bundan önce yine 
vergi meselelerinde konuştum ve söyledim. Bun
lar vergilerin umumi görüşmelerinde var. Ama, 
ben şimdi siyasi meseleye girmiyeceğim, tama
men teknik mânada konuşacağım. Başkanlık bu 
defa; bunu ben takdir edeceğim, istediğim za
man vereceğim, istediğim zaman vermiyeceğim 
derse, y:.<k olmaz böyle şey. Benim kanaatime 
uymaz bu görüş. Başkanlık Divanı daha Önce 
Umumi Heyete götirsıeydi benim görüşüme göre, 
Anayasanın sarahati karşısında meselenin Baş
kanlık Divanında görüşülüp, görüşülmemesi 
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mühim değildir. Görüşülse veya görüşülmeğe,' 
Anayasanın verdiği bu hakkı ben kullanacağım. 
Sarih olarak Anayasa bana üyelik hakkını ver
miştir. Bu hak kullanılır. Başkanlık Divanı ne 
karar verirse ben iki tercih karşısında kalırım. 
Ya inat vc ısrarla devam, yahut istifa, bu ayrı 
mesele. O zaman tercihimi kullancağnm. Ama 
l>aş.kankk Divanında görüşülmemiş, Umumi He
yet karar vermemiş, birkaç başkanvekili baş
kanlık ettikleri zaman söz hakkı vermiş. Şimdi 
Sayın Başkan efendi bu sefer söz hakkı vermi
yeceğim diyor, bu mümkün değildir ve bir ge
lenek kurulmuştur, söz verilmektedir. Bu se
beple Sayın Başkandan istirham ediyorum esas 
hakkımı, kerem ve lütuf olarak, versinler ve söz 
hakkımı kullanayım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Atalay'm 
okudukları üniversite gömüşleri bizi bağlamaz, 
Heyeti Umumiye olarak bizi bağlamaz. Anaya
sayı aynen tatbik ötmek mecburiyetindeyiz. 
Ben Anayasayı böyle anlıyorum, Sayın Sırrı 
At al ay başka türlü anlıyor. Bu sebepledir ki, 
Divanda ayrı, ayrı tatbikat olmasın diye bunu 
bir karara bağlamak yoluna gittik ve bu mev
zu divanımız m gündemindedir. Bir neticeye va-
rdım-avn kadar ve hu mevznd^ Kir* usu) müza
keresi açılıp Heyeti Umumiye bir neticeye va
rıncaya kadar bu mevzuda bendeniz anladığını 
tatbikatı yapmaya mecburum. Usul müzakere
si açmıyorum ve Sayın Atalay'a söz vermiyo
rum. Anayasanın tatbikatını ben böyle anlıyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasadaki 
hakkımı kullanacağım, söz vermeye mecbursu
nuz. 

HAYRI MtTMCUOtfLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, kısa bir mâruzâtını vardır arz et
meme müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Usul müzakeresi açmam icabe-
der Beyefendi o zaman. 

HAYRI MUMCUOÖLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, yerimden gayet kısa bir maruzat
ta bulunacağım, saat tutun bir dakikayı geçmi-
yceok bir mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Yerinizden buyurunuz, müza
kere a cumam. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Daha evvel 
ben istemiştim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Usul müzakeresi açmıyoruz 
Beyefendi rica ederim. 

HAYRI MUMCUOÜLU (Tekirdağ) — Sayın 
Baıkan, gayet vazıh, olarak ifade buyurdunuz. 
Bu divana intikal eden bir mevzudur, bir hâ
disedir dediniz. İsticalinizle Divan a.ksine karar 
verirse, bir üyeyi konuşmak hakkından mah
rum etmiş olacaksınız. İkinci olarak şunu arz 
edeyim : Politika ile sıkı sıkıya alâkalı dediniz. 
Politikanın gerek teknik gerek ıstnah mânasın
da hiçbir kanun politika dışında mütalâa edile
mez. Kanun genel bir kuraldır, ferdî ve sosyal 
faaliyetleri düzenler. Binaenaleyh polJtüka ile 
daimıa alâkalıdır. Lütfediniz, Senato Diva.nmm 
vereceği aksine bir hakak ihtimali nıeveud oldu
ğuna göre yanlış bir tatbikatla Senatcda bir 
üyeyi konuşma hakkından lütfen mahrum et
meyiniz. 

BAŞKAN — Divan benim görüşümü kabul 
ettiği takdirde de Anayasayı ihlâl etmiş olaca
ğımı hatırlatmak isterim. Mazur görünüz, söz 
veremiyeceğim. Söz sırası Sayın Öztürıkçtinemln, 
buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇtNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar, her Hükümetin gel
diği zaman yaptığı işlerden bir tanesi de ver
gilere kısmen de C'ba zammı öngörmektir. Bu
nun sebeplerinden bir tanesi hiç şüphe yok ki, 
bu Beş Yıllık Plânı hazırlıyan plâncılarımız ne 
yarA. memleketimizin hakiki envanterini bil
medikle" ıi içindir ki, bu plânın tatbikatında da
ima güçlükler göstermektedir. Bendenizce plân 
yakılmış, hazırlanmış, çizilmiş ve en nihayet 
Yüce Meclisten bir kanun olarak çıktıktan son
ra banım hedeflere ulaştırılması için yapılacak 
çarelere hor Hükümette ve her devirde oldu
ğu gibi, şüphesiz ki, bu kanunu da tatbik mev-
'kiinde olan hükümetler ilk lâhzalarda bâzı hu
suslarda zammı öngörmekte olduğu ve görece
ği gayet tabiîdir. Beş Yıllık Plânda ucuz istih
sal ilk hedeftir, diye bir slogan var. Evet 
«ucuz enerji sağlanması diye yapılmış çizilmiş 
ama bu ucuz enerjiyi istihsal etmek için hangi 
yollara başvurulması lâzımdır, bu yollar gös
teril m em htlr. İşte bu itibarla bâzı sayın üye
lerin; sağda, solda ve seçimlerde plân mı, yo*k-
sa pilâv mı sözünün tam yeri olduğu kanısın
dayım. Zira, vatandaş artık plân tatbik edile
cektir diye zamma karşılık korkarım ki, pilâv 
yerine bulgur pilâvını da bulamıyaeaktır. 

Plânın finansmanı için gelir kaynaklan kı
sır bırakılmıştır. Bunlardan ne şekilde gelir 
sağlanmalıdır V Bunlar plân hedeflerinde göste
rilmediği içindir ki, her hükümet plânın tat
bikatında -yegâne çıkar yol olarak zammı ön
görmektedir. 

Bâzı sayın üyelerimiz gaza yapılan zaım üze
rinde durdular. Grupumuzun almış olduğu bir 
karar gereğince zannederim ki, bir sayın üye
miz bu gaza yapılan zammın mühim bir kısmı
nın Köy İşleri Bakanlığınca su, yol, köy yolla
rına harcanması için bir önerge vereceklerdir. 
Hiç, olmazsa bu önergeye iltifat ederseniz, gaza 
yapılan zam ile bizatihi köylü içme suyunda, 
köy yollarında iştirak etmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu elimdeki liste
yi, 1929 yılından beri şu ana kadar yapılan 
benzin, gaz, mrtorin, mazot vo makina yağları
na aidolan listeyi, tetkik ettiğimiz zamıan da 
her devir bunu âdeta çıkar bir yol gibi bul
muştur. Yalınz bu listeyi tetkiık ettiğimiz za
man da bizi üzen noktalardan bir tanecil de 
1 . o . 1D57 tarihinde yerli petrolü koruma ga
yeliyle getirilen kanunda benzin, gaz yağı, ma-
zc.ıt ve mr-.ıkina yağları hakkında ithal malların
dan alman vergiler bil âhara ve 11 . 1 . 1961 ta
rihindeki kanunla ithal edilen mallarla yerli 
benzin, gaz yağı, motorin ve m az et gibi ürün
ler aynı seviyeye getirilmiştir. O halde biz 
şimdi kendi kendimize sormak isteriz. Bir ta
raftan bâzı partili arkadaşlarımız yerli ürünle
rimiz ne olacaktır diye her yerde konuşurlar, 
öbür taraftan ela yerli ürünleri baltalamak için 
ecnebi, yani İthal edilmiş olan mallardan alı
nan vergileri de yerli ürünler seviyesinde tut
mayı öngörecek kanunlar getirirler, diyecekler
dir 

Muhterem arkadaşlar Parlâmento da dâva
da samimî olmak lâzım ve samimî olunduğu ka
dar da müdafaa edilmesi lâzım. Her devirde ya
pıldığı gibi bu devirde de yapılan zam da ye
rindedir, zamanında gelmiştir. Yalnız Hükümet
ten istirhamım, bu zammın diğer saha ve vası
talara intikalinde sıkı tedbirler alsınlar. Sıkı 
tedbirleri ada.m akıllı takiıbetsİnler ki, vatan
daş gerektiği şekilde ezllmemelidir. Zira gaza, 
benzine zam yapılmadan bâzı uzak semtlere iş-
liyen vasıtalar zamları kendileri yapmaktadır. 
Belediye kanunu sarihtir. Bunu belediye reis-
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leri kontrol etmedikleri takdirde bu kamımı yü
rüten Hükümet sorumludur ve bunu silki sıfkı 
talkibetmıeterind dilerim. 

'Teşekkür ederim, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
MEHMET HAZER (Karış) — Sayın Başka

nım, usul hakkında 58 nci maddeye göre söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında'? 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, îç-

tüzükü yanlış tatbik ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Tüzükü mü? 
MEHMET HAZER (Kars) — Evet. 
BAŞKAN— Nasıl? 
MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade bu

yurun izah edeyim. 58 nci maddede sarihtir. 

BAŞKAN •— Buyurun efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

.arkadaşlar, bir kanun müzakere ©diliyor, müza
kerelerin sonunda da malûm olduğu üzere üye
nin oyuna müracaat edilecektir. Oy vermıe yet
kisine haiz olan ve bu heyetlin üyesi bulunan 
(herkesin mütalâa hakkını kabul etnuök tabiî
dir, Anayasa icabıdır, tatbikat kalbidir, mantık 
icabıdır. Anayasamız, bâzı üyelerin muayyen 
yerlerde, belirli hallerde oııütalâlarım taM'idet-
miştir. Fakat meclislerde hiçbir üyenin müta
lâa hakkı, fikir söyletme hakkı taihdidolunma-
ınııştır. Binaenaleyh; Sayın Başkanın esas hak
kında söz istiyen bir arkadaşımıza söz vermıe-
mesi hukuk kaidelerine külliyen aykırıdır vte 
Türkiye Cumhuriyeltd kurulduğu andan itiba
ren hiçbir mecliste bu gerekçe ile bir âza bu 
hakkından mahrum edilmemiştir. Artkadaşıönız 
bu hakkını kullanmak için İsrar etmiştir, bu 
kâfi görülmemiştir. 

Bir diğer sarih hüküm de tüzükümüzün 
58 nci maddesinde yer almıştır. 58 nci madde
nin son fıkrası şöyle bir hüküm vaz'etmiştir. 
(müsaade buyurursanız birinci folkrayı okuya
yım, sonra son fukrayı tekrar arz ederim. 

«'Usul hakkındaki konuşma istekleri, asıl 
mesele hakkındaki konuşma isteklerinden önce
ye almır.» Demek iki, usul esasa takaddüm edi-
yor. Öncieye alınıyor. 

«Usul hakkındaki konuşmalar; bir konu
nun görüşülmesine yer olmadığına, gündeme 
veya bu tüzük hükümlerine uyulması gerekiti-
ğine ilişkin olur. 

Bir üyenin usul haMondaiki teklifinin leh 
ve aleyhinde, ancak iki üye onar dakika söz 
söıyliyebilirier. Neticıede oya başvurulur.» 

Şimdi arkadaşım söz isföelmiştir. Esas hak
kında söz istemiştir, verilmlemiştir. Usul hak
kında saraihaiten mevcudolan bu kaildeiye rağ
men söz verilmemiştir. Anayasayı ihlâl ederim, 
Riyaset Divanı karar verse de ben bunu taltbilk 
•etmeim demeye hiç kimsenin hatkkı olmaımaiST 
gerekir. Hepimiz Anayasaya, kanunlara bağlı
yız. Riyaset Divanı ayrıca bunu tatbik etmekle 
mükellef bir makamdır. Tatbikle mükellef olan
lar buna riayet edeceklerdir ki, tatbik sırasın
da diğer üyelerden aynı mukabeleyi görsünler. 
Binaenaleyh Sayın Başkan, başka konuya ta
şınmıyorum meseleyi Sayın Başkan bir hissiMk 
içinde yanlış bir yola sapmıştır. Kendilerini 
ıtüzüik hükümlerine uymaya ve Senatonun bu
güne kadar devam edegelen tatbikatına hür-
ımetkâr olmaya davet ©diyorum ve hiç olmazsa 
ibu suretle rey verecıdk bir arikadaşumuziin müta
lâasını söylemesi için de fırsat verilmesinin lâ-
zîiîngeldiğini de Sayın Başkanın ifade etmesini 
bekliyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın izah ©Makileri 
konu bizim üzerinde bulunduğumuz konu ile 
birgûna alâkalı olmıyan bir konudur. Usul 
lıakkında söz nasıl istenir, usul hakkında müza-
Ikere nasıl açılır 58 nci maddemiz bunu göster
mektedir. Halbuki, bir üyenin, bir üyenin değil 
bir reisvekiliınin Anayasanın gösterdiği hüküim-
ler çerçevesinde ne şekilde hareket etmesi lâ-
zıimgeldiğine dair bir konudur ve halen Heyeti 
Uımumiyeye başkanlık yapan başkanınız Anaya
sayı anladığı şekilde tatbik etmek mecburiye
tindedir. Bu hususta gerekli izahat da verilmiş
tir, saygılarımla. 

MEHMET HAZER (Kars) — Anayasanın 
hangi maddesi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — 84 ncü maddesi, dinlideydiniz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Ne Anayasayı 

biliyorsunuz, ne kanunları biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Size öğretecek kadar biliyo
rum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Görüyoruz 
tatbikatınızı. Bana öğrenebilmeniz için senin 
daha çok »okumanız lâzım. (A. P. sıralarından 
Başkana böyle hitabedilmez, sesleri) 
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BAŞKAN — Size cevap vermeme durumum 
mâni. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Balkan, 
muhterem arkadaşlarımı; Sayın Başkanın bi
raz evvel bir üyeye söz vermemek 'suretiyle yap
tığı tatbikata izin verirseniz ben de ilişeceğim. 

BAŞKAN — Esas hakkında konuşacaksınız, 
Sayın Melen. Usul hakkında 'söz vermedim. 
Esas hakkında görüşeceksiniz. 

FERİD MELEN (Devamla) — Esasa girer
ken buna lüzum görüyorum, ihtiyaç duyuyorum. 
Günkü, çok önemli bir 'mevzu üzerinde ken'di se
çim çevreslinin görüşlerini anlatmaya imkân 
vermezseniz bu mevzuun münakaşası, müzake
resi tatmam olmuş sayılamaz, Sayın Başkanım. 
Ben bu tutumunuzu biraz keyfîliğe kaçan bir 
tutum olarak mütalâa etlerim. Bunu kaydet
meye m e c'bu ram. 

BAŞKAN — Anayasaya aykırı bir tutum 
yoktur Beyefendi. Lütfen esas hakkında görü
şün. Bu mevzu Heyeti Umumiycye gelecek ve 
ariz aımik görüşülecektir. Lütfen esas hakkın
da görüşün. 

FERİD MELEN (Devamla) — Bugüne ka
dar teamül budur. Bir üyeyi görüşme hakkın
dan mahrum ediyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, akar yakıta zauıı 
getiren 'bu tasarı ile bir arkadaşımın da işaret 
ettiği gibi; benzine 10 kuruş, gaz yağma 11 ku
ruş, .motorine 12 kuruş miktarmca litrede zam 
yapılmaktadır, kiloda zam yapılmaktadır. Bu 
yıl vergilere ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
mamullerine ve hizmetlerine başka zamlar da 
yapılmıştır. Rıhtım Resmi, ithalden alınacak 
Damga Resmi n!isbetinin artırılması, tekel ma
mullerine zamlar, şekere zam, 'bâzı Sümerbank 
mamullerine zam, kömüre zam, demire zam, 
elektrik ve 'diğer bâzı hizmet tarifelerine Hü
kümet veyahut da Hükümete bağlı teşekküller 
zamlar yapmışlarıdır. 

Muhterem arkadaşlar; hemen şunu arz ede
yim ki, A. P. Hükümeti bu zamları istiyerek 
getirmemiştir veyahut da istiyerek bu yola baş
vurmamıştır. Yalnız dikkatli konuşmak ihtiya
cındayım. Çünkü, 'bu ifade ile belki 'benim bu 
zamları tasvibettiğim gibi bir mâna çıkarmak 
istiyenler bulunabilir. Bugünlerde partimizin 
içinde bir fikir tartışması vardır. Bu fikir 
tartışması dolayısiyle dostlarımız çoğalmıştır; 

fırsat buldukça bizi iğnelemek istıyen dostları
mız vardır. Her sözümüze bir mâna vermekte
dirler. Nitekim, bu zamlar hakkında her han
gi bir şekilde konuşmadığım halde bir dergi 
benim bu zamları tasvibettiğiımi, bir basın söz
cüsüne, ımensübuna biz de Hükümette olsaydık 
'bu zamları yapardık şeklinde beyanat verdi
ğimi yazmış. Ben böyle bir beyanat verme-
•dim, böyle bir şey söylemedim. Bu sebeple 
bu zamlar hakkındaki görüşlerimi arz ederken 
'kendimi dikkatli konuşmak mecburiyetinde his
sediyorum. Bu sebeple tasrih ediyorum; ne 
kendim ne de gruptaki arkadaşlarım Millet 
Meclisinde olduğu gibi burada da bu . zamla
rın lehinde olmamışlardır, aleyhinde -olmuşlar
dır ve aleyhinde konuşmuşlardır ve aleyhinde 
de oy vermişlerdir. Burada da hiç şüphesiz bu 
zamların aleyhinde oy vereceğiz. Yalnız şunu 
arz edeyim arkadaşlar; eğer böyle düşünsem 
bunu açıkça ortaya koymaktan çekinen bir in
san da değilim. Her milletvekilin ve senatö
rün vazifesi de budur ve böyle olmalıdır. Bu
güne kadar zannediyorum ki, vazifemi bu şe
kilde yaptım. Nitekim, bundan bir müddet 
evvel Rıhtım Resminin artırılmasına aidolan 
tasarıyı burada ben müdafaa ettim. Çünkü, bu 
tasarı haklı idi, yerinde idi ve bu tasarıyı be
nim m ensub olduğum ve içinde bulunduğum 
Hükümet 'hazırlamıştı. Hükümette iken bir 
§ey yapıp arkasından gelip bunun aksini iddia 
etmek, hiçbir şekilde dürüstlükle kabili telif, 
siyasi ahlâkla kabili telif olan bir şey değildir. 
Bundan dolayı eğer bu -zamlar hakikaten yerin
de olsa bunu da A. P. li arkadaşlarla rekabete 
girerek 'bu zamları müdafaa etmekten çekin
mem, kim ne derse desin. 

Muhterem arkadaşlar, vergi reformu ya
parken hun'a benzüyen zamları vaktiyle biz de 
yapmıştık. Vergi reformu arasında Gelir Yer
gisi, Gider vergileri, Damga Resmi, Harçlar, 
Emlâk alım Yergisi ve saire gibi 'bütün 'bir ver
gi sistemini 1962 - 1963, 1964 senelerinde ele 
aldık ve geniş bir reformu gerçekleştirdik. 
Bu sayededir İki, biz vergileri altı milyarda 
bıraktık. Beş milyar küsur idi. Bugün, 1966 
'bütçesinde oniki milyar, onheş milyara çıkmış
tır. Bu reform sayesinde milî gelir üç senede 
yüzde 20 küsur nisbetinlde arttığı 'halde vergi 
hasılası yüzde yüzden fazla artmıştır. Bu o 
reform sayesinde olmuştur. Bu arada bir sıç-
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rama yapmak: mecburiyetinde olduğumuz için 
tekei maddelerine, akar yakıta ve Damga 
Resmine, ve saireye biz de bâzı zamlar getir
miştik. Yalnız şu farkla. Bu zamları arz etti
ğim gibi büyük bir vergi reformu içine sıkış
tırmıştık. Bir taraftan bu zamları yaparken 
diğer taraftan Gelir vergisinde en az geçim in
dirimini tatbik etmek, vergi nisbetlerini aşağı 
tabakada yani küçük mükelleflerin lehinde de
ğiştirmek suretiyle; nisbeti biliyorsunuz, asga
ri nisbeti % 15 den 10 a indirdik ve aşağıda, 
dilimleri genişlettik. Bu suretle zlraatte çalı
şan hizmet erbabını yergiden istisna etmek, 
esnafa ait bâzı muafiyetler getirmek suretiyle 
Gelir Vergisinden 400 milyona yakın 'bir ver
gi fedakârlığını da göze almıştık. Yani bir 
taraftan da maddelere zam yaparken, bir ta
raftan da Gelir Vergisinde dar gelirli, az gelir
li vatandaşların, mükelleflerin lehine yani iş
çiler, küçük esnaf ve memurlar lehine bâzı in
dirimler ve tahfifler, hafifletmeler de gerçek
leştirmiştik. 

Sevgili arkadaşlarım, biz bu vergi refor
munu Meclisten geçirirken bilmem arkadaşla
rım hatırlar mı, A. P. 11, bugün iktidara gelen 
arkadaşlarımdan bir iki arkadaşı minnetle an-
•ma'k isterim, bâzı hallerde buna taraftar idiler 
ama büyük kısmı gerek zamların, gerek ver
gi reformunun hattâ mükellefin lehine olsa da
hi şiddetle aleyhinde bulunmuştu ve k yamet 
koparmıştı. Zabıtları tetkik ederseniz ciltlerle 
zabıt bu türlü tenkid ve itirazlarla doludur. 
Ben aynı sözleri alıp bu zamlar do!ay:s'y!e 
A. P. li arkadaşlara tevcih edebilirdim. O gün 
söylediklerini, hattâ arkadaşlarımın isimlerini 
zikrederek siz şunu söylediniz, siz şunu söyle
diniz diyebilirdim. Ama, bu yola gitmekte fay
da yoktur. Çünkü o tarihte bu tenkidi erin 
haksız olduğuna kaani idim ve bunları kar
şılarken haksız olduğu için karşılıyordum. 
Haksız olduğuna kaani olduğum tenkidleri tek
rar ederek aynı duruma düşmek istemem. Bel
ki, bugünkü Hükümet de vaktiyle benim kul-
land-ğım müdafaaları kullanacaktır bu tenkld-
lere karşı bunu alırsam. Yani rolleri değişmiş 
olacağız. Nitekim, geçen gün dikkat ettim, 
Sayn Başbakan bütçenin tümü üzerindeki teıı-
kidlere cevap verirken, benim vaktiyle ver
giler mevzuunda yaptığım müdafaaları aşağı -

yukarı motanıo tekrar etti. Bunları aynen bi-
^ıııi arkadaşı ara karşı kullandı. 

akün terem. aruauaşiarını, umumiyetle bu 
verguer naKkmua yapuan tenkıüıer dünyanın 
ner pai'ıamentosunua Kıasx'K. üa^e g e ^ ^ n r . 
^.ynı sözleri ısıtırınız, bu zanuar i ıu ı ı sdua 
uisa nrıue evermen aynı tenkıdıerı ileri sürer
ler, Almanya da üa, ingiltere de de, Amerika üa-
aa, ımvtrye ue ue ouııa Karşı yapman uıuaa-
faaıar da klâsik ha.e gelmiştir. Bunlar dedi
ğim gıoı, bunu nalına unaK sauece oa* ıeuıaıa 
auşmeK olur ki, ihtiyaç duymuyorum. 

Yalnız burada bir nokta üzerinde dikkatle 
durmak lazımdır. Uunu vaKüyıe v*e tcurar ÜL-
uiijii.ni. üaniKaten iktidara namzet partilerin 
guiıun birinde sorum.u^uıv a^uıau ı^u ç a ^ a n 
iiuaniarın muna^eıette gayet au.ua tu omia.tuı 
ui^muır ve bugün A. P. sini bu vergilere bu 
ii.aJ.ar ağır ş a r l a r ıçer^iuvie ^a^ı a ^ ı , ^ oiv.. 
ouea hâdise de biraz budur. Muhafelette çok 
doy.edner. Yergi a.eyji.uvue çu.v iw.»v..„.*u...*r. 
ıJa seoepıe 'iktidara ge^dıkıerı zaman M I sene 
vergiden kaçtnar ve nınayet donup do.aşıp ou 
camian yapmaya nıec-our olduıar. f aka t ağır 
.şarlar içerısmae. Bu vaktryıe sorumsuz ko
nuşmalını oır neticesi olmuştur. Denıgiiıı g^oi 
jen de aynı hataya 'duşımıyeeegım. 

Umumiyetle arkadaşlarım Mecliste de işte 
va-Ltaıı vesgı.eı.' dana az âdildir vasıtasız ver? 
gLere müracaat etmek iâzımdır. Mademki zam 
yapmaya mecouruz, ded-ıer. 

Bunlar klâsik tenkidlerdir. Bir balkıma hak
lıdır oır Dakıma haksızdır. (Junvcu vasıtan va-
s.tasız vergi tasnifi, basında da görüyorum bu
nu, biraz geride kalmış şeylerdir. Bu modern 
anlayış karşısında böyle bir tasnife itibar et
memek lâzımdır. Ama, büsbütün de yer^z de
ğildir; değerlerini tam olarak da 'kayoetmiş 
değildir. Daha çok âdil vergiler ödeme ikti
darına hitabedebilen, bu iktidarı kavrıyabilen 
vergilerdir, çun^ü vergiıer.n rnLUeiıefm. gücü 
nisbetinde alınması lâzımdır. Vergi ödeme gü
cüne hitabedebilen vergi elbette ki vergi ödeme 
gücüne doğrudan doğruya hitabetmiyen ve 
kimin sırtında kalacağı belli olınıyan vergiler
den daha âdildir, doğrudur. Bunu tercih et
mek lâzımdır. Ama ekonomik hayat o kadar 
karışık bir hale gelmiştir ki, vergilerde bir 
inikas denilen hâdise vardır, kanun vardır. 

http://uiijii.ni
http://au.ua
http://ii.aJ.ar
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Vergi hangi hallerde verenin sırtında kalır bu
nu kesin olarak tesbît eltmeye bugün imkân 
yoktur. Rekabet şartları, arz talep gibi çeşitli 
şeylere bağlıdır. Hangi halde böyle olacağını 
uzun tahlil ve tetkikler neticesinde dahi kesin 
bir hükme varmaya da imkân ydktur. Faraza 
Bina Vergisi vasıtasız tor vergidir. Emlâk sa
hibinden alınır. Ama, bina darlığı, mesken 
darlığı varsa, kiracısına derhal yükliyebilir 
bu vergiyi. Binaenaleyh, vasıtasız bir vergi 
olduğu halde bunu binadan irat elde eden öde
memiş olur, yükler. Buna mukabil bir otomo
bil vergisi gümrükten alınırken vasıtalı bir ver
gidir. Herkes vasıtalı vergi diye tenkid eder. 
Ama, aslında lüks bir arabadır. Bunu ancak 
zengin bir insan kullanacaktır, bence en âdil 
bir vergidir, adı vasıtalı olduğu halde. Bu 
tasnif aslında biraz modası geçmiş bir tasniftir. 
Buna dayanarak tenkid yapmak belki az çok 
bir şey ifade eder ama, tamamen doğru olarak 
kabul etmeye de imkân yoiktur. Vergileri böy
le idari tasnif yerine her vergi gelirden, ka
zançtım yahut da onların donmuş bir şekli olan 
servetten alınır. Daha doğrusu şudur: Her saf
hada alınabilir. Bir servetin teşekkülü sıra
sında alman vergiler vardır. Yani serveti ekV 
ederken, kazanırken kazanç ve irat vergileri 
bunlardır, ikincisi, 'bizatihi servetten alman 
vergi1 erdir. İşte Bina Vergisi, Arazi Vergisi 
ya/hüt yabancı m emi ek eti erde doğrudan doğru
ya servet vergileri vardır. 

Üçüncüsü, servetin istihlâki sırasında, kul
lanılması sırasında alman vergiler vardır. Bi-
naenalyh, bir vergi sisteminin âdil olabilme
si. min bunu ahenkli bir sdkilde tevzi etmek lâ
zımdır. Çünkü, sadece servetin teşekkülü sıra
sında alırsanız, kavrıyamadığmız gelirler ola
bilir, hepsini kavrıyaraazsımz, bir ıkısmı dı
şında kalır, vergi sistemi âdil olmaz. Sadece 
servetten alırsanız yüksek nisbet'te vergi alma
ya mecbur olursunuz; kaçış çok olur. Sadece 
servetin istihlâki sırasında almış olursanız, 
orada da iste 'doğrudan doğruya iktidara hita-
bedemiyen haller olduğu için âdil olmaz. Bina
enaleyh, bunu o şekilde mezcetme'k lâzımdır 
ki, ıbir vergi sistemi içerisinde vergi tevzii âdil 
bir hale gelsin. 

Şimdi memleketimizde vergi tevziinin, sis
teminin âdil olduğunu iddiav etmek mümkün 

değil. Ben de vaktiyle vergi üzerinde çok ça
lışılmış tor insanm şahsan. Bilhassa Maliyede 
uzun zaman Gelirler Umum Müdürlüğü yaptım 
ve Gelir Vergisi reformu tahakkuk ederken 
1948, 1949, 1950 senelerinde o idarenin başında 
idim. O tarihten beri bu mevzularla uğraşan 
bir insanım, emeğim vardır. Ama, buna rağ
men elde etiğimiz neticenin parlak olduğunu 
iddia etmemize imkân yoktur. Çünkü, memle
ketimizin bünyesi buna müsaiıt değildir. Mo
dern vergiler ancak, modern vergi sistemiyle 
elde edilebilir. Modern vergileri bugünkü ik
tisadi, içtimai ve kültürel şartlar içerisinde 
•memldketime tam olarak oturtmak, tatbik et
mek ile netice almak mümkün değildir. 

Gelir Vergisini alayım. En mükemmel vergi 
Gelir Vergisidir. Gelir Vergisi mevzuuna gire
cek insanların ancak muayyen tor kısımmı bu 
vergi mevzuuna alaibiknişizdir, teknik seibepler
le, başka sebeplerle değil. Zirai ka
zanç 'bunun 'başında gelir. Nihayclt, 
1902 de zirai kazanca da teşmil ettik bir 
'başlangıç, -olarak. Esnafımız, tor milyondan faz
la sabit yerde iş -gören, ticaret erbabımız var
dır. Sadece bunların üç yüz Iküsur bini bugün 
gerçek kazanç üzerinden Gelir Vergisine 'tâbi
dir. Ötekiler, ya muaf tutulmuştur vergi dışı 
bırakılmıştır, veyahutta iptidai usullerle, gö
tünü usullerle, vergi alıyoruz. Çünkü, defter 
tutamaz, fatura tanzim 'edemez, Ibu şartlar için
de daha ıbir 'z'aman beklomek zarureti hâsıl ol
muştur. Bu durumuyla Gelir Vergisini, sistem 
olarak, Avrupa Gelir Vergisiyle mukayese 
ederseniz 'bir çoğundan ileridir. Bilhas
sa Belçika vergisi sisteminden çok ile
riyiz, Almanya'ya yakınız, Fransa ile 
yarışabilir. Ama, buna rağmen ımemle-
kette tam 'olarak tatbik 'edemediğimiz için ne
tice alamıyoruz, çaresiz vasıtalı vergilere git
mek mecburiyetinde kalıyoruz veya daha baş
ka götürü usuller tatbik etmek zaruretinde ka
lıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bir başka bakımdan 
da mütalâa etmdk lâzım bunu. Vergiler evvel
ce sadece Devletin ihtiyacı toan parayı bulmak 
için, vatandaşa yükletilen mükellefiyetlerdir, 
bütçe ihtiyacı için alınırdı. Vergi sistemi ancak 
bunun için kullanılırdı. Bu sebeple verginin 
âdil 'olması üzerinde duruldu. Vasıtalı, vasıta-
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sız vergilerin muayyen bir nisbet içerisinde 
'muvazene halinde bulunması arzu edilirdi. Ama. 
bugün vergiler Hükümetlerin bilhassa Devletçi 
'sistemde ekonomiye müdahale etmesinin birer 
vasıtası haline gelmiştir. Bugün 'ekonomiye Dev
let düzenlemek: üzere evvelâ vergi sisteminden, 
vergi mekanizmasından faydalanılmaktadır, her 
•memlekette. Konjonktür için vergiye müracaat 
edilebilir. Yükscik ikcnjoriktüıde 'enflâsyonu ön
lemek için vasıtalı vergilere müracaat zarureti 
hâsıl olabilir. Bu sebeple vasıtalı vergiler nisbe-
ti yükselebilir veyahutta bizim yaptığımız gibi 
bir ^memlekette sanayiin gelişmesini teinin ,et-
'mek için hüyük 'bir gümrük barajı kurulmak 
istenir, yüksek nisibette Gümrük Resmi alına
bilir. Vasıtalı vergilerin nisibeti bu sebeple va
sıtasız vergilerin niabotinden fazla olabilir. 
Bundan dolayı arz ediyorum, bir sabit nisbet 
tcslbit etmeye eskiden olduğu gibi imkân yok
tur. Vergi ibugün sadece vergi ihtiyacını kar
şılamak için değil 'aynı zamanda Devletin elin
de e'konctnik düzeni sağlamaik iein bir vasıta, 
sosyal düzeni sağlamak için ıbir vasıta, gelir da
ğılışını temin etmek: üzere bir vasıta olarak 
kullanılabilir. Bu sebepten dolayı hu tasnifle
rin, hu değerlenımelerin bugün artık kıymeti 
kalmamıştır. 

Şimdi tekrar mevzulumuza gelelim, biraz 
dağıttım. Hükümet, bu izamları, yani bu yıl ge
tirdiği zamları ıbiraz evvel işaret ettiğim gibi, 
istemiyerek getirmiştir. Daha 'doğrusu çok zor 
bir duruma düştüğü için getirmiştir. Benim 
görüşüm budur. Son yılda 'kabul etmek lâzım 
ki, memleket ciddî bir malî buhran içine girmiş
tir; durup dururken girmiştir. Bol mahsul 
okluğu halde, elde (büyük dış yardım 'olduğu 
halde, geniş imikânlar olduğu halde durup du
rurken ihmal yüzünden, teseyyüp yüzünden, da
ha doğrusu Hükümetin hu mevzulara gereken 
dikkati zamanında alâkayı göstermemiş olması 
yüzünden durup dururken memleket bir malî 
buhran içine girmiştir. Yani düz yoldan gider
ken şoförün dikkat etmemesi yüzünden nasıl 
bir araba bir batağa saplanırsa, ibizim bu yıl 
içine girdiğimiz malî buhran da bu yüzden doğ
muştur, ve hu vergi zamları -da bu yüzden gel
miştir. Bu mükellefiyatlerin millete yükletilme-
sine bu yüzden mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Kısaca işaret edeyim, bir defa üç yıldır 
bütçeler açık veriyor. Muhalefet olacak müte

madiyen şikâyet ettik. Bütçeler açıktır, dedik. 
Cevap olarak hayır değildir, denktir denildi. 
Ama, nihayet kesin hesaplar mey dana çıkınca 
bu açıklar saklanamaz hale geldi. Bir tanesi 
bizim zamamımızda tahakkuk eden açıktır; 
19G4 bütçesi açığıdır. Yalnız hu acık ihtiyari 
açıktır. Biz :bir ekonomideki durgunluğu gider
mek için bir müdahale yaptık ve bütçe masraf
larım artiîdık. Tedavül hacmini genişledik ve 
buhranı da atlattık. Bunu bütçe gerekçelerin
de de görürsünüz, yeni Hükümet de bunu te-
yideder, bütçe 1964 te altıyüz milyon açık vermiş
tir. 1ÖG5 te dokuz yüz küsur milyon açık ver
miştir. 1966 da yine bu miktara yakın. Hükü
metin iddiasına 'göre altıyüz milyon, fakat be
nim görüşüme göre bir milyar civarında bir 
nakit açığı olacaktır. Bu suretle üç, yılda biri
ken açık iki milyarı aşmıştır. Hükümet birin
ci sene açığı görmüş, ikinci sene devanı etmiş 
üçüncü sene yine devam etmiş nihayet kar 
topu gibi büyüye büyüye 2,5 milyarlık bir na
kit açığı ile Hazinemiz çalışmaya başlamıştır. 
Bunun neticesi ne oldu? Bilmiyorsunuz öde
meler yapılamadı, aylarca mütaahlıitler Dev
let kapılarında beklediler, istihkaklarını alama
dılar. Bu yüzden hattâ bir Maliye Bakanı ar
kadaşımız da, ifadeyi kullanmak lâzım, arkada
şıma kıyamıyorum ama, masusau bırakıp kaç
mak mecburiyetinde kaldı. 

Muhterem arkadaşlar, fiyatlar hızla arttı. 
Hükümetin takibettiği fiyat politikası, daha 
doğrusu fiyat politikasına gerektiği kadar 
ehemmiyet vermemesi; hattâ hatırlarsınız bir 
zaman değerli Başbakanımız, fiyat artışını sıh
hat alâmeti saydı. Zamanın Ticaret Bakanı 
onu teyidetti. Tabiî bu şekilde başıboş bırakı
lınca iki senede % 14 nisbetinde bir fiyat ar
tışı oldu ki, bu artık emisyon içine girdiğimi
zi gösteren bir alâmettir. Neyse, son zaman
da Hükümet de bunun vahametini anladı ve 
bir firenleme yapmak mecburiyet inde kaklı-
ki, bu firenlemenin de bir hayli mahzurları ol
du. Bu şekilde memleketin, dövizini eritmeye 
mecbur kaldı, bunları saymıyorum bütçe üze
rindeki konuşmalarda arkadaşım işaret etti
ler; zamanınızı almak istemiyorum. Bu durum 
karşısında muhterem arkadaşlarım, son sene
de Hükümet bütçeyi açık getirdi. Bütçe üze
rinde konuşan pek çok arkadaşlarım işaret et
tiler. Bir kısmı iki milyar, bir kıçnrı üç mil-
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yara yakın bir açıkla geldiğini ifade ettiler. 
İkibuçuk milyar birikmiş açığa, ayrıca ikibu-
çuk milyar bir açıkla gelen yeni bir bütçe kar
şısında Hükümet hakikaten bunun tedbirlerini 
almak mecburiyetindeydi. Yani Hükümet iki 
şık karşısında kalmış bulunuyordu. Birisi ya 
böyle devam etmek, bütçe açıklarını bundan 
evvelki iki senede yapıldığı gibi Merkez Ban
kasından karşılamak, acık finansmanı yolu
na gitmek, yani tedavüle yeni para çıkarmak 
suretiyle karşılamak. Bu bir yoldur. Ama en 
kötü yoldur. O da vergidir; çünkü o da lıal-
b n cebinden, alınmış bir paradnr. Fakat en f?ay-
riâdilidir. Ya bunu yapmak mecburiyetinde 
idi veyahut da vergilere başvurmak mecbu
riyetinde idi. Hükümet bence iki kötüden bi
rini tercih etti. Yani ehveni seri tercih etmiş 
durumdadır burada. Burada yapmış olduğu eh
veni serdir. Bundan dolayı gazeteciler vergi 
zammını müdafaa, etti elemezlerse şunu söy-
liycccğim; Hükümeti tebrik etmek lâzım. Çün
kü bunu yapmayıp, geçen sene, evvelki sene 
yaptığı gibi daha kötüsünü yapabilirlerdi. 
Emisyona devam, fiyatlar artacak bu kimin 
sırtında kalacak? Tabiî en fakir zümrenin, 
işçinin v.s. nin. En kötü bir vergi yolu ile bu
nu yapabilirlerdi. Bunun yerine vasıtalı ver
giye müracaat yolu ile bu meselenin içinden 
çıkmak istedi. 

Muhterem arkadaşlar, bu duruma nasıl gel
dik, izin verirseniz birkaç cümle ile buna işa
ret etmeli isterim. Biraz evvel de temas ettim. 
Vaktiyle vergiler aleyhinde yapmış olduğu 
çok şiddetli tenkidler dolayısiyle Adalet Par
tisi iktidarı iki sene müddetle vergiden kaçtı. 
Filvaki Hükümet Programının bütçe gerekçe
lerinde vergi reformundan bahsediyorlardı, 
esastan bahsediyorlardı. Ama, fiilen bugüne ka
dar bu son zamlar gelinceye kadar her han
gi bir vergi tedbiri almaktan kaçındı ve zan
nedildi ki, mevcut vergilerle artan masraflar 
karşılanabilir ve iş böyle yürütülebilir. Birisi 
bu kaçınma hadisesidir. Bu vaktiyle yapılmış 
olan sorumsuzluk ve bu tenkidlerin meydana 
getirdiği psikolojik bir olaydır. Bunu bir se-
bebolarak kabul etmek lâzımdır. İkincisi; cid
dî bir masraf politikası maalesef takibedeme-
di. Bizim masraf politikamızı çerçevelemeye ye
niden hükümetlerin ihtiyacı yoktur. Vaktiyle 
olurdu ama, bugün elimizde bir plân vardır, 

Beş Yıllık bir plân vardır. Her sene giderlerin 
tavanlarını tâyin etmiştir bu plân. Hangi sa
hada ne harcanacaktır, bunun nispetlerini tes-
bit etmiştir, tavanlarını tesbit etmiştir, tâyin 
etmiştir. Binaenaleyh; hükümetler bu tavan
ları aşmamak suretiyle bir masraf politikası
nı rahatlıkla yürütebilmek imkânına sahiptir
ler bugün. Ama, gördük 'ki, hükümetler bu ta
vanlara dikkat etmedi ve gelişi güzel bir mas
raf politikas takibetti. Her sene bütçeden son
ra gelen ek ödenek kanunları gördünüz. Bil
hassa bu sene, sadece 1003 senesinde bir mil
yar liranın üzerinde Hükümet ek ödenek almış
tır. Bu sıkı duran, bir p liiıika değldir, mas
rafları sıkı tutan bir politika delildir. Bu ge
niş işleri oluruna birakan bir masraf politika
sıdır. 

Muhterem arkadaşlar dünyanın her yerinde 
olduğu gibi bizde de öyledir. Parlâmento biraz 
masrafçı olur. Parlâmento, vatandaşların, seç
menlerin arzularını gerçekleştirmek için gelen 
baskı gruplarının tesiri ile her türlü masrafı ra
hatlıkla kabul eder, teklif eder. Bu sebepledir 
ki, vaktiyle bütçe hakkı Meclise ait olduğu halde 
son 20 seneden beri bilhassa, İkinci Dünya Har
binden sonra, artık bütçe hakkı Hükümete intikal 
etmiştir, dünyanın başka yerlerinde. Bizim de 
Anayasamızda bâzı tahditler vardır ama, üzün
tü ile arz edeyim şahsan benim de mesuliv>tiııı 
var. Biz kısmayı yapamadık. Faraza milletve
killerinin masraf kanunu teklifi, hakkını 
kaldırmak lâzımdır. Pek çok memleketlerde ar
tık bu kalkmıştır. Bu sorumsuzluk içinde milyon
larca liralık masraf kanunu rahatlıkla bir - iki 
imza ile teklif edilip kolaylıkla yürütülüp çıkar
mak mümkündür arkadaşlar tarafından ve bunu 
bizim Parlâmentomuz yapmıştır. 1965 yılında 
Sayın Ürgüplü Hükümeti zamanında bu Parlâ
mentodan 1,5 milyar liralık maraf kanunu 
çıkmıştır. Süratle çıktığından kimse farkında 
olmadı. Hükümeti aradım gelsin sahibolsun de
dim, hayır kimse çıkmadı. 1,5 milyar Devleti 
yük altına sokan dört tane kanun bu Parlâmen
todan çıkmıştır. Hiç. kimse sahibolmamıştır. Ya
ni üzerimde vazife olmadığı halele, arkadaşla
rım şahittir, zaman zaman ben çıkıp müdahale 
yapmışımdıı*. Bunları kabul ediyorsunuz ama, 
bunların faturasını kim ödiyecektir? Bunları ya
rın millete ödeteceksiniz. Bu Hazine tükenmez 
bir şey değildir, demişimdir ama, çıkmıştır ve 
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bugünkü müşkülâtın, bugünkü buhranın bence 
esas kaynağı 1965 te Parlâmentomuzun bu şekilde 
sorumsuz davranışı olmuştur. Mesuliyet mevki
inde bulunduğum zaman, arkadaşlar belki de bık
mışlardır benden ama, her masraf artışında hu
zurunuza dalma çıkmış ve bunu önlemeye gayret 
etmişimdir. 

Arkadaşlar bizde Bütçe komisyonları da va
zife yapmıyorlar. O halde Hükümet kaçar, kötü 
kişi olmak istemez, Bütçe Komisyonu da vazife
sini yapmaz, milletvekili de kendi seçmenine hoş 
görünmeye mecburdur masraf kanunu da ra
hatlıkla çıkar. Arz ettiğim gibi, bir sebep de bu
dur. Bunun sorumluluğunu da izin verirseniz 
iktidara yüklemek mecburiyetindeyim, bizim clah-
limiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımız muhale
fette iken tasarruflardan çok bahsediyorlardı. Ben 
hatırlıyorum, benim burada otomobilimin hesa
bını soran birçok arkadaşa rasladım. Mütema
diyen tasarruftan bahsediyorlardı. Ama bakı
yorum; iki seneden beri bu kubbenin altında ar
tık tasarrufun sözü edilmez oldu, bilhassa iktidar 
partisi tarafından. Tenkid etmek yalnız muhale
fetin vazifesi değildir. Muhalefetin tenkidlerini, 
kabul edin ki müessir de olmaz. Efendim muha-

asıl iktidar partisi mensuplarının tenkididir ki 
müessiriyet taşır, etkili olur ve belki pek çok 
kötülükleri önler. Ama iki senedir bir tek arka
daştan tasarruf sözünü duymuyorum. Tatvan'a 
demiryolu açılmıştı, dört - beş kutu İstakoz götür
müşler, burada saatlerce tartışılmıştır. İstakozun 
Tatvan'a gittiğinden vekil arkadaşımızın malû
matı yoktu, burada çıktı izahat verdi Sayın Alp-
iskeu.de1*. Ama, şimdi bakıyorum her açılışta 
üç yüz, dört yüz, beş yüz bin lira veyahut da yüz
sün lira gibi büyük masraflar oluyor, katarlar ha
reket ediyor, bakanlar, milletvekilleri, umum 
müdürler vazifelerini bırakıp gidiyorlar. Bunun 
bir tek tenkidini yapan arkadaşa raslamadım. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — O da 
ola en V, o da ol^c^k. 

FERİD MELEN (Devamla) — Bilmiyorum, 
yani hakikaten bunu vazife saymak lâzım değerli 
arkadaşlarım. Banlar sadece muhalefetin vazi
fesi değildir. Arz ettiğim gibi muhalefetin yap
tığı tenkidlcrde, bizdeki bâzı alışkanlıklar se
bebiyle, belki de muhalefetin suiistimali' olınak-

l tadır, her şeyi tenle!d etmesi bu işin nihayet ta-
I dmı kaçırmaktadır; o yüzden umumiyetle değer

siz sayılmaktadır ve etkisiz olmaktadır. Asıl ik
tidar partisinin tenkidleri, müdahalesidir ki 
bu saydığım şeyleri önler. Arz ettiğim gibi size bir 
bakan söyliyeceyim, ismini söyiemiyeeeğim: vak
tiyle sizin Hükümetinizde bir binada otururdu, 
iki odası bakana ait idi. Bana diyorlar ki, ben 
gitmedim. Şimdi bu katın tamamını bakan işgal 
ediyor. Bir odası kendisinin bir de intizar odası, 
şimdi kendisinin yatak odası, misafir odası, intizar 
odası, istirahat odası; kocaman bir katı işgal et
miş. Tahinin ederim ki arkadaşlar o bakanlığa 
giderler. Bunu görmek lâzım. 

ÖMER LCFİ BOZCALI (İzmir) — Kimdi 
o bakan biz de bilelim. 

FERİD MELEN (Devamla) — Zamanı gel
diğinde söylieyceğim, bu mevzuun arasına sıkış
tırmak istemiyorum. Sadece işaret edeyim. Bu 
Meclisin içerisinde dahi büyük israf vardır, her 

I şey sebil kaidedir, elektriği sebil halindedir, su 
j sebil halindedir, kâğıt ve zarfı sebil halindedir,. 
1 burada dahi büyük israf vardır. Ben vaktiyle 

hatırlarım, bunu bir defa daha anlatmıştım, Mül
kiyede okuduğumuz zaman müdür Babanzacle 
Şükrü Beve müracaat ettik. Bize çamaşır fil ân 
vermemişlerdi o sene; tahsisat yok yalnız bunu 
bir tedbirle halledebiliriz dedi. Elektriklerinizi 

I çıkarken açık bırakıyorsunuz, muslukları açık 
bırakıyorsunuz, bunlara dikkat ederseniz vani, i 
odada kimse yokken elektrikler yanmazsa, kulla
nılmadığı zaman musluklar açık olmazsa bir ta
sarruf yapabiliriz. Seferber olduk tasarruf yap
tık birer gömlek ile birer çorap verdiler yüz öğ
renciye bu tasarruf sayesinde. Bakın dediğim 
gibi bu aslında ufak bir şeydir ama, bir zihni
yet meselesidir ve bizim memleketimizde tasar
ruf fikri aslında pek inkişaf etmiş değildir. 
Çünkü aileden başlar, bizde de aileden başlama
sı lâzımdır ama, Hükümetten tasarruf istiyen 
Meclisin de tasarruf :vTapması lâzım, evvelâ ken
disinin riayet etmesi lâzım, ondan sonra, istemesi 
lâzımdır. Ama yıllardan beri tasarruf kelimesi 
artık bu kubbede tekrar edilen, belki lûgattan 
çıkarılan bir şey oldu. Rahatlıkla her gün resmi 
kabullere gidiyoruz, büyük bir suiistimal halin
dedir. Ziyafetlere gidiyoruz, büyük bir suiisti
mal halindedir. Biz de gidiyoruz, zaman zaman 
davet ediyorlar iştirak ediyoruz. Böyle fakir, bir 
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milletin bu kadar büyük alayişe tahammülü yok- I 
tur. Diyeceksiniz ki, siz yapmadınız mı, ben sali
sen çok büyük dikkat ediyordum. Senede bir de
fa yaptım Maliye Bakanlığı olarak o da ancak 
yabancıları çağırmak zarureti hâsıl olduğu için. 

Muhterem arkadaşlar, bir ikinci husus, yani bu 
vergi tedbirlerinin alınmasına sebebolan hâdise
lerin bir diğeri İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
reorganizasyonu için bugüne kadar ciddî bir 
çalışma yapılmamış olmasıdır. Buna başka ar
kadaşlarımız da temas etti. Bir kanun çıkardık, 
bu kanunu ciddiyetle tatbik etseydi bugün İk
tisadi Devlet Teşekkülleri kendi yatırımlarını 
karşılamak üzere daha fazla fon yaratmak im
kânına sahibolurlardı. Ama görüyoruz ki, bu da 
ağır aksak yürümektedir ve bunun yükü niha
yet bütçeye gelmektedir. İktisadi Devlet Te
şekkülleri fon yaratamayınca onun yatırımları 
için halktan vergi almak zaruretinde kalıyoruz 
ki bu da haksızdır, yanlış bir politikadır asgari. 

İktisadi Devlet Teşekküllerine 440 sayılı Ka
nunla muhtariyet de verdik arkadaşlarım. Ken
di tarifelerini ekonomik, iktisadi şartlara göre, 
piyasa şartlarına göre kendileri serbestçe tâyin 
ve tesbit edeceklerdi. Yani gerektiği zaman bir 
İktisadi Devlet Teşekkülünün mesul organı 
pekâlâ fiyatını artırabilecekti. Fakat bilhassa 
1965 yılında yani Sayın Ürgüplü'nün bir emriyle 
kanunun verdiği bu yetkinin uygulanması 
maalesef son zamanlara kadar durduruldu. İk
tisadi Devlet Teşekkülleri şartların gerektir
diği anda tarifelerine hâkim olamadılar. Zam
lar veya tenziller yapamadılar. Bu yüzden ele 
birçok zararların ve açıkların birikmesine se-
beboldular. 

Muhterem arkadaşlar, bir diğer sebebe biraz 
önce de işaret ettim. Plânın istikrar ilkesinin 
ciddî olarak üzerinde durulmamış olmasıdır. Fi
yat artışlarını Hükümet âdeta bir zaman için 
müsamaha ile karşıladı. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar üzerinde duru-
labilecek sebeplerdir. Yani biz bu zamların ya
pılmasına neden mecbur kaldık. Eğer bu hatalar 
yapılmasaydı ben kaaniim ki, Hükümet bugün 
çok kaçtığı bu vergi tedbirlerine müracaat lü
zum ve zaruretinde kalmıyacafctı. Neler yapı
labilirdi; bir defa gider bakımından plân esas
larına mutlak olarak uyulabilseydi, Hükümet 
tavanlar içerisinde kalabilseydi bu zamlara git
meye mecbur kalmazdı. 

Yalnız bu arada insafla bir şeyi mütalâa et
mek lâzım, bizim plânımızda masraf artışı için, 
cari harcamalar artışı için tesbit edilen bir nis
pet var, yüzde 3 tür, bu nispet iyi hesabedil-
memiştir. Yani yüzde 3 içine sığdırmaya, geliş
me cari masrafları dediğimiz millî eğitim ve 
sağlık masraflarını bu kalıp içine sığdırmaya 
imkân yoktur. Belki İkinci Beş Yıllık Plânda bu 
sahada bir rötuş yapmak lâzımgelir, ama bu ni
hayet yüzde 4, nihayet yüzde 5 ten fazla olmaz. 
Böyle bir nispet tesbit edildiği ve bunun içinde 
kalındığı takdirde bir muvazeneli maliye politi
kası takibetmek kendiliğinden imkân dâhiline 
girer ve hükümetleri yormaz. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin imkânları ve fiyatları arz ettiğim 
gibi serbest bırakılabilirdi. Ve bunların zama
nında zam yapmalarına imkân verilseydi, fara
za vaktiyle iki sene evvel şekere 25 kuruş zam 
yapılmasına imkân verilseydi bugün 50 kuruş 
zam yapılması zarureti olmıyacaktı. 

Tekel maddelerine de böyledir. Maliyet artış
larını takibetmeye mecburuz. Onun altında ka
lırsak gayriiktisadi bir şey olur ve bir zaman 
geçirirsek zararlar birikir. Ö zaman bir kurtfş 
yerine geçen zaman ölçüsünde iki, üç kuruş zam 
yapmak gibi bir mecburiyetle karşı karşıya ge
liriz. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir tedbir ver
gi reformudur. Konuşmamın başında da arz 
ettim; biz vergi reformuna başlamıştık ama 
ömrümüz vefa etmemiş, tamamlıyamaimıştık, 
noksanları vardı. Bunu basından beri yani ilk 
Hükümet Programı okunduğundan beri daima 
temenni ettik. Hükümetin bu vergi reformu 
üzerine eğilmesini ve bunu süratle bitirmesinin 
zaruretini ileri sürdük ve her defasında Hükü
metten müspet cevap aklık. Vergi reformuna 
devam edeceğiz, dendi. Ama, bugüne kadar ya
pıyoruz, yapacağız çalışıyoruz dan ileri giden 
birşey olmadı. Bu vergi reformunun noksan 
kısmı biliyorsunuz başta zirai kazançlardır. 
Gelir Vergisini zirai kazanca evvelâ Millî Bir
lik idaresi 1961 de teşmil etmişti. İlk tatbikat 
senesi güçlükleri 'sebebiyle bu uygulama Meclis 
tarafından çıkarılan bir (kanun ile durdurul
du. 1962 de getirdiğimiz kanunla tekrar zirai 
kazanca teşmil ettik, ama bu defa daha mah
dut bir ölçüde. 

Muhterem arkadaşlar, Gelir Vergisinin zi
rai kazanca tatbiki bir bakıma zaruridir. Fa-
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kat güçtür, bunu kabul etmek lâzımdır. Fa
kat memleketimizde bu güçlüğü yenmeye oıee-
ıburuz, âdil bir vergi sistemini iyi işliyen bir 
vengi sistemini kurabilmek için. Gelir Vergisi, 
bildiğiniz gibi, bir mükellefin bütün kaynaik-
lardan elde ettiği "kazançlarını bir araya geti
rerek toplamı üzerinden müterakki nisbette 
bir vergi alınmasını sağlar. Bizde yaıkm zama
na kadar zirai kazanç bunun dışında kalmış
tır. Bir defa müterakki vergi tarifesini tat
bik etmeye imkân kalmıyordu, bir. İkincisi ver
gi ziyamı teşvik eden bir hâdise idi. Çünkü 
Gelir Vergisinin bir duvarı aşıla/biliyordu. Bir 
çok mükelleflerden, birkaç işi, bu arada meselâ 
pamuk ziraatiyle mensucat işini bir arada ya
pan insanlar vardır. Ziraati vergi dışında bı
raktığımız takdirde bu şahıs sanayiden elde et
tiği kazancı rahatlıkla öbür tarafa aktarıp 
muafiyet sınırı içine girip vergi dışına çıkma
sı kabildir. Biz bu sebeple tarımı vergilendirir
ken Vergi Reform Komisyonumuzun tavsiye
lerine uyarak büyük işletmeleri behemehal Ge
lir Vergisi sistemine almakta büyük fayda gör
dük. Va'ktiyle Plânlama bir mütehasisıs getirt
mişti, Caldor ismimde. Şunu kaibul etmek lâ
zım gelir ki, geçen gün Başbakan da ifade etti, 
•memleketimizi iyi tetkik etmeden, şartlarını bil
meden daha çok Cenubi Amerika 'gibi ıneunle-
ketleıdeki şartları göz önünde bulundurarak 
bir rapor hazırlamış, vermişti. Tavsiye ettiği 
vergi sistemi bizim tanziımatdan evvel terk et
tiğimiz vergiye benziyen tevsii bir vergi sistemi 
idi. Bizim mütehassıslarımız bunu hiçbir suretle 
kabili tatbik görmediler ve bıraktık. Biz şunu 
tatbik ettJk 'tarımda. Büyük işletmeleri Gelir 
Vergisine ıtabi tutmak, orta işletmeleri tahrire 
dayanan Emlâk Vergisi gibi bir vergiye tabi 
tutmalk, küçük işletmeleri ki, aşağı - yukarı 
yüzde 80 den fazlasını teşkil eden memleketi
mizde, küçük tarım işletmelerinin elde ettik
leri kazanç bizim Gelir Vergisi dışında bırak
tığımız en az geçim indirimi haddinin altında 
kazançtır, (bunları da tamamen vergi dışı bırak
mak. Bizim Hükümetimiz böyle bir şeyi tercih 
etti ve Gelir Vergisini tatbik ettik, Emlâk 
Vergisini de Meclise getirdik. Arz ettiğim gibi 
ömrümüz vefa etmedi, çıkaramadık. Şimdi, bu 
durumda ya Hükümet Emlâk Vergisini süratle 
çıkaracaktır bütün orta işletmeleri tahrire da
yanan bir vergiye tabi tutacaktır veyahut da 

tercih ediyorsa, bu bir takdir işidir, mütehassıs 
işidir, bâzı arkadaşlar tavsiye ederler, Mecliste 
de, burada da; dönüm başına bir götürü vergi 
almak suretiyle ya beyan esasına dayanan ve-
yahutta sayım esasına dayanan bir vergiyi 
süratle tahakkuk ettirmektir. Aslında bu vergi 
zannedildiği kadar milyarlar getirmez. Biz 
vaktiyle Toprak Mahsulleri Vergisi tatbikatın
da da gördük. Bu tarımdan alman vergi, baş
ka memleketlerde de böyledir. Keçiboynuzu-
na benzer, hani birçok 'keçiboynuzu çiğnersiniz, 
hâsıla bakımından bir şey getirmez ama sosyal 
adalet bakımından zaruridir. Mükellefiyetleri 
plân esasına göre sektörlere dağıtmak bakımın
dan zaruridir. Bahemahal bunu gerçekleştir
mek lâzımdır. 

Bizim için hakikaten bunu gerçekleştireme-
den, tahakkuk eittiremeden mesuliyetten ay
rılmamız bir hicran -olmuştur. Bunu yeni Hü
küm etten daima temenni ettik, bugün de temen
ni ediyoruz, süratle hunu gerçekleştirmelidir. 
Hiç >olmazsa Emlâk Vergisinden (tarım saha
sında çok değil ama, beşyüz milyonluk bir ge
lir sağlamak mümkündür ve bunu kolaylıkla 
alabiliriz. Memleketimizde biliyorsunuz sos
yal cereyanlar akımlar da mevcuttur. Bâzı
ları bilerek veya Kr-coğu da bilmiyerek bu sa
haya haksız tenkidler tevcih etmişlerdir. Bu 
suretle bu itirazları da önlemiş kapatmış oluruz. 

Yalnız burada Hükümete bir tavsiyem var
dır, geniş bir yatırım indirimi tatbiki!' şartı 
ile çiftçiye makin a almak istediği takdirde 
bunu kred'j ile teşvik ettiğimiz gibi vergi ile 
de teşvik edeceğiz, icabında kazancının yüzde 
70 ini seksenini, yatırım indirimini, vergi ile. 
Filvaki yüzde kırk olarak kabul ett 'k ama 
bunu yüzde 70 e seksene de çıkarabiliriz. Hiç 
olmazsa bu sayade memleket tarımı, süratle 
makinalaşmış ve istihsal vasıtalarına kavuş
muş olur. Memleket ekonomisi bakımından 
büyük kazanç olur. Bu takdirde vergi belki 
nazari kalır, ama hiç 'olmazsa vergi böyle 
bir fonksiyonu ifa etmiş olur. Binaenaleyh 
ziraat sahasına behemahal teşmil etmek lâzım. 

Muhterem arkadaşlar Gelir Vergisinde be-
yananmeli zümrenin genişletilme^! lâzım. Ben 
şahsan bunu şöyle tasavvur ediyorum. Her 
iki senede bir yüzbin mükellefin götürü sis
temden beyanname usulüne yani gerçek ge-

-m-



O. Senatosu B : 43 9 . 3 . 1967 O : 1 

lir esasına dayanan usule getirilmesi:' ve bu 
suretle Gelir Vergisinin hem hâsılasının 
artırılması, hem de kontrolünün, Gelir Ver
gisi kontrol sisteminin işlenıesinün teminidir. 
Aşağı - yukarı beş altı yüzbin esnaf 'bugün 
Gelir Vergisini takdire dayanan esaslar üze
rinden verir. Bir defa takdirde biraz ileri 
gittiği takdirde büyük bir ihyanla karşı kar
şıya kalırsınız.. Mükelleflerin feveranına hiç
bir demokratik idare dayanamaz, mukave
met edemez. Bu yüzden takdirler daima aşa
ğıda kalır. Takdimleri aşağıda tuttuğumuz 
takdirde hâsılası az olur ve vergi adaletini 
ihlâl eder. Bu sebeple her yıl hiç olmazsa yüz-
bin mükellef beyanname sistemine alınmalı
dır. Bunun bir faydası da memlekete yavaş 
yavaş defter tutma, fatura tanzimi sistemini 
teşmil etmiş oluruz. Bunu bütün mükellef
lere yayamadığımız takdirde, yani bütün ka
zanç erbabı defter tutmadığı, fatura tanzim 
etmediği takdirde Gelir Vergisinin kont ro
lün a imkân yoktur. Bugün yapılmakta olan 
kontrollar maalesef müessir bir kontrol de
ğildir. Bu sebeple, Yunaninstan İkinci 
Dünya Harbinde o iç ihtilâllerden sonra 
bir aralık Hükümet kuvvetleriyle bunu yap
mıştır. Ama orada bir kanun çıkarmış]a.r-
dır, büyük grevler olmuştur ve hattâ ihtilâf 
olmasına ramak kalmıştır. Ama ordu kuv
vetini kullanarak her dükkânın önüne bir, iki 
tane jandarma dikerek bu defter tutma usu
lünü yerleştirin!"'s!erdir, bir merhalede bunu 
yapmışlardır. Tabiî böyle bir sistem tavsiye 
etmiyorum ama bunun süratle yapılması lâ
zımdır. Ve bilhassa fatura kullanılmasını sağ
lamak lâzımdır. Ben şahsan tasavvur ediyor
dum bir kanun getirmeyi. İcabında ağır ce
zalar da koymak lâzım. Bütn alışverişler, 
mübadeleler behemahal bir vesikaya dayatıl-
malıdır ki, kontrol ve murakabe mümkün ol
sun. Bugün büyük hür sınai müesseseye gi
den bir hesap uzmanı, eğer o sınai mües
sese defter tutmıyan bir bakkalla, mükellefle 
alış - veriş ediyorsa ve yahut da tarım iş
letmesiyle alış - veriş ediyorsa o vakit sınai 
müessesinin göstereceği"! kayıtlara itibar et
mekten başka bir çare kalmamaktadır, bulun-
mamaktadrı. Çünkü, karşı tarafta, teşvik ede
cek bir vesika mevcut değildir, kayıt tutmaya 
da mecbur değildirler. 

Muhterem arkadaşlar, Belediye Gelirleri Ka
nununu Hükümet vadetmiştir, süratle getiril
melidir. Şehirler süratle inkişaf ediyor, umumi 
bütçeden yardım yapmaya mecbur kalıyoruz. 
Düşünün bir şehirde, İstanbul giöi bir yerde 
dahi tetkik ettim ben, evinin önünden asfalt yol 
geçmesini istiyor, fakat bir metre kare asfalt yo
lun masrafına iştirak etmemektedir. Yani bir ev 
sahibinin vereceği vergi evinin önünden geçecek 
asfaltın bir metre karesini karşılıyacak, kadar da
hi değildir. Şehir halkına bu kadar da bedava 
hizmet götürülınez. Bunun mânası şudur. Bütün 
Türkiye fakirinden, köylüsünden alıyorum götü
rüp şehirliye hizmet yapıyorum, bu yanlıştır. Ma
hallî hizmetin karşılığını o hizmetten faydalanan
lar vermelidir. Bu sebepten bizini çok eskimiş 
olan, bugün belediyelerin personel masrafını da
hi karşılamaya yetmiyecek olan Belediye Gelirle
ri Kanunu ile bunu başarmaya imkân yoktur. 
Süratle bunu Hükümetin getirmesi lâzımdır. Ay
nı zamanda bütçenin yükünü de hafifletiriz. Çün
kü mahallî idarelere bütçeden yüzlerce milyonluk 
yardım yapmış oluyoruz. Malî tevzin kanunu da 
yine buna yarıyacaktır. 

Vergi ziyamı önlemeyi matuf tedbirler de yi
ne süratle ele alınması ve tahakkuk ettirilmesi ge
reken mevzulardır. İşte fatura mecburiyeti, def
ter tutma mecburiyeti, kontrol sisteminin geniş
letilmesi, kontrol teşkilâtının kuvvetlendirilmesi, 
mükellefleri birbirine kontrol ettirmek ki, bizim 
daha çok güvendiğimiz nokta bu idi arkadaşla
rım, eğer serbest hesap uzmanları müessesesini 
kurarsanız mükellefleri birbirine kontrol ettirme 
imkânını bulursunuz. Ben eminim ki, biz kontrol 
sistemini kuvvetiendirirsek bir milyarın, bir'buçıık 
milyarın üzerinde bir vergi ziyamı önlemiş olu
ruz ve bu türlü vergilere gitmeye mecbur kalma
yız. 

Vergi teşkilâtımız da maalesef bugünkü ver
gileri yürütecek halde değildir. Diğer memurlar 
arasında birçok memurlar çeşitli zamlar almıştır; 
hâkim tazminat almıştır, doktor tazminat almış
tır ama, mum dibine ışık vermemiştir, maliye me
muruna 'bir şey verilmemiştir. Ben de başarama
dım bunu, çünkü maliyeye ait bir kanun getirdi
ğiniz takdirde bütün bakanlıklar, üşüşmektedir
ler. Bu yüzden maliyede, merkez hariç memur 
kalmamıştır. Maliye memur yetiştirir, üç sene 
sonra başka daireler çekip alırlar. Buna da bir 
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çare bulmak lâzım. Teşkilât da kifayetsizdir. Zi
raat sahasına teşmil edelim diyoruz; beyanname
leri alıp tetkik edecek kimse yok. Vergi alınamaz 
şüphesiz. Evvelâ teşkilâtı kuvvetlendirmek lâzım. 
Bu da bir noksandır. İki yıldan beri Hükümet bu
na da el atmamıştır ve bunu da ihmal etmiştir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin finansmanı 
için Merkez Bankası kaynaklarına müracaat edil
mesi imkânlarının ortadan kaldırılması lâzımdır. 

Yine ayrıca özel teşebbüs yatırımlarının fi
nansmanı için, bizim hazırladığımız Özel Teşeb
büs Yatırım Bankasının kurulması suretiyle açık 
finansmanı yolundan, yani Merkez Bankası kay
naklarından bunların finanse edilmesinin önlen
mesi lâzımdır ki, bütün bunlar memleketimizde 
fiyatların artmasına, ekonominin buhrana gir
mesine, bütçenin açık vermesine sebeboian yollar
dandır. 

Muhterem arkadaşlar; eğer Hükümet bu ted
birleri gecikmeden zamanında alsa.; 3Tani bu iki 
seneyi vergiden korkarak boş geçirmemiş olsa 
idi bugün kendisini sıkıntıya sokan bu vergi ted
birine, birçok arkadaşlarımızın haksız dedikleri, 
adaletsizlik olarak vasıflandırdıkları bu vergi ted
birine müracaat etmek mecburiyetinde kalmazdı. 
Hiç olmazsa, bundan sonrasını düşünelim. Geçen 
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g u n uaşua ıva ı ı »cv.ıeLU, tjeıı ue ILÜICU eutn nıı xı.tı-
zineyi bir tükenmez şerbet kazanı farz etmiye-
ceksiniz; dibi çabuk delinir, nitekim delinmişti'-. 
Bunun için her tedbiri zamanında almak lâzım-
U.i_ . 

İsraflardan bahsederken zamanınızı fazla kul
landığım için özür dilerim, hepinize teşekkür ede
rim. 

Hürmetlerimle. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurun. 

ÖMEE UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarını; Gider Vergileri Ka
nununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında
ki 890 sayılı kanun tasarısı üzerinde söz almış 
bulunmaktaymı. 

Değerli arkadaşlarım; bir Anayasa müessese
si olarak kabul edilmiş olan plânlı bir devrede 
bir Plânlama Teşkilâtı kurulmuş, bugün bir 
Müsteşarlık halinde Türkiye'de vazife görmek
tedir. 

İktidarda bulunan hükümetler hiçbir zaman 
gelir kaynaklarını vatandaş aleyhine zorlama 

düşüncesini kabul etmezler. Ancak, şartların 
icabından ziyade Plânlama Teşkilâtının ihtiyaç 
gösterdiği hallerde elbette ki, icranın başında 
bulunan insanlar âdil bir sistem içinde yeni bir 
vergi getirmek mecburiye tinde kalırlar. 

Benden evvel konuşan arkadaşlara mesul Ma
liye Vekili elbette cevap verecektir. Ancak, se
nelerden beri görüyoruz ki, bizden evvelki ikti
dar her getirdiği vergide bir reform kel'mesmi 
rahatlıkla kullanmış ve bu kelimenin arkasından 
getirdiği vergilerin tahakkukunu istemiş, iki 
yıldan beri bizim vergi getirmediğimize üzüle
rek, Hükümetin malî bir sıkışıklık içinde kaldı
ğını ve bundan dolayı bir vergi sistemi ile bu 
değişikliği yapmak mecburiyetinde kalındığı ifa
de edilmektedir. Aslında elimizdeki tasarıyı tet
kik edersek görürüz ki, vergi mevzuatı 1963 se
nesinde 187 sayılı Kanunla, 1964 senesinde 482 
sayılı Kanunla, 1965 senesinde de 664 sayılı Ka
nunla değişikliğe tabi tutulmuştur. Elimizdeki 
tasarı ile geçmiş kanunları tetkik ettiğimizde 
görüyoruz ki, yapılan zam miktarı bugünkü ta
sarıdaki olduğundan az değildir. Bu tasarının 
getirdiği artış da öbür kanunlardaki nisbetten 
hiç de fazla değildir. Biraz evvel buradan konu
şan arkadaşım da kabul ettiler; 1964 senesi 
bütçe açığı G00 milyon, 1965 nenesinin, yine ken
di ifadelerine göre övünerek benim bütçemdir 
diye sahip çıktığı bütçenin açığı 900 milyondur. 
Şartların getirdiği durumlar da nazarı itibara 
alınarak bütçede gelir tahminleri tahakkuk et
memiş, böylece plânlamanın her senenin dilimin
de gösterdiği yatırımlarında maalesef gördük 
ki, ilk seneden itibaren 1966 yılma kadar hiçbi
risi % 100 tahakkuk etmemiştir. 

Şimdi, bu şartları biraz düşünecek olursak 
burada konuşmamızı insaflı yapmak mecburiye
tindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; Millet Meclisinden ge
len tasarıda Yüce Senato Komisyonu bir ilâve 
yapmıştır ve bu da yalnız gaza yapılan ilâvedir. 
Tetkik ettiğimizde görüyoruz ki, ikide bir Türk 
köylüsünden bahsedilirken Türk köylüsüne ini
kas eden artış miktarı 12 milyon lira tutmakta, 
buna mukabil kanunda bir değişiklik getirile
rek, bu artış nisb etinde Türk köylüsüne bir yar
dım yapılması istenmektedir. 

Verginin âdil olmadığı noktasına gelince : 
Biraz evvel de arz ettiğim gibi, 187 sayılı Ka> 
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nunda, 482 sayılı Kanunda ve 664 sayılı Kanun
daki nispetlerle hiçbir farkı yoktur. O halde bu
günkü gelen tasarıda bir adaletsizlik varsa bu
nun menşei -geçmişteki 187, 482 ve 664 sayılı ka
nunlarda da mevcuttur. Gaza yapılan zammın 
birtakım teknik esasları da izah edildiği takdir
de bendeniz bu yapılan zamma iştirak etmek 
mecburiyetinde bulunuyorum arkadaşlar. Geç
mişte gördük ki, gaza zam yapılmadığı zaman 
satıcılar rahatlıkla gazı diğer akar yakıtlara ka
rıştırdılar ve böylece vatandaşın kullanmakta 
olduğu vasıtaların vaktinden evvel tahribine se-
beboldular. Kendileri üç. beş kuruş kâr edelim 
derken, memleketin yüz milyonlarca lira tutarın
daki zirai aletlerinin, motorlarının yok olmasına 
yol açtılar. 

Bu sebeple teknik bilgilerle mücehhez bir ta
sarı hazırlayıp huzurunuza gelmesinden dolayı 
komisyonumuza teşekkür etmek benim vazifem
dir. 

Sevgili arkadaşlarım; Anayasa hükmünce ku
rulmuş Plânlama Teşkilâtının memleket ihtiyaç
larından doğan zaruretlerin icabı olarak mey
dana geldiğini açkıladığı bu kanunun kabul edil
mesini teklif eder, Yüce Senatoyu hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka 
söz istiyen arkadaşımız? Yok. Buyurun, Sayın 
Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ERDOĞAN 
ADALI (İstanbul) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler, tasarının tümü hakkında konu
şan arkadaşlarımız umumiyetle birkaç nokta 
üzerinde birleşmiş bulunuyorlar. Bu da bilhassa 
kanunun vasıtalı bir vergi olması ve dolayısiyle 
gayriâdil bulunması hususudur. 

Kıymetli arkadaşlarım, hiçbir Hükümet, Sa
yın Melen'in de ifade buyurdukları gibi parlâ
mentolara vergi kanunlarını yani kısaca zam 
tasarısı dediğimiz bir kanun tasarısını getirmek 
arzusunda olamaz. Bu kanunu da mecburi ola
rak getirmiştir. 

Bu tsarı hakkında lehinde konuşmak kolay 
değil. Ama bütün zam kanunlarında olduğu gibi 
aleyhinde konuşmak kolay muhterem arkadaş
larım; İşi polemik mevzuu yapmak istesek, o da 
kolay. Meselâ, polemik mevzuu yapmak istesek 
deriz ki, burada ilk defa söz alan Sayın Osman 
Koksal arkadaşımız aynı mahiyetteki akar ya

kıtlara zam aypan 187 ve 482 sayılı kanunların 
her >ilkisinde de bulunmuş. Zabıtlar mirada, 
ikisine de müspet oy kullanmıştır. Yine Sayın 
Suphi Batur arkadaşımız her iki kanunun mü
zakeresinde 'bulummuş ıbirinde müspet vj kul
lanmış, ikincisinde karidora çıkmış, reye katıl
mak için. Sayın Sadık Aıtukima'Ç arkadaşımız 
koza zabıt ceridesi burada, oyunu 'müspet ola
rak 'kullanmış. Ama, simidi yer değişmiş, İkamın 
tasarısını Adaleli Partisi. Hükümeti 'getirmiş. 
Bunlara girımek istemiyorum, muhit er em arka
daşlarım. 

Bu Senaitonun kuruluşu hakkındaki gerek
çe bu Meclisin yaşça kaliteli insanlardan ımü-
teşcıkkil olması ve bir -mevzuun ikinci defa ıböy
le bir heyette müzakere edilmesinden umulan 
fayda hakikaten şu kanun tasarısının müzake
resi esnasında kentlini gösterdi. Ama, demek 
istiyorum ki, 'samimî >olaIım yani Hazreti Mev-
lâna'mn dediği gibi içinin rengi gibi gözükse 
herkes, mesele 'kolaylıkla halledilecek bura
da. 

Kıymetli arkadaşlarım, mevzuun kritik nok
tası vasıtalı ve vasıtasız vergiler mevzuunda 
gelip düğümleniyorlar. Daha ondan evveline 
gidelim, buraya gelmeden evvel. Biz daha bu
ralarda yokken bir plânlı kalkınıma kararı ve
rilmiş ve Beş Yıllık Plânlı Kalkınma Kanunu 
kabul edilmiş. Plân Kanunu ıdeğil muhterem 
arkadaşlarım, plânlı 'kalkınma yani hem plân 
yapacaksınız hem de ıbu plânda kalkınma he-
deflerkıi öngöreceksiniz. Şimdi 'bu koalisyon 
hükümetleri zamanında yapılmış plânın bütün 
gicler hedefleri hepsi ittifakla kabul edilmiş. 
Faika't plânın gelir hedefi 'dediğimiz yani fi
nansmanını temin eden kısum maalesef o za
manki şartlar içerisinde kabul edilememiş. 1962 
prograrmı plân geçiş devresi alarak kaibul edil
miş. Fakat 1962 programında öngörülmüş olan 
hususlar maalesef yerine getirilememiş. Bun
lar .idari reformlar mahallî idarelerin organi-
za-ymıu roorganizasyoııu ve İm arada 
vergi reformları. Bu plânlı geçiş dev
resi maalesef 'boşuna harcanma ve ver
ginin. gelir kısmını,. . finansmanını ' teşkil" 

; edecek yergi repomdan maalesef tahakkuk et
tirilememiş, ;muhterom ..arkadaşlarım. . Çbk kıy* 

; metli .Sayın; .Ferid Melen Beyefendinin hakiki 
var, hirçok .noktalarda. ;• 
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Şimdi buradan vasıtalı ve vasıtasız kısmına 
geliyorum. Elbet t eki vasıtasız vergilerin tercih 
edilmesi bir beclahat adaletin tahakkuk bakı
mından. Yalnız Türkiye'de acaiba vasıtalı ve 
vasıtasız vergiler üzerinde kâfi .derecede tet-
kikat yapılmış mı? Veyahut Türkiye'de vası
tasız vergi ve bilhassa başta Gelir Vergisi, 
bu da karışık bir mefhum 'muhterem arkadaş
larını. Vasıtalı, vasıtasız, biraz evvel Ferid Bey
efendinin 'buyurduğu gibi vasıtasız gibi görü
nen Emlâk Vergisi vasıtalı 'olabiliyor, Güm
rük Vergisi vasıtalı gibi gözüküyor, vasıtasız 
tesir ediyor. Ama, direkt olan vasıtasız ver
gi, Gelir Vergisi. Gelir Vergisinde Türkiye'de 
acaba hakikaten hadleri, marşları yükseltmeye 
yani tavanı daiha yukarı kaldırmaya imkân var 
mıdır, yok mudur? Evvelâ buraya »gelelim. 

Bendeniz bu hususta fazla bir iddialı beyan
da bulunmamakla beraber geçmiş bir tatbikat 
bize Türkiye'deki Gelir Vergisi hadlerinin hu
duduna varmış olduğunu göstermekte, muhte
rem arkadaşlarım. Nitekim, 193 sayılı Kanunda, 
Gelir Vergisi Kanununda bilâhara 202 sayılı 
Kanunda o zamanki hükümetler zamanında 
değişiklik yapılmış ve vergi dilimlerinde indir
me yapılmış 193 sayılı Kanunda 100 000 liranın 
altındaki gelirlerden % 40,7 tavan olarak vergi 
alınırken, 202 sayılı Kanun ile 1963 yılında o 
zamanın Hükümeti bu nispeti % 36 ya düşür
müş. Keza 200 000 liranın üzerinde trâjlardan 
c/c 49 alınırken 202 sayılı Kanımla 1963 yılında 
% 44 e düşürülmüş. 400 000 nin üzerinden 
% 57 alınırken % 51 e düşürülmüş. En aşağı 
hadde kadar gelmiş. Demek oluyor ki, piyasa
ya hareket vermek ve verginin verimliliğini 
artırmak için 1963 yılındaki Hükümet bu had
leri çoğaltmak değil bilâkis aşağı indirmek lü
zumunu hissetmiş. 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlarım, Gelir 
Vergisinin üzerinde, vasıtasız bu temel kanu
nun üzerinde oynamanın fazla imkânı yok. Bi
zim Gelir Vergisi sistemimizde âzami nispet 
c/c 70 dir. Amerika'da % 90 ama bunun yanında 
Amerika'da geniş miktarda tatbik edilen asgari 
geçim hadleri var. Türkiye'de ise bir aileye 
günde beş lira asgari geçim haddi tanınmıştır. 
Orada yalnız bir talebenin 2 000 - 3 000 dolar tah
sil masrafı dahi bir alenin gelirinden asgani ge
çim masrafı olarak indirilirken, tanınırken biz

de bunlar yok. Demek oluyor ki, orada % 90 
ile bizim % 70 arasında bu farkları koyarsak 
fazla bir farklılık yok. Kaldı ki, vergi sistem
lerinin memleket ekonomisi ile maliye iktisadı, 
maliye ekonomisi dediğimiz kısımla irtibatı var. 
Amerika gibi yerleşmiş bir ekonomi içinde 
bulunmıyan Türkiye'de vergi hadlerini tesbit 
edei'ken dikkatli davranmak mecburiyeti var. 
Şimdi vu vasıtasız vergilerden, vasıtalı vergi
lere geçme kısmı böyle tahakkuk ettiriliyor. 

Yalnız buradaki konuşmalarda bendenize 
bâzı tenakuzlar var gibi geliyor. Meselâ, Sa
yın Suphi Batur arkadaşımız kalktı burada biz 
şehirde oturanlar köylerde yaşıyanların sırtın
dan geçiniyoruz dedi. Yine gaza zam yapıyoruz, 
gazı kullanan müstehlik zümre yani verginin 
üzerine yüklenecek zümre köylerde yaşıyor. 
Bunun yanında bir de tarımın vergilendirilmesi 
talebedilmektedir. Hem köyde yaşıyan çiftçiyi, 
müstahsili koruyalım, hem arkasından tarım 
vergisi getirelim. Bir taraftan köylünün trak
törüyle lâmbasına zam yapmıyalım deniyor, 
diğer taraftan da verginin şümulü içine alalım 
deniyor. Bunlar birbirine pek tetabuk etmiyen 
be\ anlardır kanaatimizce. 

Bu bakımdan meseleleri böyle bir siyasi 
münakaşa, ve siyasi görüşlerin çatışması halinde 
çıkarmakta fayda var mı muhterem arkadaşla
rım? Hem 'bütçe açıktır diyeceksiniz hem gelen 
vergilerin karşısına çıkacaksınız. Hem enflâs
yon emareleri vardır, cari harcamaları Merkez 
Bankasından alman para ile karsıkmıyalım 
diyeceksiniz, hem de vasıtalı vergiye zam yap-
mıyabm, diyeceksiniz. Bu bilinen bir hakikat. 
Her vergi anti enflâsyonist bir tesir yapar. 
Hattâ birtakım maliyeciler vasıtalı vergilere 
yapılan zamların daha fazla anti enflâsyonist 
tesirleri olduğunu söylüyor. Demek oluyor ki, 
muhterem arkadaşlarım; bunların hepsini bir 
araya getirmeye imkân yok. Netice; şurada za
bıtlar var. Burada Akar Yakıt Vergilerinden 
alman İstihsal Vergisinin nisbetlerini artıran 
187 sayılı, 482 sayılı kanunlar var. O kanunla
rın altında burada bulunan şimdi muhalefette 
olan birtakım arkadaşlarımızın imzaları var, 
oradaki beyanları var. Bunları okumak için ge
tirmiştim. Ama, hem kıymetli vakitlerinizi al
mamak hem de bu Senatonun müzakere havası 
nı bozmamak için okumuyorum. Zaten lüzumu 
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da yok. Bendeniz raporu hazırlarken 'hakikaten 
şimdi muhalefette bulunan arkadaşlarımızın 
o zaman dayandıkları esbabı mucibelere daya
narak hazırladım. Arkadaşlarım kuvvetli es
babı ımücibelerle getirmişler kanunu, ıbiz de 
şimdi aynı iddianın içindeyiz. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi muhterem ar
kadaşlar, bu kanun da, her kanunda olduğu gi
bi bir riskal var, bir malî gaye vardır ve bu
nunla plânın ve Plânlama Teşkilâtının öngör
düğü, bütçemizde açık olan kısımlar kapatıla
caktır. 

Bir açığın vergi ile kapatılması en mantıki 
ve memleket ekonomisine en yararlı olan hare
kettir. Hükümet de bu kanaatle malî portesi 
310 milyon lira olan bu kanunu huzurunuza 
getirmiş bulunmaktadır. 

Biz raporumuzda belirttiğimiz gibi burada 
komisyon olarak iki noktada değişiklik yap
t ık ; 

Birincisi Hükümet tasarısında unevcudolan 
ve fakat Millet Meclisinde tahmin ediyorum 
ki, 'oradaki muhterem arkadaşlarımızın, kâfi 
derecede tenvir edilememiş olmasından müte
vellit çıkardıkları gaz zammını biz burada ilâ
ve ettik, gazı da vergilendirdik.. 

İkincisi de, gazın karşılığı olan, 55 milyon 
liradan köylerdeki mükellefin ödemiş olduğu 
parayı âdota tekrar kendisine iade edebilmek 
ımaksadiyle, 12 milyon liranın İller Bankası 
kanaliyle köylere yardım fonuna aktarılmasını 
tasarıya ilâve ettik. Çünkü muhterem arkadaş
lar, Hükümet de Komisyona aynı şeyi söyledi 
maksat hakikaten yıllık geliri fazla olmıyan 
köylü vatandaşın yaktığı lâmbadan vergi almak 
değildir. Bu kanunun birinci madesine gazı da 
ithal ederken, tamamen, şimdi fazla teferruata 
ıgirnıek istemediğim, ve hepimizin gayet iyi 
bildiği teknik zaruretlerden hareket ettik. Bu, 
.geçmişte tatbik edilmiş. 1963 yılında çıkarılan 
Kanuna o zamanki Maliye Tekili Ferit Melen 
Beyefendinin zabıtlarda mevcut beyanına göre 
psikolojik sebepten gazı koymadık, diyotr. Fa
kat, bilâhara bunun ne kadar teknik müşkülât 
doğurduğu ve mamleket ekonomisinde raihneler 
açtığı görüldü ve 1964 yılında tekrar 482 sayılı 
Kanunla gaza 14 kuruş zam yapıldı. Biz de şim
di Senatomuzda aynı şeyi tekrar etmemek için, 
Hükümetin yani bir kanunla gaza zam diye hu

zurunuza gelmemesini temin etmek ve arada 
•memleket ekonomisinde kısa devreye de aidol-
sa bir rahne açmamak için, kanunun bir mü
kemmeliyet içinde çıkarılması bakımından gazı 
da ithâl ettik. Yoksa, gazdan gelecek olan 55 
milyon liradan her zaman Hükümet vazgeçme
ye hazır. Fakat kanunun tekniği, bünyesi ve 
memleket ekonomisinde doğuracağı akisler ba
kımından gazın da bunun içinde bulunması tek
nik bir zaruret, malî bir zarurettir. Teknik bir 
zarurettir, bunu fazla izah etmiyorum, muhte
rem arkadaşlarım. Petrol, ham petrol rafineri
lerde tasfiye edildiği zaman içerisinde benzin 
gaz ve 4 ve 5 numaralı fuel - oil ve artık mad
de dediğimiz asfalt v.s. kalmaktadır. Petrolün 
içerisinde en önemli madde gazdır. Türkiye'nin 
bugünkü gaz istihsal ve istihlâki aracındaki 
açık 45 bin tondur. Eğer gazı bu verginin şümu
lü içerisine almazsak 1907 yılında 45 bin ton
luk fark 90 bin tona çıkacaktır. Çünkü, gazın 
ucuz olması sebebiyle motorin içine gaz atıla
caktır, bazan da gaz tek başına kullanılacak
tır ve benzinin yerini gaz alacaktır. Bu bakım
dan zaten açık olan gaz istihsal ve istihlâki 
arasındaki fark iki misline çıkacaktır. Bu açığı 
kapatmak için ya, ham petrol alıp bunu memle
ketimizdeki rafinelerde tasfiye etmek ve içeri
sindeki .gazı almak. Yahut da, gazı doğrudan 
doğruya ithal etmek lâzımdır, döviz karşılığı. 
Ham petrolü daha ucuza alıp tasfiyesini biz yap
tığımız takdirde bu sefer elimizde ıbenzin faz
lası, - fuel - oil fazlası kalmaktadır. Bunlar 
1963 yılında olmuş, muhterem arkadaşlarım. 
O zaman gaz, bu kanunun şümulü haricinde bı
rakıldığı zaman bunların hepsi başımıza gel
miş; Türkiye, maliyetinin altında benzin ih-
racetmek, satmak ve sarfiyatının iki - üç misli 
gaz ithal etmek ve döviz ödemek mecburiyetin
de kalmıştır. 

Bugün dış ticaret tediyemizin içerisinde bu
lunduğu açık göz önüne alınırsa bu açığı biraz 
daha açacak bir yola gitmemek için ve memleketi
mizde millî servetimizi teşkil eden motorların tek
nik bakımdan gaz kullanmak suretiyle, motorin 
yerine gaz, benzin yerine gaz, kullanmak suretiyle 
harabolmasmı önleme bakımından gazın da kanun 
tasarısı şümulüne alınmasını komisyonumuz ka 
'bul etmiştir. 

Sayın Ferid Melen Beyefendinin de buyurdu
ğu gibi bunlar çok teknik ve huzurunuzda izaha-
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ta girişilımiyeeek kadar tafsilâtlı mevzulardır, 
muhterem arkadaşlarım, 

Vasıtalı vergilerde inikası ne şekilde olur, 
inikasta kapitilizasyon nasıl iolur, bunun ıskon
tosu nasıl olur, geriye mi olur, ileriye mi olur? 
Bunların üzerinde uzun uzadıya durulmuş ve 
ciltlerce kitaplar yazılmış. Her memleketin kendi 
iktisadi durumuna /göre birtakım refleksyonları 
olan mevzulardır. Ben kısaca huzurunuzda, bir, 
iki noktada .sizi tenvir etmek maksadiyle bunun 
inikası bakımından bir iki rakam arz edeceğim: 

Muhterem arkadaşlarım, benzin mevzuunda ' 
şöyle rakamlar arz .etmek istiyorum. 6 tonluk bir. 
vasıta Ankara ile İstanbul arasındaki 446 kilo
metrelik mesafede 148 litre benzin yakmaktadır. 
Bugünkü fiyatlara göre 152,44 Tl. dır. 10 kuruş 
zam yaptıktan sonra, huzurunuzdaki tasarı ka
nunlaştıktan sonra, 163 lira 32 kuruş olacaktır. 
Fark 10 lira 88 kuruştur, muhterem arkadaşla
rım. Bir yolcuya isabet eden miktarı da 27 kuruş 
2 santimdir. Bir kilogram eşyaya i«e 18 santim 
bir inikası olmaktadır. 

Motorin mevzuunda tesbit edilmiş rakamlar; 
Ankara - İstanbul yolu 446 kilometredir, dizel 
motorlu kamyonlar 112 litre yakmaktadır. Bu
günkü cari fiyata göre 91,60 liradır. Zann yapıl
dığı zaman 103 lira olacaktır. Bu aradaki fark, 
11,40 liradır. Bir yolcuya isabet eden miktar 28 
.kuruş 57 santimdir. Bir kilo eşyaya 28 santim 
inhikâsı olacaktır. Hiç şüphesiz. 

komitesi var. Bu iki sene çalışmış 444 sayılı Ka
nunla. Geçenlerde bize de geldi, müddetini tem-
didettik. Netice kolay alınmıyor. Maliye Bakan
lığında bir komisyon kurulmuş. Bu komisyon İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin birbirlerine olan 
alacakları v.e verecekleri, durumlarını tesbit et
mek bakımından iki sene 8 - 1 0 tane maliye mü
tehassısı, hesap uzmanı bir masa etrafında çalış
tıktan sonra hangi İktisadi Devlet Teşekkülü 
hangisinden alacaklıdır, hangisi vereceklidir, ni
hayet işin içinden çıkabilmişler. Ama, o geçen iki 
sene zarfında yeniden alacaklar, borçlar olmuş; 
onun için de ayrı bir heyet. Mesele kolay netice 
vermiyor, onu arz etmek için bu misali vermek 
istedim. 

Üzerinde uzun uzun çalışmak lâzım. Hele 
memleketimiz gibi elinizi attığınız zaman bir ra
kamın, bir donenin kolay bulunamadığı bir or
tam içerisinde bunu tesbit edip de getirebilmek 
kolay değil. Bu bakımdan bu mevzudaki ça
lışmaların neticesinin, biz de arkadaşlarımızın 
fikirlerine uyarak, biran evvel huzurunuza geti
rilmesini arzu ediyoruz. 

Sayın Feriıd Melen Beyefendinin, yergi be
yannamesi mükelleflerin miktarının azlığından 
ve götürü vergiler ile vergilendirilmiş olan 
500 000 - 60ü OüO mükellefin de bu lıuuııl içeri
sine alınmasından bahsettiler. Gayet yerinde; ama, 
bunun için her şeyden evvel elemana ihtiyaç var. 
Bunun için de evvelâ eleman miktarını tesbit et
mek, kadroları tesbit etmek lâzım. Hazırlanmış 
olan Maliye idaresi kanunu bu hususu temin ede
cektir. Hem vergi sistemimizin iyi tatbik edilme
sini, kaçaklara mâni 'olunmasını temin etmek ba
kımından, hem de yeni mükelleflerin Gelir Ver
gisi kapsamına alınması neticesinde doğacak olan 
fazla işi karşılamak bakımından. 

Bendeniz şimdilik bu kadar mâruzâtla huzu
runuzdan ayrılmak istiyorum. Maddelere geçildi
ği sırada tekrar fırsat verirseniz Yüksek Huzu
runuzda mütemmim malûmat arz ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sual sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN -— Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 482 sayılı Ka

nunun 15 ııci maddesinde şimdi gaza yapılacak 
zamdan elde edilecek gelirin İller Bankasına 
Maliye,- Bakanlığı tarafından verileceği yazıl
maktadır. İller Bankasına Maliye Bakanlığı ta-

Muhterem arkadaşlarım bunlar bu vasıtalı 
vergiler, kısa zamanda bütçe açıklarını kapata
bilmek için getirildiğine ıgöre bu şekildeki zamla
rın nihayete erebilmesi için, biraz evvel 'kıymetli 
arkadaşlarımızın da beyan buyurdukları gibi, bu 
vergi reformları ismi altında toplanan birtakım 
ıslahatın yapılması lâzrmgelir. 

Bendenizin bildiğim kadar, Emlâk Vergisi ka
nunu tasarısının, Devlet İhale kanun tasarısının, 
Belediye Gelirleri kanun tasarısının halen Millet 
Meclisi Geçici Komisyonunda olduğunu arkadaş
larıma ifade etmek isterim. 

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu, Usul Kanunu, 
Emlâk Kanunu üzerinde çalışılmaktadır ve Mec
lise aksettirilmeye hazırlanmaktadır. Fakat İmlay 
değildir muhterem arkadaşlar, elbette daha yet
kili olan arkadaşlarım .gayet iyi bilirler, meselâ 
İktisadi Devlet TeşekkülleTİnin durumuna bir hal 
çaresi bulmak için kurulmuş bir reorganizasyon 
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rafından yılda 7 milyon lira olarak ödenmesi lâ-
zımgelen bu meblâğ ödenmiş midir, ödenmemiş 
midir ? 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bu, tak
dir buyurursunuz ki, Hükümetin cevap verece
ği bir husustur. Bu husus o kanunda vardır. 
Biz de aynı yere atıf yaptık. Fakat bunun öde
nip ödenmediği hakkında takdir buyurulur ki, 
komisyonumuzun malûmatı yoktur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 482 sayılı Ka
nunla 7 milyon lira belediyeler bankasına yatı
rılacak idi. Şimdi şu kanunda 12 milyon denil
mektedir. Gazdan yeni zamla elde edilecek mik
tar 50 milyon kadardır, zannediyorum. Hangi 
hesap ve istatistiğe dayanılarak 12 milyon den
miştir? Neden daha çok veya az değildir. Gaz 
daha çok köylerde kullanıldığına göre? Bilmem 
anlatabildim mi? Şimdi istirham ediyorum, Hü
kümet cevap verebilecek mi efendim? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, suali komisyona 
soruyorsunuz, Hükümetten cevap istiyorsunuz; 
nasıl şey bu? Komisyon bilmediğini beyan etti. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bize ait 
bir husus değil, komisyona taallûk eden bir hu
sus değil; geçmişte ayrılmış olan paraların ya
tırılıp, yatırılmadığı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Komisyon 
Başkanı; çünkü, kendilerinin de bilmesi lâzım-
gclir, çünkü yeniden tedvin ettikleri 2 nci mad
denin içinde bu hükmü getirmiyorlar. Yani bu 
sefer 12 milyon liranın Maliye Bakanlığı tara
fından İller Bankasına verilmesini istiyorlar. 
7 milyon lirayı Ödemiş midir ki, bu sefer 12 mil
yon lira ödemesini istiyorlar? Ama ben biliyo
rum ki, bir kuruş dahi ödenmemiştir. Yani Ma
liye Bakanlığı bir kuruş dahi ödememiştir. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Şimdi 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bendeniz Sa
yın Ataaly'm ifade ettiğini ve sormak istediği 
sualden istihsal etmek istediği gayeyi anladım. 
Gayesine vâsıl olmasına yardımcı olmak ister
dim. Şimdi biz komisyon olarak bunu sanki bir 
vergi iadesi imiş gibi, bir yatırım iadesi imiş 
gibi, bir nevi köylüden aldığımızı köylüye iade 
etmek bakımından bir formül ve teknik bakım
dan bir imkân olarak bulduk ve bu şekilde ta
sarıya ilâve ettik. Ama yatırılıp, yatırılmama 
hususu bizim aldığımız kararda bizi bağlayıcı 
bir şey olamazdı. Bu tamamen idarenin tasarru

funa aidolan bir husustur. O bakımdan buna 
Hükümet cevâp verirse daha tatminkâr olur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir sualim daha 
var komisyondan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Gazyağma 11 

kuruş zamla çiftçi ailesine 130 kuruş bir külfet 
yüklenilebileceği ifade ediliyor. Bu yalnız ay
dınlanma için midir? Yoksa, bu, birçok köyle
rimizde olduğu gibi gazyağı ile yemek pişirme 
ve ısınma hususlarını da kapsamakta mıdır? 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bu yalnız 
aydınlatmadır, Sayın Atalay.. Bu arada unut
tuğum bir noktayı ilâve etmek fırsatını verdi
ğiniz için ayrıca teşekkür ederim. O da şu muh
terem arkadaşlarım; şimdi bu inikasın, vergi 
yükünün miktarını belirtebilmek için Muhterem 
Heyete biraz evvel nakil vasıtalarına intikal 
eden kısmı hakkında bir, iki misal vermeye ça
lışmıştım. Bir de bu gazyağı mevzuunda misal 
vermek istiyorum, inikası belirtmek bakımm-
(1 an. 

Muhterem arkadaşlarım, fiiliyatta vatanda
şa tahmil edilen külfet, vergi ile gazın tenekesi 
başına 130 kuruş kadar düşmektedir. Reel aksi 
bu. Ama takdir buyurursunuz ki, bir kanunun 
teknik bakımdan vasıtalı bir kanunun bir vur
gusu vardır, yani ilk anda insana verilmesi, bir 
inikası vardır, bir yüklenmesi, bir yerleşmesi 
vardır. Yani kim verecekse ona, gelmesi, yüklen
mesi, yerleşmesi tâbir ediliyor. Bir de onun taz
yiki vardır. Bu yüklenme ile tazyik arasında bir 
fark var. Teneke başına 130 kuruş ödiyecek ama 
bunun tazyiki daha ağırmış .gibi bir hava içeri
sinde. Bu tazyikte verginin psikolojik sebepleri 
dediğimiz kısım tahakkuk ediyor. Esasında 130 
kuruş veriyor. Vergi yükü teneke başına 130 ku
ruştur. Ama, tazyiki daha fazla imiş gibi .görün
mekte. Esasında bu tazyiki biz ters çeviriyoruz. 
Tazyik hafifliyecektir, yükten de hafif olacak
tır. Şu şekilde ki, bugün Orta - Anadolu'da ve 
Doğu - Anadolu'da teneke ile gaz sıkıntısı mev
cut. Bunun da sebebi muhterem arkadaşlarım; 
tenekenin ithalinin menedilmiş olması ve yerli 
istihsal ile karşılanmasıdır. Türkiye'de bütün 
yerli istihsal gibi teneke istihsali de ithal malın
dan daha pahalı olduğu için, eskiden gaz, tene
kesi 4 lira zait gaz fiyatı iken, şimdi 525 kuruş 
teneke zait gaz fiyatı haline gelmiştir. Ereğli 



C. Senatosu B : 43 

125 kuruş pahalı istihsal etmekte. Fakat fiyat
lar sabit olduğu, için teneke ile gaz satan birçok 
ecnebi şirketler bundan sarfınazar etmiş ve yal
nız Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi üzerinde 
•kalmıştır, teneke ile gaz tevzii. O da imkânsız
lığı doîayısiyle her yere tevzi edemediği için 
taleple arz arasındaki bu fark normal kanunu
nu cereyan ettirmiş ve arada müstehlik aleyhine 
2 - 3 liralık bir fark olmuş ve her yerde nor
mal fiyatından 2 - 3 lira fazlaya alınmakta. 
Şimdi, Hükümet bu dört lira ile 525 kuruş ara
sındaki yani, yerli istihsalimizin pahalılık mik
tarı olan, bu 125 kuruşu petrol istikrar fonun
dan tediye etmeye karar verdiği için eskisi gibi 
bütün şirketler tarafından 4 lira imiş gibi teneke 
ile gaz tevzi edilecek ve bu sıkıntıdan mütevel
lit, arz ve talep arasındaki sıkıntıdan mütevel
lit doğmuş olan 2 - 3 liralık fiyat farkı ortadan 
kalkacaktır. Vergi ile getirdiğimiz bu 130 kuru
şa karşı fiiliyatta vatandaş 2 - 3 lira daha ucuz 
gaz almak durumundadır. Sayın Atalay'm sua
line cevap bu, yalnız aydınlatma mevzuuna ait 
kısmı için. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Sayın Komisyon Başkanı teneke başına 130 ku
ruş ifade ettiler, raporlarında ise bir köylü aile
sine bu zammın munzam olarak yükliyeceği kül
fetin 130 kuruş olduğu yazılı. Bunu tashih et
melerini rica ediyorum. 

ERDOĞAN" ADALI (Devamla) — Şimdi he-
sabedilen şu, 3,5 milyon aile hesabı ile 4 milyon 
620 bin liralık aydınlatmadan mütevellit olan 
malî inikasın taksim edilmesi suretiyle bu 130 
kuruş bulunuyor. Diğerinde kilo başına hesabe-
diyoruz. Bu 130 kuruş aileye taksimi neticesin
de 4 milyon 620 bin liralık kısım, aydınlatmadan 
mütevellit mükellefe, müstehlike aksedecek olan 
kısımdır. Bunun 3,5 milyon aile adedi vasati ola
rak alınmak suretiyle taksiminden 130 kuruş çı
kıyor. Teneke mevzuu; kiloda on kuruş zam ya
pılmıştır. Aradaki zam buradan çıkıyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yani bu zam ile 
bir köylü ailesine yapılacak külfet sizin görüşü
nüze göre yıllık olarak 130 kuruş. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Aydın
lanmadan mütevellit. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet aydınlan
maktan mütevellit, halbuki Koy İşleri Bakanlı
ğının hazırlamış olduğu şu envantere göre, me-

9 . 3 . 1967 0 : 1 

selâ Kars'ta 765 köyün 555 inde, gazocağı, lüks 
lâmbası, gibi aylık her ailede gazyağı masrafı 
bir tenekenin üstündedir. Pişirmek için de yine 
aynı, yani bir tenekenin üstündedir. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Pişirme
yi kasdetmedik, efendim. Biz yalnız aydınlan
ma rakamını verdik. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ama olmuyor. 

BAŞKAN — Simdi Sayın At alay, bu kar
şılıklı konuşma şekline girdi. Suallerinize ce
vap verdi Sayın Komisyon Başkanı. Tatmin ol
duğunuz nispette kullanacağınıza göre reyini
zi sual cevaplandırılmıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Açıklığa, vuzu
ha kavuşması lâzımdır meselenin. 

BAŞKAN — Köy İşleri Bakanlığının neş
rettiği her hangi bir şeyden nasıl komisyon 
başkanını sorumlu tutarız. Yahut da komisyon 
başkanından doğru olup olmadığını nasıl so
rarız, Sayın Atalay? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Mesele şu. Ko
misyon raporunda gaz yağma yapılan zammın 
bir köylü ailesine tahmil edeceği külfeti ayı
rım yapmadan, aydınlanma ve saire diye ay
rım yapmadan sanki bu zam münhasıran ve 
sadece köylü ailesine 130 kuruş gibi çok cüzi 
bir külfet gclkecek şeklimde kak-me alınmış
tır. Gerçekle alâkası yoktur. Bu zam ağır ola
caktır, diyorum. Bun11 söylüyorum. Ya "'"»i, alınan 
kıstasa, sadece aydınlatma değil, diğer hususları 
ilâve etmek lâzımgelirdi. Bu raporda sadece 
aydınlatma hususunda ve sadece umumi bir ra
kamın, diğer bir umumi rakama bölünmesi 
suretiyle çıkan bir 130 kuruş vardır. Gerçekle 
alâkası yoktur, diyorum. S.yııı ıkomisyon da 
bu anlayışta mıdır, değil midir. Bunu soruyo
rum. 

BAŞKAN — Cevabı gayet kısa veriniz. 
ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Şimdi 

Sayın Atalay, Sayın Başkanın demin ki anla
yışı doîayısiyle konuşmaktan mütevellit olan 

.şeyini bendenize sual sormak suretiyle çıkar
mak istiyorlar. 

Şimdi bu rakamların doğruluğu, geçen iki 
kanunun tatbikatı ile anlaşılmıştır muhterem 
arkadaşlar. Orada verilen rakamlar aşağı - yu
karı tatbikat neticesinde tahakkuk etmiş, biz 
bu bakımdan bu rakamlarımızın samimiyetini 
ifade etmek istiyoruz. 482 sayılı Kanunda yine 
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böyle rakamlar belirmiş ve bu rakamlar tat
bikat neticesinde doğru çıkmıştır. Hâdise bu. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim, cevabınız 
tamam mı? 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Tamam 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ede
riz. 

Başka söz istiyen sayın üye Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Demin kabul buyurduğunuz önergenin ön
celik kısmını kabul buyurmuştunuz. İvedilik 
kısmı vardır. Tasarının ivedilikle görüşülme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I nu
maralı tablonun 15 . 2 . 1963, 25 . 6 . 1964 ve 
15 . 7 . 1965 tarihli ve 187, 482 ve 664 sayılı 
kanunlarla değişik (2/D) pozisyonunun (i), (ii) 
fıkraları ite (iii) fıkrasının (a) ve (b-aa) beud-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:. 

D) Akaı- yakıtlar: 
Petrol ve şist yağları (Ham yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol ve
ya şist yağını ihtiva eden; 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santi
grat dereceden aşağı olan hafif yağlar (1 Kg. S. 
den 70 kuruş) 

ii) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat dere
ce ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye 
kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattür 
eden orta yağlar (1 Kg. S. den 40 kuruş) 

iii) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar; 

a) Taktir mahsulü yakıtlar: 
Kraking vukubulmadan % 80 elen fazlası ta

kattür edenler (1 Kg. S. den 45 kuruş) 
b) Tortu yakıtlar: 
Kraking vukubulmadan takattür eden kısmı 

% 80 den az olanlar: 
aa) 4 numaralı fual - oil (1 Kg. S. den 40 

kuruş) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istOyen sa
yın üye? Yok. Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyonca tanzim ve kabul ettiği 

1 nci maddenin reddiyle yerine Millet Mecli
since kabul edile n birinci maddenin kabulünü 
saygiyle arz ve teklif ederim. 

Kara 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz efendim. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edeme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum Kabul 
edenler... Etmtiyenler... Kabul edilmiştir. Mad
de ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

MADDE 2. — 25 . 6 . 1964 tarihli ve 482 
sayılı Kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmi^ıjr. 

Madde 15. — Gaz yağı üzerinden alman 
istihsal Vergisi hasılatının on iki milyon lirası 
tiler Bankası eliyle, nüfusları göz önünde 
bulundurularak, köy bütçeleri arasında bölü
şülmek üzere, her yıl Malijye Bakanlığınca 
İller Bankasına ödenir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sual soraca
ğım Hükümetten. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında sual 
soracaklarmış efendim. 

Lütfen kürsüye buyuran efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Efendim, bir önerge var Sayın Başkan; o 
okunsun belki arkadaşımız tatmin olur. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler madde 
hakkında işlem bittikten sonra okutulacaktır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 25 . 6 . 1964 ta
rihli 482 sayılı Kanunun 15 nci maddo^ne 
göre 7 milyon liranın köy bütçelerine dağıtıl
mak üzere Maliye Bakanlığı tarafından Bele
diyeler Bankasına verilmesi öngörülmüş ve 
zorunlu kılınmıştı. Ve hatırlıyorsunuz ki, gaz 
yağının çeşitli intikal sebehi'yle köylüye ini
kas edecek olan kısmına bir yol bulunmuştu. 
Komisyon da aynı yolu bulmuş. Şimdi bu 
gerekçe ile kabul edilen, 7 milyon 1965 te, 
7 milyon 1966 da olmak üzere köylüye iadesi 
gereken 14 milyon lira Maliye Bakanlığı ta-
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rafından iller Bankasına ödenmemiştir. Öden-
memesinin sebebi nedir? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Şimdiye kadar bu 
kanuna göre İller Bankasına ödenmesi lâ-
zımgelen bu fon Bütçe Kanununa konulmuş 
olan bir madde ile ödenmemesi .yoluna gi
dilmiştir. 

Gerçi bu yıl da ödenek konulmamış ama. 
şimdi Yüksek Heyetinizin kabul buyuracağı 
esas sayesinde, Bütçe Kanununda böyle, bir 
hüküm olmamasına rağmen bu kanun hük
münün yerine getirileceği göz önünde bulun
durularak bu sene her halükârda 12 milyon 
liralık ödenek Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi
ne aktarılacaktır. (Bir önerge var sesleri.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Te
şekkür ederiz. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?. Yok 
Madde hakkında iki önerge vardır, aykırı
lık derecelerine göre okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

Bolu 
Rahmi Arık an 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Muğla 
îlyas Karaöz 

Madde 2. — 25 . 6 . 1964 tarihli ve 482 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 15. — Gaz yağından alınan İstihsal 
Vergisi hasılatının 12 000 000 lirası köy içme 
suları ve köy yolları fmasmamnda kullanıl
mak üzere Köy İşleri Bakanlığı emrine İller 
Bankasına yatırılır. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Madde 2 

25 .' 6 . 1S84 tarihli ve 482 sayılı Kanunun 
15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 16 
Gaz yağı üzerinden alman İstihsal Vergisi 

hasılatının 22 milyon lirası İller Bankası eliyle 
nüfusları ve gaz tüketimleri göz önünde bu
lundurularak köy bütçeleri arasında bölüşül
mek üzere her yıl Maliye Bakanlığınca İller 
Bankasına ödenir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
müsaade ederseniz, niçin 22 'milyon lira oldu
ğunu izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz kürsüden izah edi
niz. (Anayasa, Anayasa sesleri, Anayasanın 
hükmü ne oldu sesleri) Hayır, efendim önerge
sini izah ediyor. 

SIRRI ATALAY (Krs) — Muhterem arka
daşlarım; kiraz önce komisyon başkanından 
rica etmiştim, ifade ettiler. Gazyağı dört kata-
gori içerisinde tüketime arz edilmektedir. Bu 
dört kaıtagorinin iki ve üçüncü kısımları Mali-
ye Bakanlığının biraz önce dağıttığı dört sayfa
lık muhtırada da ifarie edildiği gribi şu şekilde
dir. Yüzde 15 i teşkil eden 8 milyon 250 bin 
liralık sarfiyatı traktör sahiplerine aittir. Işılt
ına ve yamek pişirmede kullanılan gazyağı 
miktarının yüzdesi 33,4 tür ve tutarı 18 milyon 
370 bin liradır. Yani köylünün sarf ettiği gaz-
yağının içinde en büyük raka<,m yemek pişirme
de, gaz ocağında kullanılan kısım teşkil etmek
tedir ki 18 .milyon liradır. TTalihuki şimdi ön
görülen ve maddeye konmak istenen ise -sadece 
aydınlatma için olan yüzde 8,4 ünü teşkil eden 
ve karşılığı 4 600 000 lira olan kısımdır. Yani 
köylünün tükettiği ve para verdiği, kendisinin 
I I kuruş artmak suretiyle sıkıntıda kalacağı 
kısım içerisinde bulunan miktar ilâve edilmi
yor, yalnız tüketimde bir kısırm ilâve ediliyor. 
İkisi de onun istihlâkidir ya kop ya hiç. Bu se
beple köy ve kucaklarda aydınlatmada 3,5 mil
yon çiftçi ailesinin tükettiği •% 8,4 ün karşı
lığı olan 4 ımilyon lira ile ısıtma yani pişirmede 
kullanılan c/c 33,4 ün karşılığını teşkil eden 
18 mi1 yon lira ki küsürlerini söylemiyorum, bu 
22 milyon lira etmektedir. Eğer bunun köylü
ye intikalini istiyorsak, yani hu zam sebebiyle 
biri diğerinin yerine kaim olacağı veyahut ka
rıştırılmak suretiyle millî ekonomiye zarar ve
receği gerekçesi ile gazyağmda da zam zaru
retini ifade ediyor ve 'bunun köylüye intikalini 
istemiyorsak, bir başka yoldan köylünün töke-
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itimi nispetinde köye hizmet 'götürme yolunu ve 
adaleti arıyorsalk bunu bütün 'cepheleriyle yap
mak mecburiyetindeyiz. 22 .milyon liralık bir 
tüketim karşısında sadece 4 milyon tüketimin 
intikali öbürünün ilâve edilmemesi mümkün 
değildir. (Bu sdbeple benim istirhamım 22 mil
yon liranın intikalidir. 

Bir ide şu vardır: Köy nüfusları nazarı iti
bara almaraik köy bütçelerinde bölüşme husu
su vardır. Sadece bu köy nüfusları değil, köy 
var ki nüfusu 'büyük olacaktır, ama elektriği 
olajcaktır. Oradaki iköylü gaz sarfiyatından do
layı .zaten ımağdur olmıyacaktır. Binaenaleyh 
bunda ölçü alarak köy nüfusu çokluğu ile gaz
yağı tüketimleri nazarı itibara alınmalıdır. Yani 
yükü 'Omuzuna alana nimetin bir kısmını götür
mek, .külfeti .oiınıyaııa nimeti götürmek, bu 
mümkün değildir. Bir adalet dengesini kurabil
mek için köy nüfusu ve gaz tülkctimi nazarı 
itibara alınmak üzere bu dağıtımın köy bütçe
lerine intikali daha ıdoğru ve yerinde olacak
tır. Bu seibeple önergede sadece 12 milyon li
ranın değil, yani eski 7 (milyona 6 milyonun ilâ
vesi suretiyle 12 milyon lira değil, 22 milyon li
ranın ilâvesini talebediyonım.' Zannederim ki, 
hakkaniyeti gerektireceğinden lütuf edip kabul 
buyuracaksınız, Ibıınu istirham ecliyoruraı. 

BAŞKAN — İkinci makide halkkmda bir 
önerge daiha vardır, okutuyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Madde hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında müza
kere bitmiştir. Önergeler 'okunmaktadır, arka
daşımız önergesini izah sadedinde söz istedi. 
Konuştu. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergem 
var lefendim. 

BAŞKAN — Sizin önergeniz yok efendim. 
ÖxMER UCUZAL (Eskişehir) — Müşterek 

önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, diğer 
önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
25 . 6 . 1964 tarihli ve 482 sayılı Kanunun 

15 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rıfat Öztürkçine 

Madde 2. — 25 . 6 . 1964 tarihli ve 482 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 15. — Gaz yağı üzerinden alman İs
tihsal Vergisi hâsılatının oniki milyon lirası 
Köy İşleri Bakanlığının emrinde köy yolları
nın yapılması ile köy dçme suyunun getirilme
sinde sarf edilmek şartiyle her ay Maliye Ba
kanlığınca İller Bankasına ödenir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim, burada ayaktan izah edeyim. 

BAŞKAN — Söz vermedim beyefendi, bir 
dakika. 

Şimdi sayın üyeler, üç tane önerge okun
muştur. Önergelerden bir tanesi gazdan elde 
edilecek gelirin 12 milyon lirasının Köy İşleri 
Bakanlığına köy yolları ve köy içme sularına 
verilmek üzere İller Bankasına Maliye Vekâ
leti tarafından yatırılmasını istemektedir. 

İkinci önerge Sayın Sırrı Atalay'm. Bu da 
gazdan temin edilecek gelirin sarf esasına gö
re köylerin bütçelerine iade ve tevziini tazam-
mun etmekte 

Üçüncüsü, Sayın Öztürkçine'nin. Aşağı -
yukarı birinci önergeye uymaktadır. O da 
Köy İşleri Bakanlığına verilmek üzere Mali
ye Bakanlığı tarafından İller Bankasına yatı
rılmasını istemektedir. 

Şimdi, Sayın Sırrı Atalay'm önergesi mad
deye göre aykırı değildir efendim. 'Sayın Ah
met Nusret Tuna; maddenin tamamen başka bir 
şeklini istemektedir. Aykırı önerge budur, Sa
yın Öztürkçine'ninki ile, Binaenaleyh, önce bu 
önergeleri oyunuza arz edeceğim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkanım, 
Maliye Bakanı katılıyor mu? Bütçe dışı sar
fiyat yapılmasına iştirak ediyor mu? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, daha oy-
lamadık. Şimdi efendim, bu önergeler okundu, 
aylanacak. Bu önergelerin hangisine Hükümet 
katılıyor efendim 1 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLOEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Komisyonun müta

lâası var efendim. 
BAŞKAN — Evet, evvelâ komisyon söylesin. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ERDOĞAN 

ADALI (İstanbul) — Biz Sayın Ahmet Nusret 
Tuna ve arkadaşlarının verdiği teklifi, ko-
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misyon teklifine muvazi mahiyette gördüğümüz 
için, önergenin maksadı komisyonun da gaye
si olması sebebiyle, biraz daha kolay ve iyi bir 
şekilde müstehlike intikali hususunu sağlayıcı 
mahiyette görüldüğü için bu önergeye iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Siz komisyon maddesine mu
vazi olmamakla beraber iştirak ediyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ERDOĞAN 
ADALI (İstanbul) — Maksat gazdan alınan 
gelirin, onu sarf edene iadesidir. Esas maksadı
mızın hedefine uygundur. 

BAŞKAN — Maksadınıza uygun buluyorsu
nuz. Onun için katılıyorsunuz. Komisyon ka
tılıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ERDOĞAN 
ADALI (Devamla) — Diğer takrir Rıfat Öz-
türkeiııe arkadaşımızmdır. Mahiyeti itibariyle 
katıldığımız önergenin aynıdır. Bir de Sayın 
Sırrı Atalay'm takriri vardır. Bu takrirde ve
rilen rakam elimizdeki rakamlara uymadığı 
için bu önergeye iştirak etmiyoruz. (Bir şey 
anlaşılmıyor sesleri) 

BAŞKAN — İzah edeceğim efendim. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Saym 

sözcü ile, Sayın Başkan arasında müzakere 
cereyan ediyor. Muttali olmadan nasıl hüküm 
vereceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, ayakta yapılan ko
nuşmalar Başkana hitaben, kürsüden yapılan 
konuşma Heyeti Umumiyeye hitaben yapılır. 

Şimdi, sayın komisyon başkanı, Sayın Sırrı 
Atalay'm takririndeki rakamlar kendi rakam
larına uygun düşmediği için iştirak etmiyor
lar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ERDOĞAN 
ADALI (İstanbul) — Maddenin gayesine uy
gun değildir. 

BAŞKAN — Gayeye uygun bulmadılar. Hü
kümet ? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Efendim, Saym Ah
met Nusret Tuna'nm verdikleri takrire iştirak 
ediyoruz. Diğerlerine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet Saym Nusret Tuna 
ve arkadaşlarının takririne Hükümet katılıyor, 
diğerlerine katılmıyor. Şimdi Nusret Tuna'nm 
takririni tekrar okutup oylarınıza arz ediyo
rum. 

(Ahmet Nusret Tuna ve arkadaşlarının tak
riri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle okutuyorum, oylı-
yacağım efendim. (Diğer iki önerge ne oldu 
sesleri) Efendim, takrir 'kabul edildiğine göre 
diğerleri de kabul edilmemiş demektir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi değişikliğiyle 

beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oya sunulacaktır. 
Sayın üyeler mesai saatimiz 19,00 da bit

mektedir. Ancak bu çalışmamız hakkında bir 
takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresini yaptığımız kanunun müzakeresi 

tamamlanıncaya kadar çalışmalara devam edilme
sini arz ve teklif ederini. 

Bolu 
Rahmi Ankan 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla İstihsal 
Vergisi hadleri artırılmış olan benzin, gaz yağı, 
motorin ve 4 numaralı fuel - 'oilin ticaretiyle iş
tigal eden gerçek ve tüzel kişilerle bunların bil
cümle şube, acenta, bayi, komüsyoncu ve sair 
satıcıları, bu kanunun yayımı tarihinde ana-
depo, depo, ticarethane, mağaza ve tanklarında 
veya sair yerlerde veya yolda bulunan akar ya
kıtlarım miktar ve sıkletleri - yüz kilo ve daha 
aşağı miktarda olan gaz yağı hariç - ve bulun
dukları yerler itibariyle bir beyannameye kay
detmeye ve beyannameyi Maliye Bakanlığınca 
bu konuda yapılacak ilânı takibeden günün 
akşamına kadar bağlı oldukları yer vergi daire
sine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcudolup başkalarına satılmış, fakat bedelleri 
henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş veya 
sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş akar ya
kıtlarını da beyannamelerinde göstermeye mec
burdurlar. 
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Vergi daireleri, beyan olunan benzinin beher 
kilosu üzerinden 10 kuruş, gaz yağının beher 
kilosu üzerinden 11 kuruş, motorinin beher ki
losu üzerinden 12 kuruş ve 4 numaralı fuel-oilin 
beher kilosu üzerinden 13 kuruş fark tarh ve 
tebliğ ederler. 

Beyan üzerinden tarh olunan farklar tebliğ 
tarihini takibeden ay başından itibaren iki ay 
içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen farklar 
hakkında Âmme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bulunmıyanların veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedikleri 
veya noksan beyan ettikleri akar yakıtlara ait 
farklar iki kat zamlı olarak tahsil olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun di
ğer hükümleri bu farklar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde açık oylarınıza sunulacaktır. 

Şimdi bu geçici maddeden sonra bir ikinci 
geçici madde teklifine dair bir önerge vardır. 
Onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 2 nci madde olarak aşağıdaki madde

nin kanun metnine ilâve edilmesini saygıyla arz 
ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Geçici madde 2. — 
25.6.1964 tarihli 482 sayılı Kanunun ikinci 

maddesindeki Maliye Bakanlığınca ödenmesi ge
rekli yıllık 7 milyon liralar İller Bankasına Öden
mediğinden 1965 ve 1966 yıllarına ait 14 milyon 
liranın ayrıca 2 nci madde hükümlerine göre 
sarf edilmek üzere İller Bankasına Maliye Ba
kanlığınca ödenmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. 

SİRKİ ATALAY (Kars) — Komisyonun 
fikri... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Komisyon 
katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ERDOĞAN 
ADALI (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Mümkün değil efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılmıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinden gelen metinde madde nu
maraları değişmiş olduğu için bu hususu açık 
oyunuza arz edeceğiz. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen?... Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 
Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi ne

ticesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine bir asıl üve için 

9.3.1967 günü yapılan seçime (106) üve katılmış 
ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üve Üye 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. Gümüsane 
Hidayet Ayclmer Abbas Cilâra 

Üye 
Nevzat Özerdemli 

1. Fevzi Muhip Alperen 7 
2. Halil Ertem 8 
3. Halit Zarbun 86 
4. Boş 5 

BAŞKAN — Nisap temin edilemediği için se
çim tekrarlanacaktır. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna iki üye seçimi 
neticesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üve için 

9.3.1967 günü yapılan seçime (113) üye katılmış 
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ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
İstanbul Eskişehir 

Erdoğan Adalı Ömer Ucuza! 
Üye 
Ordu 

Eşref Ayhan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

İhsan Aşan 
Ali Bedirhanoğlu 
Hüsamettin Çelikel 
Kadir Danışoğlu 
Lûtfi Erdemir 
Yusuf izzettin Güyer 
Bahattin Karaküçük 
Mehmet Kaya 
M. Şakirettin Kazancı 
Celâl Öncel 
Sebati Yalçın 

1 
1 
3 

79 
4 
3 
1 

32 
2 
2 

81 
BAŞKAN — Nisap temin edilemediği için se

çim tekrarlanacaktır. 
CAHİT OKURER (İzmir) — Demin seçim 

neticelerini arz ettiniz. Bendenizin istirhamı, » 
Erdemir Lûtfi kaç rey almıştır? 

BAŞKAN — 4 rey almıştır. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, tefhim edilmiyen başka husus 
var, onu tefhim ederseniz, arkadaşımızın te
reddüdü zail olur. 

BAŞKAN — Edeceğim efendim, lütfen mü
saade buyurun, Maddelere açık oyunu kullan
mayan saylın üye var mı efendim? (Var, var 
sesleri) 

Birinci maddeye oylarını kullanmıyan sa
yın üye? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

İkinci madde hakkında oylarını kullanmı
yan üye var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

Geçici madde için oylarını kullanmıyan sa
yın üye var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Değişen madde numaraları için oylarını kul
lanmıyan sayın üye? Yok. Oylama muamelesi 
bitmiştir. i 

Tasarının tümü hakkında oylarını kullan
mıyan ıs ayın üye var mı? Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. { 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
1 nci maddesi için 122 sayın üye oy kullanmış, 
82 kaibul, 39 ret, 1 çekinser oy çıkmış, salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

2 nci madde için 119 sayın üye oy kullanmış, 
78 kabul, 40 ret, 1 çekenser oy çıkmıştır. Salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

Geçici madde için 110 sayı üye oy kullanmış, 
70 kaıbul, 39 ret, 1 çekinser, salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

Madde numaralarının açık oylamasına 79 
sayın üye katılmış, 60 kabul, 19 ret, salt ço
ğunluk sağlanamamıştır. 

Tümünün oylamasına 113 sayın üye iştirak 
etmiş, 72 kabul, 40 ret, 1 çekinser, salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

Değişiklik olduğu cihetle Millet Meclisine 
gönderilecektir. Yalnız madde numaralarında-
ki değişikliğe ait oylamada nisap hâsıl olma
dığı için oylama önümüzdeki Birleşimde tek
rarlanacaktır. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna 1 asıl ve 1 ye
dek üye seçimi tasnif neticesini okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kuruluna 1 asıl ve 1 yedek 

üye için yapılan seçime (87) üyenin katıldığı 
ve bu mevcudun salt çoğunluğu teinin etmedi
ği cihetle, tasnife gidilmemiştir. 

Arz olunur. 
Tasnif heyeti 

Üye Üye 
Samsun Aydın 

Bifat Rendeci İ. Cenap Ege 
Üye 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir 
asıl, bir yedek üye seçiminde nisap temin edil
mediği için tasnife geçilmemiştir, tekrarlana
caktır. 

Çoğunluğumuz kalmadığı cihetle... (Vakit 
dolduğundan, zaman bittiğinden, sesleri) Bir 
dakika efendim. Çoğunluğumuz kalmadığı ci
hetle 14 Mart 1967 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,23 
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Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının 1 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR, 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlü 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Üye sayısı : 183-
Oy verenler : 122 

Kabul edenLer : 82 
Reddedenler : 39 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 61 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Ziya. Termen 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı "̂  
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KOCAELİ X V \J \J XX A1Â XJ X 

Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl • 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rofet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOK 4 T 
X V / X V ^ L X X 

Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
MUITTI Ataklı 
Emanuilah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat S arlı e alı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şeref hanoğlu 

ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
BURSA 

Saffet Ural 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksolej? 
M. Cemal Yıldırım 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Hasan Kangal 

[Oya 
BURSA 

İ. Sabri Çağlıyangil 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B. 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü. 

katılmıy anlar] 
İSPARTA 

Mustafa Güleügii 

İSTANBUL 
M. Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

) | KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

) I Ahmet Onar 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SxVMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının 2 nci 
maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADİYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlü. 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
119 
78 
40 

1 
64 
0 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Ueagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüş oğlu 
Rıfat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

[Reddedenler] 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

— 37 

Fahri Özdilek 
Mehmet öz gün©ş 
Selâhattin Özgür 

5 — 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Riıat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT X V J l i - X İ X 

Ali Altuntaş 
TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğkı 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
.Tevfik İnci 

M. Şükran Özkaya 

Haydar Tunçkanat 



C. Senatosu B : 43 9 . 3 . 1967 O : 1 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BURSA 
Saffet Ural 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emarmllah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'TCPU 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Namı Şerefhanoğlu 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Cemal Yıldırım 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Çekinser] 

MARAŞ 
Ahmet Tevıik Paksu 

[Oya katılmıyanlar] 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangii 
(B.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somuııoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizanıettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı- Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Amil Artus 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçag 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

-^^•^» 
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Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının geçici 
maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKAKA 
Turhan Kapanb 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı U^unhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 70 
Reddedenler : 39 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 73 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayıız 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıbıırım 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcak 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Et em Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneg 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 

[Reddedenler] 

Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mccdı Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
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ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BURSA 
Saffet Ural 

GİRESUN 
M. İhsan To-paloğiu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Cemal Yıldırım 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıırdakuler 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebf> 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

BALIKESIK 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğiu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

[Çekinser] 

MAEAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

[Oya kat 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

hnıy anlar] 

İSTANBUL 
M. Halûk Berkol 
Fikret. Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Ataiay (Bşk. V.) 
i r i ..f TT.,. rT..... 
-ilcinin-1 iLci/Ai 

KASTAMONU 
'Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaîoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

»o<t 
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Gdder Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri 
numaralarının değiştirilmesi dolayısiyle verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmamıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Üinaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 79 

Kabul edenLer : 60 
Reddedenler : 19 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 104 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Cel-âl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa D eli veli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Günıüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salüh Türkmen 

[Reddedenler] 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

YOZGAT 
Sadık Artukrnaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHlSAR 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Ka.pa.nlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
1. S. Çağlıyangil (B.) 

[Oya k 

Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügilı 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Halûk Berkol 

mıyanlarj 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKIRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Alı Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıeı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
CUMHURB AŞKA NIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üııer 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının tümüne 
verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 72 
Reddedenler : 40 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 70 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli T ürker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

TABÎÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CLzrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

[Reddedenler I 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

Fahri Özdilck 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOK* T 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
r> Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

Haydar Tunçkanat 
ADANA 

M. Yılmaz Mete 
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Mukadder öztekin 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
BURSA 

Saffet Ural 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Çekinser] 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

[Oya katıhmyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şeref han oğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizanıettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiİ! 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Cemal Mıadanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Ün er 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

' 43 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 3 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se

cimi. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran - Temmuz ve Ağustos 1965 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/1.2) (S. Sayısı : 880) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Eylül - Ekim ve Kasım 1965 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/13) (S. Sayısı : 881) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık - 1965 ve Ocak - Şubat 1966 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/14) (S. Sayısı : 882) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

5. — Türkiye Bü}Tük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart - Nisan ve Mayıs 1966 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplanın İnceleme Komisyonu raporu 
(5/15) (S. Sayısı : 883) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran - Temmuz ve Ağustos 1966 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru. (5/16) (S. Sayısı : 884) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Eylül - Ekim ve Kasım 1966 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senato
su Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/17) (S. Sayısı : 885) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1964 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu, ra
poru (5/19) (S. Sayısı : 889) [Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1967] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1965 yılı kesinhesaplarm hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/18) (S. Sayısı : 886) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

10. — Maliye Bakanı İhsan G ursan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo-

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl ve 
bir yedek üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

i! 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart - Nisan ve Mayıs 1965 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/11) (S. 
Savısı : 879) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1967] 

(Devamı arkada) 



nu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/71) (S. 
Sayısı : 771 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1967] 

11. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/72) (S. 
Sayısı : 773 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1967] 

12. — Maliye Bakam İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/73) (S. 
Sayısı : 772 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1967] 

13. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo

nu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/76) (S. 
Sayısı : 898) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X 1. — Gider Vergileri Kanununda bâzı de

ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru. (Millet Meclisi 1/300; Cumhuriyet Sena
tosu 1/725) (S. Sayısı : 899) [Dağıtma tari
hi : 2 . 3 . 1967] 

2. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yonu raporları (Millet Meclisi 1/123; Cumhu
riyet Senatosu 1/697) (S. Sayısı : 892 ye ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1967] 



Dönem : 1 O f i f i 
Toplan : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O Ö U 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/300; 

Cumhuriyet Senatosu 1/725) 

<Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 189) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 2 . 1967 

Kanunlar 31üdürlüğü 
Sayı: 3433/1971 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 2 . 1967 tarihli 66 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

Not : Bu tasarı 28 .12 .1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
19, 20 ve 27 . 2 . 1967 tarihli 58, 59 ve 66 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 189) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 1 . 3 . 1967 
Esas No. : 1/725 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 Şubat 1967 tarihli 66 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 28 Şubat 1967 tarihli ve 3433/19371 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
28 Şubat 1967 tarihli 40 ncı Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 
1 Mart 1967 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Tasarı, benzin, motorin, gazyağı ve 4 numaralı fuel - oile ait İstihsal Vergisinin artırıl
ması maksadiyle hazırlanmıştır. 



— 2 — 
Gerekçede, 1963 yılında 187 sayılı Kanunla, benzin, motorin ve 4 numaralı fuel - oilin İstihsal 

Vergisi hadlerinin artırıldığı, fakat, gaz yağının İstihsal Vergisinde bir artırma yapılmadığından 
gaz yağı ve motorin fiyatları arasında bir dengesizlik meydana geldiği ve bu dengesizliği ber
taraf etmek üzere de 6 Temmuz 1964 tarihinde 482 sayılı bir Kanun çıkartıldığı ve bu Kanunla 
gaz yağının İstihsal Vergisinin artırıldığı ve bu arada yine motorin ile 4 numaralı fuel - oilin. 
İstihsal vergilerinin tekrar artırıldığı belirtilmekte; ancak, bu operasyonlara rağmen, bu mad
delerin bir vergi • rezervi sakladığı ifade edilmektedir. Ayrıca, halen memleketimizin, akar ya
kıt fiyatları bakımından dünyadaki ucuz memleketler arasında bulunduğu rakamlarla açıklan
makta, akar yakıtların vergilerinde bir artırmanın mümkün olduğu ileri sürülmektedir. 

Gerekçede de belirtildiği üzere, halen benzin ve motorin fiyatları arasında mevcut, bulunan 
dengesizlik sebebiyle, memleketimizde benzin tüketiminin artış hızı, motorin tüketimine göre daha 
düşüktür. Motorin fiyatı, benzin fiyatına kıyasla düşük olduğu için, talep, benzinden motorine 
kaymakta ve motorin istihlâki .plân devresinin başında yapılan tahminlerin çok üstünde gerçekleş
mekte, devamlı artış göstermektedir. Motorin tüketiminin hızla artması, yerli ham petrol içindeki 
motorin oranının düşük olması sebebiyle, motorin talebini karşılamak üzere fazla miktarda ham 
petrol ithalini gerektirmekte, bu durum ise diğer ürünlerdeki, özellikle fuel - oildeki istihsal 
fazlasının çoğalmasına yol açmaktadır. 

Gerekçede belirtilen hususlar ve Hükümet temsilcilerinin verdikleri mufassal malûmat muva
cehesinde beher kiloda, benzine 10 kuruş, motorine 12 kuruş ve 4 numaralı fuel - oile de 13 kuruş 
zam yapılması hususu, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

Ancak, Hükümet tasarısında ve Millet Meclisi Geçici Komisyonunun kabul ettiği metinlerde 
yer aldığı halde, Millet Meclisince metinden çıkartılan, gazyağmın İstihsal Vergisinden de 11 ku
ruşluk bir artırma yapılması, hususu, komisyonumuzda dikkatle tetkik olunmuş ve neticede gaz
yağmın İstihsal Vergisinde bir artırma yapılmaması halinde ortaya büyük mahzurların çıkacğı 
sonucuna varılmıştır. Şöyle ki ; motorine ait İstihsal Vergisinin artırılması 4 numaralı fual -oilin 
ve bilhassa gazyağmın da vergilerinin artırılmasını zaruri kılmaktadır. Aksi halde, çeşitli akarya
kıt ürünlerinin fiyatları arasında vergi farkından ileri gelen bir dengesizlik mevcut olduğu tak
dirde bunların gerek bn-birinin yerine ikamesi,gerekse vergisi düşük akaryakıtın vergisi 
yüksek akar - yakıtla karıştırılmak suretiyle kullanılması imkân dâhiline girmekte ve bu du
rum da hem vergi randımanı ve hem de millî ekonomi bakımından mahzurlar tevlidetmektedir. 

Ayrıca hükümet temsilcilerinin verdikleri izahattan anlaşıldığına göre, halen mevcut rafine
rilerin istihsal ettikleri gazyağı memleket ihtiyacını karşılayamamakta ve mamul ürün gazyağı 
ithali zaruri olmaktadır. 1967 programına göre bu ürün açığı Petrol Dairesince 45 bin ton olarak 
tahmin edilmiştir. Bu durumda, gazyağına zam yapılmaması sebebiyle motorin - gazyağı fiyat
ları arasında bir farklılaşma meydana getirilirse, bu açığın 90 bin tona yükselmesi normal bir so
nuç olacak ve bu suretle yüklenilecek munzam döviz ihtiyacı da 15 milyon liralık bir seviyeye 
yükselecektir. 

Yukarıda izah edilen sebepler muvacehesinde, Millet Meclisi metninin 1 nci ve Geçici mad
desinde değişiklik yapılarak, gazyağmın da tasarı kapsamına alınması ve gazyağı istihsal Ver
disinde de beher kiloda, 11 kuruşluk bir artırma yapılmasının isabetli olacağı ittifakla karar
laştırılmıştır. 

Memleketimizde 1967 yılında 500 bin ton gazyağı tüketileceği hesaplandığından, yapılan zam
dan beklenilen gelir 55 milyon liradır. Bu 55 milyonun mükellef gruplarına inikası tetkik edildi
ğinde, köy ve bucaklarda 3,5 milyon çiftçi ailesinin aydınlatmada kullanacağı gazyağı miktarı
nın 42 bin ton olduğu ve bunun bütün tüketimin % 8,4 ü nisbetinde bulunacağı, yapılan zam ile 
de bu mükellef grubuna 4 620 000 liralık bir 'külfet isabet edeceği anlaşılmaktadır. Bu duruma 
göre, 3,5 milyon köylü ailesinden her birine düşen yıllık vergi yükü artığı 130 kuruş olacaktır, 
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Buna mukabil, köylünün kullandığı tenekeli gazın teneke bedeline, «Petrol tevzin fonu» ndan 

iştıiraık edilmesi esasının, Maliye ve Enerjıi ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarınca kararlaştırıldığı, bu 
yolla da köylü lehime yılda 3,5 milyon liralık bir harcama yapılacağı, Hükümet temsilcilerince açık
lanmıştır. 

Gıazyağınıın İstihsal Vergisi artırılmak suretiyle, köylümüze yüklenen külfet neticesi elde edilecek 
4 620 000 liranın yine köylü lehine ve onun hizmetine harcanmasını teminen, 1964 yılında 482 sayılı 
Kamunun 15 nci maddesi ile tesis olunmuş bulunan İller Bankasındaki 7 milyon liralık köy fonunun 
4 620 000 lira karşılığında 5 milyon lira artırılarak 12 milyon liraya çıkarılması için de tasarıya 
2 nci madde olarak yeni bir madde eklenmiştir. 

Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi 3 ve 3 ncü maddesi de 4 noü madde olmak üzere Komisyo
numuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivediLükle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip' 
İstanbul Afyon Kanahisar Yozgat Manisa 

E. Adalı M, K. Karaağaçhoğlu 1. Yeşilyurt R. Ulusoy 

Konya 
A. Onar 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I numa
ralı tablonun 15 . 2 . 1963, 25 . 6 . 1964 ve 
15 . 7 . 1965 tarihli ve 187, 482 ve 664 sayılı 
•kanunlarla değişik (2/D) pozisyonunun (i) fık
rası ile (iii) fıkrasının (a) ve (b -aa ) bendleri 
•aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

D) Akar yakıtlar : 
Petrol ve şist yağları (Ham yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol ve
ya şist yağını ihtiva eden; 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat dereceden aşağı olan hafif yağlar (1 Kg. 
S. den 70 kuruş) 

iii) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar; 

a) Taktır mahsulü yakıtlar i 
Kraking vukubulmadan :% 80 den fazlası 

takattür edenler (1 Kg. S. den 45 kuruş) 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattür eden kısmı 

% 80 den az olanlar : 
aa) 4 numaralı fuel - oil (1 Kg. S. den 40 

kuruş) 

Geçici madde — Bu kanunla istihsal Ver
gisi hadleri artırılmış olan benzin motorin ve 
4 numaralı fuel - oilin ticareti ile iştigal eden 
gerçek ve tüzel kişilerle bunların bilcümle şu-

GEÇİOİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 .-1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanunununa bağlı I nu
maralı tablonun 15 . 2 . 1963, 25 . 6 . 1964 ve 
15 . 7 . 1965 tarihli ve 187, 482 ve 664 sayılı 
kanunlarla değişik (2/D) pozisyonunun (i), (ii) 
fıkraları ile (iii) fıkrasının (a) ve (b-aa) bend
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

D) Akar yakıtlar : 
Petrol ve şist yağları (Ham yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol ve
ya şist yağını ihtiva eden; 

i) Kapalı kalbda alevlenme noktası 30 santi
grat dereceden aşağı olan hafif yağlar (1 Kg. S. 
den 70 kuruş) 

ii) Kapalı kalbda alevlenme noktası 30 san
tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat dere
ce ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye 
kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattür 
eden orta yağlar (1 Kg. S. den 40 kuruş) 

iii) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar; 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası ta

kattür edenler (1 Kg. S. den 45 kuruş) 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattür eden kısmı 

% 80 den az olanlar : 
aa) 4 numaralı fuel - oil (1 Kg. S. den 40 

kuruş) 

MADDE 2. — 25 . 6 . 1964 tarihli ve 482 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 15. — Gaz yağı üzerinden alman İs
tihsal Vergisi hasılatının on iki milyon lirası İl
ler Bankası eliyle, nüfusları göz önünde bulundu
rularak. köy bütçeleri arasında bölüşülmek üze
re, her yıl Maliye Bakanlığınca İller Bankasına 
ödenir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla İstihsal 
Vergisi hadleri artırılmış olan benzin, gaz ya
ğı, motorin ve 4 numaralı fuel - oilin ticareti 
ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerle bun-
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Millet Meclisinin kabul ettiği,-metin 

be, acenta, bayi, komüsyoncu ve sair satıcıları, 
bu kanunun yayımı tarihinde anadepo, .depo, 
ticarethane, mağaza ve tanklarında veya sair 
yerlerde veya yolda bulunan akar yakıtlarını 
miktar ve sıkletleri ve bulundukları yerler iti
bariyle bir beyannameye kaydetmeye ve be
yannameyi Maliye Bakanlığınca bu konuda ya
pılacak ilânı takibe den günün akşamına kadar 
bağlı oldukları yer vergi dairesine vermeye 
mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olan
lar, yukarda zikrolunan kendilerine ait yerler
de mevcudolup başkalarına satılmış, fakat be
delleri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edil
miş veya sair suretlerle mülkiyeti devredil
miş akar yakıtlarını da beyannamelerinde gös
termeye mecburdurlar. 

Arergi daireleri, beyan olunan benzinin be
her kilosu üzerinden 10 kuruş, motorinin beher 
kilosu üzerinden 12 kuruş ve 4 numaralı fuel -
oilin beher kilosu üzerinden 18 kuruş fark tarh 
ve tebliğ ederler. 

Beyan üzerine tarh olunan farklar tebliğ 
tarihini takibeden ay başından itibaren iki ay 
içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen farklar 
hakkında Âmme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bul unmıyanl arın veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedik
leri i ey a noksan beyan ettikleri akar yakıtlara 
ait farklar iki kat zamlı olarak tahsil ol umur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun di
ğer hükümleri bu farklar hakkında da uygu
lanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihimde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —• Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

5 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

larm bilcümle şube, acenta, bayi, komüsyon
cu ve sair satıcıları, bu kanunun yayımı tarihin
de anadepo, depo, ticarethane, mağaza ve tank
larında veya sair yerlerde veya yolda bulunan 
akar yakıtlarım miktar ve sıkletleri - yüz kilo 
ve daha aşağı miktarda olan gaz yağı hariç -
ve bulundukları yerler itibariyle bir beyanna
meye kaydetmeye ve beyannameyi Maliye Ba
kanlığınca bu konuda yapılacak ilâm takibeden 
günün akşamına kadar bağlı oldukları yer ver
gi dairesine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcudolup başkalarına satılmış, fakat bedelleri 
henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş veya 
sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş akar ya
kıtlarını da beyannamelerinde göstermeye mec
burdurlar. 

Vergi daireleri, beyan olunan benzinin beher 
kilosu üzerinden 10 kuruş, gaz yağının beher 
kilosu üzerinden 11 kuruş,- motorinin beher ki
losu üzerinden 12 kuruş ve 4 numaralı fuel - oilin 
beher kilosu üzerinden 13 kuruş fark tarh ve 
tebliğ ederler. 

Beyan üzerinde tarih olunan farklar tebliğ 
tarihini takibeden ay başından itibaren iki ay 
içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen farklar 
hakkında Âmme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bulunmıyanlarm veya1 

noksan beyanda bulunanların beyan etmedik
leri veya noksan beyan ettikleri akar yakıtlara 
ait farklar iki kat zamlı olarak tahsil olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun di
ğer hükümleri bu farklar hakkında da uygula
nır. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde, 3 ncü madde olarak aynen kabul 
eJdilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde, 4 ncü madde olarak aynen kabul 
•edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 899) 




