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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

27. Birleşim 

24 . 12 . 1965 Cuma 

İçindekiler 
Sayfa 

650:652 
652:653 

653 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 653 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-

öv'ün, 26 ncı Birleşim sonunda beş millet
vekilinin ayağa kalkarak çoğunluğun kal
madığını bildirmeleri üzerine yoklamaya 
geçilmesinin, önceki uygulamalara aykırı 
olduğuna dair konuşması, 653:654 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'-
nin, Sosyal Sigortalar Kurumu adına iş
çilere günü, geçmiş ilâç veren eczaneler bu : 

lunduğuna dair demeci.. 654 
3. — İstanbul Milletvekili Abdurrah-

man Şeref Lâç'm, İstanbul Belediyesi ile 
ilgili Şehir Tiyatrolarının her yıl zarar 
ettiğine, bu tiyatroları yöneten Ertuğrul 
Muhsin'in Belediye Başkanının emirlerine 
uymadığına ve bunun istanbul'daki binler
ce memur üzerindeki kötü etkileriyle İçiş
leri Bakanının ilgilenmesi gerektiğine dair 
demeci. 654:655 

4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır-

Sayfa 
ca'mn; İzmir Milletvekili Mustafa Uyar 
ve 12 arkadaşı ile, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 10 arkadaşının Gecekondu
ların düzenlenmesi hakkında kanun tekli ti 
ile Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
10 arkadaşının gecekonduların ıslah, tas
fiye ve önlenmesi hakkındaki kanun tek
liflerinin Genel Kurulun 22 . 12 . 1965 
tarih ve 26 ncı Birleşiminde gecekondu 
kanunu tasarısı için kurulması kabul edi
len Geçici Komisyona havale edilmesine 
dair önergesi. (4/19, 2/13, 2/23) 655 :>656 

5. — Aydın Milletvekili Kesat Özâr-
da'nın, Dilekçe Karma Komisyonundan is
tifa ettiğine dair önergesi (4/20) 656 

6. — Niğde Milletvekili Mehmet Al-
tmsoy'un, Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Kıbrıs konusunda ve genel dış po
litikamız üzerinde bilgi edinilmek için 
Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi, (10/1) 656:657 

5 . — Görüşülen işler 
1. — Gelir Vergisi Kanununun de

ğişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta-



Sayfa 
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (I/TA) (Gündeme) (S. Sayısı : 3) 658: 

685 
2. — 1065 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkınca 

«—•«•«» 

1. — GEÇEN 1 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çaplayan •••il; 
Birleşmiş Milletlerin 20 nei Genel Kurulunun 
Kıbrıs meselesi hakkında aldığı karara değine
rek bunun hukukî ve bağlayıcı bir nitelik taşı
madığına ve Assanıblenin bu meselenin esası 
üzerine tavsiye yetkisinin dahi bulunmadığına 
dair bir demeç verdi. 

Türk kamuoyunun Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda alınan son karar ve Kıbrıs dâvası
nın geçirmiş olduğu safhalar bakımından aydın
latıl masına ve millî menfaatlere uygun tedbir
lerin ortaya konmasına imkân sağlamak ibıcre 
bir genel görüşme açılmasına, dair C.İI.P. ve 
A.P. grupları adına verilen ilâ önerge okuna
rak, önerge sahipleri ve gruplar temsilcilerinin 
görüşlerini açıklamalarından !.umra, oya sunul
du ve 27 Aralık 19G5 Pazartesi gününden baş
lanılarak bu hususta genel görüşmeye geçilmesi 
kabul olundu. 

Gecekondu, kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Anayasa, Adalet, İçişleri, Maliye, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair Devlet Bakanı Cihat Bilge-
han'ın önergesi okunda, kabul edildi. 

Sözlü sorular 
1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, mil

letin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili hu
susları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya ko
yanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair sözlü soru önergesi, (6/104) 
(Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

Sayfa 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/60, Cumhuriyet 
Senatosu 1/614) 685 :688,689 :692 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, ha
len Cumhuriyet Senatosunda Millet Meclisince 
sevk edilmiş hangi kanun tasarısı ve teklifleri
nin mevcut bulunduğuna dair Millet Meclisi 
Başkanından olan sözlü sorusuna Başkanvckili 
Nurettin Ok cevap verdi. 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibralımıoğlu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar her sene Tür
kiye'ye hangi tip ve marka traktör ve biçer -
döver ithal edildiğine dair olan sorusu, daha 
önce yapılan erteleme gereğince ve 

48 sayılı soru da ilgili Bakanın hazır bu
lunmaması sebebiyle görüşülemedi. 

T.İ.P. nden beş Milletvekilinin ayağa kalk
mak suretiyle istediği yoklama sonunda yeter 
çoğunluk kalmadığı ani aşıldığın dan, 

24 Aralık 1965 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere (saat 17,20 de) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 
Ahmet Bilgin Âdil Kurt el 

Kâtip 
Siirt 

Adil Yaşa 

2. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç/ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes-
bit edilmiş olup olmadığına dair sözlü soru öner
gesi, (6/105) (Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. ) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö-

rTANAK ÖZETİ 

SORULAR 
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yünde, Arahk ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair sözlü soru öner
gesi, (6/106) (İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir.) 

4. — Trabzon Miletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü igliyerek kıymetlendirmiş 
olduğuna dair sözlü soru önergesi, (6/107) (Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir.) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılma pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair sözlü soru 
önergesi, (6/108) (Sanayi Bakanlığına gönde
rilmiştir. ) 

6. — Mardin Milletvekili Narini Oğuz'un, 
Haydarpaşa • Arif iye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi isi uygulanırken, İzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair sözlü soru önergesi, (6/109) (Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, (6/110) (Köy İşleri 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

8. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
(6/111) (Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir.) 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Si
nop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinvercn 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair sözlü soru önergesi (6/112) 
(Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmiştir) . 

10. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadmlı'nm, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, 
müfredat programı ve öğretim metodu bakı
mından, başka ülkelerde bir benzerinin olup ol
madığına dair sözlü soru önergesi (6/113) (Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir). 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İzgüzar'm, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-

lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düjünülme-. 
diğine dair sözlü soru önergesi (6/114) (Başba
kanlığa ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir). 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi İzgüzar'm, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair sözlü 
soru önergesi (6/115) (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilmiştir). 

13. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılma
sı ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi (6/L16) (Başbakanlığa gön-
derilmiştir). 

14. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğun;.:, dair sözlü 
soru önergesi (6/117) (Sanayi Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

15. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarumı yol ve 
köprü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına 
dair sözlü soru önergesi (6/118) (Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir). 

16. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair sözlü soru önergesi (6/119) (Çalışma Ba
kanlığına gönderilmiştir). 

17. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mi r'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
Milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız kredi!el* elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair sözlü soru 
önergesi (6/120) (Başbakanlığa gönderilmiş-
tir.) 

18. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
sözlü soru önergesi (6/121) (Başbakanlığa ve 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

Yazılı sorular 

1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Trabzon'un Araklı körfezinde, bir balıkçı barı
nağı yapılıp yapılmıyacağı hususunda ne düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi, (7/16) 
(Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir.) 
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2. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Trabzon'un Araklı ilçesinde, 1966 yılında bir 
polis teşkilâtı kurulması hususunda ne düşünül
düğüne dair yazılı soru önergesi, (7/1.7) (İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

3. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Trabzon'un Araklı ilçesi Hükümet konağının 
1966 yılında yapılıp yapılmıyae.ağına dair yazı
lı soru önergesi, (7/18) (Maliye ve Bayındırlık 
Bakanlıklarına gönderilmiştir.) 

4. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Trabzon'un Araklı ilçesine deniz feneri konulup 
koımlmıyaeağı hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, (7/19) (Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir.) 

1. — 1 7 . 7 . 1965 tarihli ve 5-7 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
.111! ııci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin dc-

. ğtştJrilmesine ve bu kanuna geçici 4. 5 ve 6 neı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/85) (Adalet ve Ticaret komisyon]arma). 

Teklifler 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
2834 sayılı Tarım satış kooperatifleri ve birlik
leri hakkındaki Kanumır 1.9 ve 21 nci, maddele
rine fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/177) (Tarım, Ticaret ve Plân komisyonları
na) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer 
Alankuş'un, Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/178) (Adalet Komisyonuna) 

4. — İzmir Milletvekili Enver Turgut ve 3 
arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddeleri ile bâzı fıkralarının de
ğiştirilmesine ve bu kanunun 147 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanım teklifi (2/179) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 
567 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/180) (Adalet Komisyonuna) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 14 . 7 , 1965 tarih ve 

5. — Edirne Milletvekili Türkan Seçkin'in, 
Edirne'nin ışıklanması işinin hangi tarihte baş
layıp hangi tarihte bitirileceğine dair yazılı so
ru önergesi, (7/20) (Başbakanlığa gönderil
miştir. ) 

6. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, millî bankalarımızın sermaye miktarına ve 
hangilerine Devletin iştiraki bulunduğuna dair 
yazılı soru önergesi, (7/21) (Ticaret Bakanlığı
na gönderilmiştir.) 

7. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, 
İdari Teşkilâtın reorganizasyonu maksadiyle ya
pılan idari reform çalışmalarının ne safhada ol
duğuna dair yazılı soru önergesi, (7/22) (İçiş
leri Bakanlığına gönderilmişti!'.) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci 
maddesinin (A) işaretli fıkrasının 5 nci bendi 
ile 98 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/181) (Adalet, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 29 arkadaşının, 14 Temmuz 1.9G5 tarih ve 657 
sayılı Devlet Memurları K-ıııımuniîu !, 89, 1.03, 
104, 176 ve geç*ci 15 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve geçici 11 nci maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi. (2/182) (Millî Eğitim, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ve 30 arkadaşının Sivas'ta «Dört Eylül -
Kongre Üniversitesi» adiyle bir üniversite ku
rulması hakkında kanan teklifi. (2/183) (İçiş
leri, Müiî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

9. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tc-
kinel ve 166 arkadaşının, geçen dönemden hü-
kümsih kalan ve İçtüzüğün 69 ncu maddesi ge
reğince Adalet Komisyonunca yenilenmesine 
karar verilen. Yargıtay kanunu teklifi (2/184) 
(Adalet ve Plân komisyonlarına) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 41 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanım teklifi 
(2/185) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

11. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun. Adliye meslek okulu açılması hak
kında kanun teklifi. (2/186) (Millî Eğitim, Ada
let ve Plân komisyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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Raporlar 
12. — 1965 kalkınma istikrazı hakkında ka

nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/59) (Gündeme) (S. Sayısı : 2) [Da
ğıtma tarihi • 23 . 12 . 1965] 

13. — Gelir Vergisi Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/73) (Gündeme) 

BAŞKAN — Otomatik cihazlarla yoklama 
yapılacaktır, lütfen sayın üyeler anahtarları çe
virip beyaz düğmelere bassınlar. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, geçen otu
rumda gündem dışı söz istiyen arkadaşlarımız 
vardır. İsimlerini okuyorum : Sayın Ahmet 
Cebi, Sayın Kasım Gülek, Sayın Feyzioğlu, 
Sayın Abdurrahman Şeref Lâç, Sayın Hayrettin 
Uysal. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Zaptı sabık 
hakkında söz istiyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ben 
dün istemiştim, bugün istemiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, sarfınazar etti
niz. 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
26 ncı Birleşim sonunda beş milletvekilinin 
ayağa kalkarak çoğunluğun kalmadığını bil
dirmeleri üzerine yoklamaya geçilmesinin, önceki 
uygulamalara aykırı olduğuna dair konuşması. 

(S. Sayısı : 3) [Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1965] 
14. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/60; Cumhuriyet Senatosu 1/614) (Gündeme) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 5; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı :733) 

-+ 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, görüşmelere 

başlıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, geçen celsede ça
lışmalarımızın tam yarıya geldiği bir sırada 
Meclis çoğunluğunun olmaması dolayısiyle 
yoklama yapılmasına geçmeden önce Sayın 
Riyaseti oturduğum yerden ikaz etmiştim. Be
ni dinlemişlerdi. Şimdi bu konuda benim be
yanlarım zapta geçtiği için o hususa işaret 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Geçen sene, beş kişinin ayağa kalkmak su
retiyle oturumda çoğunluğun bulunmadığını 
beyan etmeleri üzerine Meclisleri devamlı ola
rak çalışamaz hale getirir gerekçesini nazara 
alan Burhan Apaydın arkadaşımızla Halk Par
tisi Grupundan bir arkadaşımızın müştereken 
Meclis Divanına getirdikleri bir takrir üzerine 
Meclis çoğunluğunun aranması hususu ancak 

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

BAŞKAN — Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Âdü Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 27 nci Birle- simini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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karar safhasında olacaktır diye bir önerge mü
zakere ettik ve Meclis kararı haline getirmiştik. 
Meclis kararları teamülleri bozamaz, ancak 
Meclis kararlarını Meclis kararları bozacağı 
gerekçesi ile bundan sonra Meclisin daha nor
mal, daha düzgün çalışması için eski teamül
lere uymak lâzımdır. Eski kararları Meclisin yeni 
bir kararı bozmadıkça o kararlar devamlı yürütü
lecektir. Tekrar beyan ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, zaptı sabık hak
kında, yanlış geçmiş bir mesele varsa onun 
hakkında konuşun lütfen. 

İRS AN ATAÖV (Devamla) — Geçen sefer 
oturduğum yerden yapmış olduğum beyan zapta 
yanlış geçmiştir. Benim beyanım Riyaseti ikaz de
ğil'! i. Meclis kararlarını, yeni Meclisler teşekkül 
etse dahi, ancak yeni Meclislerin kararları bo
zar, şeklinde ifade etmiştim. Bunu bir teamül 
olarak kabul eden Riyaset, tuttu, gecen teamüle 
•uymak zorunda değiltiz, yeni teamül tesis edi-
1 terktir, gibi bir yoklamaya gitti. Bundan son
raki sözlü sorular zamanında bu teamüle uyu
lursa bu Meclis elıştırılamaz. Hepiniz bilirsiniz, 
sözlü sorularda bu Mecliste çoğunluk aran
maz. Zira soru sahibi ile Bakan arasında 
geçen bir söz karara dayanmıyacağı için, beş 
kişin'n ayağa kalkması her an mümkündür. 
Ve Meclisin çalıştırılmaması normal bir hale gelir. 
Riya."et geçen devreki bir Meclis kararını, bu 
devre bir teammülle bozamaz. Meclis kararı ile 
bozu İm adı kça, gecen devrenin kararı meridir. 
Bunu ifade etmiştim. Buna uyulmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, geçen cel
sede tahaddüs etmiş olan bir mesele hakkında 
verilmiş olan izahat bu suretle tarafımızdan He
yeti Âl iyenize arz edilmiştir. Geçen celse bu 
hususta Riyasetin kararı Heyeti Âliyenize arz 
edilmişti. Geçen devreye ait Meclisi çalıştıra
bilmek için bir koalisyon Hükümetinin, Tüzü
ğümüzün 81 nci maddesini zorlamak suretiyle 
bir karar alınmış ve bu karar da tatbik edil
mişti. Bu husus hepimizce malûmdur. Ancak 
o zai'u ret) erin halen devam edip etmediğ'i 
hakkında Meclisimizce alınmış bir karar mevcut 
değildir. İşte bu zaruret dolayısiylo, aynı tea
mülün devam ' edip etmiyeceği hususunu Baş
kanlık'"Divanına arz edeceğim. Başkanlık Diva
nında ilk alınacak kararı Heyetli Âliyenize arz 

edeceğim ve icabı ona göre takarrür edecektir 
diye ifade etmiştim. Arz ederim. 

Gündem dışı söz itsiyen arkadaşlara söz ve
receğim, yalnız rica ediyorum 5 dakikayı geçme
sin. 

2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
Sosyal Sigortalar Kurumu adına isçilere günü 
geçmiş ilâç veren eczaneler bulunduğuna dair 
demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cebi. 
AHMET CEBİ (Trabzon) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, yüksek huzurla
rınıza atalarımızın bize intikal ettirmiş olduğu 
Türk hamiyetini, Türk şefkatini rencide eden 
üzücü bir hâdiseyi tesbit ederek ve üzülerek 
buraya kadar getirmiş bulunuyorum. Sosyal 
Sigortalar Kurumu eczanelerinden hastaya, şi
faya muhtaç insanlara kullanma tarihi geçmiş 
ilâçlar reçete karşılığı verilmektedir. Belki bu 
husus yalanlanacaktır. Fakat durumu bizzat 
teshit etmiş bulunuyorum, bu ilâçlardan bir 
kısmını da saklıyorum. Bu hususu derinliğine 
kadar buradan izah ederek kıymetli vakitleri
nizi almıyacağım. Fakat her hangi bir tahkikat 
yapacak olana elimden geldiği kadar memleke
tin yüksek menfaatleri için yardım edeceğim. 
Yoksa hiçbir vicdan sahibi, bilhassa hastalara 
karşı gösterilen bu saygısızlığı katiyen affet-
miyecektir. İlgili bakanların, bilhassa Çalışma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının konuya 
hassasiyetle eğilmelerini rica eder, durumdan 
sizleri haberdar ederim. Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek... Yoklar. 

3. — İstanbul M ili et v elcili Abrruhman Şeref 
Lâç'ın, İstanbul Belediyesi ile ilgili Şehir Tiyat
rolarının her yıl zarar ettiğine, bu tiyatroları 
yöneten Ertuğrul Muhsin'in Belediye Başkanı
nın emirlerine uymadığına ve bunun İstanbul'
daki binlerce memur üzerindeki kötü etkileriyle 
İçişleri Bakanının ilgilenmesi gerektiğine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Lâe. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂC (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, çok muhterem milletvekille
ri, huzurunuza İstanbul. Belediyesinin önemle 
üzerinde durduğu ve maalesef halledemediği, 
ancak Bakanın halledebileceği müstacel bir me
seleyi arz etmek için geldim. Denebilir ki, bu 
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bir sözlü soru ile de getirilebilir ve netice alına
bilirdi. Hâdisenin sözlü soruya tahammülü yok. 
Çünkü, istanbul'da sadece belediyeye mensup 
8 000 memurun disiplinini alâkadar ediyor. Bu 
kadar mühim bir meseleyi huzurunuzda, bura
da Hükümetten müstacclen yapılmasını iste
mek, bence çok mühimdi, bunu sizler de takdir 
buyurursunuz. 

Efendim, İstanbul Belediyesi 600 küsur mil
yon lira borçlu bir belediyedir. Fakat buna rağ
men İstanbul halkının zevkine ve kültürüne 
hizmet etmek için şehir tiyatrolarına 12 milyon 
lira senede zararına tediyede bulunmaktadır. 
Yani 12 milyon lira şehir tiyatroları zarar eder 
ve belediye bütçesinden bu para ödenir. Şimdi 
bu tiyatroların başında bir rejisör vardır, hepi
nizin bildiği Ertuğrul Muhsin. Bu zat ilânı is
tiklâl etmiştir. Ne Belediye Reisi tanır, ne bele
diye meclisi tanır, ne bütçe tanır, ne vali tanır, 
ne vilâyet tanır. Zeytinburnundaki tiyatroyu 
kapatmıştır. Bir artiste, kendisinin himayesinde 
bulunan bir artiste ceza verildiği için, iki ay 
ceza verildiği için, Zeytinburnunda açılan ti
yatroyu, evvelâ keyfî olarak belediyenin emriy
le, Belediye Reisinin emri ile bu artist oynatıl
masın diye ittihaz edilen tedbirlere karşı gelmiş, 
tiyatroyu zorla açmış, Belediye Reisinin emri ile 
bilet sattırılmadığı için zabıta kuvvetlerine kar
şı gelmiş, hususi kartvizit davetiyeleri ile halkı 
içeri sokmaya çalışmıştır. Zabıta kuvvetleriyle 
buna mâni olunmuştur. Ondan sonra da bu, is
tiklâlini ilân etmiş, eseri sahneye koymamış ve 
tiyatroyu kapatmıştır. Gazetelere aksi olarak 
intikal etmiştir; belediye tiyatro kapatıyor.. 
Hayır milletvekilleri, Ertuğrul Muhsin İstan
bul'da Belediyenin tiyatrosunu kapatmıştır. Oy
natmıyor. Şimdi, Belediye âciz midir? Âcizdir. 
Müfettişi yok mu? Müfettişi vardır. Kimdir Er
tuğrul Muhsin?.. Ertuğrul Muhsin mukaveleli 
bir sanatkârdır. İcabı yapılır, haysiyet divanı
na sevk edilir ve gerekli tedbir alınır. Alınma
maktadır. O halde ben istirham ediyorum. İçiş
leri Bakanından. Bu hal İstanbul'da çok kötü 
tesir yapmıştır, muhterem milletvekilleri. İs
tanbul Belediyesinin 8 - 10 bin küsur memuru 
vardır. Her dairenin müdürü, belediye reisini 
dinlemiyorum diye yarın ilânı istiklâl eder. Bu 
olur, mümkündür, bu. Bu vakıa. Ertuğrul Muh
sin yaptı bunu işte, yapıyor. Yazılan yazıyı, 

Belediye Reisini dinlemiyorum, bu artisti teczi
ye etmiyeceğim, verilen cezayı kabul etmiyo
rum, tiyatroyu da kapattım, oynatmıyorum... 
(Sağdan, iyi yapmış, sesi) İyi mi yapmış, kötü 
mü yapmış bu ayrı mesele. Bu memlekette ka
nun varsa, otorite varsa, nizam varsa siz de bu
na uymaya mecbursunuz. (Müdahaleler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, hatibin 
sözünü kesmeyin. (Gürültüler) 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— İyi yapmış diyenlere de kanunun bu memle
kette onların tepesinde nasıl çekiç döveceğini 
de göstereceğim. (Gürültüler) 

Muhterem milletvekilleri, Sayın İçişleri Ba
kanı buradadır. İstirhamım, koskoca, İstanbul 
gibi bir beldemizde anarşik bir hareketle ilânı 
istiklâl eden Ertuğrul Muhsin hakkında bura
dan bir mülkiye müfettişi göndersin ve icabını 
süratle tatbik etsin. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal?.. Yok. 
Gündemimize geçiyoruz. 

4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın; İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arka
daşı ile, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 
arkadaşının Gecekonduların düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ile Konya Milletvekili .İhsan 
Kabadayı ve 10 arkadaşının gecekonduların ıs
lah, tasfiye ve önlenmesi hakkındaki kanun tek
liflerinin Genel Kurulun 22 . 1.2 . 1965 tarih ve 
26 ncı Birleşiminde gecekondu kanunu tasarısı 
için kurulması kabul edilen Geçici Komisyona 
havale edilmesine dair önergesi, (4/19, 2/13, 
2/23) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arka-
ctaşı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 
arkadaşının, 2/13 numarada kayıtlı Gecekon
duların düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi 
ile K.nya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 ar-
k'iclanııın, 2/23 numarada kayıtlı Gecekondu
ların ıslahı tasfiye ve önlenmesi hakkındaki ka
nun tekliflerinin Genel Kurulun 22 . 12 . 1965 
günkü 26 ncı Birleşiminde Gecekondu kanunu 
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tasarısını görüşmek üzere kurulması kabul edi
len Geçici Komisyona havalesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeyi okuttum. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Dilekçe Karma Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi (4/20) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Dilekçe Karma Komis

yonundan istifa ediyorum. Gereğinin ifasını say
gılarımla arz ve rica ederim. 

Reşat özarda 
Aydın 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6, — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-

un, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Kıb
rıs konusunda ve genel dış politikamız üzerin
de bilgi edinilmek için Meclis Araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/1) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs konusunda var

dığı sonuç muvacehesinde, haysiyetli Türk Mil
letini temsil eden kişilerin sorumluluğunu müd
rik olanlarından birisi sıfatiyle, Yüce Meclisten 
aşağıdaki hususun gereğini talebetmeyi vatani 
ve vicdani vazife bildim. 

Birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Siyasi 
Komisyonunda, sonra da Genel KuruPunda Kıb
rıs meselesinin halline matuf kabul edilen ka
rarın mahiyeti ve bu kararın Türk Devleti için 
ifade ettiği mâna Sayın Parlömanterlerin elbet
te malûmu olmak gerekir. 

Kıbrıs'ta ilk silâhlı arbedenin başladığı gün
den tam iki yıl sonra varılan merhale, Türk 
Devletinin dış politika gelişimi yönünden dik
kat ve ibretle üzerinde durulmaya değer bir 
nokta olduğu kadar, bu politikayı yürütmekle 
görevli hükümetlerin tutum ve davranışlarının 
da, tarihin akışı içindeki mesuliyetlerini tesbit 
yönünden, tahkik ve değerlendirilmesini zaruri 

kılmaktadır. Gerçi Kıbrıs konusunda varılan 
üzücü merhale bir sürpriz olmayıp, yıllardan 
beri takibedil eğelen hatalı, basiretsiz, isabetsiz 
ve gayesiz; uzak görüşten ve enerjiden yoksun 
dış politikamızın saptığı çıkmaz sokaklardan 
sadece birisi ise de; bu neticenin mukadder ol
duğu hükümetlerin daha önceki hatalı davra
nışlarının tabiî bir mahsulü olacağı hayli za
man lir bilinmekte idi. 

Bu durum Türk Vatanının bütünlüğüne, 
Türk Milletinin bekasına, Türk Devletinin hay
siyetine indirilen ağır bir darbe olduğu için
dir ki, teessür ve hassasiyetimin mahsulü olan 
talebimin Yüce Meclisin sayın üyelerince de 
benimseneceği kanısındayım. 

Kıbrıs konusunda uğradığımız diplomatik 
yenilgi şüphesiz sadece birkaç gün devam eden 
Birleşmiş Milletler toplantısında Türk Delegas
yonunun ve bilhassa Dışişleri Bakanımızın dip
lomatik usul ve teamülle bağdaşmıyari 'başı bo
zuk beyan ve davranışlarının neticesi değildir. 
Bu akıbetin asıl saikini uzun süredir izlenen 
genel dış politikamızın sakatlığı olarak görme
ye mecbur olduğumuz kanısındayım. O halde 
müstakil Türkiye Devletinin hür vatandaşı ol
mak şerefini taşıyan Türkiye insanının Batı uy
garlığı yönünde, iktisadi ve sosyal kalkınması
nı sağlıyacak çabayı harcaması ve bu ülküsünü 
rahatça gerçekleştirebilmesi için, toprak, hayat 
ve istikbâl garantisini temine yarayışlı, millî 
bir dış politikanın hükümetleri tarafından ta-
kibedildiğinden emin olması gerekir. Bu emni
yetin hissedilip hissedilemiyeceği ise dış politi
kamızdaki anahedeflerin bütün açıklığı ve bü
tün açıları ile tesbitine bağlıdır. Aynı kanaati 
paylaşacağını ümidettiğim sayın milletve'kille-
rinin teklifime iltifat etmesini dilerim. 

Bu sebeple Anayasamızın 88 nci maddesi ile 
öngörülen Meclis araştırması müessesesinden is
tifa ederek İçtüzük madde 177 ye istinaden Yü
ce Mecliste temsil edilen partilerin ikişer üye
sinin katılması ile kurulacak bir komisyonun en 
geç bir hafta içinde aşağıdaki hususun araştırıl
masını temin etmesine. Alınacak bilgi ile teşriî 
organın dış politikamızda izlenecek müstakbel 
yola ışık tutulmasının temin edilmesine yardım
cı olunmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

1 — Bu günün Devletlerarası diplomatik 
münasebeti sadece karşılıklı elçi görmekten i'ba-
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ret değildir. Askerî, ticari, iktisadi hattâ kültü
rel münasebetler Milletlerarası siyasi ilişkilerler-
le çok yakından bağlantılı daha doğrusu iç içe
dir. 

Türk Hariciyesinin kuruluş ve işleyişi, gerek 
personel, gerek zihniyet bakımından, bu ihtiyaca 
uygun yapıda değildir. Son yılların zaruretlerine 
uygun olarak bir teşkilât ve zihniyet reformunun 
yapılmasına imkân olup olmadığına bizzat bün
yede ele alınacak tahkik ve tetkik ile karar ver
mek mümkün olabilecektir. 

2. — NATO ittifakına dâhil iki devletin ya
kın ilgisi bulunan bir meselede diğer Âkıd Dev
letlerin her birinin, ayrı ayrı davranışta bulun
duğunu son Kıbrıs görüşmeleriyle bir kere da
ha müşahede etmiş bulunuyoruz. Bu hale göre 
NATO içindeki askerî, siyasi ve hukukî duru
mumuzun yeniden gözden geçirilmeye muıhta-
colduğunu kabule mecburuz. NATO için istik
bale matuf bir hareketin ise bugüne kadar olan
ları detayları ile bilmekle mümkün hale gele
ceği şüphesizdir. Bu sebeple NATO ilişkilerimi
zin esaslı tetkikiyle bir rapora derci de zaruri
dir. 

3. — A. B. D. ile ikili ittifaka istinadettiği 
ileri sürülen üstler meselesi iç politika çekişme
lerinde Hükümeti yıpratmaya müteveccih bir 
tenkid olarak kullanıldığı kadar; bâzı devlet
lerle vâki dış münasebetlerimizde de dermeyan 
edilegelmektedir. Teşriî organın bu meselenin 
esasına vâkıf olmak en tabiî hakkı iken bugü
ne kadar Yüce Meclise hiçbir Hükümet sarih 
ibir bilgi vermemiştir. Körükörüne bel bağladı
ğımız devletlerin ica'bmda bizi nasıl yalnız bı
raktığına, bazan da nasıl felâketli yollara sü
rüklediğine ait en kuvvetli delilleri yakın ta
rihimizde bulmamız mümkündür. Şu halde, iki
li anlaşmalara ve hele hava meydanları mese
lesine "bir veejhe vermek için, devletin kaderine 
yön verecek olan Parlâmentonun, işin esasını 
bilmesi şarttır. 

4 — Son Birleşmiş Milletler kararına lcyh-
te ve aleyhte katılan milletler ile çekimser ka
lanların Türkiye ve Türk tezine karşı bu davra
nışlarını doğuran nedenlere dikkatle eğilmek 
lâzımdır. 

a) Birleşmiş Milletlerde hudut komşumuz 
olan 6 devletten biri lehimizde ikisi aleyhimiz
de oy kullanmış 3 ü de çekinser kalmıştır. Bu 
hale göre aleyhimizde oy kullanan Suriye, çe
kinser kalan Irak ile diplomatik ilişkimizi ye
niden gözden geçirmeye muhtacız. Sovyet Rus
ya ve Bulgaristan'ın çekinserliğini değerlendir
mek için bu iki devletle ilişkimizin derece ve 
şümulünü bilmeye ihtiyacımız vardır. Yunanis
tan'la olan siyasi münasebetimizin alacağı mu
kadder istikamet için Türk - Yunan ilişkilerini 
ve bilhassa Kibrıs sorununun bütün safahatını 
teferruatı ile bilmek zorundayız. 

•b) Birleşmiş Milletlere sunulan 32 lerin 
karar tasarısında imzası bulunan devletlerin 
ekseriyeti Afrikalıdır. Bu devletlerin hemen 
hepsi emperyalizme karşı mücadele verirlerken 
Türkiye'yi ve bilhassa Atatürk'ü örnek ve ön
der aldıklarını ilân etmişlerdir. Keza bu dev
letlerin büyük halk çoğunluğu Müslüman oldu
ğundan hissî ve kal'bî yakınlıklarının Yunanis
tan'dan çok bizimle olması gerekirdi. Buna rağ
men bu devletleri siyaseten aleyhimize iten ne
denleri bilmek zorundayız. 

Bunun için de Hariciyemizin bu devletlerle 
olan ilişkilerini veya mevcudolmıyan ilgilerini 
tahkik etmemiz şarttır. 

c) Kıbrıs konusunda alman son müessif 
kararın onaylanmasında çekinser kalan devlet
lerin pek çoğu ile çok taraflı veya ikili anlaş
malarımız, iktisadi, ticari ve kültürel münase
betlerimiz mevcudolduğu gibi bâzılarının men
faati için fedakârlığımız da olmuştur. Buna 
rağmen bu milletlere Kıbrıs meselesini hakiki 
veçhesiyle iletememiş olmalıyız- ki, bu devletler 
mesele hakkında fikir sahibi olmadıklarını rey
lerinin rengi ile ortaya koymuşlardır. O halde 
ıbütün bu devletlerle olan münasebetlerimizi 
yeniden tanzime mecbur olduğumuzu kabul et
meye de mecburuz. Bunun için de bu devletler
le bugüne kadar olan durumumuzun araştırıl
ması zaruridir. 

Saygılarımla. 
Niğde Milletvekili 
Mehmet Altmsoy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, ge
reği yapılacaktır. 
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5. — GÖRÜŞİ 

1. — Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici »\ 
5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Pimi ko
misyonları raporları (1/73) (S. Sayısı 3) (1) 

BAŞKAN — Saym Maliye Bakanı ihsan 
Gürsan Beyden bir önerge gelmiştir, okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen kâğıtlar arasında yer alan (Sıra Sayı

sı 3Nı Gelir Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının 1 Ocak 1966 dan önce yürürlüğe gir
mesi zorunlu bulunmaktadır. 

Mezkûr tasarının gündeme alınarak öncelik 
ve hedilik kararı verilmesini ve gündemde bu
lunan diğer işlere takdimen müzakere edilmesin^ ı 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Maliye Bakanı 
ihsan Gürsan ! 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Saym Maliye Bakanının, dağıtıl
masından 48 saat geçmemiş olmasına rağmen, 
gündeme alınarak görüşülmesini talebettiği ka
nun tasarısı, asgari geçim indiriminin yeniden 
ertelenmesine dair olan kanun tasarısıdır. Asga
ri geçim indiriminin yeniden ertelenmesi sure
tiyle aslında kalkınma plânımızın da bir emri 
olan büyük halk kütleleri üzerindeki genel vergi 
yükünün azaltılması amacından bu suretle bir
kaç yıl daıha uzaklaşmış olacağız. Böylesine 
önemli bir kanun tasarısının, milletvekillerince 
ve siyasi parti gruplarınca incelenmesine dahi 
vakit bırakmaksızın, bu kanun tasarısının dağı
tılmasından 48 saat geçmeden gündeme alınma
sını, bu kanun tasarısının Yüce Meclisçe eçine 
boyuna ve ciddiyetle müzakeresini arzu etmemek 
anlamına gelir. Bu kanun tasarısının aslında ne
yi ifade ettiği ve büyük halk kütlelerinin yararı
na bir vergi politikasının ne demek olduğu, an
cak bu tasarının enine boyuna müzakere edile-

(1) 3 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

LEN İŞLER 

bilmesi ve daha önce gereği gibi incelenmedi ile 
mümkündür. Bu itibarla muhterem Hükümetten 
böyle önemli tasarılar üzerinde, hakikaten de
mokratik müzakerelerin cereyan edebilmesi için 
gereken vakti Yüce Meclise bırakmasını ve bu 
gibi takrirlere önayak olmamasını rica ederek, 
Yüce Meclisten de bu takririn reddini istirham 
ederim. (C. H. P. sıralarından alkışla.]-) 

• BAŞKAN — Leılıte buyurun Saym Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Baş-

k-Mi, muhteremi arkadaşlarım; prensiıbol'arak ive
dilik ve önceliklerin her zaman lehinde olan bir 
-arkadaşımız değilim. Ancak Sayın Kırca'nin, bu 
takririn reddi hususundaki gerekçesi fbeni bir 
anda düşünmeye sevk etti. 

Dört yıldır bu çatı altında değerli arkadaşı
mızla billhaı-»a bu konularda tartışırız. Bu, Ge
lir Vergisi Kanununun iki maddesi üzerindeki bir 
tadili teklifinin görüşülmeği hususunda Hüküme
tin teklifidir. Memleketin1 bütün meselelerini, 
vergi reformunun; seçim nizamlarının ve dört 
yılda geçirdiğimiz her kanunu, zamanım hükü
metleri ivedilik ve öncel ilkle buradan geçilmişler
dir. Bu kadar önemli bir kanun tasarısı görü
şülürken, esasları görüşülürken, ivedilik ve ön
celik teklifin in aleyhinde bulunmıyan arkadaşı
mızın, bir madde tadili hususumdaki (kanun ta
sarısını bu 'kadar çok şümull emdirmek suretiy
le bunu uzun gerekçelere 'bağlamasını garip 
'karşıladım. Kendi eski 'beyanlarımızı. tckzİDet-
mcmeliyiz. Kanunların bu Meclisten hepsi ivedi
likle geçaııemelidir. Şimdiye kadar iki defa gö
rüşülerek geçmiş ama ve esas tek kanunumuz yok
tur, geçen devre içerisinde. Hepsi ivedilik ve 
önccT'ilklc çıkarılmıştır. Bunun neticesidir iki, çı
kan kanunların' pek çoğu tat'bik mevkii bulma
mıştır. Hepsinin değiştirilmesi icabetmiştir. 
Ama sevgili arkadaşlarım; Saym Ferid Melen'-
in biz nice takrirlerini dinledik ki ; malî yıl
başı yaklaşıyor, senebaşı geliyor, aman şunu ge
çirelim demiştir. O zaman kalkıp da hangisinin' 
alevlimde beyanda bulunduk. iSaımimiyelt midir 
bu? Kanunlarım gerelkçeilerini, esaslarında arı-
yalım. Esan kanunlar (geldiği zaman üzerinde 
dural um ve çalışma samanlarımızı haftada: üç 
gün değil, icabederse 5 güne çıkaralım, uzum 
uzun tartışalım. Ama dıün yaptığımız Iha roketle-
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rin. kötülüğünü, bugün mulhaleftte bulduğumuz 
için bir gerekçeye (bağlıyarak buruda ayrı bir yol 
takîbetnıiyelim. (C.H.P. şıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, önerge lehinde 
konuğun lütfen1, geçmiş şeylerin burada muhase
besini yapmıyoruz. Çok rica ediyorum. 

Î B J S A N ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kam, anlıyorum ki, sizin celse idarelerinizde nor
mal ve demokratik münakaşalar olamıyacak. Ama 
şunu (biliniz ki, sizin oradan müdahıaıleleriniz de 
bizi sustıırmıyacak. Dün konuşuUanlaırla bugün 
konuşulanlar karşılaştırılacaktır. Yağma yok. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv önerge lehinde söz 
aldınız, önerge lehinde konuşunuz. 

«İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, öner
ge lehinde söz aldıım ve önergemin aleyhinde ko
nuşan 'arkadaşıma cevap veriyorum. Niçin aley
hinde konuşulan hususlardaki mesnetlerin yerin
de olmadığını ifade ediyorum, iSaym Başkanım, 
bunu niçin kabul buyurmuyorsunuz? Yani, sizin 
görüşünüz içerisinde kaihplaşmış bir beyana 
mecbur mudur milletvekilleri? Bu kürsünün bir 
parça şahadet yeri yok mudur? 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ataöv, öner
ge lehinde konuşunuz, lütfen, çok rica ederim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Riyasete 
saygılı olunuz beyefendi. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Saygının ye
rini biz hiliriz, sizden öğrenecek değiliz, Sayın 
Kırca. 

'Sevgili arkadaşlarım, bu teklif, Maliye Ba
kanlığının öne sürdüğü gerekçe mııvaöehesinde 
biran evveli görüşüılımesi lâzımgelen bir tekliftir. 
Amaı Hükümotten istirham edeceğim, ivedilik ve 
öncelik 'tekliflerini çok suiistimali etmeden kul
lansınlar, ana ve önemli kanunlarda bu usulü iş-
letmemeye çalışsınlar. Fakat, sıkışık bir 'zaımana 
gelmiştir, bir teklif ortaya gelmiştir, samimiyetle 
gcCımiştir. Bunda, memleketin büyük meselelerini 
'ilgilendirir, muhalefet gruplarının haberi yok
tur, görüşleri 'alınmamıştır, diye gerekçelerle 
teklifin redddeilmesi doğru değildir. Zira, bu 
kanunların aslı görüşülürken muhalefet grup
larının görüşü alıınmaıdan ivedilik ve öncelikle 
Iburada geçirilmiştir. Onun için, tasarının, aslı-
mn ta'bi olduğu prosedüre taibi olarak, aynı şe
kilde müzakeresinde fayda vardır. Takririn 
onun için lefhindeyim, saygılarımla arz ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (îsbaınbul) — Muhterem ar

kadaşlarım; aıeele olarak konuşulmıası istenilen, 
. yani 48 saatlik müddetin geçmesi beMenımeden 

ikonuşıılması istenilen konu, Gelir Vergisi Kanu
nunun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanundur. 
Bu kanun tasarısı, gerekçesinde de ifade edil
diği gibi, 400. milyonluk bir paranın az gelirli, 
dar gelirli geniş vatandaş kütlesinden alınmasını 
icabettiren bir kanundur. Binaenaleyh »büyük 
halik kütlelerini derinden ve yakından ilgilendir
mektedir. Mesele 48 saat meselesi, arkadaşla
rın, Parlâmento üyelerinin bu metni, ki tek
nik bir metindir, malî bir kanundur ve üç, dört 
tane kanun değişikliği ile ilgilidir, öyle he
men her hRiıg-i 'bir arkadaşımızın, 'mütehassıs 
dattıi olsa eline -alıp konuşabileceği kolay bir me-
sei-e değildir. Bu bakımdan acele etmeye lü
zum yoktur. Saym Coşkun Kırca arkadaşımı
zın geniş 'hr'̂ k kütlelerini ilgilendiren ve yılda 
400 milyon liralık bir panaylaı, vergi almmasiy-
le, vergi bindirmekle ilgili Kanunun normal 
görüşülmesinin yapılmasını istemesi, yerden gö
ğe kadar haklıdır. Saıym ihsan Ataöv ankaıda-
şıım bir noktayı ifade öttüler. Gerçekten geçmiş 
dönemde buradan böyle kanunlar geçti, hızlı 
geçti, 48 saatten vazgeçilerek, karar vererek 
geçirdik. Ama bu kanunlar, Beş Yıllık Plânın 
icabı olan1 kanunlar ve rejimin korunmasını 
icaibettiren anakanunlardı. Bunların farkını gör
mek lâzımdır. 

Geniş halk kütlelerini ilgilendiren, 400 mil-
yoniluk bir kanunun acele çıkarılmasından, so
nunda hiçbirimizin memnun kalmıyacağmı dü
şünürüm ve ben içitirham ederim, bunun normal 
prosedür -içerisinde, 48 saat geçıtikten sonra gö-
rıüşelim. N'hayet bundan sonraki gündeme gi
recektir, O gündemde öncelik de vardır, ivedi
lik de vardır, rey de vardır. Kanaatimiz o yol
da olursa hep birlikte buna rey veririz. 

Saygılı arımkı. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan, aley

hinde mi, lehinle mi efendim? 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Lehinde. 
(BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Muhterem 

'arkadaşlarım, bir noktayı, hukukî bir noktayı 
biraz aydınlatıayım diye huzurunuzu işgal edi
yorum. 
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Şimdi muhalefet grupunda konuşan her. iki 
•arkadaş, t ana öyle geliyor ki, belki de öyledir, 
hemen bu kamunun görüşülmesine başlansın gi
bi bir teklif karşısında imişiz gibi, beyanda bu
lundular. Halbuki öncelik ve ivedilik karların
da şimdiye kadar yapılan tatbikat şudur: On
dan evvel Öncelik ve ivedilik kararı alınmış bir 
kanun varsa, o kanun yerini muhafaza eder,' 
bilâbara öncelik ve ivedilik kararı alan kanun 
sırasını muhafaza eder. Şimdi bir kere mesele
nin esası bu. Karşımıza gelen teklif, bundan 
evvel böyle bir karar alınmış kanun yoksa, bel
ki, ama varsa sıraya girecektir. Bütün işlere 
takdimen görüşülsün diye bir teklif yok. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım, esasında 
bütün arkadaşlarımla bemfikirim. Yani bir ka
nunu küçüğünün de, büyüğünün de, muayyen za
man geçmeden evvel, yani 48 saatlik müddet, 
yani milletvekillerinin, meselenin esasına aşi
na olmaları için kabul edilen müddet geçme
den evvel burada görüşülmesine umumiyetle 
taraftar değilim. Fakat çok gariptir, bilhassa 
Coşkun Kırca aırkadaışıımın birçok knaunlarm 
sözcüsü olarak bulunduğunu, geçen devrede bu
lunan arkadaşlarım bilirler. Partiler Kanunun
da biz, memleketin rejimiyle alâkalı bir kanun, 
22 maddelik bir fasıl okunmak suretiyle anla
şılmaz derken, anlaşılacaktır diye bunu bir 
saatte gündeme 'aldırarak müzakeresini yaptı
ran bu arkadaşımdır. Yani önseçimleri, ve on
dan sonraki faslı, memleketin siyasi rejimini ku
ran kanunu bir saat dahi görmeden biz buradan 
geçirdik ve bunun müdafaasını Sayın Coşkun 
Kırca arkadaşımız yaptılar. 

Şimdi nasıl olur da bu zait iki maddelik bir 
kanunu böyle bir müddete tabi olmasını istiye-
bilir? Şurada on dakika ®onra bu kanunu ben 
görmedim, ama ıgetirsinF'er birisini gönderdim, 
on dakika, yirmi dakika sonra esasını tesbit ve 
'tetkik etmek mümkün olacaktır. Böyle bir talik, 
bir, iki saat âmenna. Ama 48 sadtlük tetkike arz 
edilecek bir mevzu yok ortada. 

'Binaenaleyh arkadaşlarım, hiçbir zaman po
lemiğe kaçmadan şunu söyliyeceğiım; böyle ba
sit, bir maddelik bir kanunu, mahiyetini bizzat 
kendisi de tetkik ettiğine göre, zararlı veya kâr
lı tarafları varaa, ariz vfe ami'k ortaya koyar, 
mili et vekili arkadaışfl arımız . buna cevabını ve
rir, Heyeti Umumiye hangi istikamette oy ve

rirse tatbikat o şekilde olur. Müzakeresini de 
uzun tutalım, mademki kendilerince bu kadar 
kıymetli imiş, işin esası meydana çıkar. Ama 
bunun tezgâha koymaısına mâni olunmaısm, 4 
maddelik bir kanun, iki maddelik bir kanun di
yen de kendisidir. Hukukan da durum budur. 
Hürmetlerimi arz ederim ve takririn lehinde oy 
kullanmanızı istirham ederim. Hürmetlerimle. 
(A.P. sıraılarmdaın alkışlar) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bundan ev
velki tutanaklara dahi geçmiş olan sözlerim ve 
tutumumu biraz önce konuşan hatip arkadaş talh-
rif etmiştir. Sataşma vardır, söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — iSaym Kırca, Riyaset bir sataş 
ma vâki olduğu kanaatinde değildir. Direniyor 
mumunuz efendim? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baş-
'kan1, Siyasi Partiler Kanunu dağiıtılmasmdan 
bir buçuk sene sonra görüşülmeye başlandı ve 
partiler arasında aylarca görüşüldüğü halde hah 
kikaıt tahrif edilmektedir, ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Riyaset sataşma olduğu kanaa
tinde değildir. Saym Kırca direnmektedir, oyla
rınızla halledeceksiniz. Saym Kırca'ya sataşma 
olduğunu kabul edenler... Etmiyenler... Sataşma 
olduğu kabul edilmemiştir. 

Şimdi .sayın arkadaşlar, önergenin lehinde ve 
aleyhinde ikişer arkadaşımız konuşmuşlardır. 
İçtüzüğümüzün 89 nou maddesi gereğince başka 
arkadaşa söz veremiyeceğim. Bu mesefleyi oyla
rınızla hal buyuracaksınız. 

Simidi, evvelâ önergeyi kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Günde
me alınması kabul edilmiştir, efendim. 

önergede öncelik isteği de vardır, önceliği 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... ICalbuH edil
miştir, efendim. 

ivedilik teklifi de vardır. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — ivediliği 

şimdi oylıyam azsınız efendim, maddelere geçer
ken oylanır. 

BAŞKAN — 48 saat geçmeden görüşülmesi
ni kabul edenler... Kabul otmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde mz istiyenler lütfen işıaıret 
buyursunlar. 

Grup adına Sayın Kırca. 
C.H.P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(tatanbul) — Pek muhterem arkadaşlarım, hu-
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zürunuzda Adalet Partisi iktidarının kendi ik
tisadi ve içtimai felsefesini bütün açıklığı ile or
taya koyan bir kanun tasarısı vardır. Kamın ta
sarısının gerekçesinde, en az geçim indirimi 
'hadlerinin yükseltilmiş şekilreriyle tatbiki halin
de, 1966 yılı Bütçesinde 400 milyon lira civarın
da bir gelir kaybının husulle geleceği hesaplan
mıştır» diye yazılmaktadır. Aynı gerekçe Büt
çe ve Plân Komisyonunun raporunda da mev
cuttur. Açık olarak anlaşılmaktadır ki, bütçe 
açığını kapatabilmek ımaksadiyle Adalet Par
tisi iktidarı kendisinden önceki Hükümetler za
manında vergi sistemimizi ıslah etmek uğrunda 
atılmış adımlardan taımamiyle yüz çevirerek, 
memleket kalkınmasının' yükünü Anayasadan 
doğan hükümler icabı hâlâ bağlı olması iktiza 
eden yürürlükteki Kalkınma Plânında saraha
ten yer alan esaslara rağmen, köylü, işçi, esnaf 
gibi dar gelirli 'büyük halk kütlelerinin sırtına 
yüklemek kararındadır. 

•Muhterem 'arkadaşlar, A.P. iktidarının seçim 
beyannamesinde, Avrupa İktisadi îşjbirliği ve 
Kalkınma Teşkilâtının 1963 ve 1964 yi1 ma ve 
Türkiye'ye ait raporlarında, Türk vergi siste
mi •bakımından hayırlı bir ilerleme olarak açık
ça kaydedilen servet beyanını kaldırmak sure
tiyle yüksek gelir tabakalarının kamu hizmet
lerinin görülmesi ve kalkınma için gerekli yatı
rımlara iştirak pay mı azaltırken1, bugün bütçe 
açığını fcapatabidmek için aslında işçi, köylü, 
esnaf, memur, milyonlarca Türk vatandaşının 
kendi ihtiyaçları içim sarf edilmesi çok önceden 
plânlanmış asgari geçim indiriminin uygulanma
sını ertelemesi, aslında A.P. iktidarının hakiki 
veçhesini vatandaş kütlelerine gösterecek belli 
•başlı işaretlerden •bir tanelidir. (C.H.P. sırala
rından bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; bir millet fedakâr
lığa da çağrılabilir. Zaman olur ki, çok büyük 
hâdiseler karşısında ve çok büyük amaçlar için, 
milletin dar gelirli kütlelerinden de fedakârlık 
talehedilebilir. Ama, niımetlerde olduğu kadar. 
külfetlerde de sosyal adalet esastır. Fedakârlığı 
yapmak, her şeyden evvel bu memlekette, bu 
memleketin asıl nimetlerinden her suretle istifa
de etmek imkânına sahip yüksek gelirli tabakala
ra aidolmalıdır. Bir taraftan servet beyanını kal
dırmak, öbür taraftan kurumlar vergisi sahasın
da Türkiye, yanılmıyorsam, düşük nisbet uygu

lamakta dünyanın üçüncü memleketi iken, 400 
milyon liralık munzam bütçe meblâğı bulabilmek 
için dar gelirli köylünün, dar gelirli işçinin, dar 
gelirli esnafın, dar gelirli memurun sırtına yük-
letilmesinin sakladığı gerçeği bu millet er geç 
anhyacaktır. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Meclis Kürsüsü millete bu gerçekleri serbestçe 
anlatabilmenin yeridir ve sizin protestolarınız bu 
milletin er geç bu gerçeği anlamasını engelliye-
miyecektir. (C. H. P. sıralarından alkışlar, «Bra
vo» sesleri) (A. P. sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile Hükü
metin böylesine mühim bir meseledeki kayıtsız
lığına da işaret etmek isterim. Böylesine mühim 
bir meselede, bırakınız Sayın Maliye Bakanını, 
Sayın Başbakanın, kendisini iktisadi ve içtimai 
felsefesini Yüce Meclisin ve Yüce Türk Milleti
nin huzurunda müdafaa etmek cesaretini taşır 
görmek isterdik. Nerede Başbakan?.. Maliye Ba
nı dahi mevcut değil... Maliye Bakanı dahi cesa
retsizliği, aczi içinde kendisini temsil yetkisini 
yüksek memurlara bırakmıştır. (Soldan gürül
tüler) 

Muhterem arkadaşlar... (Soldan gürültüler) 
BAŞKAN — Rica ederim, hatibin sözünü 

kesmeyin. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; Sayın Başkandan, fikirleri sataşma
larla susturmak aczini her an gösterenleri İçtüzü
ğe uymaya davet etmesini rica ediyorum. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum gürültü ol
masın efendim. Müzakerelerin selâmeti bakımın
dan karşılıklı konuşmamanızı rica ediyorum. (Sol
dan gürültüler) 

Sükûtu muhafaza edelim. Çok rica ederim, 
arkadaşlar. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Pek muh
terem arkadaşlarım, kürsüden inerken Muhte
rem Hükümetten, pek tabiî olarak Hükümetin 
seçmen kütlesinden kuvvet alarak yaptığı temel 
siyasi tercihleri izah yetkisine sahibolabilecek bir 
kimseden, yoksa bir umum müdürden değil, ik
tisadi ve sosyal politikasına temel olması iktiza 
eden hususlarda bâzı sualler sormak isterim. 

Servet beyanının kaldırılmasından dolayı bek
lenen. gelir kaybı ne kadardır? 

Muhtelif sahalarda, muhtelif sektörlerde, yük
sek gelir tabakalarından sosyal adalet esaslarına 
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uygun olarak daha fazla vergi alınmasını Bağlı
yacak vergi rezervleri mevcut mudur, değil mi 
dir? Bu hususta Yüksek Plânlama Kurulunda 
görüşmeler cereyan etmiş midir? Bu görüşmeler 
cereyan etmişse, Yüksek Plânlama Kurulu kara
rının bugüne kadar yayınlanmamış olmasının se 
bebi ve aslında bu gibi kanunlara ve bütçe ka
nunlarına ışık tutması gereken bu kararın niçin 
yayınlanmadığının buradan açıklanmasını Hü
kümetten rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — T. t. P. Grupu Adına Sayın 
Behice Boran. 

T. î. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) >— Sayın Başkan, Sayın Meclis 
üyeleri; Maliye Komisyonuna bu kanun tasarısı 
geldiği zaman ben bir muhalefet şerhi verdim. 
Benden evvelki hatibin işaret ettiği gibi, kanu
nun gerekçesi, eğer bu indirim bu yıl yapılma
dığı takdirde bütçenin 400 milyon liua açık vere
ceğidir... Böyle bir gerekçe ile, benim kanaatime 
göre, hiçbir kanun tasarısı Meclise getirilemez. 
İyi bir Hükümetin, hele kuvvetli bir Hükümet 
olan bir Hükümetin yapacağı iş, bu çeşit açık
ları önceden görüp kapatmak için gerekli köklü 
tedbirleri almasıdır. Hükümet etmek demek, dev
let idare etmek demek, bu demektir. Yoksa, yu
murta kapıya geldikten sonra, efendim ne ya
palım bütçe 400 (milyonluk açık verecek, başka 
türlü çare yok. Vurun abalıya, yine emekçi hal
kın sırtına vuralım bu yükü demek, bu, Devle1: 
adamlığı, Devlet idaresi demek değildir. 

Sonra Adalet Partisi kendisini daima milletin 
büyük çoğunluğunu, asıl emekçi kütlelerin tem
sil ettiğini söylüyor. Acaba bu emekçi kütleler, 
milletin çoğunluğu, Adalet Partisine oylarını ve
rirken, bütçe açığının yükü yine kendi zavallı 
yoksul sırtından çıksın, diye mi verdi? 

Bir sosyolog olarak benim A. P. hakkında 
koyduğum teşhis şudur : Çoğunluğun oyları ile 
iktidara gelmiş, aslında mutlu bir azınlığın par
tisi... (A. P. sıralarından gürültüler.) Böyle bir 
teklifle A. P. bu niteliğini açığa vurmuş olu
yor. (Sağdan alkışlar. A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

Seçim propagandalarında durmadan kuvvet
li Hükümetten bahsettiler. Kuvvetli Hükümet 
sayı çoğunluğu demek değildir. Kuvvetli Hü
kümet, durumun icabettirdiği tedbirleri cesa
retle ve gerçeklere uygun bir şekilde alabilmek 
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demektir. Nitekim bundan iki yıl önce İngiliz 
İşçi Partisi iktidara gelip de sterlingin kıyme
tinin tehlikede olduğunu gördüğü zaman cesa
retle, ödeme kudreti yerinde olan kudretli 
gruplara % 15 vergi koymaktan çekinmedi. 
Eğer bütçede açık varsa ve başka bir tedbir 
yoksa, bu yük, ödeme kabiliyeti en az olan sı
nıflar üzerine, halk kütleleri üzerine değil, öde
me kabiliyeti çok olan sınıflar üzerine konur 
ve kuvvetli Hükümet bu dürüstlüğü, bu cesur
ca hareket etme kabiliyetini gösterir. Bu bir 
defa korkakça bir tedbirdir. (T. 1. P. sıraların
dan «bravo» sesleri.) Vergi koymak yoluna 
gidemiyor, korkuyor, onun için sureta vergi 
koymaz gibi görünüyor, vergi koymuyorum va
tandaşın üzerine diyor, halbuki aslında en ağır 
bir vergiyi, ödeme kabiliyeti en az olan kütlele
rin sırtına yüklemiş oluyor. Bu suretle A. P. 
Anayasanın ruhuna da, hattâ lâfzına da düpe
düz aykırı hareket etmiş oluyor. Anayasanın 
hükmü gayet sarihtir. «Bütün vatandaşlar ka
mu giderlerine malî güçleri nisbetinde katılır
lar.» diyor. Bu, geçim indirimi ertelenen, götü
rü giderleri ertelenen sınıflar malî güçleri en 
fazla olan sınıflar mıdır ki, bütçe açığını ka
patma yükü onların sırtına konuluyor? Elbet 
bunlar malî güçleri en az olan sınıflardır, en 
fazla olan sınıflar değil. Binaenaleyh, bu şekil
de bütçe açığını kapatma yoluna gitmek düpe
düz Anayasanın hem ruhuna, hem de lâfzına 
aykırı bir davranıştır. Ben komisyonda itirazı
mı yaparken dedim ki; dilerdik ki, bir refah 
Devleti olmak va'diyle iktidara gelmiş olan 
Adalet Partisi, daha ödeme gücü olan varlıklı 
sınıfları doğrudan doğruya açıkça vergileme 
yoluna gitsin ve Anayasanın emrettiği vergi 
adaleti reformunu yapan kanunları bize getir
sin. Meselâ, dedim, dışarıdan gelen, getirtilen, 
hattâ çeşitli yabancı uzmanların dahi defalar
ca tavsiye ettiği üzere, tarımdaki yüksek ge
lirleri vergilemek yoluna gidilmiyor, tarımdaki 
yapılan son vergileme ile alman vergilerin tu
tarları memurlara, dar gelirlilere yapılmış olan 
yüzde 15 zamdan alman vergilerin bile tutarı
nı karşılamıyor, bu kadar az, hemen hemen 
hiç denecek nisbetinde az vergilendirilmiş olan 
yüksek tarım gelirleri bir tarafa bırakılıyor, 
fakat yine ödeme kabiliyeti en az olan, en çok 
geçim sıkıntısında olan emekçi kütlelerin sır
tına vergi yükü konuyor, dedim. O zaman Hü-
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kümet Sözcüsü bana şu cevabı verdi : .Efendim 
dedi, tarım gelirlerini vergilendirmek meselesi 
uzun bir meseledir, öylece çabucak tatbik olu
namaz, onu yapmak ve tatbik etmek ve vergi
lerden verim almak uzun yıllara tabidir, onun 
için bu senenin bütçe açığını, faraza tarım ge
lirlerini vergilemek suretiyle kapatamayız, de
di. Ben cevaben dedim ki; eğer Hükümet ola
rak siz, meselâ tarım gelirlerini vergilemek gi
bi ve Anayasanın emrettiği ruhta ve onun lâf
zına uygun bir şekilde bir vergi reformunu 
getirmek gibi esaslı çalışmalara başlamış olsay
dınız da, sonra deseydiniz ki, ama bu çalışma
lar hemen birkaç ay içinde bir netice verecek 
çalışmalar değildir, onun için geçici bir tedbir 
olarak bu yıl için bu usule başvurulmasını tek
lif ediyoruz, deseydiniz, belki düşünürdüm. 
Ama siz uzun vâdede de vergi reformuna dair, 
tarım gelirlerinin vergilendirileceğine dair hiç
bir tasarı getirmiyorsunuz. Kaldı ki, tarım ge
lirlerini vergilemek ve o vergilerden bir netice 
almak uzun zaman sürse bile diğer birtakım 
vergileme usulleri vardır ki, onlardan netice 
almak böyle uzun sürmez ve demin misalini 
verdiğim gibi, İngiliz işçi Partisi iktidara ge
lince, İngiliz lirasının kıymetini tehlikede görün
ce derhal % 15 bir vergilemeye gitmekten çe
kinmedi. Binaenaleyh, bu tasarının kabul edil
mesi, hem A. P. nin refah Devleti olmak iddia
sına karşıdır, hem Anayasanın vergi reformu
nu herkesin malî gücü nisbetinde kamu gideri
ne katılmasını emreden hükmüne aykırıdır ve 
hem de bizim kütlelerimizi bir sene daha sıkın
tı içinde bırakacak bir tekliftir. 

Ayrıca demin işaret ettiğim gibi, Hüküme
tin hakiki bir vergi reformu ve tarım vergi
leri konusunda ciddî bir çalışması olmadığı için, 
şimdiden söyliyebiliriz, hiçbir kehanet değil, 
gelecek senelerde de yine aynı gerekçelerle böy
le geçici, meseleleri kökünden halletmiyen ve 
meselenin yükünü fakir halkın üzerine yükle
yen sözde tedbirler her zaman önümüze gelecek
tir. Bütün bu mülâhazalarla bu tasarının asla 
kabul edilmemesi lâzımdır. (T. 1. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü Nu
ri Bayar, şimdi mi konuşmak istiyorsunuz, söz 
almış olan daha birkaç arkadaşımız var da... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Evet efendim, şim
di konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayar. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem arka
daşlarını, müzakere edilmekte olan kanun tasa
rısı münasebetiyle ifade buyurulan hususlar 
hakkında kısaca arzı cevabetmek için huzur
larınıza geldim. 

Evvelâ şu hususa bilhassa işaret etmekte 
fayda var ki, Sayın Coşkun Kırca'nm şu kür
süden söylediği, bilmem sosyal adalete taallûk 
eden, dar gelirlileri istismara taallûk eden ve 
buna mütedair sözlerini yadırgamamak müm
kün değildir. Çünkü, bu kanun tasarısı ile biz
zat kendi hükümetleri zamanında cereyan et
miş olan bir muameleyi, sadece tarihlerini de
ğiştirmek suretiyle aynen getirmiş bulunmak
tayız. Size şimdi onu daha komple bir hale ge
tirmek için ifade ediyorum; 202 sayılı ve 
19 . 2 . 1963 tarihli bir Kanunla, yine bu ma
hiyette bir erteleme yapılmış ve kendi devri ik
tidarlarında bu muamele, bu kanuni usul ayniy
le cereyan etmiştir. Mahiyet bakımından fark
lı değildir. Arz ettiğim gibi sadece tarihleri
nin değişmiş olmasından, başka hiçbir farklı 
hususiyet taşımamaktadır, bu tasarı. O itibarla 
sevgili arkadaşlarım, böylesine geniş bir mal 
bulmuş mağribî gibi, tâbirimi mazur görün, af
federsiniz, tâbiri âmiyanesiylo, bir tasarı yaka
ladık... (Ortadan «ne biçim söz» sesleri.) 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Bu sözü lütfen tavzih etsin Reis Bey. 

NURİ BAYAR (Devamla) — Söyliyeyim. 
Hazırlıksız, tetkiksiz bir Hükümetin tasarru
funu yakaladık, hemen şunlarm ensesine bine
lim, vay sömürücüler, vay istismarcılar diye 
propagandasını yapalım gibi bir fırsatın iyi se
çilmediğini ifade için söyledim, Sayın Hatip-
oğlu. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, kanun tasarısı
nın mahiyeti budur. Ne yapmaktadır kanun ta
sarısı?.. Bu kanun tasarısı gelmeye mecburdur 
sevgili arkadaşlarım. Çünkü, eğer böyle bir ka
nun gelmese idi, 1 . 1 . 1966 tarihinde, 1965 ta
rihine kadar ertelenmiş bulunan kanuni unsur
lar faal hale gelmek durumunda idi. Vakit yok
tu. Acele edilmemiş, bilâkis geç kalınmıştır. 
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Bir hafta içerisinde bu tasarının çıkması mec
buriyeti vardır. O itibarla Hükümet bu kanu
nu getirmiştir. Kanun, 1965 te de yapıldığı gi
bi, tatbikatı iki yıl ertelenmektedir sevgili ar
kadaşlarım. Bütçenin finansmanı ile ilgili bir 
fonksiyondur. Yeni gelen Hükümetin, çok kısa 
bir zamanda, 1966 yılı programım realize et
mek ve bu programa uyan gelir tablosunu 
yüksek huzurunuza arz etmek için bu ertele
menin zaruri olduğunu anlamakta, umarım ki 
ısrar etmiyecektir arkadaşlarım. O itibarla bu
nu mücerret, fakir halkın sömürülmesi mâna
sına da almak yanlıştır. Mevcut bütün beyan-
nameli gelir mükellefinden alınmaktadır. Ayrı
ca bir munzam vergi ifadesi, şekli, havası ve
rilmek istenmektedir. Bu milletin cebinden 400 
milyon lira bir para çıkacakmış hissi verilmek 
istenmektedir. Böyle bir hâdise de yoktur. (C. 
II. P. sıralarından «vardır» sesleri.) Mevcut 
tatbikat uzatılmaktadır, muhterem arkadaşla
rım. Munzam bir gelir kaybı olmıyacaktır mü
kellefin cebinden. Mevcut hâdise, mevcut statü 
ayniyle devam edecektir. 

O itibarla bunu, yeniden milletin sırtına 
yüklenmiş, 400 milyon liralık bir yeni vergi 
mahiyetinde telâkki etmek ve ifade etmek, ha
kikati, gerçeği yansıtan bir unsur olmasa ge
rektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir hususa 
daha değineyim. Aslında bu asgari geçim indi
rimi tâbiri, bir hatip arkadaşımın burada pek 
güzel bir şekilde tavsif ettiği gibi, aslında bir 
muafiyet hudududur. Bütün dünya memleket
lerinde aileye tanınan bir muafiyet haddi te
lâkki edilmiştir. Bir bakıma Türkiye'de bunla
rı son derece düşük nisbetler içinde kabul et
mek de mümkün değildir. Huzurunuzu fazla 
işgal etmek istemiyorum, eğer hesapları yapı
lırsa bir aileye, Türkiye'de fert başına düşen 
millî gelir miktarı kadar bir muafiyet tanımak
tadır, fiilen bugün iner'i olan kanun. Aslında 
bu da münakaşa edilecek bir husustur. Türki
ye'nin malî ve sosyal gerçekleri nezdinde de 
yadırganacak bir muafiyet haddi değildir. 

Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi tamamlıyo
rum, kanun 1 . 1 . 1966 tarihine kadar getiril
mesi iktiza ederdi, getirilmiştir. İlk defa yapıl
mamaktadır. Asli kanunu ile yapılmıştır. 
1963 te yapılmıştır ve şimdi tekrar yapılmak

tadır. Bir munzam vergi mahiyetinde değildir. 
Mevcut statünün devamıdır, iki sene daha uza
tılmaktadır. Meseleyi bu çerçeve içerisinde mü
talâa etmenin doğru olacağı kanaatindeyim, 
saygılarımı sunarım. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Usul hakkında söz istiyorum. («Sorumuz 
var» sesleri.) 

BAŞKAN — Konuşmalar bittikten sonra 
sorulara geçilir. İsminizi kaydediyorum. 

Buyuran efendim, usul hakkında. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Muhterem arkadaşlarım, Meclis kürsüsün
den konuşan muhterem hatiplerin, değerli Mil
letvekili arkadaşlarımın, gerek muhalefete, ge
rekse iktidara nıeıısubolsunlar, Heyeti Umumi-
yeye hitabedcrlerken, mehabetine hepimizin 
hürmet mecburiyetinde bulunduğumuz bu hita
bet kürsüsünden «mağribî, ensesine» «eklinde 
buraya, Meclis kürsüsüne getirilmiyecek keli
melerin ifade edilmemesi, bu kelimeler ifade 
edildiği zaman da değerli Başkanımızın hatibi 
lisanı nezahate davet etmesi gerekir. 

Ayrıca komisyonlar adına konuşan değerli 
hatip arkadaşlarımız şahsi fikirleri, mensubol-
dukları siyasi partinin kanaatleri değil, sadece 
teknik bakımdan bilgi vermek ve komisyonun 
umumi fikrini aksettirecek konuşmalarda bıı: 

lunması iktiza eder. Şahsına sevgi duyduğum 
Sayın Nuri Bay ar'm bu lâzımeyi dört senelik 
tecrübe ile edinmesi iktiza eder. Sayın Başkana 
bu durumu arz ederim. 

Bunun dışında bu kürsüye çıkan hatip arka
daşlarımızın, yine 4 senelik bir tecrübeden son
ra şahidolduğum, bu vesile ile usulen arz etmek 
mecburiyetinde kaldığım, «Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım» şeklindeki hitabının da doğru ol
madığını, Heyeti Umumiyeye hitabcdildiğine 
göre, doğrudan doğruya muhterem heyetinize 
hitabedecek kelimelerin kullanılması yerinde 
olur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Biz daha çok 

önce söz almış, sıraya girmiştik, Sayın Başkan. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlarım; yüce huzurunuzda bulunan 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci ve 6 ncı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa-
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rısı, hakkaten benden evvel konuşan arkadaşla
rımın da ifade ettikleri gibi, sosyal adalet, re
fah devleti ve vatandaşın daha iyi yaşaması 
ilkeleri bakımından büyük bir önem taşımak
tadır. Sayın sözcü buyurdular ki, gerekçede bu 
400 milyon lira her ne kadar bahis mevzuu 
olmuşsa da; alınacak, verilecek bir durum yok
tur. Arkadaşlar, bu 400 milyon lira en az ge
çim indirimi haddinin yükseltilmesi sureti ile, 
yani eğer bu kanun tasarısı sevk edilmemiş olsa 
idi, 1 Marttan itibaren en az geçim indirimi mü
kellef üzerinde 1 080 liradan 1 800 liraya, eş 
için 720 liradan 1 080 liraya, çocuk için 360 lira
dan 720 liraya çıkarılacak idi. Ve gerekçesinde 
de ifade edildiği gibi Türk vatandaşları bu ge
çim indiriminden 400 milyon lira bir kâr ede
cek, yani eksik vergi vereceklerdi, bilhassa ge
çim indirimi olduğu için yani geçiminden, bu
gün geçiminden vermekte olduğunu kabul etti
ğimiz; yiyeceğinden, giyeceğinden, yakacağın
dan, çocuğunun okul parasından verdiğini ka
bul ettiğimiz bu paraların bir miktarı daha 
kendi cebinde kalmış olacaktı, eline daha fazla 
para geçecekti; 400 milyon lira daha fazla va
tandaşın eline para geçecekti. 

Şimdi bunu muhtelif yönlerden ele almak 
mecburidir. Bir defa 5 Yıllık Plân var elimizde, 
Bu 5 Yıllık Plân Yüce Meclisin kabul ettiği ve 
77 sayılı Kanun gereğince de uymak mecburi
yetinde olduğumuz, âdeta millî bir envanter ve 
tedbirler manzumesidir. Bu plâna uymak mec
buriyetindeyiz. Şimdi 5 Yıllık Plânda bu husus
ta ne denmektedir. «Gelir dağıtımı politikası» 
sayfa 505, Beş Yıllık Plânın 505 nci sayfasında. 
Gelir dağıtımını sosyal adalet ilkelerine daha 
uygun bir duruma getirmek için, gelir dağıtıcı 
bir malî politika izlenecektir. Bu yolda, bir yan
dan vergi yükünün iktisadi kesimlerde kişiler 
arasında âdil bir şekilde paylaşılması için gere
ken vergi tedbirleri alınacak, öte yandan kamu 
hizmetleri genişletilecek ve daha iyi dağıtıla
caktır. Gelir dağıtımında payları düşük olan ki
şilerin hayat seviyeleri yükseltilecek, kendileri
nin ve çocuklarının sosyal engelleri aşarak da
ha yüksek gelir seviyelerine ulaşmaları şansları 
artırılacaktır. «Devam ediyor ve şuraya geli
yor : «Plânın sosyal hedefleri bölümünde işaret 
edildiği gibi, uygulanacak gelir dağıtıcı politi
ka ile vergi yükü ve sosyal hizmetlerin kişiler 

arasında âdil bir şekilde bölünmesi sağlanacak
tır. Vergi yükünün âdil bir şekilde dağıtılması 
için alınacak tedbirlerin birincisi, vergi yüküne 

i katılmak bakımından iktisadi kesimler arasında 
i bir denge sağlamaktır.» 

İşte arkadaşlar, bu en az geçim indirimi in-
| sanların asgari maişet haddi olarak kabul edi-
j len bir miktardır ve getirilen 400 milyon lira, 
i kanunun isminden de anlaşıldığı gibi, geçim in-
! dirimi üzerinde olduğuna göre doğrudan doğ-
j rüya geçimle ilgili bulunmaktadır. Yani kelime 

mânasiylc de vatandaşların geçimi ile ilgili 400 
milyonluk bir hacma sahibolduğu açıkça görül
mektedir. 

Şimdi bu plân bakımından, Anayasanın sos
yal adalet ilkeleri bakımından ve nihayet nor-
r.sal mantık bakımından bu bir zarurettir. 

Arkadaşlar şu noktayı bilhassa tebarüz et
tirmek isterim ; geçen üçbuçuk yıl içerisinde 
Cumhuriyet Halk Partisinin başında bulunduğu 
iktidarlar bir seri kanun çıkarmıştır. Servet 
beyanı ile ilgili kanun, gider beyanı ile ilgili 
kanun, veraset ve intikal vergisi ile ilgili kanun, 
Damga Resmi, gider vergisi, gelir vergisi, vergi 
usul kanunu, değerli kâğıtlar, dış seyahat har
camaları, motorlu kara taşıt vasıtaları, emlâk 

I alım vergisi, kurumlar vergisi, bâzı suç ve ceza
ların affı, ki bunun içinde malî kısım da vardır. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bununla Türk 
Vatandaşından bu Beş Yıllık Plânın gerçekleş
mesi yüzde yedi kalkınma hızının temin edilmesi 
için öngörülen yüzde 18 yatırımın yüzde 14 ünü 
iç kaynaklardan, yüzde 4 ünü de dış kaynak
lardan temin etmek ilkesinin yüzde 14 ünü te
min etmek için C. II. P. iktidarları bu kanun
ları getirmiştir. Bu kanunlara çok kıymetli 
Adalet Partili arkadaşlarımız, hepisine. hemen 
hemen hepisine karşı koymuşlardır ve bunun 
neticesinde Türk Vatandaşlarında yapılan ver
gi reformu sonucu milyarlarca lira, yılda mil
yarlarca lira, fazla vergi alınmaktadır. Şimdi 
bu kanun tasarısı ile su yapılmaktadır; Vak
tiyle itiraz ettikleri bütün bu vergi kanunlarına 
bugün değiştirilmesi için her hangi bir teşeb
büse geçmemektedirler. Yani fiilen C.H.P. ikti
darlarının getirdiği ve bütün tenkidleri, bütün 
yıldırımları üzerine çektiği ve seçim zamanla
rında pek tabiî bu; tenkid edildi, işte görüyor
sunuz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarları.. 
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BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, lütfen mev
zua intikal edin. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tamamen bu 
mevzu ile ilgili, efendim. 

BAŞKAN — Lütfen seçimle falan ilgilenme
yin, çok rica ederim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; zannediyorum tamamen mevzuun 
üzerindeyim. Şu noktayı belirtmek isterim. Mil
yonlarca liralık vatandaşa vergi konulmasını 
gerektiren bir vergi reformu sisteminin içerisin
de bütün bunları icra ediyoruz. Onun bir par
çası olan ve geniş halk kütlelerini ilgilendiren 
dört yüz milyon liralık, hakikaten vatandaşın 
biraz ümit besliyeceği, nema göreceği, fayda 
göreceği bir kısım geldiği zaman ona karşı du
ruyoruz, öbürkülerin üzerine oturuyoruz, onlar
la icraat yapıyoruz, onlarla köprü yaptıracağız, 
onlarla yol yaptıracağız, onlarla şunu yaptıra
cağız, onlarla bunu yaptıracağız... Ama bu tara
fa gelince, geniş kalk kütleleri, aym reform için
de bulunan bir kısmını 400 milyon liralık bir 
kısmını kabul etmiyoruz. Bunu Türk Halkı el
bette anlayacaktır arkadaşlar. Biz anlatacağız, 
Türk Halkı da anlayacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, işin bir başka 
yönü de Hükümet programı bakımmdadır. 
Elimde Hükümetin programı var. 11 nci say
fada; «Maliye politikamızın hedefleri, hızlı kal
kınmaya yardım edecek şekilde millî tasarruf
ları artırma, ekonominin enflasyon ve deflasyon 
gibi dengesizliğe sürüklenmesini önleme ve ar
tan millî gelirin vatandaşlar arasında sosyal 
adalet prensiplerine uygun olarak dağıtılmasına 
yardımcı olmaktır.» Şimdi, şu Hükümetin söyle
diği ve vatandaşın da pek haklı olarak tatlı tatlı 
dinlediği şu sözlerle, Hükümet beyanı ile, Hü
kümet taahhüdü ile, bu getirilen kanunun taban 
tabana zrt olduğunu görüyoruz ve haklı olarak 
endişeye düşüyoruz. Acaba bu programın için
deki millete vadedilen diğer hususlar da aynı 
şekilde mi gerçekleşmiş olacaktır? Yani söyle
nenin tanı zıddını yapmak suretiyle getirilen 
tasarı, Hükümet programiyle de karşı karşı
yadır, burun buruna, başbaşadır. 

Binaenaleyh, bu bakımdan da ele almaya im
kân yoktur. Bu sebeple bu kanun tasarısının 
komisyon tarafından geri alınması ve refah 
devleti vadeden sayın iktidar partisinin, refah 

devleti ilkesine ve şuradaki Hükümet progra
mındaki sosyal hedeflere uygun bir şekilde 
bunu getirmesi lâzımgelir. Yoksa bu şekilde 
Hükümet etmek çok kolaydır arkadaşlar. İkti
darda olan bir siyasi partinin reformları neti
cesinde gelen gelirlerin üzerine oturarak icraat 
yapmak, halktan yana yapılacak bir ufak 
300 - 400 milyon liralık bütün reformun içinde, 
hakikaten halktan yana olacak kısmını kenara 
koymak.. Bu plân, arkadaşlar-, 'parçalanmakta
dır, bu plân ortadan kalkmaktadır. Plân diye, 
hakikaten kısa zamanda bu plânın ortadan kalk
mış olduğunu göreceğimize alâmettir. Onun için 
aleyhinde oy kullanmanızı istirham edeceğim. 

. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar?.. Yok. 
Sayın İhsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, 1963 yılında aynı kanunun müzakere 
edildiği anları hatırlıyorum; o zaman Sayın Baş
kan Mekki Keskin Heyeti Umumiyeye, bu kanun 
tasarısının tümü hakkında söz alacak olan arkada
şımız var mı demişti. Ve hafızam yanıltmıyorsa, 
Sadık Tekin Müftüoğlu arkadaşımız kalkmış ka
nun tasarısının aleyhinde konuşmuştu. Sonra 
da Sarıibralıimoğlu arkadaşımız kalkınış kanun 
tasarısının aleyhinde konuşmuştu. Bunun 
üzerine Meclisimizin havası tasarının reddini 
icabettirecek bir tavır takınınca, Sayın Ferid 
Melen kalkmış, ben tahmin ediyorum ki, komis
yon teklifi geri alacak, demiş ve bu suretle tek
lifi komisyon geri almıştı. Tabii bu, Parlâmento 
taktiğidir, takdir ederim. Ondan sonraki bir 
celsede haber gitmiş, derhal çoğunluk temin edil
miş ve gelmiş, bu kanun bu şekliyle bu Meclis
ten çıkmıştı. O zaman Reşit Ülker kardeşim de, 
Cumhuriyet Halk Partisi sıralarının önünde de
ğildi, ama biraz arka sıralarda oturuyordu. 
O zaman da bu memlekette halktan yana olan
lar sokaklarda böyle idi. O zaman da bu mem
lekette dar gelirli olanlar aynı şekilde idi. O za
man da bu memlekette bunlara benzer insanlar 
Hükümet ediyordu. Arada bir fark yoktu. Ama 
o zaman Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda idi, 
şimdi Adalet Partisi iktidarda, Acaba meselenin 
aslı siyasi partilerin adına göre mi değişiyor? 
Bir meseleyi (A) partisi tatbik ettiği zaman 
halktan yana olanlar ıstırap çekiyor da, (B) 
partisi tatbik ettiği zaman onların karınlarında 
hiçbir şey hissetmiyorlar mı? Niçin benim sev-
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gili arkadaşım iki sene evvel bu kürsüden Sarı-
ibrahimoğlu gibi bangır bangır bağırmadı, ne
den halktan yana olmadı? Neden halkın plânı
nı, programını müdafaa etmedi? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O zaman da 
müdafaa ettim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Huzurunuza 
gelen tasarı C. H. P. iktidarlarının yapmış oldu
ğu Beş Yıllık Plânı ve onun neticelerini tahak
kuk ettirmek için getirilmiştir. Aksi takdirde 
ben de karşısındayım. Ama devrettiğiniz plânı 
o müddet içerisinde tahakkuk ettirebilmek için, 
bunun gelir kaynaklarını siz temin etmiştiniz. 
Musluğun 400 milyon liralık kısmını açmışsın, 
kendin iktidardan düşeceğin güne kadar açık, 
iktidardan düştüğün anda musluğu kapatıyor
sun ve bana diyorsun ki, bu musluğu artık sen 
kullanma, çünkü emekçi halk yığınları burada 
bakıyor. Peki bu plânı nasıl tahakkuk ettirece-
ceğiz? Plân ortadan kalkıyor diyen arkadaşıma 
sesleniyorum... Plânı tahakkuk ettirmek için bu 
tasarı huzurunuza gelmiştir. Plândaki yatırım
ları sağlamak için bu tasarı huzurunuza gelmiş
tir. Evet, dar gelirli memurun, esnafın birçok 
kişinin haklı olan şeylerini yine erteliyor. Kabul 
ediyorum, prensibinde ben de beraberim, ama 
eğer bu 400 milyon liralık kısmı, 2 aylık Hükü
mete bu 400 milyon lirayı sen bir akaardan bul, 
getir dersen, işte o zaman o mümkün değildir. 
Müsaade edin, biz de sizin yaptığınız gibi bir 
erteleyelim, o erteleme içerisinde bu 400 milyo
nun kaynağını temin edemezse seninle berabe
rim, Hükümetin boğazına beraber sarılalım. İş
te emekçiyi o zaman savunalım, dar gelirliyi'o 
zaman savunalım, plânı o zaman savunalım. 
Ama plânı yapmışsın, plânı temin edecek akaar-
ları temin etmemişsin. Bana şimdi diyorsun ki, 
ben bunu gayrimeşru kullandın ama, musluğu 
kapatıyorum, sen ne yaparsan yap. Çünkü sen 
Adalet Partisi iktidarısın... 

Sevgili arkadaşlarım, bir hanımefendi kalktı, 
burada konuştu. Konuşurken o da dedi ki; emek
çiler, işçiler, çiftçiler, kardeşler, vatandaşlar, 
bunları miting meydanlarında çok dinledik, rad
yodan bu sesi çok dinledik, yalnız sizin ağızınız-
dan değil, Rusya'nın bizim rodyosundan da din
ledik biz bu lâfları (T. t. P. sıralarından gürül
tüler.), (A. P, sıralarından, bravo sesleri, alkış
lar.) 

Ama aziz arkadaşlarım, Türk Milleti daha 
bu kürsülere yeni geliyor. Türk Milleti hak ve 
hukukunu koruyacak olan insanları düşünerek 
yeni seçmiştir. Düşünecek anlıyacak değil, an-
lıyarak seçmiştir. Türk Milletine anlıyamamış 
diyebilmek için, anlamadan rey vermiş diyebil
mek için, biraz Türk Milletini tanımamış olmak 
lâzımdır. İşte bâzı arkadaşlar tanımadıklarını 
ifade etmişlerdir. (Gürültüler) 

RIZA KUAS (Ankara) — Onlar sana göste
recekler. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım... (Sağdan, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin, 
İçtüzüğü tatbik ederim arkadaşlar... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Coşkun 
Kırca arkadaşımız... (Gürültüler) 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan, yerinden müdahaleler hakkında Tüzüğü
müzde madde vardır. Lütfen dışarıya atınız... 
(Sağdan, seni de atması lâzım sesi.), (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, evvelâ sizden de 
rica ediyorum. Eğer böyle devam ederse konuş
maları kesmek mecburiyetinde kalırım bakın ar
kadaşlar. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, Coşkun Kırca arkadaşımız grupu adına 
konuşurken Hükümette cesaret örneğini istedi, 
nerede bu fikirleri savunacak Hükümet dedi, 
niçin Maliye Bakanı yok dedi, neden Başbakan 
buraya gelmek cesaretini göstermedi, dedi. İki 
aydır çalışan Parlâmentanun mühim toplantıla
rında Sayın Başbakan buraya gelip her zaman 
oturuyor. Maliye Bakanı, yukarıda, Bütçe Ko
misyonu çalışıyor, onunla vazifelidir. Ama ben 
sorabilir miyim; dört senelik devresinin iktidar
larında, hangi kanunlar görüşülürken Sayın 
Başbakan burada oturmuştur? Ancak sizinle il
gili, süratli çıkması lâzım gelen ve bâzı bulanık 
havalar yaratılması icabeden zamanlarda Baş
bakanlar buraya gelmiştir. (C. H. P. sıraların
dan, gürültüler.) Normal nizam içerisinde... 

BAŞKAN — Mevzuu taşıyorsunuz Sayın 
Ataöv, lütfen mevzu içinde kaim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bir partinin grup sözcüsü kalkar, bir ik
tidarın Başvekilini buraya gelmedi diye cesaret
sizlikle itham eder, Yüksek Başkanlık buna mü-
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samalıa eder, ondan sonra aynı şekilde ben fik
rimi söylerken Başkanlık beni susturursa, taraf
sız, mı olur, taraflı mı olur?.. 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Ataöv, ta
rafsız kalmaya elimizden geldiği kadar riayet 
etiğimizi siz de biliyorsunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Mayın Başka
nım, inanıyorum, elinizden geldiği kadar bu 
gayretin içerisindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım; eğer sorulan suallere ce
vap verecek Hüküm et üyeleri burada bulunmaz
sa, o zaman grup sözcüsü arkadaşımla nem
fi kirim. Hükümet ddima kanunlar görüşülür
ken burada olmalıdır, Hükümet sözlü sorular 
k nuşulurken burada olmalıdır ve buradadır. 
Onun için meseleyi bir polemiğe sokup, ondan 
sonra başka yönlerden bir şey almaya kalkmanın 
faydası yoktur. Çünkü, daha milletin huzurun
dan yeni geldik. Dört yıl sonra milletin huzu
runa giderken bütün seyyiatımızla gideceğiz, bil
meniz lâzımdır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu kanun, Gelir 
Vergisine tabi olan halkımız içerisindeki dar ge
lirli, bol gelirli, herkesi ilgilendirir. Sayın söz
cünün söylediği gibi 400 milyon lirayı yalnız 
emekçilerin, halktan yana olanların sırtından alı
yor değil, seyyanen bütün Türkiye'de Gelir Ver
gisine tabi tutulan insanların hepsine şâmil olan 
bir kanundur. İçinde fakir olanı da, zengin ola
nı da vardır. 

İŞÇİ PARTİSİNDEN DİR MİLLETVEKİLİ 
— Tasarıyı okumamışsınız... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben neler oku
nacağını bilirim. Yalnız İşçi Partisinin anlıya-
cağı dille okumaya ve konuşmaya alışık deği
lim. Allah da nasibetmesin. (A. P. sıralarından, 
alkışlar.) 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, meseleler sami
miyetle, anlayış içerisinde yürütülmelidir. 
Bu tip kanunlarda böyle tekliflerde, geçmiş de
virlerde bizim partimiz muhalefette bulunduğu 
günlerde gayet ranttık]a olumlu yolda yürümü-
şüzdür, Meclis zabıtları meydandadır. Çünkü bu 
kanunlar memlekette plânlı devrede kalmayı 
özenenlerin, o plânın programlarını tahakkuk 
ettirmeyi istiyenlerin arzulıyaeağı tasarılardır. 

Eğer 400 milyon liranın bütçeden bir yük 
olarak çıkarılması sayın arkadaşlarımıza, kendi 
usulleri veçhile olmasına rağmen çıkarılması uy

gun görülüyorsa, o zaman iki aylık bir Hüküme
te bu dörtyüz milyon liranın kaynağının nerede 
olacağını göstermek lâzımdır. 

Çünkü yapılan beş yıllık plân sizin .yaptığı
nız plândır. Onun tatbikine çalışılıyor. O plan 
bitinceye kadar, o plânın programlarının netice
si alınıncaya kadar, sizin getirdiğiniz prosedür 
içerisinde onun gelir kaynaklarını muhafaza et
mek mecburiyetindeyiz, içimizde ıstırap duya 
duya, istem iye istemiye. Ama bu beş yıllık plân 
devresi bitiyor, İkinci Beş Yıllık Plânda yine 
böyle usuller huzurunuza gelecek olursa, o za
man sizin gibi, sizden evvel bu küımiyü işgal et
mek ve hakikaten müdafaasını yapıp da, sizinle 
olmadığını bildiğimiz o hakiki vatanperver emek
çilerin temsilcisi olarak onların müdafaası biza
tihi bize düşer. İşte biz gelmiş olan kanun tasa
rısının bundan evvelki devrelerde plânın tahak
kuku için gerekçesi konmuş, evvelki iktidarların 
Maliye Bakanları tarafından savunulmuş, lü
zumlu, zaruri bir kanun tasarısı olduğuna ina
nıyoruz. Bize bunu, onlar anlatmışlardı. Onla
rın anlattığı gerekçeyle huzurunuza getirdik, on
ların anlattığı gerekçeyle geçirmeye çalışıyo
ruz. Bizim anladığımız gerekçe ile bundan son
raki plân devresinde böyle şeyler olmıyacaktır. 

Bu sehop dolayısiyle kanun tasarısının lehin
de bulunuyorum, sevgi ve saygılarımla arz ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Peyzioğlu. 
C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FKY-

ZİOĞ-LU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım, bir 
malî kanunun müzakeresi sırasında bâzı lüzum
suz polemiklerle C. II. P. iktidarı zamanında 
alınmış olan bâzı tedbirlere atıf yapıl masaydı 
Yüksek Huzurlarınızı işgal etmiyecektim. Fakat 
yapılmış olan bu atıflar dolayısiyle asgari geçim 
indirimi hakkında getirilen bu teklifin içyüzünü 
sosyal adalete tamamiylc aykırı karakterini, dar 
gelirlilere vergi yükliyen adaletsiz çehresini göz 
önüne sermek ve geçmiş tatbikatla, bugünkü du
rum arasında bir mukayese yapmak mecburiye
ti hâsıl olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, evvelâ bu kanunun adı
nı koyalım: Bu kanun, Adalet Partisi iktidarı
nın getirdiği ilk malî kanundur, ilk iktisadi ka
nundur. Ve bu kanun, bu Meclise gelen ilk ka
nun, adı ile sanı ile bir vergi zammı .kanunu
dur. Vergi zammı kanunu diyorum, gerekçesini 
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arz edeceğim. Bu bir vergi zammı değildir diyor, 
sayın sözcü. Komisyon sözcüsü olarak konuştuğu 
halde, parti sözcüsü üslûbu ile konulmuş olan 
arkadaşımız, diyorlar ki; «kimsenin vergisine 
zam getirmiyor.» Peki, biz soralım, kanunun ge
rekçesinde, «birkaç yüz milyonluk bir açık var
mış, bu açığın bütçe açığının kapatılması için 
buna zaruret hâsıl olmuş» deniyor. Açık ne ile 
kapatılır? Demek ki, bu kanun çıkmasaymış va
tandaştan daha az vergi toplanacakmış. Bu ka
nunu getiriyorlar ve bu kanunun gelmesi yüzün
den vatandaştan daha fazla vergi tahsil ediliyor. 
Bu suretle bu açık kapanıyor. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURÎ BAYAR (Sakarya) — Öyle söyleme
dim. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Öy
le demedim buyuruyor, sayın sözcü. 

Sayın arkadaşlarım, vatandaşın şahsan öde
diği vergi azalacaktı bu kanun gelmeseydi. Geti
rilmiş olan, Demirel Hükümetinin getirdiği bu 
ilk malî kanunla vatandaşın azalacak olan ver
gisi azalmıyacak, vergiden muaf, asgari geçim 
indirimi tâbir edilen ve vergi dışı bırakılan ka
zanç. kısmı, matrah kısmı sabit bırakılmak iste
niyor. Bu suretle azalması lâzımgelen vergi mik
tarı bu yıl azalmıyor, bu suretle dolaylı şekilde 
bütçe geliri artırılmak isteniyor. Açık kapatılı
yor, deniyor. Eğer ortada, dolaylı mahiyette de 
olsa, bir vergi zammı bahis konusu olmasaydı 
açık kapanmazdı. Yürürlükte olan kanunlar ay
nen kalsaydı bir açık olacakmış. Bu kanun ge
liyor, bu açık kapanıyor. Neden? Çünkü bu ka
nun vatandaştan yürürlükteki mevzuata göre 
alınamıyacak olan bir vergi miktarını almak 
için getirilmiştir. Yürürlükte bulunan kanunla
rın alacağı vergi daha az iken, bu kanun daha 
fazla vergi almayı imkân dâhiline sokuyor ki, 
açık kapanıyor. Bir defa bunu iyice tesbit ede
lim. 

Sayın arkadaşlarım; dendi ki, buna benzer 
bir tedbir daha önce de alınmıştı. Şimdi bu ver
giden muaf olan en az geçim indirimi alanına 
giren kazançlar Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darından önce ne idi, Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarı zamanında kaç lira oldu, bu kanun çık
masaydı kaç lira olacaktı, bunun tablosunu oku
yarak Yüce Meclise arz edeceğim. 

Bekâr mükelleflerin kazancından 810 lirası 
vergiden muaftı. Bu daha sonra yürürlüğe gir

miş olan kanunlarla 1 080 liradır, biz 1 080 lira 
olarak devrettik, 1 Ocak 1966 da 1 800 lirası ver
giden muaf olacaktı. 810 liradan derece derece 
1 0S0 ve 1 800 liraya çıkacaktı. Şimdi getirilen 
teklif bu 1 800 liranın muaf olması yerine tekrar 
sabit bırakalım, geriye dönelim, olduğu yerde 
kal sı n demek istiyor. 

Evli ve çocuksuz mükellefler için 1 350 lira
dan, bizim zamanımızda 1 800 liraya çıkmış, bu
nun 2 880 liraya çıkması lâzımdı, 1 Ocak 1966 
da. Bu suretle daha fazla bir gelir dilimi vergi
den muaf olacağı için vergi mükellefleri, bilhas
sa dar gelirli mükellefler biraz daha- nefes ala
caklardı, bunu önlemiş oluyor getirilen kanun ta
sarısı. Biı, sıra ile gider, iki çocuklu, üç. çocuk
lu, beş çocukluya kadar. Beş çocuklu mükellef
lerde en az geçim indirimine tâbi olan miktar 
evvelce 2 160 lira idi. Halen 3 600 liraya yük
seltilmiştir. 1 Ocak 1966 da vergiden muaf olan 
miktarın 6 480 lira olması gerekiyordu, evli ve 
Ibeş çocuklu aileler için. Arkadaşlarım, bilhassa 
dar gelirli ailelerde bu en az geçim indiriminin 
ne kadar büyük bir tesiri olduğunu söylemeye 
lüzum yok. 

Bir noktayı daha açıkça belirtmekte fayda 
var. Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümeti 1963 senesinde, şimdi arz edece
ğim sebeplerle bir erteleme kanunu getirdiği za
man bu kürsüden açıkça ilân edilmiştir ve tatbi
katını da öyle yapmıştır. Bu ertelemeyi işçi ka
zançlarına tatbik etmiyeceğiz demiştir. Kanunun 
bir fıkrası vardır, Arkadaşlarımın malûmu ol
mak lâzımgelir, Hükümetin malûmudur. Kanu
nun bu fıkrası der ki; «Bâzı kazanç kategorileri 
için erteleme tatbik etmemeye ve yükseltilmiş 
olan muaf kazanç dilimlerini hemen tatbik etme
ye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» İşte bu yetkiyi 
Bakanlar Kuruluna o zaman şu maksatla almış
tık: Türkiye'de kazanç var, kazanç var... Bâzı ka
zançlar kazanç, sahiplerinin ancak boğaz toklu
ğuna yetiyor, çoluk çocuğunun ihtiyacına yeti
yor. Bâzı kazançlar ise esasen yürürlükteki hü
kümlere, kontrol imkânlarına göre, yeter derece
de vergi yüküne katılmıyor kanaati vardır. Biz 
o zaman bu kazanç kategorileri arasında bir ayı
rım yaparak işçi kazançlarını biran evvel daha 
geniş Ölçüde vergiden muaf tutmak istedik. Bu 
fıkrayı bunun için getirdik ve bu fıkraya daya
narak Bakanlar Kurulumuz derhal toplandı, bu 
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kanun yürürlüğe girince, bir bakanlar kurulu 
kararı ile, işçi kazançları bu ertelemeden zarar 
görmez, işçi kazançlarında bu en az geçim indi
riminin yükseltilmiş rakamları, vergiyi azaltı
cı rakamlar derhal yürürlüğe girer, dedik. 1963, 
1964 ve 1965 malî yıllarında işçilerimiz diğer ka
zanç sahiplerinden farklı olarak daha büyük bir 
en az geçim indirimi miktarından istifade etti
ler, daha az vergi ödediler. Ayda 40 lira vergi 
ödiyen dar gelirli bir vergi mükellefinin vergi 
yükünü 20 liraya indirmekle, onun, çocuğuna bir 
pabuç parasını, çocuklarının okul parasını, tah
sil parasını, defter kalem parasını, bayramda ih
tiyar annesine alacağı birkaç metre pazenin pa
rasını bu vergi indirimiyle sağlamaya çalıştık. 

Arkadaşlar, şimdi, bir milyon lira kazanan 
bir tüccarın durumu, ile onun kazancının 1 080 
lirasının muaf olması ile, işçinin kazancının 
1 080 veya 1 800 lirasının muaf olması arasında 
fark vardır. Bunun içindir ki, ayırıcı bir mua
mele yapmak lâzımdır. Onun içindir ki, biz bu 
ayırıcı muameleyi yaptık ve eledik ki ; büyük 
kazançlardan 10 lira 20 lira ayda vergisini in
dirmek suretiyle hem maliyeyi birtakım yatı
rım imkânlarından mahrum etmek, hem de as
lında sosyal adalete uygun olmıyan bir davra
nışa girmek yerine sosyal adalete en uygun olan 
davranışla kazanç kategorileri arasında bir 
ayırma yapalım. Şimdi Hükümetten şu temina
tı alabilir miyiz; Hükümet 'bu kürsüye çıkıp di
yebilir mi ki, biz esasen artmakta olan hayat 
pahalılığı yüzünden geçim şartları ağırlaşan 
dar gelirli yurttaşlarımıza ertelemeyi tatbik et-
miyeceğiz. Dar gelirli işçinin, dar gelirli Dev
let personelinin, dar gelirli yurttaşın kazançla
rında, dar gelirli esnafın kazançlarında bir ayı
rıcı işlem tatJbik edebiliriz diyecekler midir? 
Hükümetin bu takdiri nasıl kullanacağını bil
meden bizim reyimizi tâyin etmemiz mümkün 
mü? Vaktiyle bizim söylediğimiz gibi, Hükü
met gelip buraya, bu teminatı verebiliyor mu? 
Bu teminat bugüne kadar verilmemiştir, bu te
minatı istemek durumundayız. Bunun içindir 
ki, Sayın Kırca arkadaşım Başbakanın veya 
Maliye Bakanının burada bulunmasını lüzum
lu görmüşlerdi. Şimdi bir bakan arkadaşımız 
sıraları işıgal etmiş bulunuyor. Bu ertelemenin 
dar gelirli vatandaşlara tatbik edilmiyeceği te
minatı bu kürsüden verilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım, bir başka noktayı 
insafla mütalâa etmek lâzım. 1963 ün şartları 
ile bu yılın şartları arasında bir fark var. 
1963 te büyük ölçüde sosyal adalet sağlayıcı 
ve Devlet bütçesinin gelirini Devletin yatı
rım gücünü artıracak şekilde yükseltici re
formlara hazırlık yapılmakta idi ve vergi oran
larında muhtelif kazançlar arasında dik
katli araştırmalar yapılarak indirimler yapıl
mıştı. Bir taraftan vergi oranlarında dar ge
lirli yurttaşların ödediği vergiyi azaltıcı in
dirimler yapılırken, bir taraftan asgari ge
çim indirimiyle hükmünün yürürlüğe gir
mesi Devlet bütçesi için tahammül edilmez 
bir yükler tahmil edecekti. Bu sebeple vergi 
oranlarını tatbik ettiğimiz yıl bu ertelemeyi 
yaptık, fakat sonradan tatbik ettik. Bu yürür
lüğe girdi ve biraz evvel söylediğim gibi, 
bizden evvel 810 lira olan muaf kazanç dili
mi 1 080 liraya çıktı. Bir çocuklu evlide 
1 620 liradan 2 160 liraya çıktı. Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidarı zamanında muaf 
olan kazanç dilemleri değişti ve 1 Ocak 1966 
da yeni miktarların yürürlüğe girmesini biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak kararlaştır
mış ve millet huzuruna seçimlerden önce ba
sılı olarak yayınladığımız belgelerle, 1 Ocak 
1966 da en az geçim indirimi şu miktarlarda 
olacaktır, diye ilân ederek girmiştik. Çün
kü bunun tedbirlerini almıştık. 

Sayın arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarı en az geçim indirimi ile ilgili tedbi
rini alırken, işçi- kaazncmı ayıracak bu ted
biri alırken, Türkiye'de asıl vergi ödemesi 
lâzımgelen çok büyük kazançlardan, hiç ver
gi ödemeyen bâzı kazanç kategorilerini ilk de
fa vergiye tabi tutan kanunları da beraber 
getirdi. C. H. P. si, bir kuruş vergi ödemiyen 
ve vergi mükellefi, Gelir Vergisi, mükellefi dar 
gelirlilere nazaran 10 misli, 100 misli, 1 000 
misli kazanç sağladıkları halde Gelir Vergisin
den muaf olan bâzı kazanç kategorilerini ta
rihimizde ilk defa Gelir Vergisine tabi tutan 
kanunları da beraber getirdi. 

Sayın arkadaşlarım; bu büyük kazançların 
vergilendirilmesi yolunda alınmış olan tedbir
lerle paralel olarak gidildiği zaman bunun izahı 
vardı. İşçiler için özel bir hüküm tatbik etti
ğimiz zaman mânası vardı. Fakat hiçbir ayı-
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rım yapmadan, vergi zammı yapmıyacağız diye 
her türlü vergi zammının aleyhinde konuştuk
tan sonra, Meclis açılır açılmaz ilk getirilen ta
sarı dolaylı bir vergi zammı olursa ve hele bu 
vergi zammı en fazla himmete muhtaç zümre 
üzerine yüklenen bir vergi zammı olursa, bu
nun karşısına dikilmek hakkımızdır. 

ıSayın arkadaşlarım, en fazla himmete muhta-
eoTan zümre üzerine yüklenen bir vergi zam
mı karşısındayız. Bunu yalnız biz söylemiyo
ruz. Belki sayın arkadaşlarımızın, hayır bu 
bir zam değildir, diyen arkadaşlarımızın Tür
kiye'de yüzbinleree işçiyi temsil elen Türkiye 
îşçi Konfederasyonunun bugün yayınlamış ol
duğu bildiriden haberleri olmasa gerek. 
Türk - îş bu bildirisinde açıkça şunu söyle
mektedir; «Kazançların ayda 150 lirayı aşmı-
yan kısmının en az geçim indirimi olarak ver
gi dışı bırakılması iki yıl ertelenmek istenmek
tedir. Emekleri ile geçinen dar gelirlilerin 
sırtına yüklenmiş vergi yükünü azaltmak yo
lunda bir adım teşkil edecek olan en az ge
çim indiriminin 45 liradan 150 liraya çıkarıl
ması gittikçe yükselen fiyatlar karşısında işçi 
ve bütün dar gelirliler için bir ümit ışığı idi. 
Meclise sevk edilen ve Plân Bütçe Karma Ko
misyonunda kabul edilen tasarı, işçi ve dar ge
lirlilerin ellerine geçecek paranın artmasını 
önliyecek ve bu ümit ışığını söndürecek nitelik
tedir.» Yine Kalkınma Plânımızdan bir hüküm 
bu bildiride nakledilmiştir. Biraz evvel bura
da, kalkınma plânı yüzünden biz bunu yapıyo
ruz diyen arkadaşımıza cevap vereyim; kal
kınma plânımız bunun tam aksini emretmiştir. 
Eğer kalkınma plânına dudaktan değil, yürek
ten bağlı olsalardı, bir defa bu plânın 1966 pro
gram dilimini, Ağustos ayında yayınlanması 
gereken program dilimini hâlâ yayınlamamak 
gibi bir duruma düşmezlerdi. Bütçeden evvel 
ilân edilmesi, Resmî Gazetede yayınlanması lâ-
zımgelen 1966 programı hâlâ ilân edilmemiştir. 
Yüksek Seçim Kurulu kararlarını bilmiyoruz. 
Plâna dayanarak 1966 da uygulanacak olan yıl
lık programı görmüş değiliz. (A. P. sıraların
dan gürültüler, Yüksek Seçim Kurulu değil, 
Yüksek Plânlama Kurulu, sesleri) Evet, Yüksek 
Plânlama Kurulu. Sizin Yüksek Seçim Kurulu
na çevirdiğiniz Yüksek Plânlama Kurulu (C. H. 
P. sıralarından, alkışlar) Seçim zamanı idi, top
lanamadı Yüksek' Plânlama Kurulu, Yüksek 

Plânlama Kurulu toplantıları tamamlanamamış, 
geç tamamlanmış, önümüze gelmemiş, programı 
göremedik, programı göremediğimiz için, prog
ramda açığın ne suretle kapatılacağı hakkın
daki tedbirleri Yüksek Plânlama Kurulu nasıl 
mütalâa etmiş, Bakanlar Kurulu hangi deği
şikliği yapmış, bunları inceliyemediğimiz için 
eldeki bilgilere dayanarak konuşuyoruz ve bu 
eldeki bilgiler bize gösteriyor ki, bütçe açığını 
kapatmak için Demirel Hükümetinin bulduğu 
tedbir hep dar gelirli zümreye yüklenmek, hep 
sosyal adalete aykırı, asıl vergi ödemesi lâzım-
gelenler yerine, vergi yükünün azaltılması gere
ken dar gelirli kimselere vergi yüklenmek yo
lundadır. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümet programında 
güven oyu isterken, biz dar gelirli işçilerden da
ha az vergi alınmasını gerektiren kanunu tatbik 
etmiyeceğiz, geciktireceğiz dendi mi?.. Denme
di. Güven oyu isterken bir Hükümet, birkaç 
yüz milyon lira açığı, işçinin hafiflemesi lâzım-
gelen vergisinden, ücretlinin hafiflemesi lâzım-
gelen vergisinden, dar gelirli esnafın, sanatkâ
rın hafiflemesi beklenen vergisinden bu hafifle
meyi kaldıracağım, hafifletmiyeceğinı, açığı 
böyle kapatacağım, diyebilirdi. Dürüstlük bunu 
gerektirirdi, bu yapılmadı. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İktidarınız 
zamanında siz niçin yapmadınız? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Ver
gi kaçakçılığı konusunda alınmış olan tedbir
leri, servet beyanını kaldırmak... Evet bunu 
söylediler. Vergi ilânı... Bunun karşısında ko
nuştular. Arkadaşlar, bizim aldığımız tedbirler, 
bir yıllık geciktirme tedbiri. Bundan üzüldüğü
müzü söyledik, üzüntüyle yaptık ve bundan en 
dar gelirli zümreleri istisna ederek, büyük ka
zançlar sağlayan kimselerin vergisini bu yıl in
dirmek imkânını bulamadığımızı belirterek ayı
rım yaptık. Elimizden geldiği kadar büyük ge
lirlerde vergi indirimine gitmeyip, dar gelirli
lerde yapmaya çalıştık. Bu teminatı bugün Hü
kümetten hâlâ almış değiliz. Madde bir. 

İkincisi, bu tedbiri alırken plânın finansma
nı için gerekli olan gelir artışını sağlamak için 
sıkıntılar içinde idik ve bunu sağlamak için d&, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, sayıları yirmiyi bu
lan ve her biri birer reform mahiyetinde olan 
kanun tekliflerini de beraber getirdik. Bütün 
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bunlar bir arada düşünülmeli. Eğer bu teklifle 
beraber dar gelirli zümrelerin vergi yükünü 
azaltan başka kanunlar gelseydi veya büyük ka
zançların vergisini daha âdil hale getiren başka 
tedbirler gelse idi, oturur hep beraber mütalâa 
ederdik; bunun yekûnu ne oluyor, diye. Ama 
bir yekûn yok. Bir tek münferit tedbir var kar
şımızda ve bu münferit tedbir sosyal adalete 
aykırı bir tedbirdir. 

Adaletsiz vergi, zamların en adaletsizidir. 
Çünkü en zengin, en çok kazançlı vergi mükel
lefi ile, beş çocuklu ve ancak boğazına yetecek 
kadar para kazanan vergi mükellefi arasında 
fark gözetmeden, hepsinin kazancından aynı 
miktarı indiren bir sistemi tatbik etmekte ve 
burada bir hafifletme yapmamaktadır. Bunun 
vergi zammı olmadığı yolundaki iddiaları ce
vaplandırmış bulunuyorum. Açıkça anlaşılmış 
olması için, Sayın Komisyon Sözcüsüne, sözümü 
yanlış anlama ve ona göre cevap verme fırsatı
nı vermemek için belirteyim ki, biz bu kanunla 
yarından itibaren işçinin cebine girecek olan 
para azalacak veya vergisi .bilfiil artacak deme
dik. Dediğimiz şudur : Bu kanunu getirmesey-
diniz, bizden devraldığınız kanunlara göre, yü
rürlükte olan kanunlara göre, 1 Ocak 1966 da 
vatandaşlar daha az vergi ödiyeceklerdi. Bu ka
nunu getiriyorsunuz daha az vergi ödemek im
kânından onları mahrum ediyorsunuz. Eskisi 
kadar vergi ödemelerini mecbur kılıyorsunuz, 
bu suretle dolaylı bir vergi zammı yapıyorsu
nuz. Vergi indirimini ortadan kaldırıyorsunuz, 
dedim. Zaten bütçe açığını kapatacağına göre, 
Devlet gelirlerini artırıyor demektir. Nereden 
artırıyor1? İzah ediyoruz ki, bilhassa yüklenil-
memesi lâzımgelen zümrelere, yüklenilmek sure
tiyle artırıyor. Bu tasarının, Hükümetin getir
diği ilk tasarısı olması hakikaten talihsizliktir. 
Hükümet programındaki sosyal adalet sözünün 
ne kadar inanılmıyarak söylendiğini ortaya 
koyması bakımından dikkate değer bir işaret
tir. 

Aziz arkadaşlarım, bu tasarının, bilhassa 
fiyatların şimdiye kadar son yıllarda görülme
miş bir hızla artmakta olduğu bir dönemde 
gelmesi ayrı bir talihsizliktir. Endeksler gös
teriyor ki, bir yıl zarfında yüzde onun üstünde 
fiyat artışı olmuştur. Bu yüzde onun üstündc-

| ki fiyat artışının sabit gelirli, dar gelirlilere 
yüklediği yük meydanda. İşte bu kanun gel
meseydi belki vergideki hafifleme, bu fiyat ar
tışlarının yüklediği yükü ortadan kaldırabilir, 
belki ona bir tedbir teşkil edebilirdi. Fakat fi
yat artışları dar gelirli bütçeleri kemirmekte
dir ve eğer tedbir alınmazsa daha hızla kemir
meye namzet görünmektedir. 

I Bu arada komisyona bir tarizde bulunmak 
isterim. Sayın arkadaşlarım, Hükümetten gelen 

I tasarı bu geciktirmeyi, vergi hafiflemesini bir 
I yıl ertelemeyi öngördüğü halde,. komisyondaki 
I arkadaşlarımız bunu iki yıl geciktirmek gibi, 

Hükümetten de ileri giden bir tedbir almışlar-
I dır. Bunu da tasvibedemiyeceğimizi ifade et

mek isteriz. Hiç değilse gelecek yıl bu adalet-
I sizliğin düzeleceği ümidini dar gelirli bütçele-
I re bırakmaları gerekirdi. 
I Sayın arkadaşlarım, Anayasamızın vcrgiler-
I lc ilgili hükmü; «Herkes kamu giderlerini kar-
I şılamak üzere malî gücüne göre vergi ödemek-
I le yükümlüdür» diyor. Vaktiyle yürürlüğe gir-
I miş olan en az geçim indirimi ile ilgili kanun 
I işte herkesin gücüne göre vergi ödemesi imkâ-
I mm sağlamak üzere Anayasa istikametinde atıl-
I mış bir adım idi. İfade etmeye mecburum ki, 
I getirilmiş olan tasarı Anayasamızın sosyal dev-
I let anlayışına aykırı bir adımdır. Vergi ada-
I letine aykırı bir adımdır. Beş Yıllık Kalkınma 
I Plânımızın ruhuna ve metnine aykırı bir adım-
I. dır. Onun içindir ki, Cumhuriyet Halk Partisi 
I Grupu olarak bu tasarının karşısındayız ve bu 
I tasarıya oy vermemeye kararlıyız. Saygılar su-
I narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

I ' BAŞKAN — Komisyon adına Saym Nuri 
I Bayar. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Değerli arkadaş-

I larım; Saym Prof. Turhan Feyzioğlu'nun şim-
I di cereyan eden konuşmasında tavzihe muhtaç 
I birçok hususlar var. Bunlara mütaallik komis-
I yon görüşünü arz etmek üzere huzurunuza 
I gelmiş bulunuyorum. 
I Evvelâ değerli arkadaşlarım, Saym Fcyzi-
I oğlu'nun yanlış ifade ettiği bir hususa değin-
I mek istiyorum. Buyurdular ki, Gelir Vergisinde 
I asgari geçim indirimi hadlerini yükselten bir 
I değişiklik yaptık, ama imkânlar elvermedi ve 
I erteledik. İşin aslı öyle değil. Muhterem arka-
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daşlarım, Gelir Vergisinde bu muafiyet haddi
ni asgari geçim haddi nisbetini yükselten ka
nunlar 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ka
nunla vâki olmuştur, ısdar olunmuştur. Bilâ-
hara da bu hadler tehire uğramıştır, arz etti
ğim 202 sayılı Kanun ile. 

Muhterem arkadaşlarını, ayrıca bir hususa 
daha değinmek istiyorum. İşçileirmize bizim za
manımızda bu hadler uygulanmamıştır, dediler, 
doğru. Ama bir evvelki konuşmamda da ifade 
ettiğim gibi, bu erteleme tasarısı ile, bundan 
evvel getirilmiş olan erteleme tasarısında sa
dece tarihlerin değiştiğini ifade etmiştik. Muh
terem arkadaşımın ifade ettiği işçilere muafi
yet imkânı sağiıyan pasaj veya fıkra tasarıda 
aynen bakidir. Bu bir Hükümet politikasıdır. 
Bunu değiştirmeme arzusu, uygulama iradesini 
yansıtan bir unsur da telâkki edilebilir. Bu iti
barla tasarıda bir değişiklik yoktur. İşçinin 
vâki tatbikatın değişmesini icabettirecek mahi
yette bir tadilât getirilmemiştir. O tasarı, şim
di yine okuyorum; «Şu kadar ki, durum imkân 
verdiği takdirde yukarıki fıkrada sözü geçen 
yürürlük tarihlerini kazanç ve irat nevilerine 
göre daha önce almıya Bakanlar Kurulu yet
kilidir.» 

TURHAN FEZYİOllLU (Kayseri) — Bu bi
zim fıkramızdır. 

BÜTÇE VH PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Devamla) — Aynen duruyor.. 

TiyiHAN FLYZİOÖLU (Kayseri) —Hükü
met tarafından tatbik mevkiine konacak mı de
miştim. 

BÜTÇE VK PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Devamla) — Onu ifade ettim 
Sayın Feyzioğlu; durması dâhi tatbik etme ar
zusunu yansıtan bir unsur telâkki ol anabilir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hü
kümetin kararını soruyorum ben. 

BÜTÇE VIO PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Devamla) — Efendim, komis
yonun bir fonksiyonunu, daha ölçülü bir tarz
da anlamakta fayda var. Komisyonun nez-
dinde itibar gören bir Kanun Gerekçe
si, itibar görmüşse Komisyonun da malı 
olmak iktiza eder. O mahiyette bir tasarrufta 
bulunuyorum. Sayın Feyzioğlu başka bir sözcü
lük fonksiyonun yok. Onu o tarzda anlamayın. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAII (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarını bir hususa daha değineceğim. Ben 
sarih ifade ettim, halkın, hele emekçi halkın ce
binden çıkacak munzam bir vergi yok. Sayın 
Feyzioğlu ile bir noktada, mutabık olma imkânı 
var. Ertclemescydi bir miktar vergi de mükel
lefin lehine cebine girecekti. Doğrudur. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet makro 
dengeyi bilmeden, makro denge meydana çık
mamış, programına nasıl koysun bir iktidar, 
makro denge meydana çıkmamış... Çıkmamış 
Sayın Kırca, 1.9GG programının makro dengesi 
meydana çıkınca böyle bir tatbikata zaruret 
hasıl olmuş. Hükümetin ileride bunu kaldırma
ya mütedair tasavvuru elbette vardır, l lattaâ 
bunu son derece baliğ şekilde yansıtan bir dav
ranışı da vardır. Sayın Feyzioğlu'nun ifade et
tiği gibi, Komisyonda görülen lüzum üzerine 
iki seneye çıkarılmıştır, komisyon marifetiyle. 
O halde Hükümetin bunu son derece arzu ile, 
iştiyak ile arzuladığına dair bir emareyi bulmak 
mümkün değil. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ilk malî ta
sarı da değildir. Sayın Feyzioğlu bunda da ufak 
bir yanlışlık yaptı, ilk malî tasarı da değil. 19Gb' 
Bütçesi Hükümetin malî tasarısıdır ve bir haf
tadan beri de Yüksek Komisyonunuzda, Kar
ma Bütçe Komisyonunda görüşülmektedir. Bu 
itibarla buna ilk ve birtakım hakların aleyhine 
getirijTiiş bir tasarı mahiyeti vermenin de hak
kaniyete uymadığını ifade etmekte fayda var. 

Muhterem arkadaşlarım, ben mâruzâtımı bi
tirdim. Bu meseleyi 19Gb* icra plânı ile alâkalı 
bir finansman mevzuu olarak mücerret böyle 
mütalâa etmekte fayda vardır. Bunu siyasi 
kampların arzularına yarayan bir propaganda 
vasıtası telâkki etmemenin doğru okluğu ka
naatindeyim. Bunun ötesinde bir mahiyet ver
memekte de zannediyorum ki, haklılık payı var
dır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki kifa
yet önergesi gelmiştir. Komisyondan sonra bir 
milletvekiline tüzüğümüz hükümlerine göre 
söz vermek icabeder. 

Türkiye İşçi Partisi Grupıı adımı Sayın Çe
tin Altan. 
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T.İ.P. (İRUPU ADİNA (JETİN ALTAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
biz Hükümet programım burada tenkidederken, 
önümüzdeki en kısa zamanda sözlerimizi doğ
rulayacak bu iktidar sadece mutlu azınlığı dü
şünen kapitalist bir iktidardır, biz bunu her ve
sileyle ıspadedeceğiz, dedik. Bugün karşımı
za gelen kanun tasarısı bütçedeki dört yüz mil
yon liralık bir açığın kapatılması külfetini 
'büyük ağırlığı ille gerçekten dar gelirli, geçim 
sıkıntısı çeken vatandaşların üzerine koymak
tadır. Buna karşılık da 'bu geçim sıkıntısı çe
ken vatandaşlarımızı savunmak ist iyen siyasi
lere, milletvekillerine propaganda yapmayın, 
bu sefer de bu geçim indirimi eritelensin, bu 
konu üstüne halkın dikkati çekilmesin, biz bu 
parayı bu dar gelirlilerden almak zorundayız. 
Çünkü biz aslında bun'laırm menfaatini değil, 
fakat servet, beyannamesinin verilmesini önliye-
rok, bir mut'kı azınlığın, çok para kazanan1 bir 
azmılığm menfaatini ıgüden bir partiyiz, ifadesi 
mevcuttur bunda. Ve bu aslında doğrudur. Ka
pitalist bir iktidar, çalışan büyük çoğunluğu 
düşünmez. Hükümetin programı da zaten öyle
dir. Servet beyanının kaldırılacağını beyan 
eder bir yandan, bir yandan da geçim indirimi 
hadlerinin ertdleramesini getirir. Hükümet bir 
yıl ertelensin der; Komisyon bunu yeteni i gör
mez, iki yıl ertelenişine çevirir ve gerekçe olarak 
da plânın maıkro dengesi yapılamadığı için bu 
bakımdan alelacele bu paranın karşılığı buluna
mıyordu, bu bakımdan ihtiyaç vardı dörtyüz 
milyona, diye bir gerekçe getirilir. Halbuki aynı 
Komisyon bu tasarıyı iki yıl erteler ve niçin iki 
yıl ertelediğimi, elbette ki ımakro dengenin iki 
yılda da yapılamıyacağı osfbaibı mucibesine hağlı-
yamaz. Bu bir prensip, bir halktan1 yana olınıa, 
bir de bir küçük azınlıktan yana olma siyeseti-
nin özlerinden birisidir. Şimdi verigi ilânının 
aleyhinde olan bir siyasi grup, hakikaten" çok 
zor şartlar altımda yaşamakta olan Türk balkı
nın büyük bir çoğunluğuna hiç değilse bir te
scilli, bir yaşama ümidi verecek olan, üstelik 
plânda öngörülmüş olduğu 'şekilde, üstelik Ana
yasada âmir hüküm olarak konulmuş olduğu 
şekilde, vergi adaleti, sosyal adalet, ilkesinden 
gayet rahatlıkla uzaklaşır. Biz tutup da- bu 
memleketin gerçekten ezilmekte olan işçisini, 
esnafını sav un urken, bize karşı yapılacak de

magojilere hiçbir şekilde metelik vermiyecek 
kadar haklı olduğumuza inanmış insanlardanız. 

ıBiz, Antalya'da Fransız sermayesinin savu
nuculuğunu yapanlardan bu. memleketin haki
katen çalışmakta olan ve bu şekildeki kanun 
tasarılariyle, Anayasaya da aykırı olarak hakları 
çiğnenen vatandaşların elbette haklarını burada 

'arıyaıeaği'Z. Burada !bu kadar ispat edildikten 
sonra, hakikaten Adalet Partili arkadaşlarım, 
bu halkın çoğunluğunu, fukarasını, ezilenlerini 
•seviyorsa bu tasarıya oy vermezler. Hükümeti, 
servet •beyannamesini dovatm ettirmeye davet 
ederek ve aynı zamanda Plânlama Dairesinin 
öngördüğü vergi rezervlerini harekete geçirme
sine Hükümeti icbar ederek bu dörtyüz milyo
nun yükünden çalışanları, ezilenleri, o bütün 
seçim nutuklarında şatafatlı sözlerle kandırı
lanı an korurlar. 

Şatafatlı sözlerle kandırılanların üstüne 
'100 milyonlluk vergi bindiriliyor burada, Hani, 
ne oldu halk sevgisi! Üstelik bunu Anayasa 
görmüş. Plânda da var. Ama arkasından bir 
erteleme, Hükümetin getirdiği erteleme iki yı
la çıkartılıyor Komisyon tarafından1. Hangi 
gerekçe ile?.. Makro denge yetiştirilemedi, yek 
bilmem karşılık bulunamadı, tiki sene içinde de 
bul ıınaımıyaeak demektir. Tutum bu şekilde de
vam ederse iki sene sonra da bulunaımıyacak de
mektir. Çünkü maksat asılında Ibüyük çoğun
luğun yararına, hakikaten mantıkî, hakikaten 
rasyonel ve plânın öngördüğü bir tutum içinde 
bir ilerleme değil, bir belirli azınlığın çıkarına 
yararlı olaraktan, modası geçmiş, bir kalkınma 
usulü ile bütün ağırlıkları, bütün zorlukları 
otuz milyonun sırtına yükliyerek bir küçük 
mutlu azınlığın keyfini hudutsuz şekilde ihya et
mek arzusudur. Biz Hükümet programının 
tenkidini yaparken bunları söylediğimiz vakit, 
yine aynı şekilde bizim, havada konuştuğumuz 
ileri sürüldü, işte vesikası, gelen tasarı, haki
katen bir dolayllı vergi tasarısıdır. Plân tat
bik edilmiyor. Dar gelirlilerin ödemekte ol
dukları vergilerden bir parça daha indirim ya
pılacak iken, o yapılmıyor. Bu umut, asırlarca 
ümitsiz kalmış Türk 'halkımdan bir kere daha 
saklanmış oluyor. Hem de hangi iktidar tara
fından?.. Yepyeni bir iddia ile gelmiş Adalet 
Partisi iktidarı tarafından. Bu tasarılarla Mec
lisin karşısına çıkmak halk sevgisinin ispatı 
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değildir. İnsan o dörtyüz milyonu ne yapar ya
par Ibulur. (Hani kaynak, sesleri) Vardır kar
şılığı. Karşılığı, servet beyannamesini ilk önce 
devam ettirmektedir. Karşılığı vardır. Her 
şeyden önce Plânla Dairesinin öngördüğü reze
rvleri harekete geçirmektir. Vardır karşılığı, ta
rım vergisini ona göre kullanıaırak vergi ka
çakçılığını önlemektir. Ama bütün bunlara kar
şı vergi kaçakçılığından bahsedildiği zaıman, 
servet beyannamesinin kaldırılmasının ıgelirleri 
azaltacağı ileri sürüldüğü zaıman, yine ortalık
ta sanki bu memleketin 'bütün temsilcileri sa
dece bu servet beyannamesine ıtaJbi tutulan kişi-
lermiş gibi onların... 

BAŞKAN — iSayra Alton, servet be
yannamesi 'hakkında görüşmüyoruz. 

(T.t.P. GRUPU ADINA ÇETİN ALT AN 
(Devamla)) — Komisyon kaynağını sordu, 400 
(milyonun kaynağını bulabilir misiniz, dedi. Kay
nağını sordu. (Soldan gürültüler) Servet beyan
namesi kaldırılırken kaynak bulunamaz elbette. 
(Gürültüler, müdahaleler) 

'BAŞKAN — Karşılıklı konuşımıyalım efen
dini, rica ederim. 

ÇETİN AIJTAN (Devamla) — iş niyette
dir, niyette. Kaynak bulmak gerekiyorsa, ser
vet beyannamesini kaldırarak elbette 'bulunamaz 
kaynak. Yarın buraya birçok başka tasarılar da 
gelecektir. On'Lar da hu yönde olacaktır. Onlar 
da yine büyük halkın aleyhinde olacaktır. Yine 
bir mutlu 'azınlığın istikametinde, Hükümet 
programının çok peşinden söylediği şekilde bir 
küçük azınlık lehinde çeşitli tasarılar gelecektir, 
•buraya. Biz bunların hepsinin karşısına çıka
cağız. Bu halka, kapitalist iktidarlardan yarar 
ge'lmiyeceğmi hu şekilde vesika ile ispat ederek 
anlatacağız. Bizim konuşmalarımızı 'başka rad
yolardan değil, Anayasa teminatı altında 'bulu
nan Türk radyosundan burada konuştuğumuz 
zaman dinliyehilirsimiz, hiç merak etmeyiniz. 

Hepinizi hürmetle, sayigiyle selâmlarım sayın 
milletvekilleri. (T.Î.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi kifayet önergelerini oku
tuyorum. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Söz is
tiyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerelerin1 kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Amıasya 

Nevzat Ştener 

B'aşkaınlığa 
Mevzu gereği kadar aydınlanmıştır. Müzake

relerin kifayetinin oylanmasını rica ederim. 
Sinop 

Mustafa Kaptan ' 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde ilk olarak 
Kemal Nebioğlu söz istemiştir. 

(Buyurun efendim. 
Çok rica ederim, kifayetin aleyhinde yalnız. 
KEMAL NEİBÎOĞLU (Tekirdağ) — 'Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bu kadar önemli 
hir konuda, işçileri, dar 'gelirlileri, 'memurları il
gilendiren bir konuda hemencecik kifayet takriri 
verilmesi hir çoğunluğa dayanarak meseleyi ça
bucak hallletmenin niyetini göstermektedir. Konu 
henüz aydmlan'mamıştır. Bu kanuna dayanı
larak 400 milyon lira dar gelirlilerin kasasın
dan, ellerinden çıkacak, Devlet kasasına girecek
tir. Bunun 'aleyhinde daha çok şeyler söylemek 
imkânı vardır. 

Şu hususu açıkça belirtmek gerekir; üç -gün 
evvel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyo
nu Başkanlığından yurdumuzda uygulanmak
ta olan asgari ücretleri aldık. Asgari ücretleri 
tetkik ettiğiniz vakit göreceksiniz ki, (A.P. sı
ralarından kifayet hu mu, sesleri) 11 lira ile ge
çinmek medburyetinde olan işçi aileleri vardır. 
öte yanda bâzı değerli milletvekilleri 3 600 lira 
ile, 3 700 lira İle geçinemediğini ifade etmekte
dirler. (A.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşun lüt
fen. Milletvekillerinin maaşı burada mevzuubah-
edilir mi, rica ederim, sırası mı şimdi? (Gülüş
meler) 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Geçiyo
rum efendim. 

Meselenin derinliğine inilebilmek ve meseleyi 
derinliğine inceliyebilmek için kifayetin reddi 
gerekmektedir. 48 saat geçmeden ivedilik ve ön
celikle müzakereye geçilmiştir. Vakit bulabildik 
mi, konuyu incelemek için? Vakit bulamadık. Bu 
sebeple fırsat verilmesi gerekmektedir. Konu 
üzerinde görüşlerimizi aksettirmemiz gerekmek-

- 675 — 
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tedir. Bu sebeple Adalet Partisinin içerisinde. 
yoksul halktan yana olan milletvekillerinden 
rica ediyorum, kifayetin aksine oy kullansınlar, 
saygılarımla. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri okunmuştur. 
İadesi mümkün değildir. Hem kifayet önergesi 
bir tane de değildir. İki tanedir. Geri almanızın 
bir faydası olmadığını arz ederim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usule aykırı hangi işimiz var ki 
usul hakkında söz istiyorsunuz? (Gülüşmeler) 
Oylama esnasında söz verilmez. 

KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) — 
Sayın Reis, kifayet oylanmadan evvel söz istedi
ğimi söyledim. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... 
KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) — 

Oylamada yapılan usulsüzlüğü söyliyecektim. 

.BAŞKAN — Oylamaya geçiyor olduğumu 
söyledim., ondan sonra söz istediniz. Bir şikâye
tiniz varsa Başkanlık Divanına yaparsınız. (Al
kışlar) 

Kifayeti kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın İhsan Kabadayı, buyurun efendim 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; huzurunuza gelen 
mevcut kanun tasarısı, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun değişik geçici beşinci ve altıncı mad
de hükümlerinin 1967 yılma kadar ertelenmesini 
teklif etmek suretiyle 400 milyonluk bütçede vâ
ki olacak gelir düşüklüğünü önlemeye matuftur 
ve yeni indirim ölçülerinin tatbikinin tehiri za
ruretleri içerisinde gelir kaynaklarının buna mü
sait olmadığını, plân tatbikatının bu gelir dü
şüklüğü ile çıkmaza gireceği anlamı içindeki es
babı mucibelere dayanmaktadır. 

Benim naçizane kanaatim şudur ki; Türki
ye'de yüzde 66 vatandaş çoğunluğu millî gelir
den ancak yüzde 34 ünü almaktadır. Yine Tür
kiye'de yüzde 34 vatandaş çoğunluğu da millî 
gelirden yüzde 65 gibi bir aslan payını her yıl 
kıvıragelmektedir. Yüzde 34 vatandaş nisbeti için
de de yüzde 1,5 u bunun yüzde 18 ini almakta
dır. Evet bu bir vakıadır. Yüzde 1,5 un içinde 
de on binin üzerinde bir vatandaş miktarı,, ki ben 

de bunlara mutlu azınlık diyeceğim, yılda gelir
leri yüzbiniıı üstündedir. Böylece Türkiye'de 
millî gelirin dağılış şeklinde anormallik vardır. 
Bir kısım vatandaşlar şahane yaşarken, kaideyi 
teşkil eden vatandaş çoğunluğu bu memleketin 
evlâdı olarak kendini insan gibi yaşatacak millî 
gelirden nasibini alamamaktadır. (A. P. sırala
rından, bunları geçen senelerde niye söylemedin 
Kabadayı, sesleri) 

Ben şahsım için konuşmuyorum, şükür Al
lah'a ben zengin sayılırım, ben şahsım için ko
nuşmuyorum, duyageldiklerimi söylüyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. Sayın Kabadayı... 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — İçimiz
den geldiği gibisini konuşuyorum. Halkın için
de olan, halkın derdinde olan bir insan olarak 
konuşuyorum. Sizler hangi güçle gelmişseniz, 
onu iftiharla her vesile ile söylersiniz. Naçiz ar
kadaşınız da aynı güçle gelmiş, aynı havayı al
mıştır. Müsaadenizle bunu söyliyeyim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız Sayın 
Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bu yeni 
indirimi tatbik etmez, mevcut indirim iki yıl er
telenirse, kanaatim ve realite odur ki, Türkiye'
de kapıcının, odacının, mübaşirin, düşük maaşlı 
memurun, işçi ve fakir esnafın sırtındaki yük 
ağı rl aşacak, kambur çoğalacaktır. Sebep? Açık 
beyler. Türkiye'de bugün bu tempo ile henüz 
şimdiden her maddede pahalılık % 10 un üstü
ne çıkmıştır. Bu % 10 un karşılığında yeni in
dirimi tatbik ederseniz bu saydığım fakir zümre
nin hayat statükosunu ancak koruyabileceksiniz. 
Eğer yenisini tatbik etmez, iki yıl ertelemeyi ka
bul ederseniz yüzde 10 u fakir insanlar lokma
sından kese kese, üst - başından kese kese, tıp
kı ortaçağın Horasan dervişlerinin kanaati ve 
sabrı içerisinde tevekküle sevk edilecektir. 
Bunu yapmamalısınız. Evet, Türkiye'de bugün 
fakirlik vardır. Ama geniş kütleyi kapsıyan 
insanların bu dertlerine lâfla, nutuk atmakla 
cevap verir, verecek ciddî tatbikatla yâr olmaz, 
reçete yazmazsa bu fakirlik sefalete kayabilir. 
Allah korusun. Biz Türkiye'nin mevcut fakir
liğini sefalete kaydırmak değil, iyiye götürmek 
zorundayız ve benim kanaatim odur ki, mali
yeci değilim, Türkiye'de bal gibi yeni vergi 
sahasına girecek sektör vardır. Mevcut sektör-
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ler de incelenirse bu açık kapatılır. Hiç alın
masınlar, şunu açık söylüyorum; Muhterem 
Hükümetin muvaffakiyetinde duacıyım. Hele 
memleket içinde ve dışında gezileri sıraya ko
yan, şirketvâri işletegclcn dış gezileri, iç gezi
leri ciddî mânada erteler, incelerse bununla da
hi açığını kapatabilir. Müsaade edin daha müs
pet tedbirler a riyalim, daha müspet tedbirler 
bulalım, onunla karşılıyalım, sıkıntı içinde bu
lunan bu insanların ıstıraplarını daha fazla 
artırmamış oluruz, hürmetlerimle. (O. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Me
sut Erez. 

A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; evvelâ konuştuğumuz kanun nedir?.. Mev-
zuumuzu tâyin etmek iktiza eder. 

Ben şahsan kendimi, bu mevzuda bu kadar 
belâgatle ve zaman zaman da celâdetle söz söy-
liyen arkadaşlardan sonra söz söylemek duru
munda hissettiğim için talihsiz addediyorum. 

Huzurunuzda görüşülen bu kanun tasarısı, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bir - iki 
hükmünün tatbikinin âtiye bırakılmasından 
ibarettir. Şimdi arz edeceğim; zaman zaman 
hükümetler karşılaştıkları zaruret icabı bunu 
ertelemeyi denemişlerdir ve bu erteleme Yük
sek Meclisçe yapılmıştır. Bugünkü Hükümet 
dahi aynı zaruretler karşısında bu ertelemeyi 
bir defa daha tekrar etmek istemektedir. Er
teleme yerine başka bir çare bulunabilseydi, 
bugünkü Hükümet şu dar zaman içinde, erte
leme yerine daha iyi ve kabulünüze daha kolay
ca mazhar olabilecek başka bir çare bulabilsey
di şüphesiz ki onu getirmekte tereddüt etmezdi. 
Bu tasarı kanunlaşmadığı takdirde, 1 . 1 . 1966 
tarihinden itibaren yükseltilmiş asgari geçim 
indirimleri tatbikata girecektir. Şu halde ga
yet dar bir zaman karşısında bulunuyoruz. 

Sonra bu kanun sadece asgari geçim indi
rimlerini ertelemiyor. Sayın milletvekillerinin 
şimdilik gözünden kaçmış .olduğunu zannetti
ğim bir başka hükmü daha vardır. O da, ücret 
gelirlerine -tatbik edilen götürü gider indirimi 
haddinin yükseltilmesini de keza ertelemekte
dir. 

Muhterem milletvekilleri, bu ertelemenin bi
zatihi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile bir 

ilgisi mevcuttur ve hükümetleri biraz da za
man zaman bu ertelemeyi yapmaya sevk eden 
âmil budur. Onu izaha çalışacağım. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 31 . 12 . 1960 
tarihlidir. Eğer bu kanunda hiçbir değişiklik 
yapılma'saydı bugün karşınızda erteleme gibi 
bir mevzu da bulunmıyacaktı, çoktan halledil
miş olacak ve bu kanun yüksek geçim indirimi 
hadlerine dair hükümleri çoktan meriyete gir
miş bulunacaktı. Ancak 193 sayılı Kanun ted
vin edilirken kendi hükümleri arasında bir 
ahenk getirmiş, bir sistem getirmiştir. Bu ka
nunun gelir artırıcı hükümleri vardır ve bu
na mukabil de sosyal adalet ilkesinin gerçek
leşmesini sağlamak için gelir azaltıcı istikamet
te hükümleri mevcuttur. Zamanla bu kanunun 
gelir artırıcı hükümleri mükelleflerin lehine 
tadil edilmiştir. Bu tadilâttan ikisini müsaade
nizle arz edeceğim. 

.193 sayılı Kanunda değişiklik yapan 202 sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu 1 . 3 . 1963 tarihin
den itibaren tatbik edilmek üzere Gelir Vergi
si dilimlerine tatbik olunan nisbeti indirmiştir. 
Kümülâtif olarak bu indirime bakacak olursak, 
elimde şimdi Devlet Gelirleri Bülteni var, Mali
ye Bakanlığı tarafından neşredilmiş resmî bir 
dokümandır, oradan okuyorum. Meselâ : 

80 bin liralık gelir diliminde, 193 sayılı Ka
nun c/c 38 nispetini koymuşken, 202 sayılı Ka
nunda bu nispet % 33 e indirilmiştir. 

90 bin liralık gelir diliminde 193 sayılı Ka
nun % 39 nispetini koymuşken bu nispet % 35 e 
indirilmiştir. 

200 bin liralık gelir diliminde 193 sayılı Ka
nun c/c 49 nispetini koymuşken 202 sayılı Ka
nunla bu nispet % 44 e indirilmiştir. 

Arz ettiğim gelir dilimleri ve bu dilimler de
recesinde kazanç sağlıyan vatandaşlar, takdir 
buyurursunuz ki, dar gelirli vatandaşlar değil
dir. Demek ki, gelirleri yüksek olan vatandaşla
rın vergi nisbetlerinde 1963 yılında bir indirme 
yapılmıştır. Bu indirmenin çeşitli sebepleri var
dır. Vergilerde hâsılayı artırmak, nisbet indiri
mi yolu ile vergide hâsılayı artırmak gibi se
bepler ileri sürülerek bunun müdafaası kabil
dir. Ancak şimdi bu değişikliği bir ters açıdan 
ele alarak, bu değişikliğin yapıldığı tarihteki 
Hükümeti, siz yüksek gelirli vatandaşları hi-
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mayo için onların vergi nisbetlerini düşürdü
nüz, tarzında bir itham altında bırakmak şüp
hesiz ki, insafa sığmaz. (Adalet Partisi sırala
rından, bravo sesleri.) 

Bir diğer hüküm : 193 sayılı Kanun, bina 
vergileri ve buna müteferri vergiler ile, arazi 
vergilerinin Gelir Vergisinden mahsubunu kal
dırmıştı. 202 sayılı Kanunla bu mahsup tekrar 
kabul edilmiştir. Bu dahi Gelir Vergisinin hâ
sılasını düşürücü istikamette yapılan bir deği
şikliktir. 

Muhterem milletvekilleri, benim burada an
latmak istediğim husus şudur : Bir taraftan 
Gelir Vergisi Kanununun hâsılasını düşürücü 
istikamette daha çeşitli misaller verebilirim, 
vaktinizi almamak için arz etmiyorum. Deği
şiklik yaparken bu kanunun sosyal adalet ilke
sini sağlamak için koymuş olduğu hükümleri, 
gelir azaltıcı istikametteki hükümleri ertelemek 
cihetine mazide de gidilmiştir. Ve bu Gelir Ver
gisi Kanununun bünyesinden doğan bir şeydir 
bir bakıma. Bu husustaki sözlerimi şöylece bağ
lıyorum. Eğer bu değişiklikler, gelir azaltıcı is
tikametteki değişiklikler yapılmamış olsaydı bu 
kanunda, geçim indirimlerinin ertelenmesi de 
mevzuubahsolmıyacaktı." Şimdi bâzı Sayın Mil
letvekili muhterem arkadaşlarım asgari geçim 
indirimleri sanki sadece ve sadece dar gelirli 
vatandaşlara tatbik ediliyor ve ertelemekle de 
bu vatandaşları hukukî zarara uğratıyor şek
linde, konuştular. Bir defa Gelir Vergisi mükel
lefi olan herkese asgari geçim indirimi hadleri 
tatbik edilmektedir. 500 bin lira kazancı olan 
kimseye de asgari geçim indirimi tatbik edilir, 
medeni haline göre 500 lira kazancı olana da 
tatbik edilir. Elbetteki dar gelirli vatandaşların 
sayıları bunlar içinde kabarıktır. Bu hususta 
benim temas etmek istediğim nokta şu : Sanki 
bu değişiklik sadece gelirleri dar olan vatan
daşlara hitabediyor, gibi söylenmekte. Kabul 
buyurursunuz ki, bir miktar hata payı vardır. 

Muhterem milletvekilleri, bir hesap yapma
ya çalıştım. Aylık ücretler şöyle bir anahatları 
itibariyle üçyüz, sekizyüz, ikibin şeklinde ayıra
cak olursak, asgari geçim indiriminin tatbikin
den dolayı bu ücretlerin elde edecekleri yüksel
tilmiş hadler tatbik edilirse; elde edecekleri ne 
idi, kaybedecekleri nedir? Bunu tesbite çalıştık. 

Durum şu : Üçyüz lira aylık geliri olan bir kim
se % 35 zammı ile 405 lira alıyor. Bunun yük
seltilmiş hadden istifadesi ayda 13 liradır. 
800 lira geliri olanmki de yüzde 35 zammı ile 
1 080 lira ediyor, onun da aylık istif.-idesi 30 li
radır. Şimdi evvelâ şunu belirtmek isterim ki, 
daha iyisi bulunabilseydi şüphesiz daha doğru 
olurdu, fakat zaruretler karşısında bugün bu 
tasarı getirilmiş bulunmaJktadrı. Ancak şimdi 
sanki bu geçim indirimleri yükseltilmiş hadleri 
ile tatbik edilse hiç dar gelirli vatandaşımız kal-
mıyacak ve hepsinin durumları çok iyileşecektir 
gibi bir neticeye varmamız da mümkün değildir. 
Evvelki hükümetleri 202 sayılı Kanunla asgari 
geçim indirimlerini ertelemeye sevk eden ve 365 
sayılı Kanunla da ki, tarihi bunun 27 . 12 . 1963 
tür, bu 365 sayılı Kanunla da ücretlere tatbik 
edilecek olan götürü gider indirimini ertelemeye 
sevk eden sebepler ve zaruretler ne ise bugünkü 
Hükümetin karşısında da aynı sebep ve zaruret
ler vardır. Kaldı ki biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, dar bir zamanda daha iyisini bulup getir-

' mek mümkün olmamıştır, olmıyabilir. Ayrıca bi
raz evvel mevzuubahsoldu, bu noktaya tekrar 
işaret etmekte fayda vardır. 

Gelir Vergisi Kanununda bir hüküm mevcut
tur. Hükümet, imkân bulduğu takdirde gelir 
nevilerine göre bu yükseltilmiş indirimleri yük
seltilmiş halleriyle tatbik etmeye yetkili kılın
mıştır, bir madde ile. Şu halde bu tasarıyı ka
bul buyurduğunuz takdirde ilerde Hükümet şu 
arz ettiğim fıkrayı tatbik imkânını bulacak olur
sa, gönül ferahlığı ile dar gelirli vatandaşlarımı
za biraz olsun ferahlık verebilmek için vakit ge
çirmeden bu fıkrayı tatbik edecektir. 

Hürmetlerimle. (Adalet Partisi sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadavşlarım bir ki
fayet'önergesi gelmiştir. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Aley
hinde söz istiyorum. 

İBRAHİM SITKI HATİPOÖLU (Ankara) 
— Takririmi geri alıyorum. 

MALİYE BAKANI ADINA MALİYE BA
KANLIĞI BAŞMÜŞAVİRİ AHMET TEVPİK 
ALPASLAN —. Sayın Başkan, Hükümet adına 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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MALÎYE BAKANI ADINA MALÎYE BA
KANLIĞI BAŞMÜŞAVÎRÎ AHMET TEVFÎK 
ALPASLAN — Efendim, Yüce Meclisinizde 
193 sayılı Kanunun geçici 5 ve 6 ncı maddele
rinin değiştirilmesine mütaallik kanun tasarısı
nın müzakeresini Maliye Bakanının mümessili 
sıfatıyle takibediyorum. Bendeniz konuşmaları 
sadece teknik yönden izledim ve mâruzâtım da 
sadece tasarının, tenkidlerîn, mütalâaların tek
nik mahiyette olan kısımlarına taallûk edecektir. 
Elbette aksini düşünmek de mümkün değildir, 
aksi şekilde hareket etmekliğim de mümkün de
ğil, bunu idrâk ediyorum. 

Kyvelâ müsaadenizle Sayın Maliye Bakanı
nın şahsi durumuna taallûk eden bir hususun 
açıklığa kavuşturulmasını vazife telâkki ediyo
rum, kendime. Bir sayın hatip, Maliye Bakanı
nın burada bulunmayışını, tekrar etmiyeceğim, 
tekrar edemiyeceğim kelimelerle tavsif ettiler. 
Yalnız, şunu arz edeyim, Maliye Bakanının ma
zereti var, tansiyonları yükselmiş, hasta yatıyor
lar. 

İBRAHİM SITKI HATÎPOĞLU (Ankara) 
— Sayın Başkan; evvelâ kürsüde konuşan hati
bin kim olduğunu Heyeti Umumiyeye bildiril
mesi lâzım. (A. P. den gürültüler, söylendi ses
leri) 

Müsaade buyurun Reise söylüyorum. Ayrıca 
Hükümet adına teknik malûmat veren hatiple
rin bu yönden bir konuşma içerisine girmemeleri 
iktisra eder. (A. P. sıralarından gürültüler) 

MALÎYE BAKANLIĞI BAŞMÜŞAVÎRÎ 
AHMET TEVFÎK ALPASLAN, (Devamla) — 
Efendim yanlış bir şey yaptımsa Yüce Heyetten 
özür dilerim. Sadece Maliye Bakanının mazereti
ni arz etmek istiyordum. Kendileri hastalar, 
hasta oldukları için burada yoklar. 

BAŞKAN. — Müdahale etmeyin lütfen. 
MALÎYE BAKANLIĞI BAŞMÜŞAVÎRÎ 

AHMET TEVFÎK ALPASLAN (Devamla) — 
Bu mâruzâtımdan sonra, arz ettiğim gibi, sade
ce teknik hususlara değineceğim ve yüksek va
kitlerinizi uzun müddet işgal etmiyeceğim. Fa
kat daha önce sayın hatipler tarafından değinil
miş olan hususların Hükümet ağzından bir kere 
daha söylenmiş olmasında ve zabıtlara geçmesin
de Payda mütalâa ediyorum. 

Evvelâ şu hususu arz edeyim. Efendim, en 
az geçim indiriminin ertelenmesi, belirtildiği 

üzere sadece bir kısım mükellefleri, dar gelirli 
zümreleri, geçim sıkıntısı içinde olan vatandaş
ları, halkı istihdaf ediyor mahiyette değildir. En 
az geçim indirimi hadlerinin ertelenmesi gelir 
vergisine tabi her sınıf, her zümre mükellefleri 
kapsamına almaktadır. Binaenaleyh böyle mü
kellef zümreler arasında bir tefrik yapmanın 
teknik yönden doğru olmadığını arz etmek iste
rim. 

Arz etmek istediğim ikinci husus; aslında bu 
tasarının istihdaf ettiği gayenin bir vergi zammı 
olmadığı, bu tasarı kanunlaşmadığı takdirde 
1 . 1 . 1966 tarihinden itibaren vergilerde husu
le gelecek tenzilâtın ertelenmesine mütaalliktir. 
Arz ettiğim gibi, bir zam kanunu değildir, tek
nik mahiyetine göre, tenzilâtı erteliyen bir ka
nundur. Bunu tebarüz ettirmekte keza fayda 
mülâhaza ediyorum. 

3 ncü olarak tebarüz ettirmek istediğim hu
sus şu olacak: Malûmunuz bulunduğu üzere 
1 Mart 1966 tarihinden itibaren Personel Kanu
nu bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiş bulu
nacak. Personel Kanununun yürürlüğe girmiş 
olması, teknik servisler olarak yaptığımız hesap
lara göre, bu dar gelirli ve geçim sıkıntısı çe
ken şeklinde tavsif edilen mükellef zümresinin 
en büyük kısmını 350 ilâ 400 bin kişilik kısmı
nı teşkil eden ücretli ve memurlar yönünden bu 
taşırının önlediği imkânı fazlasiyle telâfi ede
cektir. 

Ayrıca cevaplamak istediğim dördüncü nok
ta, tasarının aceleye getirildiği hususudur. Bu
nu da tamamen teknik yönden ele aldığıma inan
manızı istirham ederim. Çünkü bir tasarının geç 
kalması, aceleye getirilmesıi Hükümetten ziyade 
teknik servislerin kusuruna dayanabilir. Halbu
ki durum öyle değildir efendim. Malûm bulun
duğu üzere genel seçimler 10 Ekim 1965 tarihin
de yapılmıştır. 

Hükümetin teşkili, ^programının hazırlanma
sı, Hükümetin güven oyu alması bir ay kadar, 
bir aya ya'kın zaman almıştır. Hükümet güven' 
oya aldıktan sonra 1966 programını, plânın 1966 
programını Yüksek Plânlama Kurulunda müza
kere etmiş ve karara bağlamıştı Bu işlemin so
na ermesi ancak geçen ayın sonlarında vâki ola
bilmiştir. Ve teljnik servisler olarak Maliye Ba
kanlığının ilgili servisleri Yüksek Plânlama Ku
rulunda 1966 programının nihai şekilde tesbiti-
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ni takibedeıı 2 - 3 gün içinde, 1 Aralık 1965 ta
rihinde bu tasarıyı Başbakanlığa sevk etmiş bu
lunmaktadır. Binaenaleyh, kanaatimce teknik 
yönden gecikmiş veya aceleye gelmiş bir tasarı 
ortada mevcut değildir. 

Değinmek istediğim diğer bir husus : 193 
sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesine 202 sayı
lı Kanunla eklenen son fıkra hükmü mevzuun
da olacaktır. Sayın hatiplerden birisi bu fıkra 
hükmünün bir zümre mükellef için eskiden ol
duğu gibi Hükümetçe derhal uygulanıp uygulan
mayacağı mevzuunda kesin ve sarih bilgi ve hat
tâ temıinat istediler. Yüksek Meclisiniz takdir 
buyuracaktır ki, bu teminatın verilmesine, Mali
ye Bakanı burada olsaydı dahi, imkân yoktu. 
Çünkü bu 400 milyon liralık vergi indirimi erte
lenmesine taallûk eden kanun tasarısının huzu
runuza getirilmiş olması, elbette bir ihtiyacın 
karşılığıdır. O ihtiyacın daha yarın ortadan kal
kacağını kestirmenin de imkânı yoktur. Ama 202 
sayılı Kanunla, geçici 5 nci maddeye eklenen son 
fıkra yerinde durduğuna, Hükümetin onu değiş
tirmek şeklinde bir niyeti, tasavvuru, bir teklifi 
de olmadığına göre, 1966 bütçesinin uygulanma
sı sırasında, Hükümetin bütçe uygulamaları so
nuçlarını inceliyeceğine ve bütçe uygulamaları
nın durumu müsaade ettiği takdirde bu yolla 
himayesi zaruri ve faydalı mükellef zümrelerin 
lehine bu fıkra hükmünü uygulıyacağı mevzu-
undı şüpheye düşmek için kanaatimce bir sebep 
olmamak iktiza eder. 

Son bir nokta olarak şu hususu da arz etmek 
isterim. Bu kanun tasarısı 1966 programına gö
re taayyün eden makro dengenin bir- icabı ola
rak huzurunuza getirilmiştir. Memleketimizin 
kalkınmasında ve ekonomik kalkınmamr/, ve plân
larımızın tahakkukunda sanayileşmenin rolü 
malûmdur. Bu sanayileşmenin özel sektör ve ka
mu sektörü tarafından müşterek yapılacağının 
plân ilkeleri içerisinde yer aldığı keza malûm
dur. Hal böyle olunca kamu sektörünün kalkın
mak için lüzumlu yatırımları yapmasının tek ça
resi, bunun için lüzumlu fonları, malî imkân ve 
kaynakları sıhhatli kaynaklardan elde etmesidir. 
Elde etme yollarını aramasıdır. Bunun da yegâ
ne ve birinci sağlam yolu vergilemedir. Bu iti
barla 1966 programının uygulanması, bütün he
defleriyle uygulanması ve uygulamada muvaf
fak olunması düşünülüyorsa, diğer tedbirler mc-
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yanında bu tedbirlerin de ihmal edilmemesini:: 
teknik yönden zaruri olduğunu ifade etmek isti
yorum. 

Hürmetlerimi sunarım efendim. 
BAŞKAN —• Sayın Bilgehan buyurun. 
DEVLET BAKANİ CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Muhterem milletvekilleri; ben
den ön< ( Hükümet adına konuşan sayın arka
daşını, bu vergi konusunda teknik bilgiyi Yük
sek Heyetinize arz ettiler. 

Bilindiği üzere, 1.93 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu ile en az geçim indirimi miktarları yük
seltilmiş, ücretliler için de ayrıca götürü gider 
indirimi ihdas edilmiştir. Gelir vergisi varida
tını önemli şekilde azaltması dolayısiyle her 
iki indirim teshil olunan bu miktarları ile o za
man yürürlüğe konulamamış. Aynı kanunun ge
çici maddeleriyle 1965 yılma, kadar kademeli 
olarak uygulanması öngörülmüştür. Daha son
ra 196!) yılında çıkarılan 202 sayılı Kanunla en 
az geçim indiriminin artışı durdurularak tam 
tutarı ile uygulanması 1966 yılma bırakılmış
tır. Aynı yılın sonunda çıkarılan 365 sayılı Ka
nunla 1964 yılı başında tam miktarı ile yürür
lüğe girecek olan götürü gider indiriminin uy
gulanma:-;! da 1966 yılma ertelenmiştir. Ancak, 
Kalkınma Plânının 1966 yılı iç finansman kay
naklarının Yüksek Plânlama Kurulunca tetkik 
ve tespiti sırasında gerek bütçemin ve gerek 
finansman ihtiyacının böyle bir hasılat kaybı
na tahammülü olmadığı sonucuna varıldığın
dan, Hükümet tarafından bu sene içerisinde 
ve yalnız bir sem» ertelenmek talebiyle bir ka
nun tasarısı Yüksek Meclisinize sevk edilmiştir. 
Burada önemli olan nokta, birinci nokta, bizim 
bu meseleyi Yüksek Meclisinize getirmemizin 
başlıca sebebi, Yüksek Plânlama Kurulunca me
selenin incelenmesi ve böyle bir neticeye vâsıl 
olmasından doğmaktadıı. Binaenaleyh, mesele 
Devlet Plânlama Dairesinin .ve Yüksek Plânla
ma Kurulunun uzunboylu tetkikleri neticesin
de gelmiştir. 

İkinci nokta, bu ilk defa bizim Hükümetimiz 
tavaf nidanda yapılmış bir muamele de değildir. 
Bunun geçmişte de tatbikatı olmuştur. Binaena
leyh, nasıl geçmişteki tatbikatında ki, Hükü-
ıietleı- sadece fakir işçiye dar gelirli vatandaşı 
sıkmak gibi bir düşünceden hareket etmemişse, 
üzinı Hükümetimiz de aynı düşünce ile hare
ket etmiştir. Yine mevcut ve mer'i olan kanun 
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aynen şu hükmü muhafaza etmektedir; «Şu 
kadar ki, durum imkân verdiği takdirde yuka
rıdaki fıkralarda sözü geçen yürürlük tarihleri
ni kazanç ve irat nevilerine göre daha öne 
almıya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» Biz şu an
da Hükümet olarak, bütçe imkânları nazara 
alınarak, kazanç miktarlarının nevine göre yü
rürlük tarihini öne alma yetkisini Bakanlar Ku
rulu olarak kullanacağımızı Yüksek Meclise sa
rahaten ifade etmekteyiz. 

Diğer taraftan, Hükümet tarafından sevk 
edilmiş olan kanun tasarısı bir yıllık ertele
meyi gerektirmektedir. Ama Komisyondaki 
arkadaşlarımız, bunun iki yıla çıkarılmasını ka
bul etmişlerdir. Biz Hükümet olarak tekrar bir 
yıl üzerinde ısrar etmekteyiz. Binaenaleyh, me
sele bütçe imkânlarının ve Yüksek Plânlama 
Kurulunun tetkikleri netieesi olarak gelmiştir. 
Bu meselede ne aşağı sınıfların istismarı, ne ser
vet beyannamesinin lağvı, ne de yeni kanunla
rın getirilmesi gibi düşüncelere yer vermeye ma
hal yoktur. 

Bâzı arkadaşlarımız kalktılar servet beyan
namesinin kaldırılmasından bahsettiler. Filhal 
servet beyannamesi kaldırılmamış ki, bunun ne
tieesi olarak böyle bir kanun getirildiği fikri
ni kabul etmek imkânı olsun. 

Yeni kaynaklardan bahsettiler. Nitekim mu
halefet şerhinde Türkiye îşçi Partisine mensup 
arkadaşımız da aynı şeyi söyler. Hükümetin, 
Anayasanın öngördüğü şekilde vatandaşın öde
me takatine göre ayarlanmış köklü bir vergi re
formuna gitmeyip böyle geçici ve geniş vatan
daş kütlelerinin zararına olan tedbirlere baş
vurması uygun mütalâa edilmemektedir. Benden 
önce konuşan arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
gayet dar ve kısa bir süre içerisinde bu türlü 
geniş vergi reformlarına gidilmesi imkânı ol
madığı meydandadır. Binaenaleyh, bunun bir 
esbabı mucibe olarak kullanılmasını da ben va
kıalara, mantığa uygun bulmamaktayım. Bina
enaleyh, lütfedip Hükümetin getirmiş bulunduğu 
bu kanun tasarısını bir sene için kabul buyurma
nızı istirham eder ve Bakanlar Kuruluna veril
miş bulunan bu yetkinin kullanılacağını burada 
ifade ederim. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. (A.P. sırala
rımdan alkışlar). 

BAŞKAN — C.H.P. örupu adına Sayın Fey-
aioğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım, Hü
kümet sözcülerinin beyanlarından sonra, bâzı 
noktaların açıklanması gerektiği için tekrar 
huzurunuzu işgal ediyorum. 

Evvelâ Hükümet sözeüzünden önce konu
şan Sayın Mesut Erez arkadaşımın bâzı tahlil
lerine eevap vereceğim. Değerli arkadaşımız 
1963 yılında yapılmış bir kanun değişikliğinden 
bahsederken, dikkatle küçük gelir dilimlerinde, 
düşük gelir dilimlerinde yapılan indirmelerden 
bahsetmemeye dikkat buyurdular. Bunu bir 
defa belirtmek isterim, tabloyu tamamlamak 
bakımından. 

Birinci dilim, 2 500 liraya kadar olan di
limde vergi oranı; % 15 ten % 10 a. 

İkinci dilimde, yani 2 500 liradan sonra ge
len ikinci 2 500 lirada % 20 den % 15 e. 

2 500de % 20ye. 
Ondan sonraki dördüncü dilimde, % 25 ten 

% 20 ye. 

Beşinci dilimde sabit. Altıncı dilimde % 30 
dan % 25 e indirim vâki olmuştur. Yani yıllık 
kazancı brüt 25 bin liraya kadar olan kazanç
larda ciddî bâzı indirimler gerçekleşmiştir. 
Tabloyu tamamlamak bakımından zannederim 
ki, arkadaşımız bunu da söyleseydi daha insaf
lı ve daha objektif olurdu. 

Sayın arkadaşlarım, unutmamak lâzımdır ki, 
bu tedbirler alınırken, - arkadaşım bahsetti 
tedbirler alınırken- C. H. P. iktidarları bunun-
yanısıra o zamana kadar vergiye tabi olmıyan 
büyük kazançları, bâzı kazanç nevilerini ilk 
defa Gelir Vergisine tabi tutmak için tedbirler 
getirmişler; servet beyanı, vergi ilânı gibi ted
birlerle büyük kazançların daha etkili bir şe
kilde vergilendirilmesi çarelerini aramışlardır. 
Bir vergi sisteminde yapılan değişiklik yalnız 
bir tek noktası alınarak değerlendirilemez. Tab
lonun bütününe baktığımız zaman bir kıymet 
hükmü verebilirsiniz. Tablonun bütününü orta
ya koyduğumuz zaman, C. H. P. nin almış ol
duğu tedbirlerle; bir taraftan memlekette yatı
rım oranını artırmak için, yatırımların gayri-
sâfi millî hâsılaya oranım artırmak ve kalkın
ma hızımızı yükseltmek için Devlet gelirlerini 
artırmak gayretini gütmüş, bir taraftan da 
Anayasamızın direktiflerine uygun olarak ver-
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gi adaletini sağlamak, vergide sosyal adaleti 
gerçekleştirmek hedefini birinci hedefle bağdaş
tırmaya çalışmıştır. 

Bu mevzuda ileriye doğru atılacak başka 
adımlar yok mu? Bunu söyliyen en son insan 
ben olurum veya en son grup bizim grupumuz 
olur. Elbette ki, bu mevzuda daha yapılması 
lâzımgelenler vardır. Bu mevzuda yapılması lâ-
zımgclehleri yapacağımızı vadettik. Bu mev
zuda mücadeleye devam edeceğiz. Yeter ki, ge
riye dönüş olmasın. Biz diyoruz ki, bu tasarı 
bir geriye dönüştür. Bu tasarı daha evvel ile
riye doğru atılmış, vergi adaleti, sosyal adalet 
istikametinde atılmış olan bir adımdan geriye 
dönüştür. Biz bu geriye dönüşü, bu irticai hare
keti beğenmediğimiz için karşısına dikilmiş bu
lunuyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; Hükümet Sözcüsü, Hü
kümet adına konuşan Sayın Genel Müdür de
diler k i ; «Bu kanun yalnız dar gelirlilere ait 
bir kanun değildir ki, neden dar gelirlilerden 
bahsediliyor.» Zannediyorum ki, daha önce 
Grupumuz adına konuşmuş olan arkadaşım, Re
şit Ülker arkadaşım ve bizzat Grupum adına 
yaptığım konuşmada bendemiz, bu kanunun dar 
gelirliler bakımından neden çok adaletsiz bir 
durum yarattığını açıkça izah etmiştik. Geçim 
indirim rakamları milyon kazanan için de ayda 
300-400 dür, 500 lira kazanan için de aynıdır. 
İşte adaletsizlik buradan geliyor ya. Biz demek 
istiyoruz ki, bu asgari geçim indirimi ile ilgili 
ferahlatıcı hükmü, vergi azaltıcı hükmü erte-

• lemek suretiyle büyük kazançlarda hiç tesiri 
olmıyan, tesiri hiç mesabesinde olan bir durum 
yaratıyorsunuz. Fakat dar gelirlilere ciddî bir 

. vergi yükü binmiş oluyor. Bunu bir misalle ifa
de edeyim; burada fazla bilimsel tâbirlerle ko
nuşmakta mâna yok, ama arkadaşımız maliyeci 
olarak benden iyi bilirler, vergi hukukunda, 
vergi teorisinde bir marjinal gelir vardır, mü
terakki gelir vergisi bu fikirden doğmuştur. 
300 lira kazanandan 30 lira aldığımız zaman 
durum farklıdır. 300 000 lira kazanandan 30 
lira aldığınız zaman durum farklıdır. Birisinin 
tamamen lüks ihtiyacından veya bankada bi
riktirdiği paradan bir miktar almış oluyorsu
nuz. Ötekinin ise ekmek parasından almış olur
sunuz. Arada çok ciddî bir fark olduğu içindir 

ki, büyük gelirlerde ve dar gelirlerde aynı hü
küm uygulanıyor demek bu kanunun bir ma
zereti olamaz. Ayda 5 - 6 - 7 bin lira kazanan 
- takribi bir rakam veriyorum - aylık vergi yü
kü 2 000 lira civarında olan bir vatandaşın 
bu vergi yükünde 20 lira azalma olmazsa kıya
met kopmaz. 1 980 lira ödemiş veya iki bin lira 
ödemiş, yılda 24 bin lira ödemiş veya 23 küsur 
bin lira ödemiş... O vatandaşlara bunun fazla 
bir tesiri olmaz. Çünkü onun 70 bin - 80 bin li
ralık geliri içinde ayda 20 liralık bir vergi far
kı büyük bir tesir yaratmaz. Ama ayda 300 -
400 - 500 lira kazanan vatandaşın durumuna 
geldiğimiz zaman bu vatandaşın ayda 40 lira 
yerine 20 lira, 20 lira yerine bir lira ödemesi 
karşısında büyük fark vardır arkadaşlarım. 
Birisi için demin söylediğim gibi; çocuğunun 
pabuç parasıdır, defter - kitap parasıdır, ek
mek parasıdır, ev sahibi sıkıştırdığı zaman ki
ra bulup bulamaması meselesidir. Bu bir haki
kattir, gerçektir. Sakın ola ki hissiyat tahriki 
vesaire diye tefsir edilmesin, maliyeci arkadaş
larım bunu benden iyi bilirler. 70 bin lira, 80 
bin lira kazanan bir kimsenin durumu ile 800 
lira kazanan, yılda 800 lira kazanan vergiye 
tabi değil, ama ayda 800, ayda 500, ayda 400 
lira kazanan işçi vatandaşların durumu farklı
dır. Bunun içindir ki, biz dar gelirli vatandaş
lardan bahsettik. Bu kanunun büyük kazanç sa
hipleri için de birkaç lira vergi yüklerine tesir 
edeceği muhakkak. Ama onları bu kürsüde sa
vunmaya lüzum görmedik. Çünkü yüzde 10 fi
yat artışı da onlara vız gelir, tatbikatta onla
rın birkaç lira fazla vergi ödemesi de vız gelir. 
Bunun içindir ki, Hükümetten teminat istedik. 
Bâzı kazanç nevilerinde, sarahaten beyan edi
yorlar mı, bu erteleme hükmünü tatbik etmi-
yeceğiz. Bunu yalnız büyük kazançlara, bunu 
bâzı kazanç nevilerine tatbik edeceğiz, diyebi
liyorlar mı diye açık sual sorduk, cevabını bir 
temenni şeklinde, bir ümit şeklinde, düşünebi
lir şeklinde aldık. Fakat sarih cevap almadık. 

Hükümet sözcüsü buyurdular ki, durun ba
kalım, daha yıl gelmedi nerden bilelim; Hükü
met bunu önceden nasıl düşünebilir? Hükümet 
bunu önceden düşünür arkadaşlarım. Hesabı güç 
bir şey değil. Bu kanunla bâzı kazanç kategori
lerini kanunun şümulü dışına çıkardığınız tak
dirde Devlete munzam gelir olarak 400 milyon 
lira yerine 350 milyon lira, 300 milyon lira al-
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mayı hesabederseniz ve dersiniz ki, dar gelirli
leri bundan istisna' ettik, dar gelirlilerde farklı 
bir işlem takibettik, sağlıyacağımız gelir de şun
dan ibarettir. Bunun hesabı tasarı buraya gel
meden evvel pekâlâ yapılabilir ve bu kürsüde 
çok sarih teminat verilebilir. Bu teminatın... (A. 
P. sıralarından, siz bu teminatı verdiniz mi, se
si) Biz bu teminatı verdik ve böyle tatbik ettik, 
ifade ettim. Tabiî, dinlemiyorsunuz, koridorda 
çay, kahve içiyorsunuz demin ben konuşurken. 
Bu benim ikinci konuşmam değerli arkadaşım. 
Biraz evvelki konuşmamda izah ettim bunu. (A. 
P. sıralarından müdahaleler) İzah ettim beyefen
di. Sizin için ayrıca izah edemem, Yüce Meslise 
olan saygım buna mânidir. 

Sayın arkadaşlarım, genel müdür arkadaşı
mız, bu kanun uygulanırsa sanki dar gelirli 
yurttaş kalmıyacakmış gibi bir ifade kullanıldı 
dediler. Sayın arkadaşıma bir Devlet memuru 
olarak şüphesiz büyük bir... 

COŞKUN KIECA (istanbul) — Sayın Erez 
söyledi. Komisyon Sözccüsü söyledi. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın Erez söyledi, affedersiniz Erez söylediler. 
Kendilerini Maliyenin yüksek memurları arasın
da görmeye alışmış olduğumuz için... Sayın Erez 
söylediler; sanki bu kanun uygulansa dar gelirli 
yurtdaş kalmıyacakmış gibi bir ifade kullanıldı. 
Böyle bir ifade kullanmadık. Bu kanunun yürür
lüğe ginmemesiyle Türkiye'de dar gelirli yurttaş 
kalmaz gibi bir hayal kurmadık, ama ifade ettik 
ki, bu kanun getirilmemiş olsa idi, esasen artan 
hayat pahalılığından ıstırap duyan birçok dar 
gelirli yurttaşlar, sabit gelirli, ücretli yurttaş
lar büyük bir ferahlıkla, bir ümitle 1966 yılının 
başında azalacak olan vergilerine bakacaklardı 
ve bu vergi azalması, birkaç gün sonra yürürlü
ğe girecek olan bu vergi azalması onlar için bir 
ümit ışığı teşkil ediyordu, tşte siz bu ümit ışığı
nı söndürüyorsunuz, dedim. Bir kısım dar gelirli 
yurttaşların, bu ümit ışığının söndürülmesini 
önlemeye çalışmak, sizin söylediğiniz gibi sadece 
bu kanun Türkiye'de dar gelirli vatandaşları 
ortadan kaldırmaya yeterdi, kanun gelmeseydi, 
demek değildir. Şüphesiz daha pekçok tedbirler 
lâzımdır. Bu tedbirler plânda vardır. Bu tedbir
ler bizim iktisadi ve sosyal görüşlerimizde var
dır. Biz sadece bu kanunla yapılabileceğine kaani 
değiliz. Yaptıklarımızda ve yapmak istedikleri

mizde bunlar vardır. (A. P. sıralarından, «niye 
zamanında yapmadınız?» sesleri) Çok şeyler yap
tık. İşçi vatandaşlara sorarsanız, Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarından evvel ödedikleri ver
giyle, C. H. P. iktidarından sonra ödedikleri 
vergi arasındaki farkı onlar bilirler. Hattâ 1966 
yılı başında vergilerinin ne kadar azalacağını da 
bilirler. Biraz evvel okuduğum Türk - İş Kon
federasyonunun bildirisi açıkça, bu ümit ışığı
mızı söndürüyor bu tasarı, diyor. (A. P. sırala
rından, ne alâkası var, alâkası yok, sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim yerinizden müda
hale etmeyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — İş
çiyle alâkası var, dar gelirli Devlet personeliyle 
alâkası var, dar gelirli esnaf ve sanatkârla ve 
birçok kimse ile alâkası var arkadaşlarım. Çok 
kimseyle alâkası var. Bütün dar gelirli yurttaş
lar için bir vergi azalması kapısını kapadığınız 
ve dolaylı şekilde 400 milyonluk bir zammı zen
gin fakir ayırmadan getirdiğiniz için biı vergi 
bindirmesi, bu vergi zammı bilhassa dar gelirli 
yurttaşları ezecektir, diyorum. Aşikâr. Bir vergi 
açığını kapatmak için asıl vergi ödemesi müm
kün olan zümrelere değil, hiçbir tefrik yapmadan 
herkese birden yüklenen bu tasarı sosyal adalete 
aykırıdır, diyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümet Sözcüsü arka
daşımız bu tasarıyı savunurken sanayileşme lü
zumundan, nakro dengeden bahsettiler. Kamu 
sektörü sanayileşmek için yatırım yapacak, el
bette buna lüzum vardır, dediler. Bir bakıma se
vinmemek mümkün değil. Hükümet programının 
müzakeresi sırasında memleketin sanayileşmesi 
için Devlet yatırımlarının önemini burada savu
nuyorduk. Şimdi Hükümet ağzından, Hükümet 
sözcüsünün ağzından Devlet sektörü yatırım yap
mazsa sanayileşme olmaz, Devlet sektörü yatırım 
yapmazsa memlekette kalkınma olmaz, bu tasarı 
onun için lâzımdır, demelerine sevinmek lâzım, 
küçük bir teselli de olsa (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) fakat hemen ilâve ettiler; işte devletin 
bu yatırımları yapması için sıhhatli yoldan vergi 
alması lâzımdır, dediler. Biz bunu sıhhatli bir 
yol saymıyoruz arkadaşlarım. Bu sıhhatsiz bir 
yoldur ve biraz evvel izah ettiğim sebepten sıh
hatsiz bir yoldur. Eğer bir vergi yüklemesini, 
80 bin lira kazananla 800 lira kazanana hiçbir 
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tefrik gözetmeden yüklerseniz - ki bu tasarı böy
ledir - bu bir sıhhatli kaynak bulma yolu değil
dir. 

Sayın Bakanın bir sözünü de kabul etmedi
ğimizi belirterek sözlerimi bitireceğim. Sayın Ba
kan burada aşağı sınıflar tâbirini kullandılar. 
Biz konuşmalarımızda böyle bir tâbir kullanma
mıştık. Aşağı sınıflar tâbirini kabul etmiyoruz. 
Biz sadece Türkiye'de dar gelirli yurttaşlar bu
lunduğunu biliyoruz ve dar gelirli yurttaşlar 
bakımından bu tasarının kabule şayan oLmadığı-
nı söylüyoruz. Sayın Bakanın, aşağı sınıflar, di
ye tavsı ettiği zümrelerin hiçbir bakımdan aşağı 
olmadığını, sadece dar gelirli olduğunu ifade ede
rek hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından, «bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, söylenmemiş.. 
(Adalet Partisi sıralarından gürültüler). 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Bize rey ve
renlere gerici demediniz mi? 

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, ge
rici diye belki sana söylemişizdir ama bu mil
lete söylemedik. Sana belki söylemişizdir 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) (A.P. sıralarından 
gürültüler). İtham ediyorsunuz sesleri. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Ahmet 
Tevfik Alpaslan. 

MALİYE BAKANI ADINA MALİYE BA
KANLIĞI BAŞMÜŞAVİRİ AHMET TEVFİK 
ALPASLAN — Efendim, Yüksek huzurlarınızı 
çok kısa işgal edeeğim. Sayın Turhan Feyzioğ
lu bey fendi bendenize atfen, aynen yazdım 
«Devlet Sektörü yatırım yapmazsa sanayileşme 
mümkün olmaz dedi» buyurdular. Bendeniz böy
le birşey söylemedim. (C.H.P. sıralarından gü
rültüler). Af buyursunlar, katiyen böyle birşey 
söylemedim efendim. Bendenizin söylediği şudur 
efendim, müsaade buyursunlar tekrar edeyim; 
Bu memlekette bir plân var, dedim. Değil mi 
efendim? Bü plân belirli nisbetlerde kamu sek
törüne ve özel sektöre vazifeler vermektedir, 
dedim. Bu kamu sektörüne plânda verilen he
deflerin gerçekleştirilebilmesi için finansman 
kaynaklarının bulunması zaruridir, dedim, ver
gi de bu finasman kaynaklarının başlıca vası
tasıdır, ilkidir, dedim. Aksine bir şey söyledim-
se özür dilerim, tekrar geri alırım. Ama buyur-

I dukları gibi bir şey söylemedim. Af buyursun
lar efendim. 

Hürmetlerimle. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bir sual sor

mak istiyorum. 
DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Söz istiyorum. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hükümet daha önce söz iste

miştir. Buyurun Sayın Bilgehan. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Fey
zioğlu arkadaşım, benim bir sözümü her halde 

yanlış anladılar zannediyorum. Ben, gelir sevi
yesi aşağı olan sınıf olarak mütalâa edilmesi 
lâzımgelenler, dedim. Yoksa bizim için aşağı 
sınıf, yukarı sınıf diye bir şey hiç bir zaman 
bahis mevzuu olamaz. Eğer öyle bir şey mev-
zuubahsolsa o sınıfta ben de dâhil bulunmak
tayım. Bunu bir defa tavzih edeyim. 

İkincisi, sayın arkadaşımız diyorlar ki, bu 
gelir seviyesi düşük olan sınıflar için Hükümet 
hiç bir şey getirmedi, buyuruyorlar. Halbuki 
iki celse evvel bildiğiniz gibi, bir Karma Komis
yon teşkil ettiniz, daha ziyade fakir halk kütle
lerine mesken yapmak üzere Hükümetimiz gece
kondular tasarısını Yüksek Meclise sevk etmek 
suretiyle niyetini bir defa daha göstermiş bu
lunmaktadır. 

Bunu tevzihan arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Nuri 

Bayar. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem arka
daşlarım, görüşülmekte olan tasarı iki sene er
telenmeyi âmir bir mahiyette hazırlanmıştır. 
Sayın Hükümet adına konuşan Cihat Bilgehan 
arkadaşımız ise Hükümetin teklif ettiği tarzda 
bir sene olması gerektiğini ifade buyurdular. 
Komisyon olarak bu iki tarzı telif etmek üzere 
tasarıyı geri almak kararındayız. Bunu arz et-

l mek için huzurunuza çıktım. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Oya koy

manız lâzım. 

BAŞKAN — Tasarıyı komisyon geri almak 
istiyor, gündemin içinde olduğu için bunu oyla
rınızla halledeceğiz, efendim. («Oylamaya lü
zum yok» sesleri). 
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BÜTÇE VB PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydm) — Oylamaya lüzum 
yoktur. Komisyon her istediği anda tasarıyı geri 
alabilir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydm) — Komisyon istedi
ği anda geri alabilir. 

BAŞKAN — Buyurun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Vaz geçi

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Sezgin, Hükümet tasa

rısının tümünü geri almak istiyorlar. Komisyon 
maddeyi geri almak isterlerse her zaman, için 
geri alabilirler. Ama Hükümet tasarının tümü
nü geri istiyorsa bunu oylarınızla halletmek 
zarureti vardır kanısındayım, 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Tasarıyı biz geri istemiyoruz. Ko
misyon geri istiyor. 

BAŞKAN — Hükümet geri istemediklerini 
tasrih ettiler.' Komisyon tasarıyı geri istiyor. 
Bu hususu oylarınızla halledeceksiniz efendim. 

Komisyon tasarıyı geri istemektedir. Geri ve
rilmesi hususunu kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Tasarı komisyona geriverilmiştir. 

2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/60, Cumhuriyet Senatosu 1/614) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Başkanı İs
met Sezgin'in vermiş olduğu bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığına 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkam 
Aydın 

ismet Sezgin 

(1) 5 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. Bu tasarının gündeme alınmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öncelikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Henüz dağıtımından 48 saat geçmediğinden 
şimdi görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda ivedilikle görüşülmesi 
teklifi vardır. 

ivedilikle görüşülmesi teklifini oylarınıza su
nuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Eafbul 
edilmiştir. 

Şimdi Kanma Bütçe Komisyonu raporunu 
okutuyorum. 

(Karma Bütçe Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 

Karma (Bütçe Komisyonunun kafoul 
ettiği metim. 

1065 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE i: — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertipleri orasında 1 715 683 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

(A/ l ) 
Millet Meclisi 

Bölüm Düşülen 

14.000 Hizmet giderleri 67 683 
BAŞKAN — Ka/bul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Eklenen. 
13.000 Yönetim giderleri - 67 683 

BALKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
12.000 Personel giderleri 888 000 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

- 6 8 5 — 
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Bölüm Düşülen 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
15.000 Kurum giderim 

BAŞKAN — Kahul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Dışişleri Bakanlığı 

21.000 Etüt ve projle giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilımiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

458 000 

Eklenen 
550 000 

150 000 

Düşülen 
60 000 

Eklenen 

60 000 

Düşülen 

150 000 

(A/3) 
Jandarma Genel Komutanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 430 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
32.000 Kamulaştırma ve aaıtmaiLma-

lar 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi detveli ile birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerinden (4 925 252) lira düşülerek ilişik 

(3) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiple
re olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

(2) ÖAYILI CETVEL 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

(A/ l ) 
Adalet Bakanlığı 

15.000 Kurum giderleri 594 298 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük v»e Tekel Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 25 190 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

: Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü 

14.000 Hizmet giderleri 3 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri • 34 102 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 052 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 9 233 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilımiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
16.000 Çeşitli giderler 122 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü 

13.000 Yönetim giderleri 15 212 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

•'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

((A/2) 
Maliye Bakanlığı 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
22.000 Yapı, tesis ve 'büyük onarım 

giderleri 311 028 

— 686 — 
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Bölüm Düşülen 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım. Bakanlığı 
23.000 MJaıkina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyeriler... Kabul edilmiştir. 

İmar ve İskân B'akanlığı 
21.000 Etüt ve proje gidşrleri 4 887 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

(3) SAYILI CETVEL 

BöTıüm 
Eklenen 

Lira 

(A/3) 
Adalet Bakanlığı 

36.000 Borç ödemeleri 594 298 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 311 028 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etaıiyenller... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve T'ekel Bakanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 25 190 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 3 800 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü 

36.000 Borç ödemeleri 3 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 48 387 

BASKÂN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtıma Bakanlığı 
36.000 Borç, ödemeleri 122 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Düşülen 

İmar ve İskân Bakanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 4 887 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü 

36.000 Borç ödemeleri 15 212 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cet'vellerin ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerine 327 676 829 lira ek ödemek verilmiştir. 

(4) SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

(A/ l ) 
Tıapu ve Kadaısıtro Genel Müdürlüğü 

12.000 Personel 'giderleri 857 980 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 13 472 825 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 10 663 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
13.000 Yönetim giderleri 1 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iSaglık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 20 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Maliye Balkanlığı 

'31.000 Kurumlara katılma paylan ve 
(sermaye teşkilleri 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 81 583 024 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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M. Meclisi B : 27 24 . 12 . 1965 O : 1 

Üçüncü maddeyi Götveli ile birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
'bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
'kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) bölü
münde yeniden açılan 12.415 nci (657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun geçici 22 nci mad
desi gereğince yapılacak ödemieler) maddesine 
(90 000) lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Ejtımiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millî Savunma Bakanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığı 1965 yılı bütçeleri
nin' (A/ l ) işaretli cetvellerinin 12.590 nci mad
delerinde sayılan kanun numaralarının sonuna 
645 sayılı Kanun ibaresi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(MADDE 6. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
'bağlı (R) işaretli cetvelin (297 sayılı Kamın 
'gereğince alınacak taşıtlar - taşıt «Ilımları) ile 
ilgili Tarım Bakamlığı başlığı altında yazılı (40 
aded aıraızi Pidk - Up 6 kişilik 4X4 Toprak - Su 
hizmetleri için) kısmındaki (6 kişilik) ibaresi (3 
kişilik) şeklinde değiştirilmiştir. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu (kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etımiyenl'er... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye Bakamı yü
rütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

'Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyenl. 
Yok. Tümü açık oylarınım sunulmuştur. 

Oyunu kullanmıyan arkadaş var mı?.. Oyla
ma muamelesi bitmiştir. 

- Oylama neticesini arz ediyorum. 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın oylanmasına 80 arkadaşımız katılmıştır. 80 
kabul. Ret yoktur. 

Nisap hâsıl almamıştır, önümüzdeki birleşim
de tekrar oyüanaeaiktır. 

Vakit gecikmiş olduğundan dolayı 27 Aralık 
1965 Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 80 

Kabul edenler : 80 
Reddedenler : — 

Çekinserler : — 
Oya katılmıyanlar : 369 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

(Yeter say\ yok) 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

DENİZLİ 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR ' 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naç-vt Sarıca 
Mahmut Uygui' 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Babım 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 
Fuad Sirmen 
Mehmet Yardımcı 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan, 

KONYA 
Bahri Daf>daş 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Faruk Sükan 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
llyaa Kılıo 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVA3 
Gıyasettin Duman 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlul 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Kemal Doğan Sungun 
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[Oya katilmıy anlar] 

ADANA 
Sabahattin Baybora 
Mahmut Bozdoğan 
A! i Bozdoğaııoğlu 
Turhan Dil igil 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 
Komal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahgi 

AĞRİ 
Abdülbari Aydoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Oe1 âlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (1. Ü ) 
tlyas Seçkin 
Hasan Tez 
II. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkelş 
Ahmet Üstün 
Mustafa K. Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altmkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat ozanda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytatj 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 
İsmail Se^uk Çakıroğlu 

BlNGÖL 
M. Emin Cündoğdu 
Cemal Yavuz 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Halil ibrahim Cop 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğhı 
Fdthi Çelikbaa 

BURSA 
Sadrettin Ganga (I. Ü ) 

Nilüfoi' Giirsoy 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet. Tu »-gut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
ihsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdct Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydü 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
.Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın. Turgut Artuç 
YUSUF! Azizoğlıı 
Mb'in Cizr'eli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
ilham i Enlem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Ekon 
Sanıo'j Gül doğan 
Kemal Saıln* 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mmstafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinl.i 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 

Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu (!.)• 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman tJ";11 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudr'et Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
I. Etcm Kılıçoğlu 
Ali1 Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka gün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Budak Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Süleyman Demire! (Baş
bakan) 
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Î Ç E I J 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail ÇataLoğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun. Aren 
Hüseyin \ taman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgin 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbcyli 
(Baykan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Mustafa E: tuğrul 
Orhan. Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
tlhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç (1.) 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

ÎZMlK 
Şevket Adalan (1.) 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (Yi.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan (H.) 
Settar tksel 

Nihad Kürşad (i>.) 
Şinasi Osmp, 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göla , 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltek in 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabri. Keskin 
Osman Zeki Oktay 
î. Hakkı Yuanhoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet A tcşoğlu. 
Fehmi. Cumalıoğln 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengi?; Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Orhan Tüvkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dmc-or (11.) 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih: 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yayoıoğhı (t.) 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Ukıç (I.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca (I.) 
izzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzürı 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan- (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattkt Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SlNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Ilyas Demir 
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Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
îrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıa 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

[Açık 

Hatay 

Ramazan Tekeli 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrası zoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Gören taş (t.Ü.) 
Kiınyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 

üyelikler] 

1 

Yekûn 3 

Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl •Sumıgui' 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırart; 
Cahit Karakaş, 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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Millet Meclîsi 
GÜNDEMİ 
27. MKLEŞİM 

24 . 12 . 1965 Ouma 
Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın; izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 ar
kadaşı ile, istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
10 arkadaşının Gecekonduların düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının gecekondu
ların ıslâh, tasfiye ve önlenmesi hakkındaki ka
nun tekliflerinin Genel Kurulun 22 . 12 . 1965 
tarih ve 26 ncı Birleşiminde gecekondu kanu
nu tasarısı için kurulması kabul edilen Geçici 
Komisyona havale edilmesine dair önergesi. 
(4/19 2/13, 2/23) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Dilekçe Karma Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi (4/20) 

3. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Kıb
rıs konusunda ve ,genel dış politikamız üzerin
de bilgi edinilmek için Meclis Araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/1) 

B - ÎKtNOÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her 
sene, Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör 
ve biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan 
ve Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanla
rından sözlü sorusu (6/43) 

2. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen 
cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/48) 

3. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
clair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

4. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dair Bayındırlık, İmar ve iskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/51) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (S/52) 

6. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ba
tı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imzası sıra
sında, Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarına ve bugünkü iktisadi se
viyelerinin o zamana nazaran ne halde olduğu
na dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/53) 

7. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, bugü
ne kadar, idari ve ekonomik alanlarda ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/54) 

8. — Sinop Milletvekili Niyazi ösgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkale'sine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/55) 

9. — İstanbul Milletveldli Reşit Ülker'in, 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

10. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması ica-
beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) 
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11. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 

telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edile
memesi sebebine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/58) 

12. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, 
iktisadi ve emniyet bakımından, yeterli olup ol
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

13. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, Köy yollarının yapımına mevcut statü 
ile mi devam edileceğine dair Başbakan ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

14. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
dağ ve orman içi köylerine yol yapımı, okul in
şaatı ve su getirilme işlerine öncelik verilmesi 
hınusunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/61) 

15. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'in, 
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurttd 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/62) 

16. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
kıptiîerin, Devlete ait bir arazide, mesken sahi
bi kılınarak verişmeleri için bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair imar ve iskân ve içiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/63) 

17. — Samsun Milletvekili İlyas. Kılıç'in, 
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtım 
ve satımı için bir şirket kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/64) 

18. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
Sa-nsun Limanının inşasından sonra meydana 
çelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/65) 

19. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni cezaevi inşaatının ne zaman 
bitecsğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/66) 

20. — Samsun Miletvekili İlyas Kılıç'm, 
köy yollarının bir an evvel bitirilmesi için mal
zeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Barbakandan sözlü sorusu (G/67) 

21. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, 
halen Avrupa ve Amerika'da Devlet ve kendi 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/68) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorunu 
(6/69) 

23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

24. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının 
partizanca davranışlarından ötürü ilçede asayi
şin bozulduğunun doğru olup olmadığına dair 
Adalet ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/71) 

25. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, yurdumuzda üçüncü bir demir ve çelik sa
nayii kurulmasına ihtiyacolup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/72) 

26. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durumları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/73) 

27. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin 
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 

28. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Giresun'a kurulması evvelce kararlaş
tırılmış olan Kâğıt Fabrikasının gecikme sebep
lerinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) 



29. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Ayasofya'mn cami olarak ibadete 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/76) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'in, Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Sağ
lık merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/77) 

31. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, ilkokul müfettişleri için her ilçeye 
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/78) 

32. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'in, bakanlıklar, müstakil umum müdür
lükler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil 
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve 
teknik eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/79) 

33. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

34. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/81) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğin
ce 1964 yılında, yapılması ieabeden sağlık 
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık 
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/82) 

36. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/83) 

3 — 
I 37. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Sa

raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile
rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/84) 

38. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
ginin, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü için ne gibi 
kararlar alındığına ve 27 Mayıs İlkokulu Mü
dürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) 

40. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
yüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

41. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
mış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale 
edilmesi sebebine dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/88) 

42. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
m, pancar müstahsılma zamanında avans veril
mesi, teslimat nisbetinde kısmi ödemelerle tes
limatı bitenlere derhal tam tediye yapılması 
için radikal bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu. (6/89) 

43. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın-

| dan sözlü sorusu. (6/90) 
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44. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 

Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üze
rinde inşası düşünülen göğüs hastalıkları has
tanesine ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın 
inşaata elverişli olup olmadığına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/91) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Dönem : 2 #J 
Toplantı : i M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 

Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı 
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/73) 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 12 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-229/6219 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
13 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesinin ilişik olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı esaslar ve 
en az geçim indirimi hadleri, 202 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci maddesinin (c) bendi, 

Aynı kanunun 63 ncü maddesinin 1 numaralı bendinde yazılı götürü gider hadleri ise, 265 sa
yılı Kanunla değiştirilen geçici 6 ncı maddesi, 

Hükümleri uyarınca, 1 . 1 . 1966 tarihinden itibaren - tam tutarları ile - uygulanmaya başlana
caktır. 

Her iki indirim hadlerinin yükseltilmiş şekilleriyle tatbiki halinde 1966 yılı bütçesinde 400 mil
yon lira civarında bir gelir kaybının husule geleceği hesaplanmıştır. 

Kalkınma Plânının 1966 yılı iç. finansman kaynaklarının Yüksek Plânlama Kurulunca tetkik ve 
tesbiti sırasında, gerek bütçenin ve gerek finansman ihtiyacının böyle bir hasılat kaybına taham
mülü olmadığı sonucuna varıldığından, 1966 yılı finansmanının hesabında, dengenin sağlanabilmesi 
için, bahis konusu geçici madde hükümlerinin yürürlük tarihlerinin ertelenmesi uygun görülmüş 
ve bu maksadı teminen işbu tasarı hazırlanmıştır. 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. : 1/73 
Karar No. : 4 

18 .12. 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
13 . 12 . 1965 tariilhinıde kararlaştırılan «Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı Maddele
ri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Müstenit gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca muvafık mütalâa edilerek 
tasarı aynen kahu'l edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle, Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Bıaşkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Ankana 

Ahmet Ballı 

Gaziantep 
Naşit Sanca 

Sözcü 
Tekirdağ 

Halil Başol 

Giresun 
Ali Köymen 

Burdur 
Faik Kırhaşlı 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
Nejdet Yücer 

İmzada bulunamadı 

Çankırı 
Tahir Akman 

İmzada bulunamadı 

Urfa 
Muhalifim 

Bellice Boran 

«Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı» na muhalefet gerekçesi : 

En az geçim indirimi hadlerinin hir yıl daha ertelenmesi, ibütçe açığını kapatma yükünün yi
ne dar gelirli emekçi kütlelerin omuzlarına yüklenmesi demektir. Hükümetlin, Anayasanın öngör
düğü şekilde vatandaşın ödeme takatine göre ayarlanmış köklü bir vergi reformuna, özellikle 
tarım gelirlerini vergileme yoluna gitmeyip böyle geçici ve genliş vatandaş kütlelerinin zararınla 
olan tedbirlere başvurması hem Anayasanın ruhuna, hem de sosyal adalete aykırı bir davranıştır. 
Bu sebeple tasarıya muhalifim. 

Urfa 
Behice Hatko (Boran) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/73 
Karar No. : 2 

21 . 12 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
13 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 've 6 ncı madde
leri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, Maliye Komisyonu raporiyle (birlik
te Komisyonumuzla havale edilmekle, yetkili temsilciler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

M. Mecl&i (S. ıSayusı : 3) 
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Tasan, 193 sayılı Gelir Yengisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri (hükümierihin 

Mr yıl daha ertelenmesini temin maksadilyle hazırlanmış olup, Maliye Komisyonunca da aynen 
kabul edilmiştir. 

indirim hadlerinin tatbiki halimde 1966 yılı 'bütçesinde (400) milyon lira civarında (bir gelir 
kaybının husule geleoeğii, Kalkınma plânının 1966 yılı iç finansman kaynaklarının Yüksek Plânla
ma Kurulunca tetkik ve tespiti sırasında, gerek bütçenin ve gerek finansman ilhtilyacının T>öyle 
bir hasılat kaybına tahammülü olmadığı sonucuna varıldığından, 1966 yılı finansmanının hesa-
ıbmda dengenin sağlanalbilmesi içiln baftıis konusu geçici madde 'hükümlerinin yürürlük tariıhlerd'-
riin ertelenmesi; 'gerekçenin tetkikinden ve yetkili temsilcilerden alınan tamamlayıcı Ibilgilerden 
anlaşılmış olmakla tasarı esas itdfbariyle yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddelerin müzakeresi sırasında verilen bir önerge üzerine ertelemenin bütçe durumuna ve 
kalkınma programına uygun olarak 1967 yılma kadar uzatılması teklif ve kabul edilmiş olduğun
dan 1 ve 2 nci maddeler nuna göre yeniden kaleme alınmak suretiyle, 3 ve 4 ncümaddeler ise ay
nen kahul edilmiştir. 

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

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Ankara 
Muhlifim 
/. Seçkin 

Burâa 
G. Külâhlı 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Kütahya 
M. Erez 

Başkanvekili 
Erzincan 

H. Atabeyli 

Ankara 
H. T. Toker -

Edirne 
/ . Ertem 

istanbul 
Muhalifim 

S. Aren 

Samsun 
8. Kılıç 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Aydın 
S. Bosna 

Giresun 
Söz hakkım, mahfuzdur. 

K. Bosuter 

izmir 
M. Uyar 

Trabzon 
A. 1. Binicioğlu 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 

Bolu 
H. 1. Cop 

Giresun 
I. E. Kılıçoğlu 

imzada bulunamadı 

Kayseri 
F. Koksal 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

M. Mecl&i (S. Sayısı : 3) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gelir Vergisi Kanununun de
ğişik srecici 5 ve 6 ncı madde
leri hükümlerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 
günlü ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 202 ısıayılı Ka
munun 63 ıncü maddesi ile de
ğiştirilen geçici 5 nci maddesi
nin (b) ve (c) bendleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

fb) 1966 takvim yılında elde 
edilecek kazanç ve iratlar (gö
türü usulde tteslbit edilenler dâ
hil) ile 1966 takvim yılında el
de edilecek ücretlerin ve 1966 
bütçe yılı götürü ücretlerinin 
vergilend'irilmıesinde, <bu kanu
nun 31 ve 32 nci maddeleri ile 
tâyin olunan esaslar nazara 
alınımak suretiyle mükellef için 
ıgünde 3, ayda 90, yılda 1 080 
lira; >eş için günde 2, ayda 60, 
yılda 720 Mra, har bir çocuk 
için günde 1, ayda 30, yılda 3>60 
lira en ıaz geçim indirimi; 

c) 1 Ocak 1967 tarihinden 
itibaren elde edilecek kazanç 
ve iratlar (Göitürü usulde tes
bit olunanlar dâhil) ile aynı 
tarihten . itibaren elde edilecek 
ücretlerin ve 1967 ve mütaakıp 
bütçe yılları götürü ücretleri
nin vergilendirilmesinde, bu ka
nunun 31 ve 32 nci maddele
rinde yazılı esaslar ve en ez ge 
çim indirimi hadleri; 

MADDE 2. — Aynı Kanu
nun 27 . 12 . 1963 tarihli ve 
365 sayılı Kanunla değiştirilen 
geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Ücretlerden götürü indirim •. 
Geçici madde 6. — Bu kanu

nun 63 "nıcü maddesinin 1 nu-

MAL1YE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Gelir Vergisi Kanununun de
ğişik geçici 5 ve 6 ncı maddele
ri hükümlerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Gelir Vergisi Kanununun de
ğişik geçici 5 ve 6 ncı maddele
ri hükümlerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 
günlü ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 202 sayılı Kanunun 
63 ncü maddesi ile değiştirilen 
geçici 5 nci maddesinin (b) ve 
(c) bendleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

b) 1966 ve 1967 takvim yıl
larında elde edilecek kazanç ve 
iratlar (Götürü usulde tesbit 
edilenler dâhil) ile 1966 ve 1967 
takvim yıllarında elde edilecek 
ücretlerin ve 1966 ve 1967 bütçe 
yılları götürü ücretlerinin ver
gilendirilmesinde, bu kanunun 
31 ve 32 nci maddeleri ile tâyin 
olunan esaslar nazara alınmak 
suretiyle mükellef için günde 3, 
ayda 90, yılda 1 080 lira; eş için 
günde 2, ayda 60, yılda 720 lira, 
her bir çocuk için günde 1, ay
da 30, yılda 360 lira en az geçim 
indirimi; 

c) 1 Ocak 1968 tarihinden 
itibaren elde edilecek kazanç ve 
iratlar (Götürü usulde tesbit 
olunanlar dâhil) ile aynı tarih
ten itibaren elde edilecek ücret
lerin ve 1968 ve mütaakıp büt
çe yılları götürü ücretlerinin 
vergilendirilmesinde, bu kanu
nun 31 ve 32 nci maddelerinde 
yazılı esaslar ve en az geçim in
dirimi hadleri; 

MADDE 2. — Aynı kanunun 
27 . 12 . 1963 tarihli ve 365 sa
yılı Kanunla değiştirilen geçici 
6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Ücretlerden götürü indirim: 
Geçici madde 6. — Bu kanu

nun 63 ncü maddesinin 1 nu-

M. MeclM (S. Sayısı : 3)' 



Hükümetin teklifi 

maralı Ibenldinde yazılı götürü 
indirim 1961 takvim yılımda uy
gulanmaz : 31.12 .1961 tarihin-
ıden sonraM clevreye taallûk 
eden istihkaklar için, 1966 tak
vim yılı sonuna kadar, mezkûr 
fbenıdde yazılı götürü indirim 
miktarlarının yarısı uygulanır,» 

MADDE 3. — Bu kanun 
1 . 1 . 1966 tarihinde yürürlü
ğe girer. 

MADDE 4. — (Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

13 . 12 . 1965 
Barbakan 

8. Demirel 
Devlet Bakanı 
•C. Bügehan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı V. 
A. F. Alışan 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî .Savunma B'aflsaına V. 
C. Bügehan 
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Maliye Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Ticaret Bakıanı 
M. Zeren 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

GKim. ve Tek. Bakanı 
/ . Tekin 

ı • mmm •1 

M. Meclisi (S. Sayısı : 3) 

Bütçe ve Plân Ko. değiştirişi 

maralı bendinde yazılı götürü 
indirim 1961 takvim yılında uy
gulanmaz. 31 . 12 . 1961 ta
rihinden sonraki devreye ta
allûk eden istihkaklar için, 1967 
takvim yılı sonuna kadar, mez
kûr bendde yazılı götürü indi
rim miktarlarının yarısı uygu
lanır.» 

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Tanım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştıırıma Bakanı 
8. öztürk 

Çalışma Balkanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

En. ve Talbiî Kay. Bakanı 
1. Deriner 

Turizm ve Tanutma Bakanı V. 
A. N. Erdem 

imar ve îsfcân Bakanı 
H. Menteşoğlu 

Köy işleri Bakanı 
S. O. Avcı 

t 



Dönem : 2 £ 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 

1965 yılı bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Meclisi 1/60, Cumhuriyet Senatosu 1/614) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 733) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 . 12 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5752 -1/614 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi ; 18 . 12 . 1965 gün ve 1/60, 2/87 (3) sayılı yazınız: 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 

Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23.12.1965 
tarihli 23 ncü Birleşiminde aynen kabul edilerek ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

112 
110 

1 
1 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 24 . 12 . 1965 

Esas No. 1/60; C. S. 1/614 
Karar No. 20 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 .12.1965 günlü 23 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 




