
D Ö N E M : 2 CİLT : 2 TOPLANTI: 1 

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

44. Birleşim 

11 . 2 . 1966 Cuma 

İçindekiler 

Sayfa 
1. — Geçen tutanak özeti 702:704 

2. — Gelen kâğıtlar 705:706 

3. — Başkandık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 706 

1. — 1966 malî yılı Bütçe kanun ta
sarısının 14 Şubat 1966 Pazartesi günün
den başlanılarak saat 10 - 13 ve 
14,30 - 19,30 aralarında görüşülmesi ve o 
günkü program bitirilmediği takdirde 
gece toplantısı yapılması hakkındaki 
Başkanlık sunuşu (1/5) 706:707 

2. — Kırşehir Milletvekili Süleyman 
Onan'ın, tabiî âfetler yüzünden Türk 
köylüsünün uğradığı zararların gideril
mesi ve ciddî tedbirler alınmasına dair 
demeci 707:708 

3. — Amasya Milletvekili Ahmet De-
miray'm, Anayasanın ışığı altında, ikti
sadi düzen başta olmak üzere, millet 
dertlerine âcil çareler aranması hususunda 
demeci 708:709 

4. — Tunceli Milletvekili Hasan Ün-
lü'ye hastalığından ötürü 36 gün izin 

Sayfa 
verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
(3/258) 709 

5. — T. B. M. M. memurları teşkilâtı 
hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 6341 
sayılı Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 
695 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (3/243) 709:710 

6. — Millî Eğitim Komisyonu Baş
kanlığının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 
97 sayılı Kanunla değiştirilen 1076 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra 
eklenmesine dair ek kanun teklifi ve 
Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb 
Okulu öğrencilerinden okuldan ihracolu-
nanlarm askerlik mükellefiyetlerini dü-
zenliyen kanun teklifinin Millî Eğitim 
Komisvonuna havalesine dair tezkeresi 
(2/2, 2/66, 3/244) 710 

7. — Ticaret Komisyonu Başkanlığı
nın, Ankara Milletvekili îsmail Rüştü 
Aksal ve 15 arkadaşının, özel Yatı-



Sayfa 
rımlar Bankası kanunu teklifinin müddeti 
içinde görüşülemediğinden İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun 
bilgisine sunulmasına dair tezkeresi 
(2/32,3/245) 710:711 

8. — Ticaret Komisyonu Başaknlığı-
nm, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Gö^üş ve 15 arkadaşının, Turizm ve se
yahat acentaları kanunu teklifinin müd
deti içinde görüşülemediğinden içtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurulun biİRİsine sunulmasına dair tezke
resi (2/37, 3/246) 711 

9. — Ticaret Komisyonu Başkanlığı
nın, Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
hmvoo'lu ve 4 arkadaşının, ziraat alet ve 
makinaları ile kimyevî gübre ve ilâç
ları ithalât, istihsal ve memlekette satı
şının münhasıran Devlet eliyle yanılma
sına dair kanun teklifinin müddeti için
de görüşülemediğinden îetüzü&ün 36 ncı 
maddesi gereğince Genel Kurulun bilgi
sine sunulmasına dair tezkeresi (2/45, 
3/247) 711:712 

10. — Ticaret Komisyonu Başkanlığı
nın, Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşının, 

Sayfa 
Tarım kredi kooperatifleri Kanununa 
bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin müddeti içinde görü
şülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince Genel Kurulun bilgisine sunul
masına dair tezkeresi. (2/75, 3/248) 

11. — Ticaret Komisyonu Başkanlığı
nın, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İşlet
meleri Kurumu kanunu teklifinin müd
deti içinde görüşülemediğinden İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurulun bilgisine sunulmasına tlair tez
keresi. (2/143, 3/249) 

712 

712 

712 4. — Görüşülen işler 
1. — Gelir Vergisi Kanununun deği

şik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Kornişonu raporu 
(Millet Meclisi 1/73; Cumhuriyet Senato
su. 1/618) (Millet Meclisi S. Sayısı : 3, 
ve 3 e 1 nci ek) 712:729 

mmm* 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana Milletvekili Kasım Gülek, NATO'-
nun reformu konusunu ele almak üzere kuru
lan Avrupa Konseyi Milletlerarası Komis
yonundaki görüşmelere dair bir açıklama yaptı. 

Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu, geçim darlığı konusuna ve dolayısiyle 
Hükümetin genel ve iktisadi siyasetine de
ğindi. 

Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın 7 Şu
batta İzmir'de 55 gün devam eden grev sonun
da vukua gelen olaylarda Hükümetin gerekli 
tedbirleri almadığına dair konuşmasına, İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan ve Çalışma Bakanı 

Ali Naili Erdem, durumu açıklayıcı cevap
lar verdiler. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 
«malî hükümler dışında» ibaresinin Anayasa
nın 120 nci maddesine aykırı olduğundan ipta
line dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi okundu, gilgiye sunuldu. 

Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, 509 sayılı 
Tapulama kanunu tasarısının havale edilmiş 
olduğu İçişleri, Adalet ve Plân komisyonla
rından seçilecek 5 er üyeden kurulu Geçici bir 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi, üze-
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rinde yapılan görüşmelerden sonra, kabul 
edildi. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan Anlaşma hü
kümleri uyarınca kurulacak olan 15 kişilik 
(Karma Parlâmento Komisyonu) na 378 savılı 
Kanun hükümlerine uygun olarak siyasi 
parti gruplarınca gösterilen adavlarla, 

Bulgaristan Parlâmento Başkanının Bulga
ristan'ı ziyaret maksadiyle, Berlin Temsilci
ler Meclisi Başkanının Almanva'vı iadeten zi
yaret maksadiyle, Türkiye Büvük Millet Mec
lisinden birer heyetin deveti ile ilgili olarak 
Meclislerin Başkanlık Dîvanlarmca müştereken 
tesbit edilen uygun mütalâalar ve 

îtalvan Parlâmentosundan bir hevetin mem
leketimizi iadei zivaret maksadivle daveti 
hakkında Meclislerin müşterek Başkanlık Dî
vanlarmca müştereken alman karar Genel Ku
rulun tasvibine sunuldu, kabul olundu. 

56, 81; 96, 102, ve 104 sayılı sorular ilgili 
bakanlarının hazır bulunmasına ve 70. 80. 85 
ve 87 savılı sorular evvelce verilen mehiller, 
90 sayılı soru ise soru sahibinin izinli ol
ması dolavısivle bu birleşimde görüşülemedi. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bilgin'in; 
Tuncbilek Termik Santraline yapılan ilâve 
santralin halen niçin işletmeye açılmadığı ve 

Garp Linyitleri İsletmesi De^irmîsaz böl
gesindeki mevcut kömür rezervinin tükenmesi 
halinde, mevcut tesislerden ne şekilde istifade 
edileceğine ve çalışan isçilerin istikbali hak
kında ne düşünüldüğüne dair somları ile 

Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'nin, 
Erzurum'da aile başına kaç ton kok kömürü 

verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı îbrahim Deriner cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref 
Lâç'm. Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü Ku
ran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs tale
belerinin kendi kendilerini kısırlastırdıkları 
hakkındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine 
dair Devlet, Adalet, îçişleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından olan sorusuna içişleri 
Bakanı Faruk Sükan ve Sağlık Bakanı Edip 
Somunoğlu cevap verdiler. 

Sinop Milletvekili Niyazi özgüc'ün. Sinop 
ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tesbit edil
miş olup olmadıkına dair sorusunu Bayındır
lık Bakanı Etem Erdinç ve 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziva Ekin-
ci'nin, Diyarbakır'ın E&il bucağı Asköl kö
yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâ
disesi olup olmadığına ve firari kaatil zanlı
sının yakalanıp yakalanmadıp-ma dair sorusu
nu îçişleri Bakanı Faruk Sükan cevaplan
dılar. 

11 Snbat 1966 Cuma eiinü saat 15 te yapı
lacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısından sonra toplanılmak üzere 
birleşime saat 18,45 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekiii 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha

zinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bulu
nan tarıma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte olunduğuna dair sözlü soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/215) 

2. — Van milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
beş ayda iki defa görev yeri değiştiren Nu
saybin Savcısının nakline îstanbul A. P. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduğu yo

lundaki söylentilerin doğru olup olmadıkına 
dair sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/216) 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, bi
lûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalar
da yapılan tadilât ve tamiratın kime aidoldu-
ğuna dair sözlü soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Bayındırlık Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/217) 

4. — Sin on Milletvekili Hilmi îsgüzar'ın, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih-
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dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve 
kaçının öğretmenliğe atandığına dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/218) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul Belediye Meclisi A. P. Üyesi bir zatın 
2 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayri-
meşru göstremeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair sözlü soru öner
gesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/219) 

6. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradive ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair sözlü soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/220) 

7. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubaş 
derelerinin ıslahının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sözlü soru önergesi, Enerii ve Tabiî 
Kavnaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/221) 

8. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair sözlü soru önergesi, Enerii ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/222) 

9. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından gecen de
renin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Enerii ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/223) 

10. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan 1 0 - 1 2 
köy arazisini sulayan torak kanalın ıslahı 
konusunda bir hazırlık olup olmadıkına dair 
sözlü s«oru önergesi, Enerii ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/224) 

11. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden D. S. î. Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadıkına 
dair sözlü soru önergesi, Enerii ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/225) 

12. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memle
ketlerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi, îmar ve îskân Bakanlığına 
gönderilmiştr. (6/226) 

13. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/227) 

14. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nci 
Bölge Müdürlüğünün bir şubesinin açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderil
miştir. ,(6/228) 

15. — Van Mileltvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilcesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunnun yapımına devam edilip 
edilmiyecegine dair sözlü soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/229) 

16. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü 
soru önersresi. Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/230) 

17. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın, Gürpınar ilcesine bir Hükümet konağı 
yanılmasının düşünülp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi. Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/231) 

18. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi. Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/232) 

19. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vuku-
bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 
yardım yapılmış olduğuna dair sözlü soru öner
gesi, îmar ve iskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/233) 

— 704 — 



2. — GELEN KÂĞITLAR 
TEKLİFLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Kooperatifler kanunu teklifi. (2/232) (Adalet, 
Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı ve 9 arkadaşının, 298 sayılı Se
çimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri 
hakkındaki Kanunun 29 ncu maddesine bir fık
ra ilâvesi hakkında kanun teklifi. (2/233) 
(Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

3. — İstanbul milletvekilleri Nurettin Bu
lak ve Osman özer'in, 1580 sayılı Belediyeler 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında ka
nun teklifi. (2/234) (İçişleri Komisyonuna) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Ankara ve İstanbul şehirlerine 
içme, kullanma ve endüstri suyunun sağlanması 
hakkında kanun teklifi. (2/235) (İçişleri, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnaslı ve 6 arkadaşının, 14 Ekim 1338 
tarih ve 271 sayılı Kanunun değiştirilımesine 
dair kanun teklifi. (2/236) (Maliye ve Plân 
Komisyonuna) 

RAPORLAR 
6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/18; Cumhuriyet Senato
su 1/620) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 33; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1/718) 

7. — İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/13; Cumhuriyet Senatosu 
1/627) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 37, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 721) • 

8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/14, Cumhuriyet Sena

tosu 1/624) (Gündeme) (Milet Meclisi S. Sa
yısı : 37, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 722) 

9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyona raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (Millet Meclisi 1/9, Cumhuriyet Sena
tosu 1/628) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 38, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 723) 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri, (Millet Meclisi 1/12, 
Cumhuriyet Senatosu 1/621) (Gündeme) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 4.0, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 725) 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/17, Cumhuriyet Senatosu 
1/630) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
41, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 726) 

12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/10. 
Cumhuriyet Senatosu 1/635) (Gündeme) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 42, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 727) 

13. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/16, Cumhuriyet Sena
tosu 1/633) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 43, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 728) 

14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/8. 
Cumhuriyet Senatosu 1/634) (Gündeme) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 44r, Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 729) 
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15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/19, Cumhuriyet Senato
su 1/636) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 45, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 730) 

16. — Gelir Vergisi Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısına dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/73; Cumhuriyet Senatosu 1/618) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 3, ve 3 e 1 nci ek) 
(Gündeme) 

17. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Günde
me) (Millet Meclisi S. Sayısı : 47, Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 716) 

18. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/7, Cumhuriyet Senatosu 1/619) (Gündeme) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 34, Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 717) 

19. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/6, Cumhuriyet 
Senatosu 1/623) (Gündeme) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 46, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 719) 

20. — Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/11, Cumhuri
yet Senatosu 1/626) (Gündeme) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 35, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
720) 

21. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/15, 
Cumhuriyet Senatosu 1/629) (Gündeme) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 39, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 794) 

• * • » » 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 16,19 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KATİPLER: Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 44 aıcü Birleşimini açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 1966 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 
14 Şubat 1966 Pazartesi gününden başlanılarak 
saat 10 - 13 ve 14,30 - 19,30 aralarında görüşül
mesi ve o günkü program bitirilemediği takdir
de gece toplantısı yapılması hakkındaki Başkan
lık sunuşu (1/5) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 44 ncü Bir
leşiminde, bâzı arkadaşlarımızın gündem dışı 
söz istekleri olmuştur. Onları çağırmadan ev
vel, Başkanlığın Millet Meclisine bir sunuşu 
olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, 1966 yılı bütçe gö
rüşmeleri için Başkanlıkça bir program hazır
lanmıştır ve şu andan itibaren sayın üyelere 
dağıtılmıya başlanmıştır. Buna göre; 14 Şu
bat 1966 Pazartesi gününden itibaren her gün 
saat 10 dan 13 e ve 14,30 dan 19,30 a kadar 
toplantılara devam edilecek ve günlük program 
saat 19,30 a kadar bitirilemediği takdirde gece 
toplantıları yapılarak o günkü programın ne-
ticelendirilmesi sağlanacaktır. 14 . 2 . 1966 Pa
zartesi gününden itibaren bütçe görüşmelerinin 
bitimine kadar bu şekilde hareket edilmesi hu
susunu Yüce Meclisin oyuma sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Oybirliğiyle kabul 
edilmiştir. 

Bu münasebetle muhterem arkadaşlarımıza 
şu noktaları da bildirmek isterim. Bütçe üze
rinde söz kaydı, Devlet Bakanlıkları ve her ba-
banJık için ayrı ayrı yapılacak, yalnız katma 
bütçeler alâkalı bakanlıklar bütçesi ile birlikte 
mütalâa edilecek ve buna göre söz kaydedile
cektir. 

Şu andan itibaren Divan kâtipleri arkadaş
larımızın nezareti altında A. P. Grupu toplan
tı salonunda gerekli tertip alınmış ve söz kay
dına başlanacaktır. Sayın arkadaşlarımızın ad
larını yazdırmalarını ve sıralarını almalarını ri
ca ederim. 

2. — Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'ın, 
tabiî âfetler yüzünden Türk köylüsünün uğradı
ğı zararların giderilmesi ve ciddî tedbirler alın
masına dair demeci. -

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, zatıâli-
niz tabiî âfetler konusu üzerinde, beş dakikayı 
tecavüz etmemek üzere, kısa bir söz istemişsi
niz. Buyurun. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Teşekkülâtı arz 
itibariyle Türkiye'miz, değişik iklim şartlarını 
haiz bir memlekettir. Her mevsimde yurdumu
zun muhtelif bölgelerinde çeşitli meteorolojik 
âfetler vukubulmakta ve bu yüzden namütena
hi can, mal ve servet kayıplarına mâruz kal
maktayız. 

Millî istihsalâtımızı artırmak ve efradı aya
linin maişetini helâlmdan kazanmak için, va
rını yoğunu toprağına döken ve gömen masum 
meslektaşlarım, aziz çiftçi ve köylü kardeşle
rim, her mevsimde sık sık çeşitli âfetler yüzün

den telâfisi mümkün olmıyan felâketlere duçar 
olmaktadırlar. 

Bir sel felâketi, bdr don felâketi, bir dolu 
felâketi, bir yangın felâketi, bir kuraklık felâ
keti, bir mantari veya haşeri hastalık felâketi 
gibi bir âfete mâruz kaldığı zaman, bütün ser
vetini toprağa gömen ve her şeyini ondan bek-
liyen çiftçi ve köylü vatandaşlarımızı bir anda 
mahvu perişan eylemektedir. 

Her sene çeşitli bölgelerimizde yukarıda arz 
ettiğim âfetler koleksiyonundan bâzılarına şa-
hidoluyoruz. Felâket geldiği zaman Hükümet 
olarak, yardım müesseseleri olarak ve hattâ 
millet olarak ah - ahlarla, vah - vahlarla dolu 
üzüntülerimizi izhar ederek mümkün olduğu 
kadar geçici yardımlarda bulunuyoruz. Ondan 
sonrasını unutup, o konunun başını boş bıra
kıyoruz. Aradan bir müddet geçtikten sonra 
benzeri felâket hortladığı zaman da başlıyoruz 
dövünmeye. «Ah şöyle yapsaydık böyle olmaz
dı, böyle yapsaydık öyle olmazdı» diye... 

Aziz milletvekilleri, artık bu kabîl ah - ah
lardan ve eyvanlardan kurtulabilmekliğimiz 
için, müstahsil çiftçi ve köylü kardeşlerimizin 
kaderlerini kısmen olsun teminat altına almak-
lığımız için, mutlaka zirai sigortayı Türkiye şü
mul hale getirmekliğimiz icabetmektedir. 

Yirmi milyon Türk köylüsünün ve çiftçisinin 
kaderi ile alâkalı olan «Zirai Sigorta» işi, tasar
lanan hizmetlerin en değerlisi ve şümullüsü ve 
hattâ en faydalısı olacaktır. Avrupa köylülerinin 
bugünkü müreffeh halini kısmen olsun zirai si
gorta sağlamaktadır. Bütün Avrupa devletleri 
Zirai Sigorta işini devletleştirmek suretiyle ele 
almışlar ve müstahsil köylüsünün kaderlerini se
lâmete çıkartmışlardır. 

Halen Türkiye'mizde Zirai Sigorta işine sem
bolik olarak iki sigorta şirketi el atmış ise de ma
alesef muvaffak olamamaktadırlar. Bu sebeple 
Hükümet olarak ehemmi mühimme tercih 
etmek kabilinden, bu işi tatbik mevkiine acilen 
koymasını rica ediyorum. 

Bizlerden ve bilhassa Hükümetten hizmet ve 
yardım bekliyen Türk köylüsü ve çiftçisi istiyor : 

Az faizli, uzun vadeli işletme kredisi istiyor. 
Ucuz ve kredili olarak makina, âlet ve ekipman 
istiyor. Ucuz ve bol yedek parça, kimyevi gübre, 
zirai mücadele ilâcı ve aleti istiyor. 110 litrelik 
püharizatör maalesef bugün için piyasada bulun
mamaktadır. 
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Zirai eğitime âzami ehemmiyetin verilmesini 
ve zirai örnek işletmelerin çoğaltılmasını istiyor. 

Seyyar toprak tahlil istasyonları kurulması
nı, mahsullerinin değeri ile satılmasını istiyor. 

BAŞKAN — Saym Onan lütfen âfetlerle il
gili kısım hakkında... 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Zirai re
formun acilen yapılmasını ve boş yatan Hazine 
topraklarının topraksızlara âdil olarak dağıtıl
masını istiyor. 

Esasen yukarıda sıraladığım köylülerimizin 
haklı, istekleri sizlerce de bilinmekte, seçimler mü
nasebetiyle olsun, sair sebeplerle olsun, köylüler
le vâki temaslarımızda bunlar ayrı ayrı dile geti
rilmiş ve yapılacağına dair vaitlerde dahi bulu
nulmuştur, Her geçen gün köylünün ve çiftçi
nin büvük kayıplarına sebebolmaktadır. işte 
bu kayıplardan bir örneğini daha arz ediyorum. 

Aziz milletvekili arkadaşlarım, 
Son günlerde Türkiye'mizin muhtelif yerlerin

de sel felâketi vukubulmaktadır. Bilhassa Şeker 
Bayramının ikinci günü Kırşehir Vilâyetinde vu-
kubulan sel baskını, üzerinde durulmaya değer 
şekilde olmuştur. Gece sabaha karşı Kırşehir'in 
içinden geçen Kılıçözü Çayının birden korkunç 
bir şekilde taşmasiyle şehrin büyük bir kısmı sel 
sularının istilâsına uğramış, uykuda bulunan 
Kırşehirli vatandaşlarımız neye uğradıklarını an
layamamışlar ve şaşkın bir halde paniğe kapıla
rak sadece tatlı canlarını kurtarabilmişlerdir. 

Âni olarak vukubulan bu sel baskını felâke
tinde Allah'a çok şükürler olsun can kaybı az ol
makla beraber çok büyük çapta mal, eşya ve ekili 
arazi kayıpları olmuştur. Talihsiz Kırşehir ve 
Kırşehirlilerin kadersizlikleri; yine onları sefale
te götürmüş, şu kış, kıyamet günlerinde; yüzler
ce aileyi evsiz, barksız, eşyasız, malsız, ekinsiz, 
bağsız, bostansız bırakmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız, Sayın Onan. 
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Muhterem 

milletvekilleri; 
Bütün varlıklarını bir anda sel sularına kap

tıran felâketzede Kırşehirli vatandaşlarımıza yar
dım ellerinizi uzatmaklığmız vicdani bir borç ol
malıdır. Senelerden beri böylesine ilgi görmi-
yen bir vilâyetin ve sakinlerin halini insaflı tak
dirlerinize bırakıyorum. 

Bu sebeple: Saym Hükümet Başkanı başta ol
mak üzere, Kırşehir'in dertleriyle ilgili bütün ba

kanları ve bakanlıkları yardıma davet ediyorum. 
Lütfen mağdur Kırşehir'imiz ile candan meşgul 
olsunlar ve bakanlıklarının salâhiyetleri nisbetin-
de maddi yardımlarını esirgemesinler. Vatani ve 
insani olarak yapılacak bu yardımları mağdur 
Kırşehirliler şükranla karşılayacaklardır. 

Esasen, Sayın Başbakan Süleyman DemireP-
in de bir va 'di vardı. Bu vesile ile hatırlatıyo
rum: 13 . 12 . 1965 tarihinde Başbakanlıktaki 
makamındaki heyetle vâki konuşmamızda: (Kır
şehir'e özel olarak bağlı olduğunu, Kırşehirlileri 
çok sevdiklerini, bütün dertlerine deva olacağını) 
vait buyurmuşlardı, tşte bu taahhüdünün tam 
ifa zamanı gelmiştir. Sayın Başbakana huzuru
nuzda hatırlatıyorum. Kırşehir yardım ve hizmet 
bekliyor... Lütfetsinler. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim, tamam efen
dim, rica ederim Riyasete saygı gösteriniz; 

3. — Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'-
m, Anayasanın ı§ığı altında, iktisadi düzen başta 
olmak üzere, millet dertlerine âcil çareler aran
ması hususunda demeci. 

BAŞKAN — Sayın Demiray. Sayın Demiray, 
gündem dışı söz isteğinde bulunmuşsunuz, ne hak
kında? 

AHMET DEMİRAY (Amasya) — Memleke
tin hassaslıkla üzerinde durduğu meseleler üze
rinde âcil tedbirler alınması hakkında. Memleke
tin hassaslıkla üzerinde durduğu bu konular üze
rinde Meclîste alınması lâzımgelen tedbirler hak
kında. 

BAŞKAN — Meclisçe alınması lâzımgelen âcil 
tedbirler ve hassaslık arz eden bâzı konular üze
rinde buvurun beş dakikayı geçmemek üzere. 

AHMET DEMİRAY (Amasya) — Saym 
Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Her zamandan ziyade, millî beraberlik havası 
içinde, millî birlik halinde olmamız gerektiğine, 
gönülden inanarak, gittikçe gerginleşen, siyasi 
havanın yumuşaması için el birliğiyle, samimi
yetle çalışmamız lâzımgeldiği kanısına vararak 
tarih önünde, büyük ve sorumlu bir ödev alan 
Yüce Meclise, duygularımı sunmayı, kutsal bir 
vazife sayıyorum. 

İhtilâllerden bugüne gelmiş olan memleketi
mizi, bu Anayasa düzenini, bu demokratik düze
ni bu mutlu sonucu bırakmadan devam ettir
mek için, el ele vererek çalışırsak, Türk tarihi 
bu Yüce Meclisi takdirle anacaktır. 
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Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
Millet, aylardan beri isteklerine cevap bekle

mektedir. Millet Hükümet icraatını, kanunların 
yapılmasını, yapılacak tadilleri beklemektedir. 

Memleket pahalılığın önlenmesini istiyor. 
çiftçi, işçi, esnaf, öğretmen, dar gelirli bütün 
vatandaşlar, memleket meselelerinin çözümlen
mesi için gözlerini Büyük Meclise dikmiş, âcil 
tedbirler alınmasını istiyor... Memleket, huzura, 
ferahlığa kavuşmak istiyor. 

Sayın milletvekilleri; 
Türkiyemizin dertleri çok, fakat halledilemi-

yecek dertleri yoktur. Yeter ki, Anayasamızın 
sınırlan içinde, Atatürk devrimlerine bağlı ola
rak, 27 Mayısa gönül vererek samimiyetle çalı
şalım, samimiyetle konuşalım. 

En iyi, en mükemmel bir Anayasa yapılmış, 
milletçe bunu kabul etmişiz. Sayın Hükümet Baş
kanı da program nutkunda, tarafsız idareden, 
partilerarası işbirliğinden, Anayasa yolunda ol
duğundan bahsetmiş idi. Ama, zaman zaman ya
pılan işlemlerin, uygulamaların, verilen demeç
lerin içleri ferahlatan bir görevde olmadığını 
görerek üzüntü duymaktayız. 

Sayın arkadaşlar, 
Hükümetimizin iyi, tarafsız ve yapıcı hare

ketlerini alkışlamak hepimiz için en büyük şe
ref borcudur. 

Ama, yanlış görülen hareketlerini tenkid et
mek de şerefli bir vazifedir. Hükümet hata ede
bilir, maharet odur ki, hatada inat ve İsrar et
memelidir. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
En samimî heyecanımla şunu belirtme'k iste

rim ki, millî dâvalarda millî birlik, millî bera
berlik halinde olduğumuzu bu tarihî Yüce Mec
listen, bütün cihana duyurmalıyız. 

Suriye Hatay'ın, Yunanistan Kıbrıs'ın ilha
kından bahsettiği anda şunu bilmelidirler ki, 
Yurtta sulh, cihanda sulh ilkelerine bağlı olan 
Büyük Türk Milleti çelik bir kasırga dehşeti ile 
harekete geçmeye hazırdır. 

Ve yine şunu bilmelidirler ki; zaman zaman 
Çanakkale'de înönülerinde, Sakarya'da, Dumlu-
pınar'da nam alan, zafer kazanan, Kore'de in
sanlık tarihine destanlar yazdıran kahraman 
Türk Ordusu, göğsünü yeni ve şanlı zaferlerle 
süslemeye hazırdır. 

Değerli arkadaşlarım, Sözlerimi bağlarken 
özetle şöyle söylemek isterim. 

Yurt içinde, yurt dışında en çok millî birlik 
halinde bulunmamız gereken bir devirde yaşıyo
ruz. Hükümet programında da vadettiği önemli 
ve âcil memleket meselelerini ele almasını, kamu 
oyunu elektriklendiren, huzursuzluk yaratan ko
nuları da, son plâna bırakmasını temenni ediyo
rum. 

Yüce Meclisin kürsüsünden memleket dertle
rine dilmaç olan konuşmacılara, sıralardan söz 
atmaların, gürültüyle söz kesmelerin son bulma
sını, yakın tarihimizdeki olaylardan ders alma
mızı yürekten diler, hepinizi saygılarla selâmla
rım. (Alkışlar) 

4. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'ye 
hastalığından ötürü 36 gün izin verilmesi hak
kındaki Başkanlık tezkeresi (3/258) 

BAŞKAN — Bir milletvekili arkadaşımıza 
izin verilmesine dair Millet Meclisi Başkanlık 
yazısını okutuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adı yazılı Sayın Milletvekilinin hi

zasında gösterilen müddetle izni Başkanlık Di
vanının 10 . 2 . 1966 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 
Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü, 36 gün, 

hastalığına binaen 17 . 1 . 1966 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Hasan Ün
lü arkadaşımıza hastalığına binaen 17 . 1 . 1966 
gününden itibaren 36 gün izin verilmesine mü
tedair Başkanlık Divanı kararını oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi memur
ları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 
6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 
695 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin Anayasa
ya aykırı olduğundan iptaline dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/243) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 34 üyesi tarafın
dan; Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları 
teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 6341 
sayılı Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 695 
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sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin Anayasaya 
aykırı olduğundan bahisle iptali hakkında açı
lan dâva üzerine konu incelenmiş ve : 

1. — 695 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğundan iptaline, 

2. — işbu iptal hükmünün 8 . 6 . 1966 gü
nünde yürürlüğe girmesine, 8 . 2 . 1966 günün
de 1965/38 esas ve 1966/7 karar sayısiyle ka
rar verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

Lûtfi Akadlı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

6. — Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan 
ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla değiştirilen 
1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra 
eklenmesine dair ek kamın teklifi ve Mardin 
Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 
ders yılında Harb Okulu öğrencilerinden okul
dan ihracolunanların askerlik mükellefiyetlerini 
düzenliyen kanun teklifinin Millî Eğitim Komis
yonuna havalesine dair tezkeresi (2/2, 2/66, 
3/244) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efen
dim : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 

Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi ile 
Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşı
nın, 1963 ders yılında Harb Okulu öğrencilerin
den okuldan ihracolunanların askerlik mükelle
fiyetlerini düzenliyen kanun teklifleri Millî Sa
vunma Komisyonunda müzakere edildikten son
ra Genel Kurulun incelenmesine sunulmuş ve 
22 S. Sayı ile üyelere dağıtılmıştır. 

97 sayılı Kanun yedeksubay olabilmek için 
Üniversite fakülteleri ile yüksek okullardan me
zun olma şartını koymuştur. Bu konu bir eğitim 
konusudur. Bu itibarla yedeksubay olacakların 
vasıflarının tâyinlerinde komisyonumuzun görü
şünün bulunması lüzumludur. 

Bu sebeplerden İçtüzüğün 28 nci maddesinin 
2 nci fıkrası gereğince tekliflerin komisyonumu
za havalesini tensiplerinize arz ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
Ahmet Nihat Akay 

BAŞKAN — Şimdi okutmuş bulunduğum 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir, gereği icra edilecektir. 

7. — Ticaret Komisyonu Başkanlığının, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 15 ar
kadaşının, özel Yatırımlar Bankası kanunu tek
lifinin müddeti içinde görüşülemediğinden İçtü
züğün 36 nci maddesi gereğince Genel Kurulun 
bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (2/32, 
3/245) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 

15 arkadaşının, özel Yatırımlar Bankası kanun 
teklifi ilgili Hükümet temsilcilerinin «aynı ma
hiyette bir kanun tasarısı hazırlandığı ve yakın
da Meclise sevk edileceği» gerekçesini kabul eden 
Komisyonumuz, içtüzüğün 36 nci maddesinde 
tâyin edilen müddet içinde mezkûr teklifi görü-
şememiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

ibrahim Aytaç 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Komisyo

nun bu mütalâası hakkında söz istiyorum: 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırca, Ko

misyonun Yüce Meclise bildirdiği mütalâsı üze
rine zatıâliniz söz istiyorsunuz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, içtüzüğün 36 nci maddesi gereğince 
Komisyonlar bir konuyu birbuçuk ay içinde in-
tacetmek zorundadır. Intacedemedikleri takdir
de bu hususu Genel Kurula bildirmekle mükel
leftir. 

Neyi bildirmekle mükelleftirler? içtüzüğü
müzün 36 nci maddesinin ikinci fıkrası bunu sa
rahaten belirtmektedir. Eğer Encümen bu 
müddet içinde müzakereyi neticelendiremezse, 
esbabı mucibesini Heyeti Umumiyeye bildirir. 
Böyle bir bildirinin yapılabilmesi için müzake-
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renin netieelendirilmemesi şarttır. Simidi bir ko
misyona verilmiş, Milletvekili veya senatörler
den gelmiş bir kanun teklifi üzerine Sayın Hü
kümete bu kanun teklifi hakkında görüşünü bil
dirmesi için mehil verilmesi mümkündür. Bu 
aslında müzakereyi intacetmek için, bu maksat
la verilmiş bir mehildir, bu bakımdan mühimdir. 
Ama bir kanun teklifi komisyonun gündeminde 
mevcutken Hükümet de bu hususta bir tasarı 
getirecektir. 

O tasarının getirilmesine intizaren kanun ta
sarısını görüşemiyoruz diye bir komisyon Genel 
Kurul huzuruna bir mazeret getiremez. Çünkü 
muhterem arkadaşlarını, Anayasamız gereğince 
kanun teklif etme yetkisine Hükümet kadar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de sahip
tirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
eğer kanun teklif etme yetkisine sahip iseler, bu 
yetkiyi kullandıktan sonra, o konuda Meclisin 
çalışması, Hükümetin bir tasarı getirip getirme
mesine asla bağlı tutulamaz. Hükümet, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerince verilmiş kanun 
teklifleri üzerinde görüşünü tesbit etmek için 
mehil verilebilir. Çünkü bu mehil müzakereyi 
intacetmek için verilmiş bir mehildir. Ama Hü
kümet kanun teklif etme yetkisini kullansın di
ye beklemek komisyonların vazifeleri meyanmda 
değildir. 

Bu, aslında kanun teklif etme bakımından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Hükümet 
ile eşit hakka malik iken bu eşitliği Hükümet 
lehine bozma mânasına gelir. Komisyonların bu 
konuda yapacakları tasarruflar üzerine Yüksek 
Divanın dikaatini çekerim. Bu konuda tasarruf
lar yapılması Muhterem Divanca önlenmelidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Riyaset Divanı gerekli kontrol-
lan yapmaktadır. 

Ancak İçtüzüğün okunan 2 nci fıkrasını ta
kiben 3 ncü fıkrasında «lâyiha veya teklifin doğ
rudan doğruya ruznameye alınmasını Hükümet 
veya teklif sahibi olan sayın milletvekili istemek 
hakkını haiz olduğuna göre bu hak açık bulun
maktadır. Bu şekliyle meseleler intacolunur. Ak
si takdirde Komisyonlar muayyen bir meselede 
kendilerine göre muayyen bir mehil teklif etmiş
ler ve hazırlanan bir teklif ile birlikte mütalâa 
edildiğine karar vermişlerse onun üzerinde Ri

yaset Divanının yapacağı bir işlem bulunma
maktadır. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

8. — Ticaret Komisyonu Başkanlığının, Ga
ziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 15 ar
kadaşının, Turizm büro ve seyahat acentaları 
kanunu teklifinin müddeti içinde görüşülemedi
ğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkere
si. (2/37, 3/246) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 

15 arkadaşının, Turizm büro ve Seyahat Acen
taları kanun teklifi ilgili Hükümet temsilcileri
nin «aynı mahiyette bir kanun tasarısı hazırlan
dığı ve yakında Meclise sevk edileceği» gerekçe
sini kabul eden Komisyonumuz, İçtüzüğün 36 
ncı maddesinde tâyin edilen müddet içinde mez
kûr teklifi görüşememiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

İbrahim Aytaç 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgisine sunu

lur. 

9. — Ticaret Komisyonu Başkanlığının, Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 4 ar
kadaşının, ziraat alet ve makinaları ile kimyevî 
gübre ve ilâçları ithalât, istihsal ve memlekette 
satışının münhasıran Devlet eliyle yapılmasına 
dair kanun teklifinin müddeti içinde görüşüle
mediğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi (2/45, 3/247) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 

ve 4 arkadaşının, ziraat alet ve makinaları ile 
kimyevi gübre ve ilâçları ithalât, istihsal ve 
memlekette satışının münhasıran Devlet eliyle 
yapılmasına dair kanun teklifi, İçtüzüğün 36 ncı 
maddesinde tâyin edilen müddet içinde görüşü
lememiştir. 
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Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

İbrahim Aytaç 

BAŞKAN — Yüksek Meclisin bilgilerine su
nulur. 

10. — Ticaret Komisyonu Başkanlığının,. 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ve 10 arkadaşının, Tarım kredi koo
peratifleri Kanununa bâzı maddelerin eklenme
sine ve bu kanunun bir maddesinin kaldırılması
na dair kanun teklifinin müddeti içinde görüşü
lemediğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin
ce Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair 
tezkeresi. (2/75, 3/248) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 

Ali Demir ve 10 arkadaşının, Tarım Kredi Ko
operatifleri Kanununa bâzı maddelerin eklen
mesine ve bu kanunun bir maddesinin kaldırıl
masına dair kanun teklifi, İçtüzüğün 36 ncı mad
desinde tâyin edilen müddet içinde görüşüleme
miştir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

İbrahim Aytaç 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

11. — Ticaret Komisyonu Başkanlığının, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşı
nın, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu kanunu 
teklifinin müddeti içinde görüşülemediğinden 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (2/143, 
3/249) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 ar

kadaşının, Türkiye Çay îşletmleri Kurumu ka
nun teklifi İçtüzüğün 36 neı maddesin'de tâyin 
edilen müddet içinde görüşülememiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

İbrahim Aytaç 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgisine su

nulur. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Gelir Vergisi Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değişti
rilmesi hakında kanun tasarısına dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/73; Cumhuriyet Senatosu 1/618) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 3, ve 3" e 1 nci ek) 
(D 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sunuş
lar kısmı bitmiştir. ıSorulara geçeceğimiz anda 
foir önerge gelmiştir, önergeyi okutuyorum: 

Sayın Maliye Bakanı tarafından verilmiştir. 

(1) (3 ve 3 e 1 nci ek) S. sayılı hasmayazî 
tutanağın sonundadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtlar arasında bulunan 

Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 
6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının 48 saat 'bekleme 
kaydı olmaksızın gündeme alınarak sözlü soru
lardan evel öncelik ve ivediilkle görüşülmesi hu
susunda karar ittihazını arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakam 
İhsan Gürsen 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sorulara 
geçmeden evvel Sayın Maliye Bakanının ver
miş olduğu önergede, 48 saat kaydına bağlı kal
maksızın Gelir Vergisi Kanununun değişik ge
çici 5 nci ve 6 ncı maddelerinin tadili hakkında
ki kanun tasarısının Senato ve onu takiben Plân 
Komisyonundan gelmiş şekli üzerinde görüşül-
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mesi hususumda bir karar ittihazını istemekte
dir. Mevzuu muayyen kısımlara ayırmak ge
rekmektedir. 

Evvelemirde 'bu tasarının İçtüzüğün 101 
nei maddesine göre 48 saat geçmeden görüşül
mesi hususunun Yüce Meclisin kararma bağlan
ması lâzımdır. 48 saat geçmeden bu tasarının 
görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme alınması hususunu oyunuza sunuyo
rum Kabul edenler... Etmiyenler... Gündeme 
alınması hususu kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülme hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önce
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Sorulardan evvel Ira konunun görüşülmesi 
hususunda bir karar alınması lâzımdır. Oyu
nuza sunuyorum.. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutacağım. 
Sayın Reşit Ülker, okunacak raporun aley

hinde söz istiyorsunuz değil mi? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, önce Senato 

raporunu okutayım, ondan 'sonra Plân Ko
misyonumuzun raporunu okutacağım. Görüş
meye esas aldığımız rapor Plân Komisyonu ra
porudur. 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı raporu 
okundu). 

(Plân Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker, okunan 
raporun aleyhinde. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterem 
arkadaşlar; 

İÎHT sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 
5 ve 6 ncı maddeleri ile en az geçim indirimi 
ve işçilerin götürü gider indirimiyle ilgili ka
nun tasarısı bizim muhafeletimizle burada mü
zakere edilmiş ve kabul edilmiştir. Fakat Ytjce 
Senatoya bu kanun tasarısı gittiğinde Yüce Se
nato derinliğine, genişliğine vukuflu bir incele
me yaptıktan sonra maddelerine dahi geçilme
sini lüzumlu görmiyerek tasarının tümünü red
detmiştir. 

Şimdi Senatodan Millet Meclisine sevk edil
miş bulunan bu ret kararı Bütçe ve Plân Ko
misyonunda görüşülmüş, ciddî hiçbir gerekçe, 
Senato zabıtlarına geçmiş olan Anayasaya ay

kırılık inddiaları, plâna aykırılık iddiaları ve 
ölmüş bir kanunu yeni bir kanunla diriltme 
iddiaları nazarı itibara alınmadan, bunun ne
den Senato tarafından kabul edildiği, fakat 
Millet Meclisi Komisyonunda neden kabul edil
mediği gösterilmeksizin iki satırlık bir yazı ile, 
eski Millet Meclisi metninin benimsenmesi tek
lif edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa mesele
yi kısaca hatırlamakta fayda vardır. 400 mil
yon liralık bir toplamı olan Türk vatandaşın
dan, Türk vatandaşının kesesinde kalması lâ-
zımgelen 400 milyon liranın Hazineye vergi ola
rak alınmasını icabettiren bir kanun karşısın
dayız. Meselenin esası budur. Bunun yanın
da eski kanun 1 . 1 . 1966 tarihinde ortadan 
kalkmış bir durumdadır. Ortadan kalkmış bir 
kanunu biz böyle bir kanunla yemleme, yani 
Senato'da ifade edildiği gibi ölmüş bir kanu
nu bir yeni kanunla yenileme yoluna gitmekte
yiz. Birinci konuda Muhterem Maliye Vekili 
arkadaşımız ve diğer Adalet Partili muhterem 
hatip arkadaşlarımız bunun vatandaşın cebin
den çıkartılmadığını şimdiye kadar mevcudolan 
vaziyetin bir devamından ibaret olduğunu bu
nun üç milyara yakın olduğu bilinen bütçe açı
ğının kapatılması için getirilmiş bir tedbir ol
madığını, normal bir tedbir bulunduğunu, niha
yet Beş Yıllık Plânın sosyal adalet ilkesini ren
cide etmediğini ve burada ben ve benim gibi 
düşünen hatip arkadaşların iddia ettikleri gibi 
dar gelirli, az gelirli vatandaşlara darbe vur-
mayıp bilâkis çok maaş ve ücret alanların ya
rarlanacağı bir kanun olduğunu iddia etmiş
lerdir. 

Muhterem arkadaşlar, tersten başlıyarak, 
evvelâ şu noktayı belirtmek isterim ki, bunun 
ilk müzakeresinde Beş Yıllık Plânın vergileme 
ile ve sosyal adaletle ilgili kısmım okumuştum. 
Tekrar okuvamıyacağım. Şimdi Beş Yıllık 
Plânda bu hüküm varken, zamanında Anayasa 
ve plânla ilgili kanunlar ihlâl edilerek bütçe
den evvel getirilmesi lâzımgelen yıllık progra
ma burada yapılan tenkidlerden sonra veya 
evvel, bunu tesbit etmemize imkân yok. Ama, 
bizim şekli bakımdan bildiğimiz şey; biz bura
da bu mevzuun karşısına haklı olarak, vatan
daş haklarını savunmak bakımından çıktığımız 
zaman Sayın Maliye Bakam programda böyle 
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bir şeyin olduğunu faize söylemediler. Biz ter
sine Beş Yıllık Plânda böyle bir hususun 
programlara konamıyacağı noktasını tebarüz 
ettirdik. Şimdi anlaşılıyor ki, Muhterem Hü
kümetin plân hususundaki mulhtelif beyan ve 
tutumlarına uygun olarak, bizim buradaki ten-
kidlerimizden, sonra zorla bu husus yıllık prog
rama, Beş Yıllık Plâna aykırı olarak, sokulmuş
tur. Ama biz yine ifade ediyoruz ki, en az ge
çim indirimi, zaten ismi üstünde, geçimin en 
az indirimidir. Bir insanın asgari, en aşağı ya
şayacağı bir miktar. Bu miktarın üstünde bir 
tasarruf yapmak, vatandaşların geçimleri üze
rinde bir tasarruf yapmak açıktan açığa sosyal 
adalet ilkelerini çiğnemektir. Neden diyecek
siniz. 

Buna karşılık Muhterem Maliye Vekili ar
kadaşımız bu kanunun bizim zamanımızda da 
ertelendiğini ifade buyurmuşlardır. Ama kabul 
buyursunlar ki, mensubu bulunmaktan şeref 
duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi, buraya 
vergi reformlarını getirmiş; bu vergi reformla
rını getirmeye esas olan Plân Hedefleri Strate
jisi adlı vesikanın altında ilk koalisyonlarda 
Muhterem Adalet Partili arkadaşlarımızın da 
imzası mevcut bulunmuş, o plân hedefleri stra
tejisi plânın finansmanının yüzde 14 ü iç kay
naklardan, yüzde 4 ü dış kaynaklardan yapıla
cağı kabul edilmiş ve bunun cebri yollarla 
vatandaşlardan vergi alma yolu ile yapılaca
ğı, vergilendirilmemiş sahaları vergilendirilece
ği esasları yine bu stratejide kabul edilmiş, bu
nun neticesinde vergi reformları kanunlarını 
getirmişizdir. 

Arkadaşlar, vergi reformları kanunları 20 
ye yakın kanundur. Yirmiye yakın kanunda 
her sahada reform yapmışız. Beşbucuk altı mil
yar civarında olan, yıllık vergi gelirleri 12 mil
yar civarına yükseltmişiz. Bu sırada da çok 
kıymetli Adalet Partili arkadaşlarımız bu vergi 
kanunlannın büyük bir çoğunluğuna karşı dur
muşlar. Pek çoğunda sayın İhsan Gürsan ar
kadaşımız burada grupları adına beyanda bu
lunmuşlar ve bunu bu arada gecen seçim za
manlarında ve bunun dışında C H. P. nin vergi 
alan bir iktidar olduğunu ifade etmişler. Bu 
da doaru. Fakat onlar gittikten ve A. P. li ar
kadaşlarımız iktidara geldikten sonra bu vergi 
kanunlarının hiç birisini değiştirmemişler, o ge
lirlerin üzerine oturmuşlardır. O tedbirler man
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zumesi içinde yapılan vergi reformları içinde 
bir ıslahat niteliğini taşıyan 400 milyon lirayı 
da çatır çatır almaya kalkmışlardır. Bendeniz 
bu noktayı bilhassa tebarüz ettirmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, mesele 
basit bir 400 milyonun alınıp alınmaması de
ğil... «Efendim eskiden siz de alıyordunuz, 
siz de geciktirmiştiniz şimdi biz de aynı şeyi 
yapıyoruz.» Hayır arkadaşlar; aynı şey değil
dir. O zaman mükellef lehine olan bir yığın 
hüküm kabul edilmiştir ve o manzumenin içeri
sinde bu taraftan da dar gelirli, az gelirli va
tandaşları koruyacak hükümler kabul edilmiş
tir. Şimdi siz öbürlerini benimsemeyin, onun 
gelirlerini alın, bu kanunları değiştirmeyi bı
rakın, bütçe gerekçesinde açık açık yeni ver
gilere gidileceğini alıştıra alıştıra söyleyin. Son
ra da bu kısmı muhafaza edin. Bu hakikatleri 
şüphesiz oylarınızla kabul edeceksiniz. Fakat, 
oylarla kabul edilmeden evvel de bu kürsüden 
ifade edilmesi zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Gürsan'm Se
natoda bildirdiklerine göre, memur olarak alır
sak en yüksek derecedeki memur 2 700 lira is
tifade edecek, halbuki buna dâhil olan bütün 
gelir mükellefleridir ve bunların sayılı 1964 de 
366 bin mükelleftir. En yüksek dereeedeki me
mur, yanlış zaptetmediysem, ayda 70 lira, yıl
da 840 lira istifade edecek. Orta bir memur mü
kellef almırsa ayda 35. 35 X 12 = 420 ve en 
düşük bir memur mükellef de ayda onüç lira 
istifade edecek. 

Şimdi arkadaşlar, bir defa bu yalnız memur
larla ilgil olan bir kanun teklifi değildir. Ge
lir Vergisine giren ve son yapılan reformlardan 
sonra hududu genişletilerek mükellef adedi 
1960 da 212 binden 360 bine kadar çıkmış olan 
bütün vergi mükellefleri bunun içindedir. Bak
kalı, kahvecisi, avukatı, doktoru, memuru ve 
ilh... Ne kadar Gelir Vergisine tabi mükellef 
varsa bunun içerisindedir. 

Şimdi Sayın Bakan, yine yanlış anlama-
dımsa, arkadaşlarım da öyle anlıyorlar, bun
dan yüksek gelirli olanların istifade edeceğini 
ifade buyurdular. 

Şimdi şu 366 bin beyannameli mükellef 
- beyannamesizler de daha fazla - gruplara bö
lünmüş, 1 - 2 500 liraya kadar kazanç, gelir 
gösteren mükelleflerin sayısı 1964 yılında 
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153 515, 2 501 den 5 000 e kadar 71 266, 5 001 
den 10 bine kadar - beyannamesinde gelir göste
ren - 66 bin, 10 001 den 25 bine kadar 42 bin, 
2 500 den 55 bine kadar beyannamesinde gelir 
gösteren 18 bin. Ondan sonra birden düşüyor; 
7 bin, 1 000, 500. Nihayet 1 milyondan fazla 
beyannamesinde gelir gösteren mükellef sayısı 
215. Şimdi bir tarafta yani aşağı hadlerde yıl
lık kazancı 2 500 lira olan 153 bin mükellef var. 
Bunların 55 bine kadar olanları toplandığı za
man 355 binden fazla tutuyor. Demekki sayın 
Bakan - yalnız beyannameleri ifade ediyorum -
buyurdukları gibi gelirleri yüksek olan mükel
lefler istifade etmiyorlar. Çünkü gelirleri yük
sek olan mükelleflerin sayısı küçük. 55 000 li
rayı aşanların sayısı, milyon kazananlar dâhil, 
7 bin kişi... öte tarafta 350 000 kişi var. 2 500 
liraya kadar kazananların sayısı 150 000 dir. 

Daha fazla teknik teferruata girmeksizin, 
bu az gelirli büyük vatandaş kütlesi ile doğru
dan doğruya ilgili bir kanundur, diyebiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun vesilesiyle 
şu noktayı da belirtmek isterim ki; bir kanu
nun şu veya bu sebeple - her halde mesulü biz 
değiliz - geç getirilmesi ve o arada mevcudolan 
kanunun yürürlükten kalkmasından sonra bir 
başka kanunla yürürlükten kalkmış kanunu di
riltmek mümkün değildir. Muhterem Bakan Se
nato müzakereleri sırasında buna bâzı misaller 
olduğunu, bâzı değil hattâ çok misaller bulun
duğunu, fakat birkaç tanesini vereceklerini ifa
de ederek, 22 gün sonra, 15 gün sonra, 2 ay 
sonra çıkarılmış, hükümden düştükten sonra 
çıkarılmış kanunlar bulunduğunu beyan ettiler. 

Arkadaşlar, böyle şeyler olmuşsa, böyle şey
ler, hatalı şeyler örnek teşkil edemez. Bu Mec
lisin vazifesi bu yeni Anayasanın Hukuk Dev
leti esaslarına uygun olarak Anayasa çerçevesi 
içinde çok temkinli, çok dikkatli olması lâzım-
gelir. Bilmiyerek yapmış olabilirim. Bir şeyi 
görmiyerek, bilmiyerek yapmış olabiliriz. Ama 
bile bile hayatiyetini kaybetmiş bir kanuna ha
yat vermemiz Anayasaya aykırı olur arkadaşlar. 
Doğru bir hareket olmaz, olamaz. 

Bunun yanında bu kanun vesilesiyle yapılan 
tatbikata da ilişmek mecburiyetindeyim. Gün
dem dışı ifade etmiş olmakla beraber bu kere 
de buna işaret etmek mevkiindeyim. Çünkü ufak 
ufak noktalar bize bir tabloyu çıkarabilir. Ufak 

ufak noktalardaki ihlâller yarın büyük ihlâl
lere doğru gidebilir. Maalesef bu kanun yürür
lükten kalktığı ve otomatikman 1 . 1 . 1966 dan 
itibaren 193 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği 
halde maalesef Sayın Bakanın nezaret ve mu
rakabesinde bulunan daireler bu vazifeyi yerine 
getirmemişlerdir. Mevcudolan bir kanunu icra 
etmemişlerdir. Mevcudolan bir kanunu, ilerde 
bir kanun. çıkacağı düşüncesi ile yani, islim 
sonradan gelsin düşüncesi ile yürütmemişlerdir. 
Bu vahim bir ihlâldir. Küçük gözükür, fakat 
taşıdığı ehemmiyet itibariyle vahîm bir ihlâldir. 
Şimdi, Senatoda Sayın Bakanın, «Efendim, 
biz bunun icra edilmemesi için bir emir verme
dik, her memur vazifesini kendi yapmalıdır, 
mesuller kendileri tetkik ederler, bir yanlışlık 
olursa Bakanlık müdahale eder, iadesi müm
kündür.» şeklindeki beyanına katılmaya imkân 
yoktur. Ve ibret verici beyan buluruz bunu da. 
Çünkü, memurların da bu beyan karşısında 
Hukuk Devletinde bir noktaya dikkat etmeleri 
lâzımgelir. - Kendilerine böyle kanunu tatbik 
etmeyin diye umumi bir telkin havası estiril
mesi mümkündür. Ve yine bu telkin yapıldığı 
halde sonra Parlâmento kürsüsünde, «Bizim 
bununla alâkamız yoktur, memurlar kanunları 
kendileri tatbik etmelidirler.» diye ortada ka
labilirler, ortada bırakılabilirler. Onun için 
yapılacak tek şey, memur, âmir, Bakan, her
kesin mevcut bir kanunu tatbik etmesidir. 

Bundan şu neticeyi çıkarmış : O neticeyi, o ka
nunu geç çıkaranlar düşünsün. Yoksa bir gün 
gelir o mesuliyet bugün ifade edildiği gibi o 
işi icra etmiş olan memurların sırtında' kalır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun görüldüğü 
gibi gerek sosyal adalet ilkeleri bakımından, 
gerekse Anayasa hükümlerinin tatbiki bakı
mından benimsenmesine imkân olmıyan bir ka
nun niteliğini taşımaktadır. Bu sebeple bizim 
yaptığımız tasarrufları daha soğukkanlı ve 
bizden sonra inceliyen Yüce Senatonun tü
münü reddetme yolundaki kararı tamamen 
doğrudur. Yüce Meclisimiz bu karara uymakla 
hem Beş Yıllık Plân, hem Anayasa hükümle
rini dikkatle göz önünde bulundurmuş ve hem 
de yanlış tatbikatları ortadan kaldıracaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler? Yoklar. 
Sayın Faik Kırbaşlı buyurunuz. Sayın Kır-

başlı raporun lehinde. Sayın Şaban Erik, za-
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tıâliniz aleyhinde. Sayın Ataöv lehinde, Sayın 
Nebioğlu zatıâliniz de aleyhinde söz istiyorsu
nuz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bundan evvel Büyük 
Millet Meclisinde tasvibedilmiş olan önümüzde 
müzakere ve münakaşası yapılmakta bulunan ka
nun teklifi Yüce Senato tarafından reddilmiş, 
bilâhara aşağı - yukarı teknik mahiyette bulu
na bir Karma Komisyona havale edilmiş ve neti
cede de bugün burada müzakeresini yaptığımız 
metniyle karşımıza gelmiş bulunmaktadır. 

Evvelemirde şunu ifade etmek lâzımdır. Bu 
kanun teklifi niçin getirilmiştir?.. Bunun üze
rinde hassasiyetle durmak, hassasiyetle eğilmek 
lâzımgelir. 

Asgari geçim nisbetlerini yükselten 31.12.1960 
tarihinde ve 193 sayılı Kanunla yürürlüğe giren 
bu mevzuat, bugün karşımıza, bu tatbikatı erte
lemek hususunda bir teklifle gelmektedir. Bili
yorsunuz ki, kanun 31 12 . 1960 tarihinde 
kabul edilmesine rağmen gelmiş geçmiş bütün 
hükümetler tarafından bunun tatbiki ertelenmiş
tir. 

Bu ertelemeyi Yüce Meclisiniz yapmış, Sena
toca kabul edilmiştir. Şimdi Adalet Partisi Hü
kümeti ne yapıyor? İktidar Hükümeti de getiril
miş bulunan bu kanun, gerek iktisadi, gerek malî 
ve gerekse teknik yönlerden, bugünkü bütçe ve 
bütçenin finansmanı göz önüne alınarak bu ka
nunun bu sene de ertelenmesini huzurunuza ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Burada biliyorsunuz bir Yüksek Plânlama 
Teşkilâtımız vardır. Yüksek Plânlama Teşkilâtı 
bütçe hazırlıklarından evvel bir program yapar. 
Bu program yapılırken bütçenin finansman kay
nakları da ayrı ayrı tesbit edilir ve üzerinde has
sasiyetle durulur. îşte 1966 programının makro 
dengesi meydana çıkınca böyle bir tatbikata za 
ruret hissedilmiştir. Başka bir deyimle bu mese
le 1966 icra plânı ile alâkalı bir finansman mev
zuu olarak mütalâa edilmiştir Böyleec daha zi
yade bütçenin teknik bakımdan finansmanını 
alâkadar eden bu hususun burada bu kürsüde 
bile bile siyasi kampların bir propaganda vası
tası olarak ortaya konmasını biz şahsan doğru 
bulmuyoruz. O kadar ki, bundan evvel de bütçe
de bir finansman kaynağı olarak tatbikatının er
telenmesi zarureti hâsıl olduğu iddiası ile bugün 

muhaleeft partilerinin iddia etmiş oldukları hu
suslar, iktidarda bulundukları zaman müspet 
olarak ortaya konmuş ve hattâ hiç bunlardan 
bahsedilmemek suretiyle bu teklifin kanunlaş
ması arzu ve rica edilmişti. Şimdi hemen hemen 
bunun kabulü için bu kürsüde konuşmuş olan 
arkadaşların bir kısmı bunun aleyhinde konuş
maktadırlar. 

Şu noktayı da açıkça belirtmek icabeder ki, 
malî mevzuatımızda 1 . 3 . 1963 tarihinden iti
baren ve 193 sayılı Kanunu değiştiren 202 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu ile vergi dilimlerinin tat
bikatı münasebetiyle bâzı indirimler yapılmıştır. 
Nisbet indirimi yolu ile Maliye teknik yönden 
vergi hasılatı ile alâkalı bâzı hususların lehine 
cereyan edeceğini düşünerek böyle bir kanun tek
lifiyle huzurunuza gelmiştir. Şimdi siz gelir di
limlerinde indirim yapan böyle bir kanunun ka
bulünden sonra diyebilir misiniz ki, «yüksek ge
lirli vatandaşları koruyorsunuz. Efendim, sosyal 
adalet ilkelerine aykırı hareket ediyorsunuz. Her 
ne kadar teknik bakımdan bunun vaz'mda ve ka
bulünde bir zaruret varsa da yaptığınız iş sosyal 
adalet ilkelerine aykırıdır.» Böyle bir şey olamaz 
arkadaşlar. Prensip itibariyle bu kanun iyice 
okunursa, bütün zümrelere tatbik edilecek olan 
bir kanundur. Eğer biz bu kanunu yalnız gelir
leri düşük işçi kütlelerine, esnaf kütlelerine, me
mur kütlelerine tatbik etseydik, o zaman burada 
bir sosyal adalet mevzuu ortaya atılabilirdi. Kal
dı ki, kanunun son fıkrasında ne diyor : İcabı 
halinde Hükümet bunun tatbiki yönünden işçi 
sınıfına kanunun ertelenmiyeceğini de ifade et
miş bulunmaktadır. 

Bu, buraya gelen ve konuşan arkadaşların 
ifade ettiği şekilde ne bir vergi kanunu, ne bir 
zam kanunudur. Bu doğrudan doğruya teknik 
bakımdan ve yapılış mahiyetine göre tatbikatı 
malî zaruretler yönünden ertelenmeyi istihdaf 
eden bir kanun teklifidir. 

Şu noktayı iyice belirtmek isteriz ki; Hükü
met burada ne yapmak istemektedir. Biliyorsu
nuz ki, arkadaşlar, bütçe bir muvazenedir, den
gedir. Gelirleri ve giderleri arasında bir denge 
kurulmuştur. Bir taraftan yatırımlar voliyle 
âmme hizmeti yapılmakta ve âmme hizmeti görül
mekte, diğer taraftan bunlar muhtelif kaynak
lardan karşılanmaktadır. Eğer Hükümet bu er
teleme teklifini huzurunuza getirmese, siz de bu-
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nu kabul etmese idiniz, netice ne olacaktı? Ne
tice yeni kaynaklar aramak mecburiyetinde kala
caktı. Nedir bu yeni kaynaklar? Ya yeni vergi
ler getirecektir, ya mevcut vergilere zam yapa
caktır, veyahut emisyona gidecektir. 

Görüyorsunuz ki, hangi yolu denemiş olursa 
olsun en sıhhatli yol -ki, Yüksek Plânlama 
Teşkilâtı tarafından da aynen tasvibedilmiştir -
bunun ertelenmesi yoludur. 

Bilhassa bu ertelemenin aleyhinde konuşmuş 
olan arkadaşlar bu konu ne kadar istismar edil
mesi lâzımgeliyorsa, kendi parti programları 
yönünden, zihniyetleri yönünden bu kürsüde o 
kadar istismar etmiye gayret etmişlerdir. Bu 
kanun dolayısiyle fakir tabakaların koruyucu
su olduklarını ve bu tabakaların hâmisi bulun
duklarını burada ifade etmişlerdir, işin esası
nın bunlarla hiçbir alâkası yoktur. Eğer muha
lefet partisi .de bugün aynı zaruretler içinde 
bulunmuş olsaydı bundan daha sıhhatli bir yol 
bulamazdı. Kaldı ki, Yüksek Meclisin ikinci de
fa olarak huzuruna getirilmiş olan bu kanun 
teklifi 400 milyon lira gibi belli ve muayyen 
bir geliri bütçeye sağlamak maksadiyle getiril
miş bulunmaktadır. Bu, gayet basittir, bütçe 
tekniğini bilenler bunu çok iyi bilmektedirler. 
400 milyondan vazgeçtiğimiz an ne olacaktır? 
Vazgeçtiğimiz an 400 milyon lira noksan bir 
âmme hizmeti göreceğiz demektir. Bütçenin bir 
tarafında gelir eksikliği, öbür tarafında bir ya
tırım ve âmme hizmeti eksikliğiyle karşılaşıla
cak dernektir. 

Burada sosyal adalet mefhumu üzerinde, is
tismar edercesine durmuş olan arkadaşlara şu
nu da hatırlatmak isterim, hattâ bütün efkârı 
umumiyenin şu noktayı bilmesinde fayda mü
lâhaza ediyorum: 

Arkadaşlar, (muayyen bir gelire tabi bulu
nan kimselerin asgari geçim indirimleri hadle
rinin bu suretle ertelenmiş bulunmasından do
layı bâzı vatandaşların gelirlerinde bir eksilme 
olacaktır, bu âmme hizmetine bir katılmadır. 
Diğer taraftan elde edilen gelir nereye sarf 
edilecektir ? Elde edilen gelir bu memleketin 
yüzde 80 ini teşkil eden, sırtında ceketi, otu
racak evi, ayağında hâlâ bâzı yerlerde çarığı 
bile eksik olan köylü vatandaşlarımızın ihti
yaçlarına, onların mektebine, onların suyuna, 
onların yoluna sarf edilecektir. Bu doğrudan 
doğruya âmme hizmeti görmenin, bu hizmeti 

400 milyon liralık daha fazla götürmenin bir 
iştiyakından, bir çırpınmasından doğmaktadır. 
Yüzde 80 i köylü olan bu memleketin vatanda
şına 400 milyon liralık daha fazla hizmet gö
türme gayretiyle huzurunuzla getirilmiş olan bu 
komisyon teklifinin müspet karşılanmasını ve 
gerek malî ve iktisadi yönden, gerek bütçe tek
niği yönünden ve gerekse aklıselim ışığı altın
da meselenin teemmül edilerek müspet netice
ye bağlanmasını Yüce Meclisinizden arz ve is
tirhamla saygılarımı sunarım efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Süleyman Arif Emre, buyurunuz. Raporun 
aleyhinde değil mi efendim? 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARİF EMRE (Adıyaman) — Muhterem arka
daşlarım, Y. T. P. bu kanun müzakere edildiği 
sırada kırmızı rey vermek suretiyle aleyhte ol
duğunu tebarüz ettirmişti. Meclisimizde bu ka
nun tasarısı üzerinde çok münakaşalar yapıl
dığı ve hemen hemen her fikre değinildiği için 
maruzatım kısa olacaktır. 

En az geçim indirimi hadlerini artıran Ka
nunun, bilâhara aynı kanunu çıkaran Meclisler 
tarafından ertelenmeye kalkışılması kanun tek
niğine ve ilk defa çıkarılmış bulunan ve erte
lenmeye konu olan kanunun esbabı mucibesine 
aykırı bir hareket olduğu kanaatindeyiz. Kanu
nu hem çıkarıyor, mükellefe bir hak veriyoruz 
ve bunun zaruretini kabul ediyoruz, bilâhara 
da Hazinenin 'gelire muhtacolduğunu, bütçe 
açığı bulunduğunu iddia ederek bu hakkı bir 
müddet için mükelleflerden geri almak kararı
na varıyoruz. Kanunun çıktıktan sonra bu şekil
de ertelenmesi, kanunun gerçeklere dayandığı 
esas prensibine aykırı bir tasarruftur kanaatin
deyiz. Daha evvelki iktidarların bu yönde er
telemelere gitmiş olması esbabı mucibesinden 
daha kuvvetli bir esbabı mucibe, bu kanun 
lehinde serd edilmedi. Şuna inanmak lâzımdır. 
ki; haksızlık hangi iktidar ve hangi merci ta
rafından yapılmış olursa olsun emsal teşkil et
mez. Bu itibarla, Adalet Partisi sayın sena
törlerinin daha evvelki Hükümetler tarafından 
bu kanunun ertelenmiş olmasını esbabı mucibe 
göstererek kendilerinin de ertelemeye haklı 
olduklarını iddia etmeleri hukuk mantığı ve 
hukukun genel prensipleri karşısında şayanı 
kabul bir müdafaa şekli değildir. 
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Bu münasebetle muhterem Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcülerinin temas ettikleri bir hususa 
da değinmek istiyorum: «Biz bu erteleme kanu
nunu getirirken bir kanunlar manzumesiyle bir
likte getirdik. Bu kanunun adaletsizliğini ge
tirmiş olduğumuz o diğer kanunlar telafi et
miş idi.» Şeklinde kendilerini mazur göstere
cek bir esbabı mucibe serd ettiler. Halbuki bu 
esbabı mucibe de vâridolmasa gerektir. O geti
rilmiş bulunan kanunlar manzumesi halen me
riyettedir. Eğer bunları tamamlıyan mahiyette 
ise bu erteleme kanununu şimdi de makbul ol
mak gerekir. Fakat işin esasına, tam mânasiyle 
hakkaniyet ölçüleri dairesinde işin tetkikine gi
rişilmesi yerinde olur kanaatindeyiz. Bilhassa 
bizim muhalefetimiz bu esasa dayanmaktadır. 

Gerek en az geçini indirimini hadlerini ar
tırmayı erteleme kanunu, gerekse bundan evvel
ki kanun en az geçim haddini sembolik olarak 
hesaplamıştır. Tetkik edecek olursak; detayla
ra ve rakamlara inmiyeeeğim, bu sembolik ge
çim indirimi hadleriyle herhangi bir dar gelirli 
vatandaşın bir senede geçinmesine imkân ve ih
timal yoktur. Kanunun esas maksadı bu durum
da olan vatandaşlara enaz geçim indirimi 
haddini vergiden muaf tutmak suretiyle? onla
rın sıkıntılı duruma düşmelerini önlemektir. Ma
dem ki; kanunun esas maksadı budur; bu ka
nunun sembolik bâzı rakamlarla mükellefe uy
gulanmasının yerinde olmadığı kanaatindeyiz. 
Bunun aksine bugünkü fiyatlar nazarı itibare 
alınarak Hükümete bu enaz geçim indirimi 
hadlerini artan fiyatlar, yükselen fiyatlar nis-
betin.de artırmak suretiyle tatbik etme imkânını 
bahşeden yetkiler verilmesi daha yerinde olur 
ve bu şekilde bu mükelleflere daha adilâne bir 
vergi tatbikatı yapılmış olabilir. 

Enaz geçim indirimi dar gelirli olan geniş 
vatandaş zümresinin daha fazla sıkıntıya düş
mesini önlemek maksadiyle ihdas edilmiş bir 
muafiyet müessesi olduğuna göre, bir hadden 
sonra bu muafiyet tatbik edilmediği takdirde 
geçimlerine her hangi bir aksaklık gelmiyecek 
mükelleflere tatbik edilmemesi suretiyle bun
dan doğacak her hangi bir gelir azlığının, kıs
men de olsa, karşılanması -imkânlarının da mev-
cudolduğunu hatırlatmak isterim. Kaldı ki, yıl
başından itibaren ertelenmesi istenen bu kanun 
yürürlüğe girmiş ve mükellefler maaşlarını, üc-

I retlerini zamlı olarak almaya başlamışlardır. 
; .Yürürlüğe giren bir kanunun ertelenmesi bahis 
i konusu olmamak lâzımgelir. Bir kere psikolojik 
> bakımdan ücret ve maaşlarını zamlı alan kimse-
' lerin üzerinde kanunun erteleniş şeklinde yeni-
i- den tatbikine başlanması aksülâmel meydana 
\ getirir. Bu mükellefle Maliye ve Hükümet ara-
I sındalki münasebetleri oldukça sarsacak bir ak-
; sülâmel doğurur. Bu bakımdan da kanunun 
; bundan sonra ertelenmemesi gerektiği kanaa-
j tindeyim. Madem ki, geçim indirimlerini yük-
\ seltmek muafiyet haddini yüksel tim ek suretiyle 
| mükelleflere böyle bir hak tanınmıştır. Şimdi 
!. sadece bütçe açığının kapatılması ve dengenin 
I; sağlanması maksadiyle bu ertelemeyi yapıyo-
; ruz, dediğimiz zaman neden dolayı, bu mükel-
; lerlere tanınan hakkın geri alındığını ve bunun 
i haklı esbabı mucibesini de ortaya koymamız ge-
\ rekmektedir. Bu bir borç almak mıdır! Hayır, 
,' borç alma değildir. Bu, hakkı muayyen bir 
!; müddet nezzetmedir, kaldırmadır. Tam mânasiy-
"• le hakkaniyet ölçüleri dairesinde mütalâa edil-
i. diği takdirde borç alma mahiyetinde olması 
;! lâzımgelir; Adalet Partisi sözcüsü arkadaşları-
I mızın mantığına göre. Halbuki böyle bir mahi

yet yoktur. Mükellefin rızası dışında kanunun 
•: bahşettiği ve esbabı mucibesinde mükellefi hak-
; lı gördüğü bir muafiyetten mahrum etmek gibi 
,! ikinci bir tasarruf mahiyetini iktisabetmiş bu

lunmaktadır. 
Bu itibarla Y.T.P. grupu gene bu kanuna 

; kırmızı oy verecektir. 
Hürmetlerimle. 

!; BAŞKAN — C.H.P. grupu adına Sayın 
Coşkun Kırca., raporun aleyhinde buyurunuz. 

\ C.H.P. GRUPU ADİNA COŞKUN KIRCA 
; (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, burada 

benden önce söylenmiş ve bilhassa sosyal ada-
j let anlayışı bakımından ziyadesiyle yanlış oldu

ğuna inandığımız bir iki konuya değinmek ve 
i onları deşmekle iktifa edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, yalnız raporun 
ı dışına çok çıkmayınız. Sosyal Adaletin tarifi 

üzerinde size bir itham vâki olmadığına göre 
'•; onu ayrıca cevaplandırmaya mahal yok. 

C.H.P. GRUPU ADİNA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Merak etmeyin Sayın Başkan, 
raporun dışına da çıkınıyacağım, ithamlara da 
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cevap vermiy-eceğim. Sadece ileri sürülen müta
lâalar muvacehesinde bu kanuna mütaallik şim
di gelen komisyon raporunun niçin reddedil
mesi gerektiğini izah 6deceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuatımıza göre 
asgari geçim indirimi, aylık ve yıllık kazanç mik
tarı ne olursa olsun, herkese seyyanen tatbik edi
len bir indirimdir. Bu böyle olduğu zaman, bu
nun gelir kategorileri bakımından fertler üzerin
deki tesiri nasıl ölçülmek icabettiğidir? Muhte
rem Maliye Bakanı ve Sayın Komisyon Sözcüsü
ne burada Marijinalizmin neleri icabettirdiği ko
nusunda bir konferans vermek niyetinde değilim, 
kendileri bunu benden daha iyi bilirler. Yalnız 
bâzı hususları muhterem halkımızın açıkça ve iyi 
anlıyabilmesi bakımından açıklamakta da fay
da vardır. Bu ertelenme reddedildiği takdirde, 
dört çocuklu, evli bir vergi mükellefinin yılda 
6 550 liralık, ayda 540 liralık geliri tamamiyle 
vergi dışında kalacaktır. Yine bu ertelenme red
dedildiği takdirde ayda bin, yılda 12 bin lira ka
zanan bir vergi mükellefinin vergi dışı olacak 
kazanç miktarı, gelir miktarı global gelirinin yüz
de 54 ünü teşkil eder. Buna mukabil ayda 
100 "000 lira, yılda 1 200 000 Tl. kazanan bir 
vergi mükellefinin, bu ertelenme reddedildiği tak
dirde vergi dışı kalacak olan geliri, umum geli
rinin sadece binde dördüdür. Ayda 1 000 lira 
kazananın, ertelenmeyi reddettiğiniz takdirde 
vergi dı>şı bırakacağınız geliri, toplam gelirinin 
yüzde 54 ü olduğu halde ayda yüz bin lira ka
zanan bir kimsenin bu ertelenmeyi reddettiğiniz 
takdirde vergi dışı kalacak olan geliri toplam ge
lirinin sadece binde dördü kadardır. Görülüyor 
ki, bu ertelenmenin reddedilmesi işte bu yönden 
az kazançlı gelir kategorilerine mensubolan va
tandaşlar lehinedir. Ne kadar az kazanıyorsa
nız, bu ertelenme reddedilir ve asgarî geçim in
dirimi artışı uygulanırsa, toplam gelirinizin o ka
dar büyük bir kısmı vergi dışında tutulmuş olur. 
Ne kadar çok kazanıyorsanız aslında aynı mik
tarda mutlak rakam olarak indirimden istifade 
edeceğiniz için umumi gelirinizin asla o parayı 
kazanan çok yüksek gelir kategorilerinde yer alan 
zengin kişileri müteessir etmiyecek ölçüde ve bin
de 4 ü ve hattâ daha azı vergi dışı kalmaktadır. 
Görüyorsunuz ki, aslında bu 400 milyon liralık 
finansman açığını kapatmak maksadiyle sağlan
ması düşünülen tasarruf mu yoksa munzam ge
lir mi bunun, iktisadi tesir bakımından fark yok-

; tur. Aslında düpedüz az gelirli vatandaşlarımızın 
sırtına yüklenecek bir mükellefiyettir. 

j Şimdi, muhterem arkadaşlarım; Sayın Kırbaş-
; lı arkadaşımız burada çok ilgi çekici sözler söyle-
- diler, ezcümle yanlış not etmediysem dediler ki, 
î «Bu âmme hizmetlerine bir nevi katılma payıdır». 
\ Mesele de zaten buradadır. Sosyal adalet icap-
- larına en aykırı hareket eden Hükümetlerin da-
: hi bir ölçüde âmme hizmetlerini yerine getirdik-
i leri malûmdur, bilinir. 

Sosyal adalet icaplarına uygun hareket eden 
i Hükümetler, âmme hizmetlerine katılma payım 

alırken az gelirli vatandaşların üzerine değil, çok 
; gelirli vatandaşların üzerine vergi yükünü te-
• merküz ettirmeye gayret eden Hükümetlerdir. 
; Âmme hizmetlerini, sosyal adalet icaplarına gö-
i re yapmak istiyen bir Hükümet, aslında âmme 
i hizmetlerini hem daha fazla köylü gibi, işçi gibi, 
i gecekondu sakini gibi az gelirli vatandaşlara tev

cih etmek mecburiyetindedir. Hem de bu az ge-
•' lirli vatandaşlara tevcih etmek mecburiyetinde 
| olduğu bu âmme hizmetlerinin finansmanını da 
i yine az gelirli vatandaşlardan değil, fakat yük

sek gelirli vatandaşlardan temin etmek mecburi-
; yetkidedir. (Sağdan, alkışlar.) Aslında sosyal 
; adalet anlayışı işte budur. Yoksa hem az gelirli 
i vatandaşa vergi yükünü yüklet ve ondan sonra 
i ona git çeşme yapıyorsunuz, (A. P. sıralarından 

neden o kadar çok bağırıyorsun, sesleri.) İyi an
laşılsın diye, anlamıyanlar var. Çeşme yapılıyor, 
su yapılıyor. (A. P. sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 

' C. H. PARTİSİ GRUPU ADINA COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Çeşme yapılıyor, su yapı
lıyor, bizim iktidarımız zamanında yapılan çeşme, 
bizim iktidarımız zamanında yapılan su, bizim ik
tidarımız zamanında yapılan okul bundan evvel 
her hangi bir iktidar devrine nasibolmamış de
recededir. Bunu rakamlar gösteriyor, ben söyle
miyorum. Muhterem arkadaşlarım, bir yandan 
köye, işçiye, gecekonduluya gidecek, size hizmet 
getiriyoruz, yol getiriyoruz, su getiriyoruz, çeş
me getiriyoruz diyeceksiniz. Ondan sonra suyu, 

; çeşmeyi, yolu yapmak için yine onun kesesine el 
uzatacaksınız. Sosyal adalet anlayışı bu değildir. 
Sosyal adalet anlayışı hem köylüye, işçiye, gece
kondu sakinine âzami ölçüde su getirmek, çeşme 
getirmek; okul yapmak, yol yapmaktır, ama bu
nun masrafının yükünü onlardan değil zengin va-

— 710 — 



M. Meclisi B : 44 11 . 2 . 1966 O : 1 

tandasl ardan çıkartmaktır. İste bu sebepledir ki, 
sizler hakikatte aldığınız reylere uyan bir parti 
değilsiniz. Sizler bu reylerin sahiplerini aldatmak 
yolundasınız. İşte biz bunu millete açıklamak 
mevkiindeyiz. Bu sebepten dolayı külliyen bu 
kanunun al ey hin deyiz. 

•Ayrıca şunu belirtmek isterim. Kanun tek
niği bakımından muhterem Hükümet ve Komis
yon şu hususu fark etmelidirler ki, bu kanunla 
tadil etmek istedikleri 202 sayılı Kanunla tadil 
edilmiş olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
5 nci geçici maddesi şu anda yürürlükte değil
dir. Binaenaleyh, Hükümet şu hayalin peşinde
dir. Resmî Gazetede bir kanun neşredilecek, yü
rürlüğe girecek ve bu suretle o anda yürürlükten 
kalkmış olan bir kanun maddesi değiştirilmiş ola
cak... Yürürlükten kalkmış olan bir maddeyi de
ğiştirmek mümkün değildir. Bu bakımdan, böyle 
bir kanun çıktığı anda asla, idarece uygulanması 
mümkün değildir, keenlcmyckûn ve mutlak but
lanla bâtıldır arkadaşlar. (O. H. P. sıralarından, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, raporun le
hinde, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Halk Partisi Grup Sözcüsü arka
daşımızı dinlerken acaba dedim bu kanunu ilk 
defa bir Adalet Partisi Hükümeti Meclislerin ve 
milletin huzuruna getirseydi kendisini yırtarak 
bağıran bu arkadaşım burada ne hale düşecekti, 
onu merak ettim. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanun Anayasaya ay
kırıdır dedi, bir arkadaşım. Şimdi «Anayasaya 
aykırı» lâfı o kadar bayatladı ki Anayasaya ay
kırı hareketler dahi Anayasaya uygun mütalâa 
edilmeye başlandı. Zira... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Onu siz yapıyor
sunuz. 

BAŞKAN —• Sayın Soycr müdahale etme
yiniz.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Doktorun 
hastalığı nüksetti yine. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Ben sizin halleri
nizi bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, çok rica ederim, 
resmiyete koymıyalım. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi aziz 
arkadaşlarım, bir hareketi Halk Partisi Grupu 
yaparsa mubah, Adalet Partisi Grupu yaparsa 
günah. 

Şimdi işin hulâsası bu: Şu kanun bu Mecli
sin huzurunda günlerce müzakere edildi. O za
man ben de bu kanunun aleyhinde konuşmuş
tum. Fakat işin garibi odur ki, şimdi de lehinde 
konuşuyorum. (C. H. P. sıralarından yaşa, ses
leri) Ya işte bu gerçeğe indiğimiz zaman haki
katlere indiğimiz zaman, dâva meydana çıkacak
tır. Neden böyle oluyor? Neden ben dün aleyhin
de konuştuğum bir teklifin, bugün lehinde ko
nuşur bir duruma geliyorum. Neden ımensubol-
duğum grup ve onun Hükümeti böyle bir kanu
nu huzurunuza getirmek sıkıntısı içerisinde bu
lunuyor, bunları izah edelim. Plânı kim yaptı, 
bunun şeref müdafii olarak kendisini ilân eden 
kimdir? Bizden evvelki iktidar. Bunun finansma
nını, bunun çarelerini arayan kimdir?.. Onlar. 
Vergi reformlarını getiren kimdir? Onlar. Şu ka
nunu getirmek suretiyle 450 milyon lirayı plâ
nın finansmanı için ortaya koyan kimdir? On
lar. Onlar, mucidi olduklarını iddia ettikleri 
Plânlama Teşkilâtının bütün meselelerini müda
faa ederler, ama kendi günahlarını tescil eden 
bir konu geldiği zaman ona sahibolmazlar. İşte 
kâra ortak zararı reddeden teşekküller samimî de-. 
ğildirler. (A. P. den alkışlar) 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, evet bu kanun ha
talı kanundur. Bu kanunla vatandaşın asgari ge
çim indiriminden bâzı, 13 ilâ 35 lira arasında pa
ra kesilerek Devlet bütçesine irat kaydediliyor, 
bu da gerçektir. Bizim huzurunuza getirdiğimiz 
şu bütçe, Adalet Partisi Hükümetinin arzuladığı 
rengi taşımamaktadır. Bu da gerçektir. Neden? 
Sizin yaptığınız plânı tahakkuk ettirmek mecbu
riyetinde oluşumuzdan... O zaman sözcümüz bu
rada ne dedi? Plânlar beş senelik olmasın, dört 
senelik olsun. Seçim devrelerine göre tatbik edil
sin. Günahı ve sevabı o iktidarın üzerine olsun 
dediği zaman kabul etmediniz. İşte sizin kurdu
ğunuz bir nizamı o plân devresinin sonuna ka
dar tahakkuk ettirmek talihsizliğine düşen bir 
iktidar, istemediği halde bu kanunu çıkarmak 
zorunda kalıyor ve o iktidara mensubolan ben 
arzulamadığım halde bu kanunun, yalnız bütçe 
açığını kapatmak ve yalnız plânın tahakkukunu 
sağlamak finansmanını temin etmek için, arzula
madığım halde bu kanuna rey vermek durumun
da kalıyorum. 

İşte gerçekler buradan geliyor, temeline ba
kalım. O zaman burada neden sevgili arkadaşla-
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rım çıkıp da bu kanun Anayasaya aykırıdır de
mediler? Neden şimdi Anayasaya aykırı oluyor. 
Sen çıkaracaksın, sen tatbik edeceksin, sen vatan
daşın kesesine el atacaksın, sen o vatandaşa vergi 
yükliyeceksin, günah olmıyacak, senin yaptığını 
tekrarladığım zaman senin bastığın merdivenlere 
ben bastığım zaman günahkâr olacağım. Bu hak
kı kim verdi size?.. Yok beyler... Yok. 

Türk halkı, Sayın Coşkun Kırca'ya hatırla
tırım, Türk halkı aldanan halk değildir. Türk 
halkı dünya siyasetçilerinin dolaştıkları her mem
lekette Türk halkı kadar seviyeli, Türk halkı ka
dar gerçekleri bilen, Türk halkı kadar notunda 
yüzde yüz isabet eden bir halk daha yoktur. 
(Adalet Partisi sıralarından alkışlar) Eğer Türk 
halkı aldanan bir halk olsaydı 10 Ekim seçim
lerinden evvel sizlerin radyolarla, çeşitli vasıta
larla, basınla bu milleti aldatmak istediğiniz 
zaman, kurduğunuz bu düzenleri yıkıp sizin bü
tün kalkanlarınızı devirip iradeyi tecelli ettire
mezdi, arkadaşlarım. (Adalet Partisi sıralarından 
alkışlar.) (Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından, 
«Lâyık oldunuz.» sesleri) 

Evet gerçekler bazan acı gelir. Arkadaşlar, 
bu bir görüş meselesidir. Neden itiraz ediyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz ar
kadaşlar, bu rapor üzerinde açılmış bir müzake
redir. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bakın bizden 
evvel konuşan arkadaşlar birçok şeyler söyledi
ler, biz dinledik. Hattâ öyle oldu ki, kürsüden 
Sayın Reşit Ülker, mensubu olmakla şeref duy
duğum Cumhuriyet Halk Partisi, dedi. Bunu bu
rada söyledi. Ben de diyorum ki, mensubu olma
makla şeref duyduğum Cumhuriyet Halk Par
tisi bunu yapıyor da biz niçin böyle yapmıya-
lım?.. (Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Ne ise efendim, herkes kendisi 
şeref duysun. Bırakın bu meseleleri. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Misal olarak 
söylüyorum. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, Yeni Türkiye 
Partisi sözcüsü aziz arkadaşım müspet, genel gö
rüşmesi itibariyle bende müspet intiba bırakan 
bir konuşma yapmıştır. Tabiîdir ki, o partinin 
başında bulunan Sayın Ekrem Alican, Plânlama
nın uzun zaman yükünü çekmiş, kendisi ihtisası
na hürmet ettiğimiz bir maliyecidir. O arkadaş

larım da biliyor ki, kendi liderlerinin tuzu var
dır bu aşın içerisinde. Bu plânın finansmanı 
için bu para lâzımdır. Eğer Adalet Partisi hü
kümetleri kendi rengini taşıyan bütçeyi ortaya 
koyduğu gün böyle bir konu huzurunuza gelirse 
ona evvelâ karşı koyacak olan bu halkın hakiki 
temsilcisi (sol tarafı göstererek) işte bu arkadaş
lar olacaktır. 

ORHAN BİRCİ T (İstanbul) — Biz neyiz? 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sizler de ha

kiki temsilcisiniz ama bu kürsüde halkı inkâr 
etmiyen insanlar için söylüyorum bunu, halkı in
kâr edenler için değil. 

Şimdi Yüce Senato bunu enine boyuna ince
lemiş, o kadar incelemiş ki büyük bir gerçeğe 
varmış; maddelerine inmeden reddetmiş; büyük 
netice. Ama aynı arkadaşlarım, Yüce Senatonun 
başka teklifleri reddedildiği zaman, Yüce Sena
tonun bu büyüklüğünü itiraf etmezler bu kürsü
den. Burada da kâra ortaktırlar. İşte bu parlâ
mento içinde kâr ve zarara ortak olmaya alışa
cağınız güne kadar bu parlâmento içinde Türk 
halkının her şeyi bilerek yaptığını kabul edeceği
niz güne kadar, bu parlâmento içinde işinize gel
diği zaman, biz basınca Anayasaya, Anayasayı 
sevmek olacak, siz basınca çiğnemek olmıyacak. 
Bu nasıl ölçüdür? Olur mu böyle şey. Kanunu 
sen çıkaracaksın Anayasanın müdafii olacaksın 
aynı kanunun virgülünü dahi değiştirmeden ben 
çıkardığım zaman Anayasa çiğnenmiş olacak. 

Ondan sonra da Anayasa çiğneme lâflarını 
ele almak suretiyle başka neticeler arzu edecek
siniz... Yok, o da yok... O da yok arkadaşlar. Bu 
milletin huzuruna çıkıp, bu kürsüden, bizim za
manımızda en çok okul yapıldı, en çok su yapıl
dı, en çok hizmet edildi diyeceksin, ama devri ik
tidarında Çubuk Barajından başka baraj yapmı-
yacaksm, ondan sonra samanlığa vergi koyacak
sın, varlık vergisi koyacaksın vatandaşları süre
ceksin, her türlü ezayı cefayı yapacaksın, her 
türlü işkenceyi yapacaksın, sonra da kalkıp yol
dan, dâvadan bahsedeceksin. Bu da yok beyler! 
Burada samimiyet konuşacak, burada realiteler * 
konuşacak. Burada böyle nutuk çekerek, hele he
le seçimin ertesi günü yatırım yapmaya başlıya-
rak «ey çıplak vatandaşım, senin cebinden para
nı alıyorlar, sefil işçi kardeşim, emekçim, ırga
tım» diye diye onlarla alâkar olmadığı halde, 
istismar etmene Türk halkı müsaade etmiyecek-
tir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Nitekim 
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Türk halkı aldanmamıştır. İşçiyim diye huzuru
na gelen, çiftçiyim, diye huzuruna gelene senin 
haklarını koruyacağım diye huzuruna gelene lâ
yık olduğu şekilde bir değer vermiştir. O işin içi
ne girmiştir. Kendi arasından kim çıkıyorsa ken
di kesesinden bunu almasına rağmen onun der
dine kim merhem sürüyorsa Türk halkı onun ya
nma gitmiştir. Ve onun yanma gideektir. Bura
daki konuşmalar, buradaki «Türk halkım alda
tıyorsunuz, aldığınız reyleri verenleri aldatıyor
sunuz?» demeler asla ve kat'a Türk halkının mü-
himsiyeeeği konular değildir. Türk halkının içi
ne girmeyi öğreneceksiniz, Türk halkının dertle
rini eğilmeyi öğreneceksiniz. Türk halkiyle bera
ber onu öğreneceksiniz, o zaman Türk halkı sizi 
lâyık olduğunuz yere kadar götürecek ve belki 
bizi de sizin oturduğunuz muhalefet sıralarına 
götürecektir. (Sağdan «yakında» sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Keşke, isti
yorum sizin o hizmet seviyesine geldiğiniz günü 
gördüğüm zaman ben muhalefeti şeref olarak ka
bul edeceğim. 

Sevgili arkadaş]arım, şimdi bu Erteleme Ka
nunu Büyük Meclisçe görüşülmüş ve çeşitli 
Parlâmento taktikleri yapılmış, fakat buna rağ
men 'kanunlaşmış Meclisimizce.. Senatodan ge- : 

ri gelmiş. Büyük Meclis uzun müzakere ve tar
tışmalardan sonra varmış olduğu gerçeği Plân 
Komisyonu bir defa daha tescil etmiş. Diyor ki, 
Meclisimizin birinci müzakeresinde kabul ettiği 
hususlar aynen varittir. Bu bakımdan bu ka
nunun çıkması lâzımdır. Bu kanun tatbik edil-
ımiş de ondan sonna gelmiş, ölü bir kanunu di- : 
riltmiş... Kanun ne zaıman huzurunıuzia gelmiş? 
Tatbik tarihinden çok evvel huzurumuza geldi. 
Senatoda beklemiş. Zaten bütün meseleler bu 
Senatoda bekleme devresi yok mu? İşte bizi za
ten çıkmaza götüren budur. Orada bekliyor, bu 
•müddet içerisinde kanunun tatıbiki zamanını ; 
geçiriyor, bunda aslında Hükümetin getirmiş ^ 
olduğu tarihe bakmak lâzımdır. Hükümet za
manında getirmiş, Meclisten tam zamanında 
geçmiş, Senatoda reddedilmiş, Komisyonumuz 
tekrar ısrar ediyor. Meclis geçen seferki kara
rını devam ettirecektir. Bu karar, plânı yaptı
ğını iddia edenlerle, plânın finansmanını temin ; 
ettiğini iddia edenlerin de müdafaa edecekleri 
bir karar olmalıdır. Yok eğer bu kanun redde-
di'Mrı, bütçeden 450 milyon lira çıksın, bütçe . 

açık versin, Hükümet, yatırımlardan bunu kes
sin, hizmeti köylüye götürenlesin, köylü de hiz-
•meti görmeyince A. P. ne kızsın, oradan da biz 
beş - on rey alırız diyorsanız bu millet o hiz
meti görmemesine rağmen de yine kararında 
musir kalacaktır. Çünkü bugün imkânsızlıklar 
içinde bulunsa dahi A. P. Hükümetinin kendi
sinin yanında bulunduğunu yarın imkânlar doğ
dukça kendi rengini taşıyan bütçeler, kendi 
rengini taşıyan plânlar yapıldıkça hizmetlerin 
ona kavuşacağını bilmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi ben huzurunuz
dan ayrılıyorum. (Gülüşmeler.) Ayrılırken de 
şunu ifade edeceğim. Teknik mevzularda, ra
porun bazan dışına kaymalar oldu beyanlarım
da. Beni oraya götüren, burada sanki bundan 
12 hafta evvel seçimden çıkmış bir Meclis de
ğil de 12 hafta sonra seçime girecek bir Mecli
sin grup sözcüsü konuşur gibi büyük bir heye
can içinde vatan nutku çekilmesi dolayısiyle 
müdafaa sadedinde beyanda bulunmak mecbu
riyetinde kaldım. Eğer böyle beyanlar devam 
ederse, böyle konuşmalar devam ederse, müda
faa hakkımız ve her konuşmaya aynı ölçüde ce
vap verme hakkımız üzerimizde baki kalmak 
şartiyle hepinizi saygı ile selâmlarım. (Soldan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına ra
porun aleyhinde Sayın Kemal Aytaç, buyurun 
efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KEMAL AY
TAÇ (Muş) — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki asgari geçim indirimini erteliyen tasajı 
tekrar huzurumuza, Senatoda kabul edilmeme
si sebebiyle getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu ertelemenin geçen iktidar zamanında da 
getirildiğini bellibaşlı sebeıbolarak ileri süren 
bugünkü iktidarın tutumu asla tasvibedilemez 
ve bu gerekçe gerekçe olamaz. Eski iktidarın 
da bu ertelemeyi yapmakla hata işlediğine kaa-
niiz. 

Şayet bütçe imkânları, Hükümeti 400 mil
yonluk bir gelire ihtiyaç hissettirmekte ise bu
nun yolu sosyal adalete aykırı olan bu Erte
leme Kanununu getirmek olmamalıdır. En az 
geçim indirimi miktarında - geçim indirme mik
tarı da yüzde yüz gerçeğe aykırıdır - tesbit edi
len bu miktarla hiçbir ailenin geçinmesine im-
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kân yoktur. Hal böyle iken artan fiyatların acı 
tesirinden kurtulmaya çaba ariyan orta sınıf 
ve fakir halktan vasıtalı olarak böyle bir ver
ginin alınması, vergi adaletine uygun olmamak
la beraber, üstelik ağır olan bu yükü fakir hal
kın bir kat daha sırtına yüklemiş olacaktır. 

Hükümet için mutlaka gelir sağlanması ge
rekiyorsa böyle dolaylı yoldan hakikaten zam 
getirmek değil çok kazanandan çok vergi al
ma yoluna giderek bunu açıkça söylemek ve o 
yolda teklifleri getirmek daha faydalı ve sa
mimî olur kanaatindeyiz. 

Erteleme Kanununun müdafaasını yapanlar 
bu 400 milyonluk gelirle fakir halka hizmet 
götürüleceğini, orta sınıf halkın, amme hizme
tine, yatırımlara katılacağını beyan ediyorlar. 
17 milyarlık bir bütçe içinde dâva 400 milyon
luk orta sınıf ve fakir halktan vergi almak yo
lu ile yatırım yapmak değil, bu 17 milyar lira
lık bütçe içinde cari masrafları kısmak sure
tiyle bu 400 milyon liralık geliri sağlamak el
bette mümkün olur. 

Biz bütçeyi tetkik ettik, bunu o zaman da 
arz edeceğiz. Bütçeye öteden beri hâkim olan 
bir unsur vardır, o da lüks, israf ve safahattir. 
Bu 17 milyar liralık bütçede asgari 4 milyarı 
bunun lüks ve israftır. Bunları ayrıca bütçe 
görüşmelerimizde izah edeceğiz. Ancak Y. T. 
P. li arkadaşım Sayın Emre'nin görüşleri haki
katen bizim görüşlerimizin aynıdır. Bu itibarla 
kendisinin fikirlerine iştirak ederiz. C. K. M. P. 
olarak bizim sosyal adalete uygun olmıyan, 
plâna uygun olmıyan ve bugünkü gerçeğe uy
gun olmıyan bu kanuna müspet oy veremiye-
ceğknizi arz eder, hepinizi saygılarımla selâm
larız. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bahis 
mevzuu rapor üzerinde şimdiye dek Sayın Reşit 
Ülker, Sayın Faik 'Kırbaşlı, Sayın Süleyman 
Arif Emre, Sayın Coşkun Kırca, Sayın İhsan 
Ataöv ve Sayın Kemal Aytaç arkadaşlarımız 
konuşmuşlardır. Yeterlik önergesi gelmiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adına 
söz istiyorum. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya koy
madan evvel Komisyon Sözcüsü ve Sayın Mali
ye Bakanına söz vereceğim, onu takiben sırada 
T. İ. P. Grupu adına söz almış bulunan Sayın 

Şaban Erik'e söz vereceğim. Sıra bu şekilde dü
zenlenmiştir. Şayet yeterlik reddedilirse o za
man sıra zatıâlinize gelecektir Sayın Kırca. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü olaraık bu
yurun Sayın Bayar. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, 
Erteleme Kanununun bundan evvel Yüksek He
yetinizde, yüksek huzurunuzda müzakere edi
lirken söylenen ve âdeta artık malûm hale ge
len beyanlarından farklı olarak bu celsede Sa
yın Reşit Ülker arkadaşımızın pek ehemmiyet 
atfettiği bir husus yeni olarak zikredilmiş bu
lunmaktadır. Sayın Ülker'in ve bilâhara Kırca 
arkadaşımızın ifade ettiklerine göre erteleme
ye mevzu olan 220 sayılı Kanun kadük olmuş
tur, bu kanun ölmüştür. Bu zemine dayanan bir 
erteleme Anayasaya mugayyirdir. Kamın olma 
haysiyetinden mahrumdur. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet öyledir. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-

YAR (Devamla) — Senatoda da böyle söylen
miştir ve burada yeni olarak söylenen husus 
da bu oldu. Şimdi sevgili arkadaşlarım, 193 sa
yılı Kanunu dahi bir kenara itiniz. Kadük ol
muş dedikleri, bu vesile ile ölmüş telâkki ettik
leri bu kanuna bu vesile ile bir sefer daha eğil
mekte fayda vardır. Sevgili arkadaşlarım, Sa
yın Reşit Ülker'in beyanı hilâfına 220 sayılı 
Kanun ölmüş değildir. Bu kanunun erteleme ile 
alâkalı maddesinde dahi bu maddenin bünye
sinde dahi hayatiyeti hâlâ bâlki kalan fıkralar 
ve bendi er vardır. Şimdi aynen okuyorum. Ya
ni ölmüş dedikleri, mâruzâtları arasında def
ne hazırlandıkları kanuna bakın. Ertelemeye 
mütaallik hükümlerinde dahi, arz ettiğim gibi 
hayatiyet ifade eden fıkralar ve bendler var. 
Meselâ, 220 sayılı Kanunla tadil edilen, erte
lenen asgari geçim indirimleri münasebetiyle 
değerli Halk Partili arkadaşlarımın büyük 
önem atfettikleri bir yeni fıkra ithal olunmuş
tur. Geçen celsede manzurunuz olduğu üzere iş
çilere bu ertelemeyi ııygulamıyan bir fıkra ek
lenmiştir bu 220 sayılı Kanunla, - bunu son de
rece ehemmiyetli bir lisanla üzerinde durarak 
beyan ettikleri için ifade ediyorum - bu fıkra 
meridir ve geçici maddeyi tadil eden madde
nin içindedir. Hayatiyeti vardır. Balkın aynı 
maddenin (B) bendine. (1965 takvim yılında 
elde edilecek kazanç ve iratlar ile 1965 yılında 
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elde edilecek ücretler ve 1965) ilh. devam edi
yor. Yani 1965 yılında elde edilecek kazanç ve 
iratlar nıe zaman vergilendirelecektir ? Mükel
leflerin 1966 Martında beyanlarına atfen ver
giye tabi tutulacaktır. O halde (B) fıkrası da 
mer'idir. Hele hele muhterem arkadaşlarım, 
(C) fıkrası daha da enteresandır. (C) fıkrası 
münhasıran 1966 da tatbiki gereken bir hüküm 
getirmektedir. O halde sevgili arkadaşlarım, bu 
kanunu ölmüş bir kanun addetmeye imkân yok
tur. Bizzat ertelemeyi mümkün kılan madde
nin içinde dahi hayatiyeti devam eden, bu 
strüktürü içimde, bünyesi içinde dahi hayatiyeti 
olan fıkralar ve maddeler vardır. O itibarla ka
nunu ölmüş telâkki etmenin yanlış bir muhake
me neticesi varılmış bir hüküm sayılması ge
rektiği kanaatindeyim. 

Şimdi, hattâ 220 sayılı Kanunu arkadaşla
rım, mülga telâkki etseniz, ıner'i kabul etme
seniz 19.3 sayılı Kanun var. Şimdi müzakeresi
ni yapmakta olduğumuz tasarı zaten 193 sayılı 
Kanuna atıf yapmaktadır. 193 sayılı Kanunun 
geçici 5 ve 6 ncı maddelerini ertelenmeye tabi 
tutmaktadır. O kanun da halen meridir, haya
tiyeti muhafaza edilmektedir. 

Kaldı ki sevgili arkadaşlarım, AtaÖv arka
daşımızın da ifade ettiği gibi aslına bakarsanız 
Hükümet bu kanunu rner'i olması gerekli tarih
ler arasında getirmiş ve bilâhara Senatoda ma
lûmunuz olduğu veçhile vâki gecikme ile erte
lemenin tatbiki gereken tarih açılmıştır. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, bir diğer ehemmiyetli 
saydığım hususa işaret ederek huzurunuzdan 
ayrılmak istiyorum. Değerli Halk Partili arka
daşlarımızın son derece ehemmiyet atfederek 
üzerinde durdukları husus, biz 220 sayılı Ka
nunla bu ertelemeyi yaptık, ertelemeyi biz yap
tık ama erteleme ile birlikte reform tedbirleri 
getirdik. Bu reform tedbirleri meyanında va
tandaşa birtakımı imkânlar birtakım kazanç
larını artıracak imkânlar getirdik. Bu meyan-
da bunları da yaptık. Sevgili arkadaşlarım bu 
neyi değiştirir. Yani asgari geçim indirimlerini 
ertelediniz, fevkalâde selis ifadelerle müdafaa 
ettiğiniz az gelirli vatandaşlarımızın geçim 
şartlarında bir değişiklik husule getirmediniz, 
hattâ Reşit Ülker arkadaşımızın dediği gibi 
bizim bu reform tedbirlerimizde 5 - 6 milyar 
civarında olan vergi miktarları 12 milyaıa çık
tı. Bir bakıma, oraya gelmek istiyorum, zaten 

I reform dediğiniz kanunların, çoğu Sayın Ülker, 
daha doğrusu bunların içinden ikisini reform 
telâkki etmek mümkündür, ama reform saydığı
nız kanunların kâffesi; ben bu reform komis
yonlarında çalışmış, bir arkadaşınız sıfatiyle 
söylüyorum, vergi mevzuatında ve vergi anla-

I yışmda yeni bir reform getirmek şöyle dursun, 
o zamanda plânı finanse etmek imkânları ba
kımından daha çok fiskal mahiyet taşıyan ka
nunlardı, daha çok fiskal mahiyet taşıyor idi. 
O itibarla ben onu getirdim, o zaman diğerini 
erteledim, diyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım bu 
neyi değiştiriyor, hangi neticeyi değiştiriyor1? 
Şimdi hararetle müdafaa ettiğiniz şu kanunla 
insanların cebine getirilmesi mümkün miktar
ları koyabildiniz mi1? Olmadı. 

Ama ben ayrıca şunu söylemek için bu nok
taya bilhassa geldim. Fakat .şu erteleme kanu
nunun finanse ettiği husus 1966 bütçesindeki, 
Allah kısmet ederse, Pazartesi günü önümüze 
gelecektir, yeni bir imkân getirmektedir, bilhas
sa az gelirli vatandaşlarımıza. Geçen seferde 

^ söyledim bunları - 1966 bütçesi Personel Ka
nunu ile dar gelirli vatandaşlarımız için bu ka
nunun getirdiği miktarların çok daha ötesinde 
gelirlerini artıracak yeni imkânlar getirmekte
dir. O halde bu hususu da ehemmiyetle dikka
tinize arz ederek huzurunuzdan ayrılıyor ve 
saygılarımı sunuyorum. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Soru soraca
ğım. 

BAŞKAN — Peki; yeterlik önergesi kabul 
edilmezse o zaman sorarsınız. Çünkü, yeterlik 
sorulara da şâmildir. Yeterlik önergesi aley
hinde Sayın Soyer söz istemişti. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Muhterem Başkan, 

Muhterem arkadaşlarım, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sa

yılı Kanunla değiştirilmiş olan geçici 5 ve 6 ncı 
maddeleriyle tesbit edilen en az geçim ve götürü 
gider indirimi miktarlarının iki yıl ertelenme
sini öngören bu tasarı, bildiğiniz gibi Yüksek 
Meclisinizce kabul ve tasvibedilmiştir. Cumhu
riyet Senatosunda yapılan müzakeresi netice
sinde tasvibinize mazhar olan tasarı reddedil-
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re edilmiş ve komisyonca Cumhuriyet Senato
sunun ret kararı benimsenmemiş ve tasarı tek
rar müzakere ve bir karara varılmak üzere Yü
ce Meclisinize sunulmuştur. Şahısları ve grup
ları adına tekrar görüşlerini açıklamak imkâ
nını bulan muhterem milletvekillerini dikkatle 
dinledim, tenkid ve mütalâaları kısa olarak şu 
maruzatımla cevaplamak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu tasarı neden huzurunum getirilmiştir t 

Sebep açıktır. 193 sayılı Kanunun yürürlüğe ko
nulduğu tarihte en az geçim ve götürü gider in
dirimlerinin bu kanunun geçici 5 nci ve 6 ncı 
maddeleriyle düşük miktarda tatbiki yoluna 
gidilmesinde Millî Birlik Hükümetini o zaman 
tazyik eden sebep ne ise, C.H.P. sinin geniş bir 
şekilde katıldığı 2 nci koalisyon Hükümetinde 
Maliye Bakanı olan selefim Sayın Melen'i, in
dirimlerin daha 2 sene müddetle aynı düşük 
ölçüler içerisinde tatbikine ve 202 sayılı Kanu
nun tedvinine icbar eden sebep ne ise, bugün 
bu tasarıyı huzurunuza bizi getirmeye icbar 
eden sebep ne aynıdır. Yani finansman ihtiyacı
dır ve 1966 yılı uygulama programının tasvibine 
uyularak 1966 malî yılı bütçesinin takriben 400 
milyon liralık bir finansman kaynağının mes
nedi olarak Yüce Meclisinizin tasvibine arz edil
miştir. 

Burada Sayın Reşit Ülker'e üzülerek bir ce
vap arz etmek istiyorum: Sayın Ülker zannedi
yorum belki de zühul ettiler, Devlet Plânlama 
Teşkilâtına rapora konulmak üsere fotonun taz
yikle koyduğunu zannederim ifade ettiler. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı sorumluluğunu 
vazifesinin hududunu salâhiyetini icrasını, ken
disinin kuruluşunu sağlıyan kanundaki amaçlar
dan ve gayelerden alır. Bu itibarla bu şekilde
ki bir ithamla esasında büyük bir kısmı zaten 
Yüksek Plânlama Kurulunun ken<ti bünyelerin
deki daire Başkanlarından olan bir teşekküle 
bir Maliye Bakanının bir HüMmetin velevki 
her hangi bir şekilde mülâhaza ite alsa dahi bir 
tazyik yapmaayna ve Eleklerini [kabul ettirme
sine, imkân yoktur. Bu doğrudan doğruya bu 
teşkilâtın bünyesine açıkça bir hakarettir. 

Garip olan taraf, 202 sayılı Kanun taaarı-
SOJÛÛ o üamaoida müzakeresi aırasonda., ağızla- I 

rıjM 9@w&$n% bir tek kelime konuşmıyan ve 
en az geçim ve götürü gider indirimlerinin dü
şük niahette tatbikatında ne Sosyal Adalet ilke
leri, m 4e vergi prensipleri hakımırıdau tek 
bir Ettthattr serd etgtiyen bâzı Bay m Milletvekili 
ve Senafcöjr arksda&Unnım bu tasarının müza
keresi ve&üeöiyle âdeta galeyana ve feverana 

| gelmeleri tasarıyı Anayasayı ve sosyal adalet 
ilkesini J^ejjyen ve dar gelirliyi mustaribedea 
bir tatbikat olarak göstermede âdeta birbirle
riyle y$nş hftUne geleleridir. C H. P. sine 
menflukelan mukSerem milletvekillerinin konuş
malarını mazur görmek de eidden çok müşkül
dür. Gariptir, her ne hikmetse, kendileri bu
gün acı acı tenkid ettikleri tasarıyı aynen huzu
runuza getirdiler. Yani 202 sayılı Kanunu çı
kardılar ve en az geçim ve götürü gider indi
rimi tatbikatını düşük miktarlar üzerinden iki 
sene daha uzattılar. Hem de üçbuçuk senelik bir 
iktidarın zaman bakımından olsun, imkân bakı
mından olsun, çalışma ve netice alma bakımın
dan olsun, bütün müsait şartlarına sahibolduk-
ları halde ve vergide reform yapma iddialarına 
rağmen, kendi ifade ve iddialarına göre sosyal 
bünyeyi zedeliyen ve dar gelirliyi mustaribeden 
bir tatbikata gitmekten çekinmediler ye işin 
en tuhaf tarafı da 8 haftalık bir iktidarın Hü
kümetine, bu yolda kendi açık kusurlarını gör-
memezliğe gelerek kusur atfetme yarışı içerisi
ne girdiler. 

Şimdi Susan Coşkun liîbrea'ya soruyorum : 
Anayasaya ive sosyal adelet ilkelerini kendi ifade
lerine göre böylesine çiğnediğini iddia ettikle
rine göre, 202 sayılı kanun tasarısının müzake
resinde, bugün iazlasiyle göstermiş oldukları 
galeyan ve heyecanlarını, feveranlarını, neden 
o zaman göstermediler? Kusura bakmasınlar ga
leyan ve feveranları ile kuvvet vermek istedik
leri fikir ve mütalâalarında şahsi kanaatime gö
re ne samimîlik ve ne de mesnet vardır. (Alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlarım, en az geçim ve gö
türü gider indirİHÜerinin düşük miktarlarda 
tatbikine devamı tazammun eden bu tasan üze
rinde yapılan tartışmalarda üzerinde en ziyade 
durulan hıısııs, bu tatbikatın Anayasa ve sos
yal adalet ilkelerine aykırı olduğu yolundaki 
mülâhazalar olmuştur. Bu bakandan bu konu 
ud inde $mm dwmak& mevjnun kavranüma-
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sı ve bir neticeye varılması için zaruret görüyo
rum. 

Bilindiği gibi Anayasamız vergi yükünün 
vatandaşların malî gücüne göre dağıtılmasını 
ve vergi sisteminin âdil esaslara dayanmasını 
derpiş etmiştir. Bu bakımdan her şeyden evvel 
vergilendirmede sosyal adalet ilkelerinin neler
den ibaret bulunduğunun tesbit ve teşhis edil
mesi ve huzurunuzda takdir ve mütalâlarmıza 
serilmesi lâzımdır. Ne yazık ki, bu mevzuda 
uzun uzun konuşan arkadaşlardan hiçbirisi sos
yal adalet ilkelerinin vergi tatbikatında neler 
olduğunu dile getirmediler. 

Bir vergi sisteminin zamanımızın sosyal ada
let anlayışını tam mânasiyle aksettirebilmesi 
için en azından şu vasıfları haiz olması lâzım
dır : 

1. Vergi umumi olmalı ve içine girmesi ge
reken bütün gelirleri veya bütün mükellefleri 
tam olarak kavramalıdır. Her hangi bir iktisa
di faaliyet dalı veya her hangi bir gelir nev'i 
gerçek ihtiyaç ve zaruretler dışında vergi mua
fiyetinden faydalanmamahdır. Verginin genel
liği prensibini ihlâl eden bütün muafiyetler 
münhasıran sosyal adalet gayesine matuf bu
lunmalıdır. 

2. Vergi yükü mükellefler arasında eşido-
larak dağıtılmalı ve aynı malî iktidarı haiz 
olan mükellef zümreleri arasında genel kaide
ler ve usul yönünden farklılık yaratılmamalıdır. 

Vergi yükünün genel dağılımında muayyen 
gelir nevileri için konulacak istisnalar sadece 
sosyal adalet zaruretlerine dayanmalıdır. 

3. Vergilendirmede belirli kazanç ve irat 
grupları arasında ayırım yapmak suretiyle, 
rizikosu daha fazla olan ve daha fazla emek 
ve gayreti gerektiren faaliyet kollarından elde 
edilen geUrler, diğer gelir nevilerine göre daha 
hafif şekilde vergilendirilmelidir. 

4. Vergi nisbetleri müterakki olmalı ve ge
lir artışı ile paralel olarak bunlara uygulana
cak vergi nispetleri de daha yüksek olmalıdır. 

5. Vergi mümkün mertebe şahsileştirilme-
li ve mükellefin şahsi ve ailevî durumunu na
zara almalıdır. 

6) Vergi uygulamaları, vergi kananları 
ile kurulmuş olan malî mükellefiyetlerin vatan
daşlar arasındaki dağılım dengesini bozmıya-
cak şekilde yürütülmelidir. Bu gaye ile vergi 

sisteminin bünyesinde vergi emniyetini Bağlıya
cak tedbirler yer almalıdır. 

Bu altın ilkeden sadece verginin şahsi ol
ması prensibi ele alınarak, diğer ilkelerin bir 
tarafa itilmesi veya bunlar vergi sistemleri 
içinde sanki tamamen gerçekleşmiş farz oluna
rak sadece verginin şahsiliği ilkesinin bir tat
bikatı olan en az geçim indirimi müessesesi 
ele alınarak üzerinde bu kadar ısrarla durulma
sının mânasını anlamak ve bu mevzudaki fikir
lerini serd eden sayın arkadaşların samimiliğini 
kabul etmeye imkân yoktur. 

Burada şu noktaya tekrar temas etmek ye
rinde olacaktır. Bu tasarı ile güdülen gaye beş 
seneden beri mevcudolan bir tatbikatın kar
şılaşılan bâzı zaruretler (ki, bu zaruretler bun
dan evvelki hükümetler zamanında da görül
müştür.) Dolayısiyle bir müddet daha devam 
ettirilmesi lâzımdır. Beş yılbk tatbikatın esas
larında her hangi bir değişiklik yapılmadığına 
göre ve devam edecek tatbikat beş yıl devam 
eden bir tatbikatın bir mütemmimi olduğuna 
göre, bugünkü vergi sistemimiz Anayasaya ve 
sosyal adalet icaplarına ne dereceye kadar uy 
gunsa bu tatbikat da sosyal adalet ilkelerine ve 
Anayasamıza o derecede uygundur. Şu halde 
eğer Anayasa ve sosyal adalet ilkelerine bir» ay
kırılık varsa beş seneden beri bu tatbikatı de
vam etiren Hükümetin icraatına bir tenkid ola-
rak kabul etmek lâzımdır. Sekiz haftalık bir 
Hükümetin icraatına değil. 

Muhterem milletvekilleri, tasarının sosyal 
adalet ilkelerine aykırılığı hususunda ileri sü
rülmüş olan tenkid ve mütalâalara karşı görüş
lerimi bu suretle arz ettikten sonra, şimdi mü
saadenizle, konunun aydınlanmasına ve zihin
lerde hâsıl olacak tereddütlerin ve istifhamla
rın dağılmasına yardım edecek bir hususu da 
açıkbyacağım. Dar gelirli vatandaşlarımız bu 
tatbikatla mağdur edilmektedir şeklinde daima 
ileri sürülen bir tenkiddir. 

İleri sürülen bir tenkid de bu tasarının der
piş ettiği erteleme dolayısiyle işçilerin ve genel 
olarak dar gelirlilerin ezilecekleri yolunda ya
pılan iddialardır. Şimdi size bir misal arz ede
ceğim. 

Şimdiye kadar mer'i olan mevzuata göre: 5 
çocuklu evli bir işçi mükellefi nazarı itibara alı-
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yorum. Çünkü maişet darlığı ve ıstırap böyle bir 
kimsede şüphesiz daha fazladır. Bugün bu işçi 
kendisi için 1 080 

Evi için 720 
5 çocuk için 2 100 

olmak üzere yılda cem'an 3 900 
liralık enaz geçim indiriminden istifade etmekte
dir. Bu, günde 11 liralık kazanç veya ücretin ver
gi dışı olması demektir. 

Enaz geçim indiriminin artırılmasına gün
lük ortalama kazancı 11 lira ve daha az olan va
tandaşlar için hiçbir menfaat sağlamaz. Nitekim 
bidayette hata edilmiştir. Bu sosyal adalet ve 
dar gelirliler mevzuunda daha yüksek kazanç 
sağlayan vatandaşların bundan faydalanacağı ga
zetelerde de belirtilmiştir. 

O halde, bu tasarı ile az gelirlilerin ezildiği 
şeklindeki iddiaları da yerinde değildir. 

Ancak, bu konudaki maruzatıma son verme
den evvel şu hususu ifade edeyim ki, maksat esa
sında bir zarurete dayanılarak hazırlanan erte
leme tasarısının hazırlanış sebeplerinin izahı ve 
müdafaasıdır. Şüphesiz aslolan daimî bir geçim 
sıkıntısı içerisinde bulundukları muhakkak olan 
memur ve işçi gibi dar gelirlinin sıkıntılarını ber
taraf edecek tedbirlerin alınmasıdır. En az ge
çim indirimi bu tedbirlerden sadece vergi tatbi
katı yönünden alman bir tanesidir. Ve gayesi de 
bu yönden de olsa dar gelirlinin çektiği sıkıntı
nın az bir nisbette de olsa hafifletilmesidir. Ya
ni bu konuda verginin sosyal fonksiyonunun ha
rekete getirilmesidir. Şüphesiz finansman zaru
reti olmasaydı ve kalkınma plânımızın en ke
sin bir icra vasıtası olan, bütçelerimizin 1966 ma
lî yılı tatbikatı için- yeter bir kaynak bulunsay
dı, cüzi de olsa dar gelirlinin ihtiyaçlarına ce
vap verebilecek bir tatbikatı tehir yoluna gitmez
dik. Ama yeni imkân ve kaynaklar bulunduğu 
takdirde, geçici 5 nci maddenin Bakanlar Kuru
luna verdiği yetkiden de faydalanmak suretiyle 

* şüphesiz ertelemenin tatbikinden vazgeçilmesi 
yoluna gidilebilecektir. Takdir Yüce Heyetle
rindir Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sual sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz ki, yeterlik sorula
ra da şâmildir. 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Yeterlik da
ha kabul edilmedi. 

BAŞKAN — Edilmedi efendim. Şayet kabul 
edilmez ise o zaman sual sormak hakkınız olacak. 
Sorulara da şâmildir demek odur. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — O zaman her 
defasında sonunda Bakan çıkıp izahat verir, ye
terlik gelir arkasından ve sual sorulamaz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
son söz milletvekilinindir hükmüne göre, Türkiye 
işçi Partisi Grupu adına söz istemiş bulunan Sa
yın Şaban Erik sırada bulunduğu için ona söz ve
riyorum. Buyurunuz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK (Ma
latya) — Efendim, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun geçici 5 ve 6 ncı maddeleri üzerinde 
erteleme eylemi olmasa 193 sayılı Kanunun 31 ve 
63 ncü maddeleri tam hükümleriyle uygulanır 
hale gelecektir. Hâl, böyle olunca, her mükellefin 
eline her ay beş, on kuruş fazla geçecektir. Bu 
bilhassa düşük gelirli insanlar için çok önemlidir. 
Haddizatında kanunun bu hükümleri daha ziya
de düşük gelirli insanların geçim meseleleri kaale 
alınarak hüküm haline getirilmiştir. 

Şimdi beş çocuklu bir işçi ailesini düşünelim, 
yevmiyesi. Bakan arkadaşımızın buyurduğu gibi, 
10 lira.. 11 lira olmasın da biraz daha fazla olsun. 
Bu insan 193 sayılı Kanunun geçici 5 ve 6 ncı 
maddeleri yürürlükten kalktıktan sonra her ay 
35 - 40 lira fazla gelir temin edecektir. 

Değerli arkadaşlarım; çok zor şartlar altında 
yaşıyan bir işçinin ayda 30 - 40 lira fazla gelir 
temin etmesinin önemi çok büyüktür. Bir işçi 
30 40 lirayı ayda bir araya getirmek için beli
nin mehmetçiği kopmaktadır. 40 parça olmakta
dır. Bunu bu şekilde mütalâa etmeniz, bu şekilde 
düşünmeniz lâzımdır. 

Arkadaşlarım; ayrıca şu noktaya da dikkati
nizi çekmek isterim; kabul etsek de etmesek de 
hayat içerisinde yürüyen bir gerçek var, hayat 
günden güne pahalılanmaktadır. Bilhassa gıda 
maddeleri üzerindeki pahalılık elle tutulur dere
cededir İşçinin ve dolayısiyle düşük gelirli in
sanların alım - satım sahası daha ziyade gıda 
maddeleri üzerinedir, giyim, kuşam maddeleri 
üzerinedir. Buraya da dikkatinizi çekerim. 

Arkadaşlarım, Hükümet getirdiği tasarı üze
rine gerekçe olarak, «Biz bu eyleme girişmezsek 
işte bütçe üzerinde 400 milyon liralık bir açık ve
ririz, bu da bizim çalışmalarımıza sekte verir.» 
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4em#fe*dir. Bu böyle gerçek. Ama Hükümet bu 
400 milyon lirayı başka yollardan pekâlâ bulabi
lir. Nasıl bulabilir söyliyeyim. Bugün millî ge
lirin yüzde 42 sini teşkil eden zirai gelir sektörün
den sadece yılda 30 milyon lira vergi alınmakta
dır. Meselâ Hükümet bu dalda bir vergi tasarısı 
getirebilir. Ve böyle bir tasarı geldiği zaman ra
hatlıkla söyliyebilirim İd, muvafıkmdan da mu
halifinden de rahatlıkla oy toplıyabilir. Meselâ 
misal olsun diye söyliyebilirim ki, sigortacılığı 
Devletleştirmek kaydiyle bugün başına hiçbir be
lâ :?elmiyecek olan Devlet dairelerine her yıl öde
nen milyonlarca para Devletin elinde kalır. Böy
lesine halkın yararına olacak işlere bu paralar 
sarf edilebilir. 

Arkadaşlarım, Hükümet bu konularda da, ya
ni başka yollardan gelir temin etme meselesinde 
«zaman yok» gerekçesini ileri sürmektedir. Ama 
daha başka kanun tasarıları çıkarmak için zaman 
var. Meselâ bugün için hiç gereği olmıyan birçok 
kanunlar huzurumuza gelmiş, bunun şahidiyiz. 
öncelikle Hükümet kanun tasarısı getirecekse 
kendisine gelir kapıları açacak tasarılar üzerinde 
durması gerekir. 

Arkadaşlarım, burada bir şey daha söyleniyor, 
«Bu eskiden de böyle yapılmış.» Meselâ hususiyle 
Halk Partisi iktidarı zamanında da böyle yapıl
mış. Eğer Adalet Partisi zamanında da Halk Par
tisi iktidarının zamanında yapılan işler yapılacak
sa, Adalet Partisinin iktidara gelmesinin gereği 
ne olabilir? (A. P. sıralarından, gürültüler.) 

Arkadaşlarım, Adalet Partisi seçimlere girer
ken halka huzur vadetmiştir. Gel demekle huzur 
gelmez. Huzur, akla ve bilgiye dayanan Hükü
met eylemleriyle gelir. Adalet Partisi seçimlere 
girerken «Çileye paydos.» demişti. Buradan çi
leye paydos demekle çile bitmez memlekette. Ba
kınız bakalım çile azalıyor mu, çoğalıyor mu? 

Arkadaşlarım, bir hususa daha değineceğim. 
Deniyor ki, bu para âmme hizmeti yapmak için 
elde edilmeye çalışılır. Elbette âmme hizmeti yap
mak için elde edilecektir, başka bir şey için değil. 
Ama âmme hizmeti fakir insanların sırtından de
riyi yüzerek yerine getirilmez. Âmme hizmeti 
ver eri ödeme gücü yerinde olan insanlardan ver
gi toplamakla temin edilecek gelirler üzerine yü
rütülür. Yoksa bugün sadece nefes alma duru
munda olan insanların cebinden sen parayı çek 
al, cize âmme hizmeti yapacağım de, böyle Hükü-
ruGt etmek olmaz. 

i Arkadaşlarım, bu niyetle Hükümet etmek, luç 
I çekinmeden söyliyeyim ki, vur abalıya zihniyet ve 
I niyetiyle hareket etmek demek olur. Bunun ba$-
I ka türlüsü yok. 
I Arkadaşlarım, bir hususa daha değineceğim. 
I Kaldı ki, bu iş elden çıkmıştır artık. 1 Ocak 1966 
I gününden itibaren 193 sayılı Kanunun geçici 

5 ve 6 ncı maddeleri yürürlükten kalkmıştır. 
Böyle bir kanun maddesi yoktur artık. Şimdi bu 
kanunla ertelemeye kalkmak demek, 193 sayılı 
Kanunun 31 ve 63 ncü maddelerini tadil etmek 
demek olur. 

Arkadaşlarım, A. P. Grupundan bir arkadaş 
I dedi ki, biz halktan yana bir idareyiz. Halktan 

yana idareyiz, demekle halktan yana idare ol
maz. Lâfla halktan yana olmak yetmez. Eylem-
lerle, işlemlerle, fiillerle halktan yana olmak lâ
zım. 

Dalınıza basmak için değil arkadaşlarım. Bir 
hususu hatırlatayım, seçimlerden bu yana çok 
zaman geçmedi. İktidara kurulalı şurada 8 hafta 
oldu diyor bir kısmınız, bir kısmınız 12 hafta di
yor, ne kadar olduğunu siz hesabedin, şundan 
haberdar edeceğim sizi: Size oy veren insanların 
çoğu bugün başlarını dövmektedirler. İcraatınızı 
ona göre yürütün. (A. P. sıralarından gürültü
ler.), (Orta ve sağdan, alkışlar.) 

Saygılarımla. } 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rapor 

üzerinde görüşmelerin yeterli görüldüğüne dair 
gelmiş olan yeterlik önergelerini okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlatılmıştır. Kifayeti arz ve tek

lif ederim. 
Yozgat 

* Turgut Nizamoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ederiz. 

Tokat Kize 
Osman Saraç Cevat Yalçın 

Sayın Başkanlığa 
I Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Ruhi 
Soyer daha önce söz istemişti. Sayın Coşkun Kır
ca Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına yeter
lik aleyhinde söz istediği için zatıâlinize takdim 
ettiriyorum. Buyurun Sayın Kırca. 
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C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, evvele
mirde çok muhterem Maliye Bakanına hitabe-
derek bir hususu belirtmeye çalışacağım. (A. 
P. sıralarından «yeterliğin aleyhinde konuş» 
sesleri) Kifayetin aleyhinde efendim. Sayın 
Bakan burada C. H. P. Grupıı adma konuşan 
arkadaşınızın samimiyetini de söz konusu ederek 
milletvekillerinin Bakana soru sorması Meclis
lerin denetim yetkilerinden olduğu ve Bakanlar 
milletvekillerine sual soramıyacakları halde ben
denize bu kürsüden sual tevcih ettiler. Biraz ev
vel -de yanımdan geçerken, soracağım suallere 
her zaman cevap vermeye amade olduklarını söy
lediler. Ben de kendilerine soracağım suallere, 
eğer bir müzakerenin dürüst cereyanını istiyor
sanız, o celse içinde cevap vermeye amade bulun
manız gerekir dedim. Bu itibarla kifayet hakkın
da kalkacak müspet oyları ifade eden eller ara
sımla ümidederim ki, Sayın Bakanmkini görmi-
yeceğim. Sadece Sayın A. P. Bakanının bendeni
ze hitaben ifade buyurdukları bu temenniye (A. P. 
Sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Cumhuriyet 

Hükümetinin Bakanı o. 
CHP GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(Devamla) — Biz hakaret etmedik, kendileri gü
lüyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Cumhuriyet Hü
kümetinin Bakanını Riyaset de korur, rica ede
rim. («Kifayet aleyhinde konuşsun» sesleri) 
Kifayet aleyhinde konuşuyor efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
— Kifayet aleyhinde konuşuyorum. Sözlerimi 
dinlememek için gayret sarf edeceğinize muhte
rem Bakanınızın tavsiyesine uyarak kifayet aley
hinde rey vermek yüksekliğini gösterin. Kal
dı ki, yine kifayet aleyhinde oy vermeniz için... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar gürültü etmeyiniz. 
Riyaset lâzımgelen şekilde konuşmayı ilgi ile 

takibediyor. Bir de ayrıca sizin Başkanlık yap
manıza ihtiyaç yok efendim. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

C. II. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Meselâ burada konuşan Sayın Ata
öv arkadaşımız Adalet Partisi iktidarının bu 
yolda hareket, edişini bizim iktidarımız zama
nında çıkmış olan plânın disiplini ile bağlı ol
maya bağladı. Bu plânı kötüledi. Bu plân bu 
kadar kötü ise Sayın xltaöv'e hatırlatmak im
kânını veriniz. 77 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sine göre bu plânı değiştirmek imkânına sahip
tirler. Bu plân bu kadar kötü ise bırakınız ha
tırlatalım veya siz söyleyiniz. Nasıl değiştirece
ğiniz hakkında eğer bir fikriniz mevcut ise. 

Yine burada Sayın Maliye Bakanı asla ger
çek olmıyan birtakım isnatlarda bulundular 
Halk Partisine. Meselâ dediler ki; o zaman 
sosyal adalet ne idiyse bugün de ondan ibaret
tir. Hayır, muhterem Bakan, Toplu iş Söz
leşme Kanunu yürürlüğe zamanımızda girmiş
tir. (Gürültüler, A. P. sıralarından «kifayet hak
kında konuş» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kırca kifayet hakkında 
konuşacaksınız. 

(Coşkun Kırca'nın bundan sonraki konuşma
sı hoparlörün sesinin Başkanlıkça kesilmesi üze
rine tesbit olunamamıştır.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Komisyon raporu 
kabul edilmiştir. Tasarı bu şekliyle kanunlaşmış
tır. 

Vakit ilerlemiş bulunduğu cihetle 14 Şubat 
1966 Pazartesi günü saat 10 da toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — T. B. M. M. memurlan teşkilâtı hak
kındaki 5509 sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesini değiştiren 695 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin Anayasaya aykırı ol
duğundan iptaline dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi (3/243) 

2. — Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının, 
O. Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 4 ar
kadaşının, 97 sayılı Kanunla değiştirilen 1076 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra eklen
mesine dair ek kanun teklifi ve Mardin Millet
vekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 ders 
yılında Harb Okulu öğrencilerinden okuldan 
ihracolunanların askerlik mükellefiyetlerini dü-
zenliyen kanun teklifinin Millî Eğitim Komis
yonuna havalesine dair tezkeresi (2/2, 2/66, 
3/244) 

3. — Ticaret Komisyonu Başkanlığının, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 15 ar
kadaşının, özel Yatırımlar Bankası kanunu tek
lifinin müddeti içinde görüşülemediğinden İç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (2/32, 
3/245) 

4. — Ticaret Komisyonu Başkanlığının, Ga
ziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve 15 arka
daşının, Turizm büro ve seyahat acentaları ka
nunu teklifinin müddeti içinde görüşülemediğin
den içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi. 
(2/37, 3/246) 

5. — Ticaret Komisyonu Başkanlığının, Ada
na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 4 ar
kadaşının, ziraat alet ve makinaları ile kimyevî 
gübre ve ilâçları ithalât, istihsal ve memlekette 
satışının münhasıran Devlet eliyle yapılmasına 
dair kanun teklifinin müddeti içinde görüşüle

mediğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi (2/45, 3/247) 

6. — Ticaret Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu Tunceli üyesi Mehmet Ali Dr 
mir ve 10 arkadaşının, Tarım kredi kooperatif
leri Kanununa bâzı maddelerin eklenmesine ve 
bu kanunun bir maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin müddeti içinde görüşülemedi
ğinden içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkere
si. (2/75, 3/248) 

7. — Ticaret Komisyonu Başkanlığının, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkada
şının, Türkiye Çay işletmeleri Kurumu kanunu 
teklifinin müddeti içinde görüşülemediğinden 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi. 
(2/143, 3/249) 

B - ÎKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

2. — 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) 

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

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

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver 
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durun 
lan nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusı 
f 6 '85) 

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

7. — Bolu Millevekili 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) 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

9. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

10. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

13. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, Izmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(1/109) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

17. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nm, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
^aşka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme-
liğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

19. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

20. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 



ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

21. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

22. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

23. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için İş ve işçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

24. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

25. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

26. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

27. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

28. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

29. — Sivas Milletvekili kiyasettin Du
man'in, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 
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30. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-

ın, Sivas ili merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

31. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy İşleri Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

32. — Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'-
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 

34. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

35. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131) 

36. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

37. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

38. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nin Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 
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39. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-

nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

40. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
am, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/136) 

41. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

42. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

43. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

44. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
hrnun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 1Ö5 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair tmar ve tskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

45. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6 141) 

46. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

47. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'm Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

48. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

49. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

50. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

51. — Kars Milletvekili Sevinç Düşensel'in, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

52. — Konya Milletvekilli İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

53. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

54. — Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko
nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair , Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

55. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 



hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar 
larmdan» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 

56. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

57. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

58. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile imar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

59. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair tmar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

60. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâketi 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 

61. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

62. — Nevşehir Miletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya
pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

63. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
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yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına 
kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 

64. — istanbul Milletvekili Osman özer'in, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

65. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
genel ahlâka aykırı olan resimleri basan ve ya
yan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/162) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

67. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

68. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tanm 
Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tanm 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

69. — Kayseri Milletvekili Fehmi Oumalı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair içişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

70. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

71. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu-
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rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

72. — îçel Milletvekili ismail Çataloğlu'nun, 
Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan Ra-
sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda bu
lunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/169) 

73. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator-
yomu açılması için bir hazırlık olup olmadığına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/170) 

74. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye 
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/171) 

75. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'
nun, içel'de ithalât tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

76. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğnyan küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/173) 

77. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Beylik-
ahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çek
tirilmesini icabettiren hâdisenin ne olduğuna 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/174) 

78. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 

79. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine 
alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/176) 

80. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü

ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

81. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

82. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
israil ve Holânda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

83. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

84. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için 
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

85. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

86. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, işçi Sigortaları Kurumu tarafından So
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri, gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

87 — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü 
işlemek ve değerlendirmek için, memleketin 
hangi stratejik bölgelerinde örnek tesisler kur
muş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/184) 

88. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

89. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula-
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cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/186) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanınından söz
lü sorusu. (6/187) 

91. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

92. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/189) 

93. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm Ada
nana bütün fakülteleriyle bir Üniversite acı
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

94. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yarv-
lıp yatîiİTvnvaıa^na dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

95. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğiu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belcele
rinin kimlere verildiğine dair sözlü soru nru*r 
gesi, Ticaret ve Maliye bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/192) 

96. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldıp-
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hukuk 
işleri müdürü, emniyet müdürü ve emniv** 
kadrosunda vatifeli memurun nakil sureti vi* 
yer değiştirdiğine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/193) 

97. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nur. 
1950 yılmdan bugüne kadar Türkiye'de sosyal 
konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı
na dair, Millî F.ğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/194) 

98. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 

maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân ve Köy 
İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

99. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

100. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
m, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der
piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve 
Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/197) 

101. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

102. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp 
lüşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakanından sözlü sorusu (6/199) 

103. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

104. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
la bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
jorusu (6/201) 

105. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
:m, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun
ana Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

106. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, 
Turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
^özlü sorusu (6/203) 

107. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar, 



bir kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

108. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Çaldıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (7/205) 

109. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski ha
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

110. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, Ceyhan nehrinin anakolu ile Sav-
run, Sunbas adını taşıyan kolları ve Kozan'ın 
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve 
sulama etütlerinin ne safhada olduğuna dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

111. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 EMm 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış ol
duğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

112. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, istanbul ve izmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı adiyle 
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip satışı 
yapılan yabancı menşeli malların, memleketi
mize hangi yoldan ithal edilmekte olduğuna 
dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/209) 

113. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, eski İstanbul Savcı yardımcısı
nın, 20 gün çalıştığı inegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

114. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yamnda tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/211) 

115. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli 
bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yok
tur mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 

116. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler 
Assamblesi tarafından verilen kararın her han
gi bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

117. — Uşak Milletvekili Fahri Urasızoğlu'-
nun, Uşak'ın bâzı köylerinden, hava alanı ola
rak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile M'ilet Mec
lisi Tanm Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası : 1/435, yeni numarası : 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçlan hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1966] 



3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 aylan hesabı 
hakkında Hesaplan İnceleme Komisyonu rapo
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965 
ayları hesabı hakkında Hesaplan inceleme Ko
misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi: 27.1.1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, EMm ve Kasım 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

6. — Eski Sürt Milletvekili Süreyya öner, 
«ski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve is
tanbul Milletvekili ilhami Sancar'ın^ Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı: 20) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu: 4/68) (S. Sayısı: 21) [Dağıtma tari
hi : 27 .1.1966] 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 .4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si-

9 — 
I lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 .1953 tarih 

ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Meclis Hesaplannı İnceleme 

I Komisyonu raporlan (5/7) (S. Sayısı: 28) [Da
ğıtma tarihi: 3.2.1966] 

X 11. — Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/130, 1/25) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

X 12. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/137, 1/28) (S. Sayısı : 30) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 
cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptım-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 .1966] 

2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptınlması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 

I (S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

(Millet Meclisi 44 ncü Birleşim) 
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3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu

marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi 
ve Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arka

daşının, 1963 ders yılında Harb Okulu öğrenci
lerinden okuldan ihracolunanlarm askerlik 
mükellefiyetlerini düzenlîyen kanun teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (2/2, 2/66) 
(S. Sayısı : 22) [Dağıtma tarihi : 31.1.1966] 

5. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1966] 



Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 3e | nciek 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/73; Cumhuriyet Senatosu 1/618) (Millet Meclisi S. Sayısı : 3, 

Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 744) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü lâ . 1 . 19Ö6 
Sayt i 5809 -1/618 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlği : 29 . 12 . İ965 tarih vfc 608 sayılı yazınıza kârşilıktir: 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak

kındaki kanun tasarısıiilri Millet Meclisince kabul edilen methi, Geıiel îtürulün İ8 . İ . 1966 ta
rihli 36 ncı Birleşiminde maddelere geçilmemek suretiyle reddedilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla, 

İbrahim Şevki Atasâğun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 
8 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 günlü ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2Ö2 sayılı Kanu
nun 63 nöü maddesi ile değiştirilen geçici 5 nci maddesinin (b) ve (c) bendleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

b) İ965, 1966 ve 1Ö67 takvim yıllarında elde edilecek kazanç ve iratlar (Götürü usulde tesbit 
edilenler dâhil) ile 1966 ve 1967 takvim yıllarında elde edilecek ücretlerin ve 1966 ve İ967 bütçe yıl
ları götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde, bu kanunun 31 ve 32 nci maddeleri ile tâyin olu
nan 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, ayda 30, yılda 360 lira en az geçim 
indirimi; 

c) 1 Ocak 1968 tarihinden itibaren elde edilecek kazanç ve iratlar (Götürü usulde tesbit olu
nanlar dâhil) ile aynı tarihten itibaren elde edilecek ücretlerin ve 1968 ve mütaakıp bütçe yılları 
götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde, bu kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı esaslar ve en 
az geçim indirimi hadleri; 

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

Ücretlerden götürü indirim : 
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GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun 63 ncü maddesinin 1 numaralı bendinde yazılı götürü in

dirim 1961 takvim yılında uygulanmaz. 31 . 12 . 1961 tarihinden sonraki devreye taallûk eden 
istihkaklar için, 1967 takvim yılı sonuna kadar, mezkût benddc yazılı götürü indirim miktarları
nın yarısı uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . 1 . 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun* hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/73 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Karar No. : 5 

7 . 2 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
18 . 1 . 1966 tarihli 36 ncı Birleşiminde maddelere geçilmemek suretiyle reddedilmiş olup mezkûr 
dosya tekrar Millet Meclisi Başkanlığına iade edilmekle komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuzda yeniden yapılan müzakerede Cumhuriyet Senatosunun ret kararı benimsen-
miyerek Millet Meclisinin metninin, aynen kabulü uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/ Sezgin 
Adıyaman 

M. A. Atalay 
Edirne 

/. Ertem 

İzmir 
Söz hakkım var 

M. Uyar 

Niğde 
H. Özalp 

Başkan V. 
Erzincan 
N. Atabeyli 

Ankara 
/ / . T. Toker 

Gümüşaııe 
S. Özcan San 

Kayseri 
F. Koksal 

Rize 
E. Y. Alcçaİ 

Sözcü 
Sakarya 
Ar. Bay ar 

Bursa 
G. Külhânh 
İstanbul 
Muhalifim 
S. Aren 

Konya 
S. F. Önder 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 
Denizli 

F. Avcı 
İstanbul 

A. Yalçın 

Kütahya 
M. Erez 

Yozgat 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
N. Kodamanoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 3 e 1 nci ek) 




