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1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince Kıbrıs konu
sunda ve genel dış politikamız üzerinde bilgi 
edinilmek için Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesinin, Kıbrıs'la ilgili genel görüş
me açılması hakkında verilen önergelerden son
ra ele alınması kabul olundu. 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 53 ncü 
maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan ve 
Kolordu Komutanına mahkemece verilmiş şart
la tahliye kararının geri alınması için emir ver
me yetkisi tanıyan hükmün Anayasaya aykırı 
olduğundan iptaline dair Anayasa Mehkemesi 
Başkanlığı tezkeresi bilgiye sunuldu. 

Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş, ve görev
leri hakkındaki Kanunun 21 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına, 22 nci maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısı, okunan Başbakanlık 
tezkeresi gereğince geriverildi. 

Ticaret Bakanı Macit Zeren'in, Esnaf ve Kü
çük Sanatkârlar Kanununun 111 ve 112 nci 
maddeleri ile geçici 1 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci mad
delerin eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi Komisyonla
rından seçilecek dörder üyeden kurulu bir Geçi
ci Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
okundu, üzerinde yapılan görüşmelerden sonra 
kabul olundu. 

İzmİT Milletvekili Enver Turgut'un, İstan
bul'da Kağıthanede Kayacan Cam Fabrikasm-
daki kaza sonunda ölenlerin ailelerine taziye 
telgrafı çekilmesine dair önergesi okundu, ge
reğinin Başkanlıkça yapılacağı bildirildi. 

Kabul edilen önerge gereğince, Atatürk'ün 
Ankara'ya gelişlerinin 46 nci yıl dönümü do-
layısiyle Büyük Ata'mn mânevi huzurlarında 
üç dakikalik saygı duruşu yapıldı. 

Sözlü sorular 
1. — Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar'-

m, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu-

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki (1/60) sayılı 
kanun tasarısı yeniden açık oya sunuldu ve 
yapılan tasnif sonunda tasarının kanunlaştığı 
bildirildi. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki (1/2) sayılı 
kanun tasarısı ile, 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Sena
tosundan gelen metinlerinin gündeme alınması 
kalbul olunarak diğer konulardan da önce ya
pılan görüşmelerinden sonra açık oylamalarına 
geçildi ve tasnifler sonunda her iki tasarının 
kanunlaştığı anlaşıldı. 

Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıbrıs dâ
vası için alman son karar ka/rşıisında Millet 
Meclisinin aydınlanmasına ve millî menfaatlere 
uygun tedbirlerin ortaya konmasına imkân 
vermek üzere Kıbrıs konusunda bir genel gö
rüşme açılmasına dair C. H. P. Grupu adına ve
rilen önerge ile Türk Umumi efkârının Kıbrıs 
dâvasının geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış 
olan merhale ve sebepleri hakkında bilgi sahi
bi olabilmesini ve milletvekillerinin düşünce ve 
kanaatlerini ifade edebilmelerini teminen bir 
genel görüşme açılmasına dair A. P. Grupu adı
na verilen önerge üzerine açılan genel görüşme
lere bir süre devam olundu ve bu görüşmelerin 
tamamlanmasına imkân sağlamak için 28 Ocak 
1965 Salı günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşime (Saat 22,20 de) son verildi. 

Kâtip 
Başkan Manisa 

Ferruh Bozbeyli önnl Sakar 
Kâtip 

Zonguldak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

susunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi (6/128) (Başbakanlığa gönderilmiştir) 

2. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyerln, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 

SORULAR 
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içinde başlatılmaması sebebine dair sözlü soru 
önergesi (6/129) (Bayındırlık, Millî Eğitilm ba
kanlıklarına gönderilmiştir) 

3. ,— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek şeddelerin senesi içinde yapıl
mamış olması sebebine dair sözlü soru önergesi 
(6/130) (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir) 

4. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği karar
laştırılan Tekel binasının senesi içinde yapıl
mamış olması sebebine dair sözlü soru önergesi 
(6/131) (Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de şehri içinden geçmekte bulunan tabakhane 
deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde yapıl
maması sebebine dair sözlü soru Önergesi 
(6/132) (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir) 

6. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulleri
nin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde sa
tılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi (6/133) (Ticaret Bakanlı
ğına gönderilmiştir) 

7. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere naklinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair söülü soru 
önergesi (6/134) (imar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir) 

8. — Bursu Milletvekili Sadrettin Çanıga'-
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde, değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair sözlü soru önergesi (6/135) 
(Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir) 

9. — Bursa Milletvekili Sadrettin Oanga'-
nııi, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kudar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair sözlü soru önergesi 
(6/136) (Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir) 

10. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'itn, 
Niğde'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki 

Ecemiş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 
köprünün senesi içerisinde yapılmamış olması 
sebebitae dair sözlü soru önergesi (6/137) (Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair sözlü soru önergesi 
(6/138) (Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir) 

12. — izmir 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 sözlü soru önergesi 
(6/139) (Devlet Bakanlığına gönderilmiştir) 

13. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası tarafından yaptırılan 105 evin şalhıslara, 
kurum veya bankalara satış veya devri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi ('6/140) (İmar ve İskân, Ulaştırma, Ça
lışma bakanlıklarına gönderilmiştir) 

14. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir Sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine dair sözlü soru önergesi, (6/141) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde
rilmiştir) 

15. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas" iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi içinde, 
tohumluk ve yiyecek buğday verilip verilmiye-
eeğine dair sözlü soru önergesi.. (6/142) (Ta
rım ve Maliye bakanlıklarına gönderilmiştir) 

16. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'm Germencik ilçesinin Habibler köyün
de, her hangi bir vatandaşa mahtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair sözlü soru önergsei. (6/143) (iç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir) 

17. — Aydın Milletvekili M Şükrü Koç'un, 
Ege Pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından 
ve kredi kooperatiflerinden kredi karşılığın
da aldığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna 
kadar ertelenmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi, (6/144) (Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

Yazılı soru 
18. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'-

nin, Gümüşane ili merkez ilçesine bağlı köyle-
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rin yollarının 1966 köy yolu yapım ve bakım 
programına alınıp almmıyacağı hususunda ne 

Tasanlar 
1. — Genelkurmay Başkanlığının görev ve 

yetkileri hakkında kanun tasarısı. (1/87) 
(Anayasa ve Millî Savunma kondisyonlarına) 

2. — istanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı. (1/88) (Karma Bütçe 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 ncu Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil- I 
gin ve Uşak Milletvekili Fahri Vğrasızoğlu'nun, j 
Genel Kurul toplantı saatlerinin yeniden düzen- \ 
lenmesi hakkındaki önergeleri (4/22, 4/23) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
evvel, Yüce Meclis, bir karariyle bu husustaki 
önergeler oya sunulmadan evvel Başkanlık Di
vanının da mütalâasını almayı uygun bulmuş- ' 
tu. Önergeler okunduktan sonra Başkanlık Di- j 
vanının mütalâasını da arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Mübarek Ramazan ayının başlaması, günle

rin kısalığı ve bu arada Kıbrıs hakkında genel 
görüşmenin başlaması dolayısiyle Ramazan so- j 
nuna kadar Meclis toplantılarının saat 14,00 te | 
yapılmasının oylanmasını arz ve teklif ederim. | 

Uşak I 
Fahri Uğrasızoğlu 

düşünüldüşüne dair yazılı soru önergesi, 
(7/23) (Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

KÂĞITLAR 

Konıüsyomınıa) 
Teklif 

3. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Fa
ruk Kmaytürk ve 9 arkadaşımın 5434 sayılı Ka
nunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının kaldı
rılması hakkında kanım teklifi. (2/189) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

Adana Milletvekili Sayın Ali Karcı'gündem 
dışı söz istemiştir. Gündem dışı sözün mevzuu, 
Adana civarındaki suların kabarmasından do
ğan hasardır. Kendisine söz verilmiyecektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ramazan münasebetiyle toplantıların saat 

10 dan 15.00 e kadar yapılmasına karar alın
masını arz ve rica ederim. 

Kütahya 
Ahmet Can Bilgin 

BAŞKAN — Okunan takrirlerden birisi, 
saat ondan onbcşe kadar Meclisin çalışmasını 
istemekte; diğeri de saat onbeşteki toplantının 
ondörtte başlamasını istemektedir. 

Evvelâ mevcut çalışma nizamına en aykırı 
bulunması sebebiyle birinci takriri, yani saat 
ondan, onbeşe kadar çalışma teklif eden birinci 
takriri oyunuza sunmak istiyorum. Daha evvel 
Riyaset Divanının bu iki takrir hakkındaki mü
talâası da, bu iki takririn de bugüne kadar tat
bik ettiğimiz mevcut çalışma nizamını değiştir
mek için bir sebebolmadığı merkezindedir. Bu 

2. — GELEN 

B Î R İ NCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Sadi Binay (Bilecik) 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ*GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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sebepte \m, mütalâamızı da- ilâve ederek evvelâ 
birinci takriri: oylarınıza sunuyorum. Yani saat 
10 dem 35,00 e. kadar çalışılsın diyen takriri oy
larınıza1 sanuyorum* Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci takrir ; müzakerelere saat 14,00 te baş-
Uyalım şeklindedir. Bu takrir hakkında da Baş
kanlık Divanı iştirak mütalâası vermemektedir. 
Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Mtmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. — istanbul Milletvekili Co§kun Kırca ve 
4 arkadaşının, 15 Haziran 1964 günlü 105 nci 
Birleşimdeki gizli oturum tutanaklarının neşrine 
karar verilmesine dair önergesi. (4/24) 

BALKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisimizce kabul edilen A. P. Grupunun 

genel görüşme önergesinin amacına uygun ola
rak, Türk umumi efkârının Kıbrıs dâvasının 
geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış olan mer
hale ve sebepleri hakkında bilgi sahibi olabil
mesi için üçüncü İnönü Hükümetinin güven oyu 
aldığı 15 Haziran 1964 günkü 105 nci Birleşim
deki gizli oturum tutanaklarının ve bu tutanak
larda yer alam 5, Haziran 1&64 tarihli Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'un mektu
bu ile Türkiye Cumhuriyeti Barbakanının 13 
Haziran 1964 tarihli cevabî mektubu metinleri
nin, İçtüzüğün 98 nei maddesinin son fıkrası 
gereğince açıklanmasına karar verilmesini arz 
ve teklif ederiz, 

İstanbul Kırşehir 
Coşkun Kıroa Süleyman Onan 

İstanbul İzmir 
Orhan Birgit Arif jîrtunga 

Konya 
Nazif Kuruou 

BAŞKAN — Okunmuş olan takririn, sadece 
daha evvel akdetmiş olduğumuz giali celse za
bıtlarının neşrine mütedair olan kısmı hakkın
da müzakere açılmıştır. 

Söz istiyen? Buyurun, Saym Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Çok muh

terem arkadaşlarım, Kıbrıs konusuyla ilgili ola
rak dün cereyan eden genel görüşme sırasında 
meselenin mihrak noktalarından bir tanesi de, 
bugüne kadar Garanti Andlaşmasındaki hakkı-

28 . 12 . 1965 O : 1 

mızı kullanmak üzere Kıbrıs Ada'sma yapılan 
çıkarma teşebbüslerinin sonuçlanmamasında 
hangi âmilin rol oynadığı noktası olmuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu sözcüsü, bu 
âmilin o zaman Hükümet mesuliyetini deruhde 
etmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına 
aidolmadığını ve bu çıkarma teşebbüsleri her 
defasında belli başlı dostumuz ve müttefikimiz 
Birleşik Amerika Hükümetinin, kendisine göre, 
samimî olduğunu kabul ettiğimiz teşebbüsleri 
neticesinde sonuçlandıramadığını beyan etmiş
tir. Buna mukabil pek muhterem Adalet Parti
si Grupu sözcüsü bu durumdan mesul olanm 
bulunması ve bunun tek mesulünün Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarı olduğu iddiasındadır. Pek 
sayın arkadaşlarım, bunun doğru mu, yalan mı 
olup olmadığı ve milletin, Adalet Partisi Gru
punun açıklanmasını istediği gerçekler muva
cehesinde.. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Türk 
Milleti bilir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Kararını bi
lerek, evet, bilerek verebilmesi ancak bâzı diplo
matik vesikaların ve bu diplomatik vesikalar et
rafında Yüce Meclisinizde 15 Haziran 1964 günü 
cereyan etmiş olan ve 3 ncü İnönü Hükümetine 
güven oyu verilmesi ile sonuçlanmış bulunan 
gizli oturum celselerinin açıklanması ile kabil
dir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, C.H.P. iktidarı 
bütün Türk Milletinin üzerinde böylesine has
sasiyetle titrediği bir konuda, bir çıkarma te
şebbüsünün durduruluşunun hemen akabinde, 
belil - başlı dostluklarımız ve ittifaklarımız ba
kımından yersiz bâzı heyecanlar uyanmaması 
için o zaman bir gizli oturum teklif etmiş ve bu 
gizli oturum Yüce Meclisimizce de kabul olun
muş idi. Ama, bahusus muhterem A. P. Grup 
Sözcüsünün dünkü ithamlarından so^ra ve biz
zat A. P. Grupunun, Yüce Meclisçe de kabul 
edilmiş bulunan genel görüşme önergesinde 
Türk umumi efkârının Kıbrıs dâvasının ge
çirmiş olduğu safhalar ve varılmış olan merha
le ve sebepleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi 
için bu oturum zabıtlarının neşrine Yüce Mec
lisçe karar alınmasını rica ediyoruz. C.H.P. İk
tidarının Yüce Türk Milletinden gizlenecek en 
ufak bir noktası /oktur. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar ve bravo sesleri). Açıklanacak vesika-
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lar üzerinde C.H.P. her türlü mesuliyeti üzerine I 
almaya hazırdır. Bunun açıklanmasını Yüce I 
Meclisin önlemeyeceğinden emin olarak huzuru- I 
nuzdan ayrılıyorum. (C.H.P. sıralarından alkış- | 
lar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın I 

milletvekilleri, 1963 senesinden itibaren, yani [ 
Kıbrıs meselesinin dış politika hayatımızda çok I 
mühim ve ehemmiyetli safhalar geçirmeye baş- I 
ladığı tarihten itibaren, C.H^P. Hükümetlerinin 
Kıbrıs'a bir çıkartma yapmamak suretiyle hatâ 
işlediği hususunda muhalefet tarafından tenkid- I 
ler yapılmıştır. Bu tenkidi erin cevabı siyasi ve I 
askerî olarak izah edilmiştir. Askerî cepheden I 
izah edilmiştir, Meclis kürsüsünden izah edilme- I 
mistir. Fakat,, köylere kadar bir çok izahlar, I 
C.H.P. Teşkilâtı tarafından yapılmıntır. Arka
daşlar, bunu hepimiz biliyoruz. Burada üzerinde I 
duracağımız nokta, siyasi izah tarzıdır ki, siyasi | 
izah tarzının karşımıza çıkartılan numunesi I 
Amerika Reisicumhuru Başkan Jonhson'un bir 
şahsi mesajıdır. Muhterem arkadaşlarım, ben I 
şahsi mesajların yayınlanması kanaatinde de- I 
ğilim. Şahsi mesajlar yayınlanmaz, hattâ şunu | 
da söyleyeyim, şahsi mesajlar sadece Türk Mil- I 
letine gönderilmiş değildir, Başkan Jonhson'un I 
aynı mahiyette bir mesajı Yunan Başbakanına I 
da gönderilmiştir, fakat onlar yayınlamamışlar- I 
dır. Asker göndermeyi tercih etmişlerdir. I 

BAŞKAN — Sayın Akçal; efendim, takrir I 
iki kısımdan ibaret idi. Birisi Başkan Jonh- I 
son'un gönderdiği mektubun neşri, diğeri de I 
tarihini söyledikleri gizli celse zabıtlarının neş- I 
ridir. Hakkında muamele yaptığımız kısım sade- I 
ce gizli celse zabıtlarının neşridir. Bu husus ay- I 
rica nazarı itibara alınmamıştır. Yani Hükü- I 
mete gönderilen mektubun neşri mevzuubahis 
değildir. Gizli celsede o husus okunmuşsa, onun 
da neşri topyekûn mevzuubahistir. Bu şekilde I 
lütfen ifade edin. I 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla).— Sa
yın Başkan da benimle beraber gizli celsede I 
bulunmuşlar idi. Gizli celsede nelerin konuşul- I 
duğunu gayet iyi bilmektedirler. Dolayısiyle 
takririn birinci maddesi her iki hususu da kap- I 
sıyacak mahiyettedir. I 

Benim de, Başkan Johnson'un mektubuna te- I 
mas etmemin sebebi, her halde bunun içinde bu- I 

lunduğu içindir. Dolayısiyle de bahsetmek mec
buriyetindeyim. Takririn gerçi iki maddesi var
dır, fakat bu iki madde de aynı gayeyi istihdaf 
etmektedir. Muhterem arkadaşlarım kaldı ki, bu 
mektubun neşredilmesi veyahut neşredilmenıesi 
de büyük bir ehemmiyeti haiz değildir. Sadece 
diplomasi teamüllerine aykırı olmak bakımından 
ehemmiyeti haizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, Hükümetin, 
muhalefetin tahriklerine uyarak diplomasi haya
tına katiyen bir kötülük getirmemesini temenni 
ediyorum. Bu mektubun yayınlanması Türk Hü
kümetinin prestijini sarsacak mahiyettedir. Ken
disine bundan sonra hiçbir ciddî mevzuda bu şe
kilde ımesajlar gönderil mez, bu şekilde değil, ar
zu ettiğimiz tarzda da mesajlar gönderilmez. Böy
le mektupların, dış politika hayatında böyle mek
tupların yayınlanması katiyen ve katiyen doğru 
değildir, arkadaşlarım. Bir mektubu gönderecek
siniz, gizli kalması ricasiyle göndereceksiniz ve 
ondan sonra okutacaksınız. Bu olmaz arkadaş
lar. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar, sizi temsilen bu kürsü

de konuşan hatibinize müdahale olunduğu zaman 
hassasiyet göstermiştiniz. Bunu size hatırlatırım. 
Lütfen müdahale etmeyiniz. Buyurun Sayın Ha
tip, 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) —Muh
terem arkadaşlarım, esasen bu husustaki muha
lefetim, tamamen dış politika teamüllerine uy
mak için yapılmış olan bir muhalefettir. Bu mek
tup hakkında vatandaşa çok şeyler söylenmiştir. 
Hattâ mektubun içinde bulunmıyan şeyler dahi 
söylenmiştir. Ben dünün iktidarı ve bugünün 
muhalefetine, şimdi mektubun yayınlanmasını 
istemek değil, o zaman muarızlarımızın yaptığı 
gibi, mektuba aldırış etmeden hareketi yapma
larını tavsiye ederdim. 

Teşekkür ederim. (A. P. den alkışlar) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — C. H. P. 
grupu adına söz istiyorum. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Ben de söz 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sözünüz kaydedildi Sayın Al-
tan. 

Şahısları adına, sırasiyle İhsan Ataöv, Çetin 
Altan, Ali Karcı, Bülent Ecevit söz istemişler-
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dir. Grup adına da Sayın Kırca söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Kırca 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Çok aziz arkadaşım Erol Yılmaz 
Akçal ile bu münasebetle bu kürsüde mübarese 
halinde bulunımak istemezdim. Kendileriyle çalış
ma tarzımız, bugüne kadar daha ziyade, meselâ 
bir Avrupa Konseyinin Siyasi Komisyonunda 
müştereken Yunanlılara karşı muvaffakiyetle ka
rar geçirtmek şeklinde tecelli etmiş idi. Burada 
bana söylemiş oldukları ve şimdi kendisine yapa
cağım mukabeleler, şahsından eminim ki, ileride 
yine böyle bir işbirliğine asla mâni olacak de
ğildir. 

Bu kısa girizgâhtan sonra, bâzı hususlara do
kunmak ve Muhterem Hükümetten bir sual sor
mak isterim. Sayın Akçal, Amerika Birleşik Dev
letleri Başkanı Lindon Johnnson'un göndermiş 
olduğu mektubun şahsi bir mesaj mahiyetinde 
olduğunu söyledi. Bu mektup, o zaman Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlığı mevkiini işgal eden Sa
yın inönü'ye gönderilmiştir. Sayın inönü'nün 
vazife anlayışı, bu şahsi mesajı, şahsi mesaj de
nilen resmî vesikayı, şahsi bir mektuplaşma ola
rak telâkki etmeye uygun düşmemektedir. Ancak 
eğer, muhterem Hükümet de bu mektuplaşmayı 
bir şahsi mesaj teatisi şeklinde telâkki ettiklerini 
Sayın Akçal gibi buradan beyan ederlerse o za
man Sayın İnönü bu vesikaları açıklamakta te-
reddüdetmiyeceklerdir. (C. H. P. den alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; köylere kadar şu veya 
bu parti teşkilâtının Kıbrıs'a çıkarma teşebbüs
lerinin sonuçlanmamasını hangi malzeme ile pro
paganda konusu yaptıklarını burada tekrara lü
zum yok. Eski arkadaşım Talât AsaPın Devlet 
Radyosundan bütün millete yayınlanan konuş
ması bu bakımdan ne kadar yanlış malzemeye da-
yanıldığmı göstermeye yetse gerek. (Adalet Par
tisi sıralarından, «Zabıtlara bak.» sesleri) 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, köylere kadar 
doğru şeylerin söylenmesini gerçeklerin söylen
mesini ve Türk Milletinin tahrif edilenler üze
rine değil, hakikatler üzerine hükmünü vermesi
ni istiyor iseniz, o takdirde... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kırca. Sayın 
Fendoğlu, lütfen yerinizden müdahale etmeyi
niz. Ve yeniden bir ihtara vesile olmayınız. 

Buyurun Sayın Kırca. 
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(Devamla) — Çok muhterem arkadaşlarım, de

mokratik rejimlerde gerçek, doğru bilgiler üze
rine yapılan serbest münakaşalar neticesinde te
celli eder. C. H. P. ona inanır ki, halka doğru 
bilgiler götürüldüğü zaman yalancının mumu be-
hemahal yatsıya kadar yanabilecektir. Onun için 
halka doğru bilgiler götürmenin yolunu Yüce 
Meclisin ve orada ekseriyeti elinde bulunduran 
pek muhterem A. P. Grupunun tıkamamakta te-
reddüdetmiyeceğinden eminiz. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Sayın Akçal 
konuşmasında bu mesajların neşredilip edilme
mesinin çok büyük bir önemi olmadığını da 
belirttiler. Yalnız bu, delillerini kendilerine 
çevirmek mümkündür. Bu kadar önemli de
ğilse bu tutanakların yayınlanmasından niçin 
çekinilmektedir ? 

Çok muhterem arkadaşlarım, yine Sayın 
Akçal konuşmasında, bu mesajlar neşredildiği 
takdirde, Türk Hükümetinin prestijinin, iti
barının sarsılacağından ve bu mesajlar neş-
redilirse badema diplomatik alanda Türk 
Hükümetine böyle mesajlar gönderilmesine 
imkân kalmıyacağmdan bahsettiler. Sayın -
Akçal'a hak vermemek imkânsızdır. Ancak, bir 
noktada kendisine hak vermemek imkânsız
dır. Doğrudur, bu mesajlar açıklanırsa başta 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti olmak 
üzere hiçbir hükümet, Türk Milletinin hissiyatı 
karşısında böyle mesajları Türk Hükümetine 
göndermek imkânını bulamıyacaktır. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar ve bravo sesleri.) Ve yine 
bu mesajlar açıklanırsa; o zaman Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlığı mevkiini işgal eden 
zatın Türk Milletini temsil eden hükümet
lere böyle hitabedilemiyeceğinin dersini verdi
ğini de bu Millet anlıyacaktır, (C. H. P. sıra
larından bravo sesleri ve alkışlar) bundan 
dolayı, işte şimdi Sayın Akçal'in beyanında 
iştirak edilmesi mümkün »olmıyan noktaya 
geliyorum. Bundan dolayı Türk Hükümetinin 
prestiji düşecek değildir. Türk Hükümeti
nin, Türk Devletinin, Türkiye Cumhuriyeti
nin ve Türkiye'nin şerefi yükselecektir, arka
daşlar. (C. H. P. sıralarından alkışlar, bravo 
sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ihsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, bir takrir 
vesilesiyle muhalefet ve iktidar münakaşa-
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sına girmek istemiyorum. Ancak, Üçüncü İnönü 
Hükümetinin Hükümet programı okunur
ken, bu mektubu vesile yapıp, memleketin 
yüce menfaatlerini gerekçe olarak kullana
rak o celseyi gizlilik talebiyle huzurunuza 
çıkaran, bugün konuşan arkadaşımın partisi idi. 
Memleketin yüksek menfaatleri mevzuubahis 
değilse, C. H. P. nin Türk Milletinden gizliye-
cek hiçbir şeyi yoksa, o gün niçin bu gizliliği 
istemiş ve bizden memleketn yüksek menfaat
leri için böyle bir talepte bulunmuştu? (A. P. 
sıralarından alkışlar ve «bravo» sesleri.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sebebini 
söyledim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, şahsım adına söylüyorum, bu 
büyük meselede niçin Lindon Johnson bi
rinci numarada konuşuluyor? (C. H. P. sırala
rından gülüşmeler.) Türk Milletinin Johnson'la 
uğraşacak zamanı yoktur, millet kaderini 
kendisi tâyin edecektir. Türk Milleti vesayet 
altında bir millet değildir. Amerika Cumhur
başkanının mektubu ile memleket idare et
mek devri çoktan geçmiştir artık. (A. P. sı
ralarından bravo sesleri alkışlar.) Batı düş
manlığını yapıp mektubu istismar ederek, 
siyasi sermayelerine eklemek istiyenlere, sırf 
devletlerarası anlaşma ve gizlilik gerekçesinin 
aynen muhafaza edildiği düşüncesi ile, mu
halefet halindeyim. Aslında bu mektubun 
öneminden dolayı değil, fakat o zaman Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin gösterdiği ge
rekçeye sadakatinden dolayı takrire muhalefet 
ediyorum. Eğer, Türk Hükümetleri dışarıdan 
gelen mektuplara göre beynelmilel anlaşma
lara istikamet vereceklerse; o zaman o millet
leri kendi hükümetleri değil, Amerika'nın 
Cumhurbaşkanları idare ediyor, derim. 

Sevgili arkadaşlarım, hiçbiriniz ve hiçbirimiz 
Johnson'un mektubundan korkmak veya ondan 
istifade etmek yoluna sapmı ya cağız, Johnson ken
di kaderi ile başbaşadır. Türk Milleti, bütün ta
rihi boyunca, Johnson'un İngiltere'sine, Yunan'-
I M karşı yalnız millî iradesi ile, iman kuvvetiy
le Atatürk orduları başında muzaffer olmuş bir 
millettir. Atatürk politikasını, Türkiye'de hâkim 
kılmak istiyenlere bunu hatırlatıyorum; orduna 
mı güvenmiyordun, milletine mi güvenmiyordun, 
beynelmilel anlaşmalara mı güvenmiyordun, 10 

defa fırsat çıktığı halde bir mektubu vesile ede
rek Johnson'un verdiği bir işaretten bu kadar 
korkman mı lâzımdır? (Soldan, alkışlar ve bravo 
sesleri.) İktidarda olacaksınız, memleketin mese
lelerini, Milletin ve Devletin yüksek menfaatleri 
için gizli celsede konuşacaksınız; muhalefete ge
çeceksiniz, aynı vesikaları, memleketin yüksek 
menfaatlerini ve istikbalini bir tarafa iteceksiniz, 
açık celseye dökeceksiniz. Bunu Türk Milletine 
göstermek değil, o mektubun cevabını alkışlıyan-
lardanız. Türk Hükümetinin Amerika Reisicum
huruna vermiş olduğu cevap İnönü'nün imzasını 
taşısa dahi, Türk Hükümetinin imzasını taşıdığı 
için ona alkış tutanlardanız. Fakat, bunu bir si
yasi sermaye yapmaya müsaade etmemek kararın
dayız, sevgili arkadaşlarım. Toplantının başında 
bu konuyu iç. politikaya çıkar yapmıyalını dedik; 
bütün gruplar öyle konuştular ve o gruplar öyle 
hareket ettiler. Ama, sonradan bakıyorum, bura-
vTa gelenler siyasi mağlûbiyetleri ecnebilerin vesi
kalarına vo mektuplarına bir bahane bularak kur
tarmak istiyorlar. Arkadaşlar, geçmiş devirleri
miz tarihe geçmiştir. Kıbrıs hakkındaki bütün 
kararlar tarihe geçmiştir. Yüce millet bunun hük
münü vermiştir. Biz, şimdi Sayın Bölükbaşı'nın 
söy]ediği gibi, bir Kuvayı Millîye olarak ortaya 
sıkacağız. Bırakın Johnson'un mektubunu John
son niçin bu meselenin içerisine girmiştir. An
laşmanın içerisinde, Johnson'un, Amerika'nın im
hası mı vardır, garantör devlet midir? İngiltere, 
Yunanistan, Türkiye garantör devletlerdir. John-
son'u bunun içine sokmanın hesabını vermek lâ-
"îim evvelâ. (A. P. sıralarından, alkışlar, bravo 
sesleri.) 

Sevgili arkadaşlarım, onun içindir ki; John
son'un meseleleri ile, Johnson'un mektupları ile 
Büyük Meclisi ve Türk umumi efkârım meşgul 
edip, bir millî dâvamız olan Kıbrıs'ı ikinci plâna 
atamayız. Kıbrıs meselemizi çözüp bir neticeye 
/aracağız. Onun galibi de bellidir, mağlûbu da 
bellidir. Galip ve mağlûbun muhasebesini burada 
vapacak değiliz. Milletin vesayet altında olmadı
ğını, Türkiye'nin Amerikan Reisicumhurunun 
mektuplariyle idare edilmiyeceğini, ona yalnız 
cevaplar vermek suretiyle, yetkileri bir tarafa bı
rakıp, mektup teatisi ile devlet idare etmenin tari
he karıştığını anlamamız lâzımdır, sevgili arka
daşlarım. (Soldan alkışlar.) Onun içindir ki, 
memleketin yüksek menfaatleri dolayısiyle, onun 
içindir ki, C. H. P. iktidarlarının bu yüksek men-
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faatlere zarar vermemek için gizlilik gerekçesi 
istemiş bulunması sebebiyle, o zamanki gizlilik ge
rekçelerinin bütün olayları devam ettiği için o 
mektubun açıklanmamasında fayda vardır. Aslında 
o mektubun hesabı da ilerde bir gün geldiği za
man sorulacaktır. Ama şu an, o an değildir; şu 
an, siyasi çıkar anı değildir; şu an, Amerikan 
mektuplarının siyasi sermaye yapılacağı an de
ğildir; şu an, Kuvayı Millîyenin ayağa kaldı
rılıp bütün dünyaya hitabedeceği andır. (C. H. 
P. sıralarından, alkışlar ve gülüşmeler.) 

Sevgili arkadaşlarım, onun için bu mesajla
rın açıklanmasında Devletimize ve milletimize 
hiçbir fayda gelmiyecektir. Bilâkis, Kıbrıs mese
lesinin en grift olduğu bir zamanda yeni, yeni 
gailelerin çıkmasına sebebolacaktır. Bu devle
tin menfaatlerini nazara alanlar, Kıbrıs dâvası
nın arzuladığımız yolda çözümlenmesini nazara 
alanlar yazılmış olan mektuplarla değil, Türk 
Milletinin kuvvet ve kudretiyle beynelmilel ahit-
lerdeki imzasına sadakatiyle ve garantör devlet 
olarak yetkilerini kullanmasiyle milletine, Mec
lisine, ordusuna güvenmesiyle bu dâvayı halle
derler. Bunu yapanlar tarafmdayız, biz. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Grup adına mı söz istediniz Sa
yın Kırca? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun. 
C. II. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(İstanbul) — Pek muhterem arkadaşlarım, Yü
ce Meclis ve Türk halkoyu dünden beri çok iyi 
hatırlıyacaklardır ki, bu Mecliste konuşan bütün 
hatipler - sonuncu hatip hariç - Sayın Başkanımı
zın pek yerinde ve pek vatanperverane ikazına uy
gun olarak, olayların soğuk kanlı bir tahlilini 
yapmaya ve milleti Kuvayı Millîye ruhu etra
fında demir gibi birleştirebilmek için birtakım 
müspet tekliflerle ortaya çıkmaya gayret etti
ler. Şu veya bu grupun ortaya koyduğu tek
lifle bir diğer grup mutabık olmıyabilir. Ama, 
konuşmaların tonu ve muhtevası, burada konu
şan bütün hatiplerin bu gaye ile dolu oldukları
nı gösteriyordu. Şimdi burada, Kuvayı Millîye 
ruhunu ortaya koyalım, diyen sayın arkadaşıma 
şunu hatırlatmak isterim ki, Kuvayı Millîye ru
hu bu memlekette hiçbir politika göstermeden 
ve sadece hâmâsi destan edebiyatı yapılarak 
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kurulamaz. Atatürk takibettiği politikama' im
kânlarını çok iyi bildiği için, çok iyi incelediği 
için muvaffak olmuş bir insandır. Kuvayı Millî
ye ruhu edebi nutuklarla gerçekleştirilemez* 
Müspet tekliflerle, ciddî tetkiklerle gerçekleşti
rilebilir. 

BAŞKAN — Takrir hakkında, Sayın Kırca, 
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(Devamla) — İşte bu maksatladır ki, bu tet
kiklerin, alınması icabeden tedbirler bakımın
dan ne derecede gerçekçi olduğunu ve Türk 
Milletinin, C. H. P. olarak asla kaybolmadığına 
inandığımız, Kıbrıs dâvasından muzaffer çıka
bilmesi için, ne yönde bir hareket takibetmesi 
gerektiğinin anlaşılabilmesi, aneak Dünya siya
setine hâkim olan unsurların tutum ve davra
nışlarının açıklanması ile mümkündür. Burada 
Kuvayı Millîye ruhundan bahsedildiğine göre, 
bu ruh, ancak milletten doğabilir. Atatürk, Ku
vayı Millîye ruhunu doğururken millete gerçek
leri olduğu gibi söylemeyi tercih etmişti. Ger
çeklerden kaçınmıyalım arkadaşlar. Gerçekleri 
millet bilirse, o zamarç politikasını doğru seçer, 
kendi seçtiği politikayı doğru yürütecek insan
ları iktidara getirmesini bilir. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Ataöv burada 
yaptıkları konuşmasında bir yandan mevzuufra-
his mektuplaşmanın muhtevasının gizli kalma
sını arzu ederken, bu gizlilik üzerinde yapıla-

| bilecek tezvirlerin bir başka örneğini vermiştir. 
Biraz evvel burada, bir yandan Sayın tnönü'-

l nün, o zaman Başkan Jolrason'un verdiği nut-
I ku kendilerinin alkışladığını açıklarken ve boy*-
t lelikle kendilerinin köy, köy yaptıkları tezvir-
[ leri, kendileri kendi ağızları ile tekzibederkett, 
r (A. P. sıralarından, gürültüler) öte yandan; da 
r Cumhuriyet Halk Partisini Batı düşmanlığı He 
ı ithama yeltendiler. Kendilerine bn? noktayı hai-
I tırlatmak isterim. İngiltere ve Fransa'nın Sü-
I veyş harekâtına Amerika mâni olduğu zaman 
I bütün vesikalar ortaya konmuştu. Cumhuriyet 
t Halk Partisinin de Türk Milletinin insan hak-
I larına, çok partili demokratik rejime dayanan 
I Batılı sisteme bağlılığı,; peyklilik, uyduluk, ha-
I kikatları kapamak şeklinde değildi. İnsan hak-
I larına, dayalı çok partili demokratik rejim ev-
I velâ gerçekler, üzerinde yürüyen bir rejimdir. 
I Gerçekler üzerinde bu rejimi yürütebildiğimiz 
| zaman, Türk Milleti bu Anayasa ile seçmiş oldu
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ğu bâtılı sistemden ayrılmayı asla düşünmiye-
cektir. Asıl tevzirat, asıl Batı düşmanlığı; bir 
tarafa hakikatleri gizlerken öbür tarafa fitne
nin alıp yürümesini öngören davranıştır, sizin 
davranişmızdır. Fitne alıp yürüdüğü takdirde, 
gerçekler ortaya çıkmadığı takdirde Türkiye 
asıl büyük tehlike ile karşılaşır. O zaman asıl 
Batı düşmanlığı bu memlekette gelişebilir. Biz 
bunu önlemek istiyoruz. Gerçeklerin meydana 
çıkmasını istiyoruz. (A. P. sıralarından, gürül
tüler, «fitne kendisidir, sözünü geri alsın,» ses
leri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
sükûnet rica ediyorum. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın 
Başkanım, size hitabedebilir miyim? (A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN ••— Muhterem arkadaşlarım, lütfen 
sükûneti muhafaza edelim. Lütfen oturunuz. 
(A. P. sıralarından, gürültüler) Beyefendiler 
lütfen yerinize oturunuz. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Size bir 
şey söyliyebilir miyim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, müzakerelerin ba

şında meselelerin sükûnet atmosferi içinde ve 
ancak bir iz'ah ve idrak ölçüsü içerisinde ele 
alınması zaruretini şahsan inançlarım dolayı-
siyle ifade etmiş ve Yüksek Meclisiniz de bu 
inançlarıma tamamiyle iştirak etmişti. Mesele
yi asabi bir gerginlik şeklinde ortaya koymak 
netice almak için iki iddia için de lüzumlu ve 
kâfi değildir. Bu şekilde asabiyet gerildikten 
sonra, iki taraf için reyler donmuş hale geliyor. 
Biz bunu istedik; ama netice olmadı, biz arzu 
ettik, gizli celsedeki bütün zabıtlar açıklansın 
dedik; ama onlar müsaade etmediği için olmadı, 
demek için mi bunu yapıyoruz, hayır. Böyle de
ğilse şu halde ikna edici ve meseleyi vuzuha gö
türücü bir üslûp içinde konuşmaya devam et
memizde zaruret var. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi söz sırası Sayın 
Çetin Altan'ındır. Buyurun, Sayın Altan. 
(A. P. sıralarından, «Adalet Partisine karşı söy
lenen fitne sözünü geri alsın» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarım 
Sayin Coşkun Kırca konuşurken... (Gürültüler) 

Sayın Kenan Esengin, söz almadan konuşul
maz, usulde böyle yazıyor. 
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KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Lâf atı
yor efendim. Usule uymuyor. 

BAŞKAN — Oturun yerinize lütfen, sakin 
olun bir kere. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sokak
ta değiliz Beyefendi, oturacağım. ! 

BAŞKAN — Evet, sokakta olmadığımızı si
ze hatırlatırım, Sayın Kenan Esengin, lütfen 
oturun. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Söz atı
yor, oradan. 

BAŞKAN — Söz atana söz atmakla mukabe
le ederek aynı usulsüzlüğü irtikâbediyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Coşkun Kır-
ca'nın konuşması sırasında, Adalet Partisi Gru-

' puna «fesat» diye... (A.P. sıralarından «fitne 
dedi» sesleri) «Fitne» diye bir kelime kullandı
ğını iddia etmektesiniz. Sayın Kırca, böyle bir 
kelime kullandınız mı? «Fitne» diye bir kelimeyi 
Adalet Partisi Grupuna hitaben kullandınız mı? 
(A.P. sıralarından gürültüler). Efendim kendi
sinden soruyorum, çok rica ederim. Kullandınız 
mı Sayın Kırca? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
Başkanım, zabıtlar açıktır. Bu kelimeyi her han
gi bir grupa hitabederek değil, Cumhuriyet 
Halk Partisinin tutumu aleyhinde yapılan ve 
bunu Batı düşmanlığı olarak göstermeye çalışan 
bütün cereyanları kastetmek maksadiyle söy
ledim. Ümit ederim ki, sayın Adalet Partisi Gru-
pu bu sözlerimden alınmamıştır, alınamaz. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Çetin Altan'm. 
Buyurun Sayın Altan. 

ÇETİN ALTAN (Isanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Türkiye'nin çok önemli bir 

; dâvası haline gelmiş bulunan Kıbrıs konusun
da memleketin büyük mukadderatını ilgilendi
ren görüşmeler yapılmadan önce, Sayın Baş
kan tarafından bu hayati meselenin günlük po
litikacı alışkanlıkları içinde her hangi bir hır
çınlığa alet edilmemesi istendi, ve değerli ar
kadaşlar, grup sözcüleri bir çerçeveyi muhafa
za etmeye ellerinden gelen gayreti göstererek 
müspet tekliflerle kendi görüşlerini yansıtma
ya çalıştılar. Bu konuşmalar sırasında Halk 
Partisinin Sayın Sözcüsü Profesör Erim, Kıb
rıs konusunun kamu oyunda meçhul kalmış, 
büyük bir önem taşıyan ve olaylara yeni bir 
perspektif getiren bir noktasına dokundu. Bu 
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Halk Partisi iktidarı zamanında yapılmış bir I 
gizli oturuma ait konuşmalarla ilgili idi ve bu 
konuşmaların içinde okunmuş olan Amerika 
Cumhurbaşkanı Jonhson'un o tarihte Türkiye 
Hükümetine yazdığı bir mektuba değiniyordu. 
Bunun üzerine aynı partinin milletvekilleri bu 
gizli zabıtların kamu oyuna açıklanması için bir 
önerge verdiler. Bu önergenin tartışılması sıra
sında bugünkü iktidardan daha önceki bir ikti
dar kendi zamanına aidolan sorumlulukları, 
Kıbrıs konusunda ortaya koymak için bir gizli 
oturuma ait zabıtların açıklanmasını istemekte
dir. Bugünkü iktidara mensubolan arkadaşlar
dan bâzıları da buna karşı bir tutum takınmak
tadırlar. Şimdi burada mantık bakımından bi
raz insanı rahatsız eden bir taraf var. Bir eski 
iktidar kendisi zamanında yapılmış olan bir 
gizli oturumun tutanaklarını ve bu arada büyük 
müttefikimiz olan Amerikanın bir numaralı si
yasisinin o iktidara yazdığı mektubun açıklan
masını istiyor, bugünkü iktidar ise, bugünkü 
iktidara mensup milletvekili arkadaşlarımızdan 
bâzıları ise bunu istemiyorlar. 

Bir kere bu mektubun muhtevası ancak o 
oturumda burada bulunanlar tarafından bilinen 
bir olaydır, bunun dışında ise ancak Milletvekili 
olduktan sonra Milletvekili yetenekleri içinde 
bu zabıtlara bakmakla mümkündür. Bu hakkı 
kullanarak, yeni Milletvekili arkadaşlarımızın 
hepsinin bunu tetkik edecek zamanı buldukları
nı tahmin etmiyorum. Burada 450 Milletvekili 
arkadaş, bir konu üzerinde görüşülürken, bâzı 
önemli noktalardan habersiz olarak konuşmaları 
dinlememek veya görüşlerini belirtmek zorunda 
kalacaklardır. Bir noktaya dokunmak gerektiği 
vakit, o, gizli bir oturumda cereyan ettiği için 
fikrini açıklayamıyaqaktır, tam olarak. Açıkla
sa dâhi, kendisi bildiği için karşı taraftaki bir 
arkadaş anlamıyacaktır ve bunlardan çok daha 
önemli olan kamu oyu anlamıyacaktır. Halbu
ki, muhterem Adalet Partili arkadaşlarımız ver
dikleri önergenin ilk satırında, kamu oyuna 
açıklanması için bu görüşmelerin yapılması iste
ğinde bulunmuşlardır. Şimdi bir yandan hem 
kamu oyunun her tarafı ile haberdar olması 
için bir görüşme açılıyor, o görüşmeler sırasın
da konu yeni bir perspektife giriyor, bir büyük 
Devletin Başkanının yazdığı mektuba değinili
yor, ondan sonra da o mektubun kamu oyuna 
açıklanmaması arzusu çeşitli gerekçelerle, 

fakat pek de tatmin etmiyen gerekçelerle or
taya konuyor. Tatmin etmiyen gerekçeden kas-
dım şudur: Bir demokrasi önoe açıklık prensi
binden hareket eder. Kapalılık bir istisnadır. 
Hele böyle kamu oyunun tam mânasiyle bilgi 
edinilmesi gerekçesiyle yapılan bir görüşmede 
konunun en önemli noktasına varıldığı yerde 
bir mektuptan bahsedilir ve bu mektup da bir 
büyük Devletin Başkanı tarafından yazılmış 
olursa, mesele bu kadar dallanıp budaklandık
tan sonra, bu mektubun ve o zabıtların Büyük 
Millet Meclisinde yeniden dile getirilmemesi 
ve kamu oyuna bildirilmemesi gerçekten çe
şitli sözlere, söylentilere, rivayetlere sebebola-
caktır ki, farzımuhal böyle bir açıklamanın zi
yanı olacak olsa dahi, açıklanmamasından mey
dana gelecek bu çeşit söylentilerin bütün yurt 
sathında ne şekiller alacağı ve nelere sebebola-
cağı kıyaslandığı vakit bu, bu kadar konuşul
duktan sonra hepimizin üzerine bir sorumlu
luk yüklemeye başlar. Bu kadar konuşulduk
tan sonra, radyolarda bu mektubun varlığından 
bahsedildikten sonra, gazeteler bunu manşet 

I haline getirdikten sonra, ille de bu mektup or-
I taya çıkmasın demek çeşitli tahminlerin, çeşit

li hayallerin genişleyip, hiç gerçekle ilgili ol-
I mıyacak söylentilerin dahi kulaktan kulağa fı-
I sıldanmasına sebebolur. Bir devletin sağlam 

yönetimi, demokratik düzen içinde yürek ve 
yüz açıklığı ile yönetimi, bir tek şarta bağlı
dır; açıklığa. Eski iktidar bunu gizli yapmış-

I tır. Biz o tarihte burada bulunsaydık, o fak
törleri nasıl değerlendirirdik bilmiyoruz ama, 

I prensibolarak onun da açık olmasını isterdik; 
I açık olmalıdır. Türk Devletine karşı bir ya

bancı devlet müttefik olduğu halde, burada* 
I duyduğumuz sözlerin çerçevesi içinde bir üslûp 

kullanmış ise bundan Türk kamu oyu haber
dar edilmelidir. Eğer, hakikaten bir yabancı 
Devlet Başkanı bir devletin kabul edemiyeceği 
bir üslûpla Türkiye Cumhuriyetine hitabetmiş-
se ve bu uygunsuz üslûbun ortaya çıkmasın
dan bugünkü iktidardaki arkadaşlarımız çefci-
niyorlarsa, bu çekinme bence yersizdir. Bundan 
gocunacak olan Türkiye Parlâmentosunun sa
yın üyeleri değil, o her türlü diplomasi gele
neğine aykırı hareket eden siyasi teşekküllerin 
başındaki kişidir. Onun savunmasını dünkü ik
tidara karşı bugünkü iktidarımız yapmamalı
dır ve madem ki, bir eski iktidar kendini sa-
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vunmak için §.u veya bu faktör yüzünden giz-
li yap«kak zorunda kaldığı bir. oturumun zabıt
larını ortaya koymak ihtiyacında bulunmakta
dır, buna; karşı. da A. P. nin içindeki, sayın ar
kadaşlarımız ille de direnmemelidir. Çünkü, 
Salkımız bu konulara zannettiğinizden çok, çok 
daha fazla hassastır. Bunun arkasında, bu ar
kadaşlar mektubu okutmak istemiyorlar, acaba 
sebebi ne diyor. Sebebi ne diye sormaya bağ
ladığı vakit, buradaki üyeler gerçeğe de do
kunamadığı için haklı olarak kafasında birta
kım şeyler örmeye başlıyor. «İşte, o mektubun 
okutulmasını istemezler, çünkü...» diye başlıyor. 
Ben istemiyorum bu şekilde lâfların birbirine 
eklenerek gerçeklerin büsbütün üzerine bulut
lanın? dökülmesini... Ne var halk bunu bilirse? 
Ya«i diyelim ki, Amerika Cumhurbaşkanı Tür
kiye'ye diplomatik dünyada hiç âdet olmıyan 
bir ağır dille mektup yazmış. Bunu niye Türk 
halkı bilmesin, niye bilmesini. Bunu saklama
n a ne yararı vardır Türk siyasetine? Türk si
yasetine ne yaran vardır ? Olmuş şeyleri söy
lememin yararı vardır bir millete. Olmuş şeyle
ri,, başka türlü göstermek, bir kere doğrulara 
doğru gitmesi gereken, büyük yönetimden kay
mak demektir. Bu kaymalarla Kıbrıs gibi çok 
önemli bir divanîn dahi politikası çizilemez. 
Belki çizilememiş olmasının bir sebebi de halk
tan, halkın bilmesi gereken şeylerin çeşitli ge
rekçelerle zaman zaman işte bu şekilde gizlen
miş olmasıdır. Bu şekildeki gizlilik Devleti yö
netenlere bir garanti getirmeye başlar. Nasıl 
©Isa ben bunun içyüzünü halka duyurtmam, 
der. Ama halkın duyması gerekenle siyasinin 
duymasını istemediği konu çelişmeye başladığı 
vakit hatalar peşpeşe eklenmiş tren katarları 
gibi uçurumlara doğru sürüklenirler. En sağ
lam ölçü, en Sağlam rota, en sağlam pusula 
-zaten demokrasinin Özündeki anlam da odur-
Italkm büyük jürisinde, halkın büyük sağdu
yusu Önünde bütün faktörleri konuşturarak, 
tam mânasiyle, gereken, akim ve bilginin ica-
bet,tirdigi gereken en olumlu noktaya yönelmek 
demektir. Bu bakımdan, bilhassa konu bu ka
dar yoğunlaştıktan sonra bu tutanakların açık-
lanm-ası ve bilhassa o mektubun mahiyetinin 
kamu oyuna sunulması bir farz olmuştur. Bu
radan hepimiz evlerimize gittikten sonra bu 
konuşmaların yankısından meydana gelecek te-

I vatürleri, rivayetleri, hayalleri düşünün. Bunun 
I vebali altından hiçbirimiz kalkamayız. Bu sa-
[ dece bir iktidarı çelmelemek veya bir muhale-
t fete her hangi bir çıkış yapmak veya ben sen-
I den daha iyi biliyorum, hayır sen benden da-
I ha kötü biliyorsun meselesi değil; alt tarafı 
I bunun yekûnu, Kıbrıs meselesinde bizden yana 
I çıka çıka dört devlet çıkıyor. Mesele budur. 
I Bunun çözümünü hep birlikte arıyoruz. Hep 
I birlikte bu vatanın üzerindeyiz ve bunun tam 
I çözümünü ararken, bu çözümle çok ilgili olan 
I yabancı devletlerin en kocamanlarından biri, 
I en kocamanı, başındaki bir numaralı siyasisi 
I ile TürkijVye şu tarihte bir mektup gönderi-
I yor. Bunu kamu oyuna duyurmayalım, demek 
I ne demektir? Bunu kamu oyuna yaymlamıya-
I hm demenin arkasında neyin gizli olduğunu, 
I o gizli olmasa dahi halk anlıyacaktır. Onun için 
I çok rica ederim, bir eski iktidarın mutlaka 
I açıklamak zorunluluğunu duyduğu ve ancak o 
I şekilde Kıbrıs politikasının geçmişini ortaya 
I koyabilirim dediği vesikaları ve tutanakları tu-
I tup da kamu oyundan saklamak çabasına düş-
I miyelim. Bütün zabıtların da, o mektubun ha-
I kiki muhatabının da Türk halkı olduğunu unut-
ı mıyalım. Mektupları hakiki adreslerine zamanı 
I gelince tevdi edelim. Bugün, demek ki, o saat 
I gelmiştir ve o mektup aslında Türk halkına ya-
I zılmıştır, o zaman bu mektubun ve tutanakla-
I rın Türk halkı tarafından bilinmesinde fazla-
ı siyle fayda vardır. 

t Hepinizi hürmetle selâmlarım. Beni dinle-
I miş olduğunuzdan dolayı da hepinize teşekkür 
I ederim sayın milletvekilleri. (T. 1. P. sıralarm-
| dan alkışlar.) 

i BAŞKAN — İki aded kifayet önergesi ve-
j rilmiştir, okutuyorum. («Biz de konuşmak isti-
I yoruz» sesleri.) Kifayet önergesi reddedildiği 
I zaman konuşmalara devam edeceğiz efendim. 

1 Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
I Konu yeteri kadar aydınlanmıştır, müzake-
I renin kifayetini arz ve teklif ederiz. Saygıla-
I rımızla. 
I Zonguldak Zonguldak 
I Kemal Doğan Sungun Sadık Tekin Müftüoğlu 

I Yüksek Başkanlığa 
I Büyük Türk Milleti, Yüce Meclisten Kıbrıs 
r konusunda olumlu bir genel görüşme bekler-
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ken, esasen mahiyeti açıklanmış bir mektupla 
daha fazla meşgul olunmasında pratik bir fay
da mülâhaza etmemekteyim. 105 nci Birleşim
deki gizli oturum tutanaklarının neşrine dair 
müzakerenin yeterliğini arz ve teklif ediyo
rum. 

Kocaeli 
Sedat Akay 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde Sayın Erol 
Yılmaz Akçal, buyurun. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, müzakereler gittikçe 
yanlış bir istikamete sevk edilmeye başlandı. 
Bu hususu kabul ediyorum. Bilhassa mektubun 
açıklanıp açıklanmaması üzerinde durulmak
tan ziyade, mektubun Türk efkârı umumiyesin-
de yapacağı tesirleri üzerinde durulmaya bagg 
landı ve bâzı arkadaşlarımız demokrasilerde 
her şeyin açıklıkla kabil olduğunu söylediler. 
Bunu söyliyen arkadaşlar hiç düşünmediler ki, 
Küba krizi sırasında Kruşçhefle Kennedy ara
sında teati edilen mektuplar, bizim inandığımız 
demokrasilerde de, başka demokrasilere inanan 
insanlar tarafından o demokrasilerde de açık
lanmamıştı. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Açıklandı, açık
landı. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarıma kifaye
tin yeterli olmadığı hakkında şu sözü söylemek 
isterim. Bilmiyorum, radyo bu müzakereleri ve
riyor mu? Radyo bu müzakereleri veriyor ise 
milletvekili olan arkadaşlara bu zabıtların açık 
olmadığı şeklinde bir kanaat hâsıl olacaktır. 
İçtüzüğün 97 nci maddesi sarihtir. Milletvekili 
olan her arkadaş gizli zabıtları istiyerek alır 
ve bunları okur. Dalayısiyle mesele şahsi .ay
dınlanma meselesi ise arkadaşlarıma naçizane 
bir tavsiyede bulunacağım, gidip zabıtları oku
sunlar ve malûmat sahibi olsunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu daha 
tasrih etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşımız 
Coşkun Kırca bana söylemediğim bir sözü iza
fe ettiler. Sanki ben... (C. H. P. sıralarından 
«kifayet, kifayet üzerinde» sesleri.) Efendim, 
aksi takdirde sataşma dolayısiyle söz istemek 
mecburiyetinde kalacaktım ve sizleri ikna ede
cektim, verecektiniz. Çünkü, haklıydım arka
daşlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Akçal, lütfen sadece 
söz «İdiğınız mevzua münhasır olmak üzere. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, bir tek noktaya daha 
işaret edeceğim. Bu mektup meselesi -artık çok 
fazla görüşülüyor. Fakat, meselenin esasmın 
da mektupla ve gizli zabıtlarla alâkalı olduğu
nu söylüyorlar; müsaade edm göriişefim İra 
mevzuu, müsaade edin. Coşkun Kırca afkada-
şını, temenni edelim ki dediler, böyle hır -me
sajın bir daha Türkiye Hükümetine Verilmesi 
mümkün olmaz... Sanki öyle bir eda kullandı
lar ki, ben bu şekildeki mesajların Türk hü
kümetlerine gelmesini istiyorum. Ben de mu
kabil olarak bir şey söyliyeyim arkadaşlar. Te
menni edelim ki, Türkiye böyle mesajları ditı-
liyeeek hükümetlere de bir daha sanibolmâz. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. "Sırala
rından alkışlar.) 

BÜLENT ECEVIT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, usul hakkında bir mâruzâtım var. Sa
yın Erol Akçal takrir aleyhinde konuşmama
lardır. Onun için aleyhinde kotttfşmak i&ere 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arJsa4aşk*rım,. fewpa-
da kürsüye çıkıp Yüksek Heyetinize hitabeden 
arkadaşların konuşmalarını harfiyen .ye İçtüzü
ğün emrettiği Ölçüler içinde inceden inceye bir 
tahlile tabi tutacak müdahale etmişYö&şs8fr$ım, 
sizler de buna razı olmayacaktınız. Evvelâ her 
grup kendi adına kürsüye çıkan hatibe âzami 
müsamaha gösterilmesini, bir başka grup tfdına 
kürsüye çıkan hatibin ide mümkün nröftefoe 
gırtlağının sıkılmasını istiyor. trBiı a^fc&rbir 
meseledir. Bu -sebeple Başkanlığınızı, bu i r d i 
ğiniz şerefli görevi ifa ejderken, yer ye?-nftösâ-
mahalı, yer yer gerektiği şekilde ikaz 'ederek 
yürütmek mecburiyetindeyiz. Her meseleyi, im 
şekilde usulrdir, usulsüzdür diye Söz ben t t i n 
yapmıya kalkmıyalım. 

Şimdi Tüzüğümüzde kifayet aleyhinde'bir 
kişi konuşur, der. Bir kişi de konuştu. Kabul 
veya ret Yüksek Meclisinizin takdirlerine kal
mıştır. 

Şimdi kifayeti kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler... Lütfen" in
dirin. 

Muhterem arkadaşlarım, neticeyi vttzfthlâ 
tâyin edebilmek için arkadaşlarımın ^y-ağa 
kalkmalarını rica edeceğim. 
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Okunmuş olan kifayet önergelerini kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... önergeyi ka
bul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... öner
geler kabul edilmiştir. 

Kifayet önergesinin kabulünden sonra şimdi 
esas üzerinde müzakere cereyan etmiş olan 
önergeyi oyunuza sunuyoruz, önergenin açık 
oylama suretiyle Yüksek Meclisin oyuna su
nulması istenmiştir ve açık oylamayı talebeden 
milletvekillerinin isimleri sırasiyle: Sayın Or
han Birgit, Sayjn Coşkun Kırca, Sayın Bekir 
Tünay, Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, Sayın 
Ahmet Demiray, Sayın Nihat Erim, Sayın Mu
rat Öner, Sayın Nazif Kurucu, Sayın Reşit Ül
ker, Sayın Vefa Tanır, Sayın Salih Yıldız, Sa
yın Muzaffer Şâmiloğlu, Sayın Osman Yelte-
kin, Sayın Turhan Feyzioğlu, Sayın Himmet 
Erdoğmuş. 15 imza tamamdır. Takrir açık oy
larınıza sunulacaktır. 

«Ordu» seçim çevresinden başlıyoruz efen
dim. Oy kutuları kürsüye konulacaktır. Beyaz 
oy önergenin kabulünü, kırmızı oy reddini, ye
şil oy istinkâfı ifade eder. 

Yanında matbu oy puslası buluıımıyan ar
kadaşlar, beyaz bir kâğıda isimlerini, seçim 
çevrelerini ve oylarını yani kabul veya rot ve
ya çekinser kelimelerini yazmak suretiyle oy 
kullanabilirler. 

(Ordu milletvekillerinden itibaren oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyaıı arkadaşı
mız var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasnif devam et
mektedir. Tasnif neticesinin, müzakeresini yap
tığımız maddeden daha sonra gelen maddelere 
müessir olmaması sebebiyle, tasnifin devamı sı
rasında müzakerelere devam edeceğiz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Gelir Vergisi Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiş-
tirtlriiesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (î/73) (8. Sayısı : 
3 ve 3 e ek) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var; okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bugünkü gündemde bulunan ve daha ev

vel Genel Kurulun ivedilik ve öncelik kararı
na iktiran eden Gelir Vergisi Kanununun deği
şik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlarının soru
lar Ye genel görüşmeden önce müzakeresini 
işin müstaceliyetine binaen Hükümet adına arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
Balıkesir 

Oihat Bilgehan 

(î) 3 sıra sayılı basmayazı 24 . 12 . 1965 ta
rihli 27 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

3 e ek sıra sayılı basmayanı tutanağın so
nundadır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, siz takririn aley
hinde mi söz işitiyorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yani önceliğe alınıp acele ile 
görüşülmesine lüzum yoktur, eliyorsunuz değil 
mi efendim? Buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) —Muhterem ar
kadaşlarım, gelen kanun tasarısı geçen gün 
Yüce Mecliste takriben iki, üç saat tümü üze
rinde müzakere yapılıp, Hükümetin bir beyanı 
ve Komisyonun da geri alması üzerine Karma 
Bütçe Komisyonuna giden bir tasarıdır. Şüp
hesiz bunun acele tarafı vardır. Yani ayın bi
rine kadar çıkmadığı takdirde halen yürürlük
te olan kanun taübik edilecektir. 

Bunu kabul etmek lâzım. Yalnız Kıbrıs ge
nel görüşmesi gibi önemli bir konu müzakere 
edilirken bunun arasına böyle bir kanunu sok
tuğumuz takdirde belki iki saat, belki üç saat, 
bu sizin yüce takdirlerinize1 bağlı, bir müzakere 
kapısı açılacak ve Meclisin dikkati bir nokta
dan, bir başka noktaya sevk edilecektir. Kıbrıs 
genel görüşmesinin önemli kısmına gelmiş bulu
nuyoruz. Bu sırada Kıbrıs müzakeresine devam 
edip, bu müzakere bittikten sonra, icabederse ya
rınki oturumdaki, Meclis yarın saat 15,00 te 
toplanacaktır, yarınki oturumda bu mesele önde 
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getirilir, konuşulur. Yarın ayın 29 udur, ya
rın getirilip, konuşulur. Onun için Kıbrıs genel 
görüşmesini inkıtaa uğratabilecek ve üzerinde 
tartışma yapılacağı muhakkak olan bir kanunun 
getirilmesi ve müzakere edilmesi doğru değildir. 
Kaldı ki, her kesin fikri şu anda Kıbrıs üzerin
dedir. Bu mesele, birinci plânda ele alınmış bir 
mesele mahiyetinde değildir. Bu sebeple, bu öl
çüler içerisinde takririn kabul edilmemesini arz 
ve istirham ediyorum. 

.BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, buyurun. 
HASAN TÜRKAY (Ankara) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri, asgari geçim in
diriminin ertelenmesiyle ilgili olan, Hükümet ta
rafından gelen kanunun öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkındaki teklifini muhterem Umu
mi Heyetin, kabul etmesini rica etmekteyim. 
Şöyle ki; bu ertelemeden işçiler ve işçi arkadaş
larımızın muaf tutulacağını, bundan evvelki cel
sede flükümet temsilcisi beyan etmişti. Her hal
de müzakere açıldığı zaman Hükümet temsilcisi 
yine bunu sarih olarak ifade edecektir. Bir ta
raftan işçi arkadaşlarımızın hak ve hukuklarını 
ırıüdafaa edeı-ken, diğer taraftan bu kanunun 
ertelenmesine mâni olmak işçi arkadaşlarımızın 
lehine değil, aleyhine olacaktır. 

Bu itibarladır ki, kanunun biran evvel gö
rüşülmesinde fayda var. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adı

na, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına söz istedi Sayın 

Kırca. Aleyhte buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(İstanbul) — Pek muhterem arkadaşlarım, bu 
tasarının çıkması değil, çıkmaması, gerek işçi va
tandaşlarımızın, gerek diğer dar gelirli vatandaş
larımızın tamamiyle menfaatine uygun olacağı 
için ve ayrıca, Hükümet, bundan önce bu tasa
rı görüşülürken, biraz önce bu kürsüden konu
şan hatibin beyanının tamamiyle aksine C. II. 
P. Hükümetlerince yapıldığı tarzda asgari geçim 
indiriminin ertelenmesinin işçilere uygulanmı-
yacağı hususunda sarih bir teminat vermediğin
den Hükümete bu konuyu biraz daha düşünecek 
Kaman vermek için C. II. P. Grupu olarak bu 
takririn aleyhindeyiz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin. («Biz de 

söz istiyoruz.» sesleri.) Efendim ,iki lehte, iki 
aleyhte söz verdim. Son söz olarak da Turhan 
Bilgin'i davet ettim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlarım, benden önce konuşan her iki 
arkadaş da Gelir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve fi ncı madde hükümlerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu' raporunun bugünkü oturumda müzakere 
edilip, tasarının kanunlaşmasını türlü sebeplerle 
uygun bulmadılar. İki arkadaşımızdan birinci
sinin ileri sürdüğü nokta, Kıbrıs gibi önemli bir 
konu görüşülürken böyle bir mevzuun burada 
zaman kaybına sebebolacağı mülâhazası idi. Ar
kadaşıma hatırlatırım, dün yine kendi grupla
rının oylariyle üç tane aktarma kanunu geldi, oy
landı ve görüşüldü, kabul edildi. -

Şimdi diğer arkadaşımızın, bu kanunun- iş*-
çilere faydası yok, zararı vardır, şeklindeki gö
rüşlerine şahsan iştirak etmemekteyim. Hükü
met adına Sayın Cihat Bilgelıan kürsüye geldi 
ve işçilerin lehine Hükümetin yetkisini kullana
cağını sarahaten işaret etti. Kaldı İd, bu kanun 
iki maddeliktir; üzerinde etraflı şekilde görüşme 
yapılmıştır. Sadece, ertelemenin bir yılla, iki 
yıl arasında olup olmıyaçağı hakkında Komis
yon tereddüde düşmüş idi. Nitekim, raporunda; 
«Komisyonumuza verilen Gelir Vergisi Kanunu
nun değişik 5 - 6 ncı maddeleri • hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı tekrar 
görüşülmüş, müddetin iki yıl olarak kalmasının 
muvafık bulunduğuna karar verilmiştir.» şek
linde bir cümle ile tekrar yüksek huzurlarınıza 
geldi. Bu meselenin biran evvel görüşülüp ka
nunlaşmasında hakikaten büyük kütlelerin fay
daları vardır. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının, basılıp dağıtılması üzerinden henüz 
48 saat geçmediğinden, 48 saat geçmeden mü
zakere edilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri) — Esası 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Tümünün müzakeresini istiyen 
arkadaşlarıma söz veriyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Grup 
adına Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Memduh Erdemir, siz, 
grupunuz adına mı söz istediniz? Sayın Erdemir? 
Yok Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, şahsınız adı
na; 

Buyurunuz, Sayın Turhan Feyzioğlu, Grupu
nuz adına size söz veriyorum, 

C. E P . GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım, dolay
lı bir vergi zammı niteliğini taşıyan kanun tasa
rısı bir defa daha Yüce Meclisin önüne gelmiş 
bulunuyor. Bu kanun tasarısının G. H. P. Gru-
pu olarak aleyhinde olduğumuzu bundan önceki 
oturumlarda ifade etmiştim. Bunu tekrar edi
yorum. Bu kanun bir dolaylı vergi zammıdır. Ar
kadaşımız bunun işçilerin lehine olacağını söyle
di. Bir vergi zammı getiren kanunun dolaylı şe
kilde de olsa, nasıl olup da-işçiler lehine sonuç 
doğuracağını anlamak mümkün değildir. 

Sayın arkadaşlarım, yalnız işçiler için değil, 
bütün dar ve sabit gelirli mükellefler için bu ka
nun sosyal adalete aykırı, haksız bir kanundur. 
Sayın arkadaşlarım, bütçede açık olduğu söyleni
yor! Bütçede açık vardır, doğru. Ve bütçede ifa
de edilenden fazla açık vardır. Eğer, Plânlama 
Teşkilâtının bugüne kadar devam eden geleneği
ne uygun olarak, Hükümet, kanunlara uygun ola
rak, ciddî devlet idaresinin icaplarına uygun ola
rak, yıllık programı bütçeden evvel getirmiş olsa 
idi, hem açığın mahiyeti, büyüklüğü, hem de bu 
açıklığın kapatılması için gerekli olan tedbirler 
daha ciddî bir plânda tartışılabilirdi. Ne yazık 
ki, Hükümet bir bütçe getirmiştir, fakat bu büt
çenin temelinde bulunması lâzım gelen yıllık 
program, 1966 programı, aylarca önce yayınlan
mış olması gereken program hâlâ'yayınlanmış de
ğildir. İşitiyoruz, yayınlanacakmış, bâzı imzalar 
nöksanmış. İşitiyoruz, bâzı ihtilâflar varmış, an
laşmazlıklar çözümlenmemiş. Fakat bütçe gelmiş, 
bu bütçe yıllık programının icra vasıtası olarak, 
icra vasıtalarından biri olarak gelecektir. Yıllık 
program yok, bütçe var. Burada veya dışarıda ya
pılan beyanlarda Devlet Plânlama Teşkilâtının 
da Maliye Bakanlığının da bu tedbirden mutaba
kat halinde olduğu söylendi. Maliye Bakanlığı
nın mutabakat halinde olduğundan şüphem yok
tur. Fakat Yüksek Plânlama Kurulunun kara
rını görmediğimiz, yıllık programı görmediğimiz 
iğin, Devlet Plânlama Teşkilâtımızın görüşlerini 
bilemiyoruz ve bu söze inanmak istemiyoruz. 

Zannediyorum ki, bütçe açıklarının kapanması 
bakımından takibedilecek yolların en kötülerin
den biri seçilmiş oluyor, bu tasarı ile. (Soldan, 
sebebi, sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale
ler karşılıklı konuşmalara vesile oluyor. Bu da 
Meclisin çalışmalarını aksatıyor. Çok rica ede
rim. Müdahale etmeyin, siz de cevap vermeyin, 
esas hakkında konuşun. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Esas hakkında konuşu
yorum zaten Sayın, Başkan. Lüzumsuz müdahale
lere cevap vermek mutadım değil. 

Sayın arkadaşlarım, bu bir vergi zammı de
ğildir, dediler. Açıkça ifade ettim, geçen defa. 
Hiç kimseden, bu kanun çıktıktan sonra, geçen yıl 
ödediği vergiye göre daha fâzla vergi ödesin di
ye bir yergi istenmiyor... Kabul. Fakat, bu ka
nun yürürlüğe girmese idi, 1 Ocak 1966 da mü
kelleflerin ödemesi lâzım gelen vergi daha az 
olacaktı. Bu kanun çıkarılmakla vergilerde vu-
kubulacak ve sosyal adaleti gerçekleştirmek yö
nünden vukubulacak bir indirim iki yıl sonraya 
ertelenmek, geri bırakılmak suretiyle dolaylı bir 
vergi zammı yapılıyor: Devlet bütçesinin 400 mil
yon liralık bir açığını kapatmak için bu kanunu 
getirdiklerini söyliyen arkadaşlarımız, bu bir zam 
getirmiyor, sözünü nasıl söylerler? Devlet geliri
ni artırıyor. Artırmasa açık kapanmaz. Bu ar
tınsın kaynağı nedir? Sarih olalım. Bu artınsın 
kaynağı zengin ve fakir bütün mükelleflerden, 
ayırım gözetmeden aynı fedakârlığı istemek anla
mında bir tedbirdir. Neden? Arz adeceğim. Ta
san gelmiş olan şekliyle bir milyon lira yıllık ka
zancı olan kimsenin kazancından da aynı miktar
da, yılda ancak çoluk - çocuğunun nafakasını sağ-
lıyacak kadar kazancı olan bir sabit ve dar ge
lirli yurttaşın kazancından da aynı miktarda in
dirim yapılmasını öngörüyor. Bu indirim erte
lendiği takdirde bu sene yapılması beklenen in
dirim iki sene geri bırakıldığı takdirde dar gelirli 
yurttaşların ayda ödiyeeekleri verginin, 20 - 30 
lira gibi cüzi bir miktarda da olsa eksilmesi im
kânı geri bırakılıyor demektir. Denecektir ki, ay
nı netice diğer mükellef için de varit. Doğru. Fa
ka* biz diyoruz ki, senede yüzbinler kazanan bir 
insanın ayda 30 lira az veya fazla vergi ödemesi
nin ona tesiri yoktur. 
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Yıllık vergi ay lara bölündüğü zaman, a^yda I 
lbe§ bin lira vergi ö l eme durumumla olan bir I 
mükellefin, beş bin lira ödeme yerine beş bin I 
y i rmi veya beş bin yirmi'beş lira ödemesi büyük I 
l)ir değişiklik yara tmaz, Faka t , kazam-ı i i e I 
geçinme imkânını bulaınıyan, çok zor geçurme 
d u r u m u n d a olan mükelle[']er için ayda yir
mi, - otuz lira önemli !bir fark hâsıl eder. Hu I 
balkımdan vakt iyle çıkarılmış olan kanun isabet- I 
li bir kanundur , bu kanunun geriye bırakılması I 
ise isabetsiz bir tedbirdir . Meseleyi böylece hiç- I 
bir yanlış an lamaya imkân bı rakmıyacak tarz- I 
da açıklıkla or taya koymuş olduğumuzu zan- I 
nediyorum. I 

Sayın arkadaşlarım, 1%3 yılında bir yıl i<;.iıı I 
asgari geçim indiril linin düzeltilmesi ile ilgili I 
i lk dilim, ilk tedbir bir yıl sonraya bırakılmış- I 
t ır . Doğru. F a k a t bu geri b ı rakma tedbiri 1 f)(İ-> I 
yılında alınırken, o zamanın iktidarı Bıtekmıe I 
K a n u n u n a şu f ikray da eklemişti, ve meclis de I 
bunu ka ;bul etmişti. Yüce Meclisin kabul etmiş I 
olduğu f ıkra Bakan la r Kuru luna bâzı kazanç I 
nev'ileri için ertelemenin t a tb ik edilmiyeccğini I 
ve vergi indir iminin hemen yürür lüğe gi- I 
receğini .karar laşt ı r ı lmak imkânını veriyordu. I 
Balkanlar Kuru lu bu yetkisini kanun çıkar çık- I 
nıaz, işçilerimizi bu vergi indiriminden fayda- I 
l and ı rmak yolunda kullaaımış ve işçilerimiz da- I 
ha o yıl bu vergi indi r iminden istifade ettiril- I 
mislerdir. B u r a d a k i iddialar ını ve yapılmış olan I 
ıbâzı yorumlar ın aksine olarak bu erteleme sa- I 
d ece bir yı l için yapı ldığından, ertesi yıl Tür- I 
'kiye'deki bütün vergi mükellefleri bu indinim- I 
den istifade etmeye Imşlamıştardır. indirim tat- I 

İbik edilmiştir. İndir imin bir kısmı dalın önceki I 
yı l larda, bir kısmı da I9GG yılının Ocak ayın- I 
dan i t ibaren uygulanacakt ı . 1%6 yıl ından ev- I 
vel uygulanması lâzımgelen indirim, bâzı mü- I 
kellef zümreleri için derhal t a tb ik edilmiş, işçi- I 
ler için, bâzıları için biraz gecikme ile ta tb ik j 
edilmiş ve yürü r lüğe girmiştir . Şimdi gvcikti- I 
rilmek istenen, ikinci kademe indirimdir . Ye I 
bu geri bir harekettir , sosyal adalet ve u';;,'' ada- I 
leti bak ımından irticai bir hareket t i r , geriye I 
doğru atılmış bir adımdır. Hafızalarınızı taze- I 
lenıek ha lamından T ü r k işçisinin lehine olacağı I 
iddia edilen bu kanun hakkında Türk - İş Kon- I 
federasyonunun, Türk - Ts'in yayınlamış olduğu I 
bildirinin birkaç; satırını arz etmek isterim. | 

— 9 1 

28 . 12 . 1965 0 : 1 

Hu ktAsüde isçilerimizi!; lebine (da ağı söy
lenmemiş olsa idi, Türk - lAin bildirisinin bu 
-.•ümleîe-ini tek: ara lüzum görmezdik. «.(bdir 
Vergisi .Kanunun-1^! öngörülen kazançla rııı ayda 
!bü lirayı aşmıyan kısmımu > n az yerim incir imi 
olarak vergi dışı bırakılması, iki yıl erk kmuıek 
istenmektedir.» Ayda isi) lira. a rkadaş lar , sade
ce IbO İka yur tdaş ın yeme, içme, çoluk çocuk 
masraf. asgari yaşama .i;i"i!yac:;i'u karşılıyı olu-
rak sadece ir>() ii.•.-;:.:, vergi dışı [utulmak iste
niyor. (içtirilen kanun İse. bu iü(j likayı do kba-
da. bırakmak anıumnı güdüyor . Ayda ••!;') li a ile 
lıir ailenin geçinmesi mümkün değil. IV) lira ile 
de mümkün deği ldi , , şüplusiz, I V m i arkadaşla
rım, asgari geçim indiriminin ayda yüz elli li
ri ya mkardsamı jk bir Açü v. rgl adalet i sağ
layacağını t akAHer io i se u z '.••Av im. 

Vinm - işdn kikti Ad devam ediyor. «kil; az 
geçim indiriminin A oradan AO liraya çıkarıl
ması, giiiİkçe yidmeimı fiyatla i' karsısouia işçi 
ve 'jütün dar gelirliler için bir ümit işığı i<ii. 
si'eelisr sevk e.üieu \ e iMân ve Anme Kaıma Ko
misyonundu kabul edik/n tasa!!, işçi ve dar ge
lirlilerin ellerine geçecek paranın ar imasını ön-
liyccek ve ini iuoi: ms-mtı söndürecek nitel ikle
dir. lu'id seıu-si ile, imA, I b(>o senesi, arasında, 
önemli bir fark var. mumz k»ir ydda fiyatların 
yüzde !() yükselmiş okluğunu rakamlar göster
mekte -ve Bütçe Karma i^omisymımıda evreyun 
ekmekte olan müzaker<der bu fiyat a r t u d a n n ı n 
gitgide teldik<di hir înz k-manmu kta okluğum! 
ortaya koymaktadır . 

Bu kanun kabul ediAu diri iukdbAe fiyat 
artışları doinyısiyio hamal sobal ı la r ; ariımak 
olan (kır gelirli y ı r ida şiuıa;,ıimu fiyat artışuı-
dsn doğacak sıkın! ılaı sm bir ölçüde telâfi, etmek 
imkânı okumktı. i/'akat. Ar i a raftan fiyatlar ar
ta r ve dar gelirli bidçeleri. tazyik eAvkou; bir 
t a ra f t an da bu adü, ileri ad'm iptal edilerek, 
•v-ri. aknımuk ulursa Al nakikalon vergi si '•de
mimiz bakımından kabul eddemsi k a k A n , ksi-
yan biı' ters gidişe- yi-.\ ama!.; olaeaUîar. T ü r k -
İş bil.kirişi devam ediyor. <dAr A; bir vc>'gi 
reformu bir yana, iyi . o doğası gitmesi <:ereken 
rmvmd şar t lar ın gAiik ;e yükselen fiyudlar kar-
ş s n ı d a sabit tu iub . a .s m a i uA-nau umAAasa 
adihiiğini değd, Ad ü\ -.• dmd'U Aliyi.d gk-ste-
ri:'» \'e 'İ'ürk - iş bu t a s a n n u ; i k:od,ii riytu Se
natosu \a- >!İMet Aicid'sinde yöriisübaesi sıra-
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smda Senatörler ve milletvekillerinin bu konu 
üzerinde hassasiyetle duracakları ümidini ifade 
ederek bildirisini tamamlıyor. 

Sayın arkadaşlarım, bu tasarının işçiler le
hine olacağını iddia edebilmek için muhayyileyi 
ve gerçekleri bir hayli zorlamak gerekir. 106;] 
senesinde bir erteleme yapılmıştı, demek müda
faa teşkil etmez. Bir çok sebeplerle teşkil et
mez. Bir defa 1963 senesinde yapılmış olan ha
reket biran için farz edelim ki, tamamiyle bunun 
benzeri idi - böyle değildir, şartlar aynı değil
di, tedbir bir çok başka tedbirlerle birlikle 
alınmıştı, o zamanın şartları farklı idi - biran 
için böyle olduğunu fa.iZ etsek dahi 1963 sene
sinde yanlış bir adımın atılmış olması; - bunu 
yanlış diye vasıflandırıyor arkadaşlarımız, o za
man da hata diye vasıf hındırmışlardı - yeniden 
aynı hatanın yapılması için sebep teşkil etmez. 
Vaktiyle de böyle bir şey yapılmıştı. Vaktiyle-
de böyle bir ş'ey yapılmış olması bugün alınan 
tedbirin dar gelirli yurttaşların aleyhine olaca
ğı gerçeğini ortadan kaldırmaz, bu bir. 

İkincisi, vaktiyle alınmış olan tedbir, plânın 
ilk uygulama yılında büyük bir finansman ihti
yacını karşılamak için başvurulmuş olan pek 
çok tedbirlerle bir arada alınmış, büyük ka
zançlar; o zamana kadar vergiye tabi olmıyan, 
bir kuruş gelir vergisi ödemiyen büyük kazanç
lar tarihimizde ilk defa Gelir Vergisi şümulüne 
alınmıştı. Bu yolda atılmış olan müspet adım
ları arkadaşlarımız bilirler. 

Sayın arkadaşlarım, bundan başka alınmış 
olan bir tedbiri bütünüyle o günün tablosu içi
ne yerleştirmek lâzımgeldiğini söyledim. Mün
ferit bir tedbir geliyor. Hükümetin programı 
ilân edilmiş olmadığı için büyük bütçe açığını, 
finansman açığını başka ne gibi tedbirlerle bir
likte tamamlıyacaklarmı bilmiyoruz. Tedbir ola
rak tek başına antisosyal karakteri, haksız ka-
rekteri, dar gelirli bütçelere, dar gelirlinin ten
ceresine uzanan mahiyeti aşikâr bu tek tedbirle 
iktifa edecekse, bu düpedüz ters bir gidiştir, 
diyoruz. Eğer bunun yanısıra dar gelirli yurt
taşların vergi yükünü azaltıcı başka tedbirler 
de getireceklerse, bunu ifade ederler, deriz ki, 
bu tedbir almıyor ama, bu tedbirin zararlı te
siri başka yönden gideriliyor. Bu yapılmıyor. 
Erteleme 1963 te yapıldığı zaman dar gelirlile
rin gelir vergisi yükünü azaltacak birçok indi

rimler de aynı zamanda kanun (aştırılmış idi. 
Bunun nisbctlerini geçen oturumda vermiş ol
duğum için tekrara lüzum görmüyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümetten geçeni de
fa sarih olarak bir hususu sordum. Yürürlükle 
bulunan kanuna göre bu kanun kabul edildiği 
takdirde işçilerin ve işçiler dışında kalan dar 
gelirli,' sabit gelirli başka mükellef zümrelerinin 
bu kanandan zarar görmemesi için erteleme
nin bu kazanç kategorilerine uygıılanmıyacağı 
hakkında sarih bir teminatı bu kürsüden vere
bilirler mi, dedim. Hükümet adına konuşan 
Umum Müdür arkadaşımız bu mevzuda, bâzı 
iyi niyet ifadelerinde bulundu, daha sonra ko
nuşan Bakan arkadaşımız ise, zabıtlardadır ko
nuşmaları, bâzı iyiniyet ifade eden sözler söy
lemekle beraber, kesin bir Hükümet kararı be
yan etmediler. Biraz evvel usulî müzakereler sı
rasında A. Partili milletvekili arkadaşlarımın 
söylediği gibi, Hükümet adına konuşacak olan 
sorumlu Bakan arkadaşım gelir bu kürsüde 
«dar ve sabit gelirli yurttaşlara bu kanunu tat
bik etmiyeceğiz, onlar indirimden istifade ede
ceklerdir» teminatını açıkça verirse, O. H. Par
tisi Grupunun yapmış olduğu mücadele bir öl
çüde faydasını sağlamış olacak ve bundan mem
nuniyet duyacağız, iftihar duyacağız. Sayın Ba
kanın bu teminatı vermesini ısrarla ve tekrar 
rica ediyorum, saygılar sunarım arkadaşlarım. 
(O. H. "P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Bellice Hatko. 

T. İ. P. GRUPU ADİNA BEHİGU HATKO 
(Urfa) — Sayın Başkan, sayın Meclis üyeleri, 
gazetelerden okuduğumuza göre Sayın Başba
kan bu erteleme kanunu hakkında şöyle bir şey 
söylemiş : «Bu erteleme bütçe açığı gereğidir» 
demiş. Sayın Başbakan hakikaten böyle demiş 
mi, dememiş mi, bilmiyorum ; gazeteler öyle yaz
dı. Fakat dememiş olsa, dahi, bundan evvel ka
nunun tümü Mecliste görüşüldüğü sırada, bu 
Erteleme Kanununun kabul edilme:;? lehinde 
konuşan iktidar partisi sözcüleri ve Hükümet 
temsilcileri, bunu daima hakikaten bütçe açı
ğının kapatılmasının bir gereği olarak ortaya 
sürdüler. Bütçe açığının kapanması gereklidir, 
bu doğru. Ama bütçe açığının kapanmasının bu 
şekilde kapatılması gerektiği iddiası doğru de
ğildir. Bütçe açığını filvaki kapatmak gerekir. 

92 — 
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ama mesele, bu açığın ne şekilde ne yoldan ka
patılacağıdır. Bu açığın asgari vergi indirimle
rini yükselten kanunun iki sene daha ertelemek 
yoliyle kapatılacağını söylemek ve bu suretle 
kapatılmanın - her hangi bîr kapatılmanın de
ğil - bu suretle kapatılmanın bir bütçe açığı ge
reği olduğunu söylemek doğru değil. Hakikatte 
elbetteki bütçe açığı kapatılacak ama, nasıl ka
patılacak? Mesele bu. Herkesin bildiği gibi, 
Devlet giderlerini, kamu giderlerini karşılama
nın mûtat, kabul edilmiş yolu, açıkça vergile
meye gitmektir. Ve vergilemenin bugün tatbik 
edilen modern usulüne göre ve bizim Anayasa
mızın kabul etmiş olduğu hükümlere göre, bu 
vergilemeyi de vatandaşın malî gücüne göre 
yapmak gerekir. 

Şimdi sormak istiyoruz. Bir bütçe açığı var
sa - ki, var - neden bunu mûtat ve normal olan 
yoldan açıkça vergilemeye giderek ve Anaya
sanın emrettiği gibi malî gücü, fazla olan gelir 
gruplarını vergilemeye götürerek kapatmak yo
lu tercih edilmiyor da, bu şekilde, asgari geçim 
indirimini erteleme yolu tercih ediliyor? Şim
diye kadar tasarının kabulü lehinde yapıl-
mış olan bütün izahlarda, savunmalarda bu 
sualin cevabı verilmiş değildir. Biz, bu sualin 
cevabını istiyoruz, Hükümetten. Bütçenin açığı 
var, kapatılması gerekir; kabul. Neden bu 
açığı kapatmayı açıkça vergileme yoliyle ve 
yüksek gelirleri vergileme yoliyle gidilmiyor 
da, yükü daha ziyade dar gelirli, emekçi va
tandaşların omuzlarına koyacak olan asgari 
geçim indirimini erteleme yoluna gidiyoruz? 
Bu sualin sarih cevabını istiyoruz. Eğer, bu 
suale sarih cevap verilmiyorsa, bundan haklı 
olarak şu neticeyi çıkaracağız : Demek ki, İk
tidar Partisi refah Devleti anlayışı getirdiği 

iddiasına rağmen, aslında bu çeşit dolaylı 
vergileme yoliyle, yüksek gelirli grupları, sınıf
ları, kolluyor, dar gelirli yoksul vatandaşla
rımızı ise kollamıyor. Bu neticeyi çıkarmak 
mecburiyeti vardır; sorduğumuz suale açıkça 
cevap vermedikleri müddetçe. Tasarıyı sa
vunurken ileri sürülen diğer bir iddia bunun 
bir yeni vergileme olmadığı, hiç kimsenin ce
binden yeni bir para çıkmıyacağı iddiasıdır. 
Ama, bu tasarıya karşı koyanlar zaten, vatan
daşın cebinden yeni bir vergi miktarı çıka
cak demiyor. Vatandaşın cebinde kalacak olan 
miktar, kabul edilmiş olan kanunlar göre 

vatandaşın cebinde kalacak olan miktar ce
binde kalmıyacak, çıkacak diyoruz. Ve bu çı
karmaya da lüzum yoktur, diyoruz. Mesele bu
rada. Diğer bir savunma usulü de şu : Efendim, 
bu miktar o kadar az ki, işte 13 lira bir fark 
eder, yahut 30 lira bir fark eder, sanki bu 
erteleme kabul edilmezse yoksul halkımız he
men refaha mı erişecektir, gibi bir savunma 
yoluna gidiyor. Burada bu tasarıya karşı 
olarak konuşan hiç kimse, bu Erteleme Kanu
nu kabul edilmezse dar gelirli, yoksul, emekçi 
kütlelerin refaha kavuşacağını iddia etmedi. 
Böyle akılsızca ve mantıksız bir iddiayı hiç 
kimse buradan ileri sürmedi. Mesele her şey
den önce bir prensip meselesidir. İsterse bir 
lira olsun, neden bu bütçe açığını kapatma 
gücü Anayasanın emrettiği gibi, malî kudreti 
yüksek olan gruplara yüklenmiyor da, dar 
gelililerin üzerine yükleniyor? Mesele burada. 
İsterse bir lira, isterse üç lira, isterse otuz 
lira olsun.. İkincisi, bu çeşit savunma yapan 
arkadaşlarımız bize öyle geliyor ki, dünyada 
işsizliğin, parasızlığın, yoksulluğun ne demek 
olduğunu hakikaten bilmiyorlar. Eğer, bir 
insanın cebinde bir lirası yoksa, bir ekmek 
dahi alamaz. Ekmek parasını doldurmak için 
10 kuruş eksikse ekmek alamaz. Meğer ki, 
birisi sadaka nevinden kendisine versin. Bu 
kadar dar gelirli vatandaşlarımız için ayda de
ğil 20, 30 lira veya 8 lira, bir liranın dahi 
ehemmiyeti vardır. Biz, öyle bir memleketiz 
ki, birçok işçilerimiz günde 10 liranın aşa
ğısına çalışıyorlar, öyle bir memleketiz ki, 
köylülerimizin yıllık geliri bin liranın aşa
ğısında. Bu kadar geliri düşük olan bir mem
lekette vatandaşa 13 lira veya 30 lira veya 20 
lira bir ferahlık sağlıyacak olan bir tasarıyı 
küçümsemek katiyen gerçekçi olmamak, mem
leketin gerçeklerini bilmemek demektir. Kal
dı ki, diğer taraftan birkaç defa işaret edil
diği üzere, hayat pahalılığı durmadan yük
selmektedir. Bir iki gün evvel gazetelerde 
beliren en S'on hayat pahalılığı endeksi yüzde 
10 un da üzerine çıkmıştın. Bir taraftan fi
yatlar yükseliyor, hayat pahalılamyor diğer 
taraftan halka biraz ferahlık verecek olan 
asgari geçim indirimini yükselten kanun iki 
sene daha ertelenmek isteniyor. Bu ertelen
me savunulurken, diğer ileri sürülen bir ge
rekçe de, bunun bir plânlama zorluğu ola-
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r a k gösteri lmek istenmesidir . Bu çaba, da ha
k ika te ve gerçeklere aykır ıdır . Bütçe açığının 
kapanmas ı bir plânlama gereğidir. Ama bu 
açığın bu suret le kapat ı lması b i r p lânlama ge
reği deği ldir ve bu suretle kapat ı lmasının bir 
plânlama, gereği olacağını hiçbir p lânlama 
uzmanının iddia, edeceğini sanmıyorum. Plân
lama uzmanlarımr/a. buradan serbestçe konuş
mak fırsatı verilse, her halde benim bn file
rime iştira!-: edeceklerdir . Yüksek Plânlama 
Kurulu teknik bir kuru ldur . Siyasi bi r ku
rul değildir , siyasi k a r a r almaz, halbuki 
bütçe açığı geliri yüksek varlıklı gruplara 
yüklenerek mi kapat ı lacakt ı r , yoksa da r ge
lirli emekçi gruplara yüklenerek mi bütçe 
aç-.ğı kapatılacaktır"? Bu hususta ' k a r a r ver
mek: teknik bir ka ra r değildir, politik bir 
ka ra rd ı r . Plânlama, bu hususta k a r a r vernu-z. 
Plânlama, ancak Hükümete bahis mevzuu açı
ğın. hangi yollardan kapatı labileceği hususun
da, teklif lerde bulunur , a l ternat i f ler gösterir. 
Bunların. aras ındaki seçmek hakkı "Hükümete 
ait t ir . Anlaşı l ıyor ki, Hüküme t emekçi küt
lelerin, dar gelirlilerin aleyhine olan- bir ka
patma, yolunu seçmiştir. Ve bu iddiamın doğ
ruluğuna, bir delil de vereceğim. Unutma
mak gerekir ki, plânlama devresine girdiğimiz 
ilk. yı lda Yüksel-: P lânlama 'Kurulu ile Hükü
met a ras ındaki ihtilâf bu ic finansman"* ko
nusunda çıkmıştı. Pu meseleden dolayı o za
man Yüksek. P lân lama Kuru lundak i , yüksek 
rütbeli, insanlar p lân lamadan istifa etmişler
dir. Binaenaleyh, bu bütçe açığının bu yol
dan kapat ı lması gerektiğini bir p lânlama ge
reği o larak göstermek: doğru değildir. Pu . 
poli t ik bir ka ra rd ı r , P lânlama yalnız teknik 
İcararlar verir . 

Son olarak, şunu da ifade etmek isterim. 
Bundan evvel bu tasarı Meclisin huzuruna 
getir i ldi ve ben de grupum adına söz ala
r ak bu Erte leme Kanununun emekçi küt leler in 
zarar ına olduğunu belirt t iğim zaman, benden 
sonra, konuşan ik t ida r par t is i g rup sözcüsü be
ni ve benim par t imi miting meydanlar ında ko
nuşan bir edayla, konuşmakla suçladı. Sunu 
derhal, belirteyim ki, Türk iye Jşçi Par t i s i 
bak ımından mit ing meydanında konuşmak Mec

liste konuşma.!: veya bir ilmî seminerde, top
lantıda, konuşma diye bir ayırım yoktur . 
Türk iye İsçi Partisi programında kabul et

t iği i lkelerin en başına ilmî, «haya t ta en ha
kiki mürşi t» o la rak kabul et tği ilkesini koy
muştur . Türk iye İşçi Par t i s i mit ing meyda
nında da, kahve toplantısında, da Türk iye Bü
yük Millet Meclisinde de, ilmî bir seminerde 
de İçendi görüşüne göre... 

BAŞKAN — Sayın Behice I l a tko , daha ev
vel yapılmış bir konuşmayı bir sa taşma ve
silesi addederek - ki, size sa taşma dolayısiyle 
söz vermiş değiliz - konuşmanıza devam et
meyin lütfen. Sadece esas hakk ında görüş
lerinizi ifade e tmek için size söz verdini. Şa
yet size bir sa taşma vâki olduysa, T. 1. P. nin 
beyanları bir sa taşmaya mevzu olacak şe
kilde muaheze edildiyse, sa taşma dolayısiyle 
söz istenir, o münasebetle söz verilir, o şekil
de de konuşulabil ir . Şimdi siz sadece kanu
nun tümü üzerinde söz istediniz, lütfen o şe
kilde konuşunuz. 

T. İ. I\ G P U P U A D I N A B E H İ C E H A T K O 
(Devamla) — Efendim, bence bu husus da, ıııü-
sadenizle esasa mii taal l ikt ir . Çünkü, b u r a d a 
esasa mütaal ik olanak söylediğim hususların, 
halici etkilemek ve propaganda maksadiyle söy
lenmemiş olduğunu Türkiye İşçi Partisin in her 
t a ra İfa kendi görüşüne göre gerçekleri, ve haki
k a t i bel ir t t iğini ifade için söyledim. Bunum için 
söyledim. Bizce böyle bir tefrik yoktur . Tür
kiye .İşçi Par t i s i mit ing meydanlar ında da, her 
ta ra f ta da, geıçekleni söyler. Çünkü, hiçbir za
man gayesi oy avcılığı yapmak değildir. (A. P . 
'Sıralarından gürü l tü le r ) T. 1. I\ s ı ra lar ından 
alkışlar) 

BAŞKAN - A. \\ (îrııpıı adına Sayın Me
sut Erez. 

A. P. (JIİITPTT ADINA M KSUT VA\WL (Kü
tahya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, bendem önce bu kü r süde konuşan kıymetli 
hat ipler bu erteleme kanunu, t akd i r buyurur 
sunuz ki, şu toktada topladılar , ve şu hale ge
t i rd i ler ; Türk iye 'de dar gelirli vatandaşlar ımı
zın men faallerini sadece bu kıymetli hatiplerimi
zin mensuboiduğu par t i ler müdafaa ediyorlar, 
Adalet Pa r t i s i de 'bu get irdiği kanunla onları 
mağdur ediyor. Bu kanun haksızdır, gayriâdil-
d.ir ve dar gelirli va tandaş lar ı mağdur et m em ele 
ikiliz a, eder. 

Muhterem milletvekilleri. benim naçiz ka
naat imce bir noktada anlaşmamız ve vuzuha 
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erinmemiz icaheder. O da, Yüksek Mecliste mev
cut bütün parti gruplarının ve gruplara men
sup sayın milletvekillerinin, vatanın menfaat
leri mevzurtbahis olduğu zaman, müşterek ha
reket etmeleri hususudur. Eğer bir tasarruf bu 
açıdan memleketin ve vatanın nu-nfaatine bu
lunuyorsa bu noktada birleşmeliyiz 

Şimdi, sözlerimden sonra işi sosyal adalet il
kesine, dar gelirlilerin hukukunun müdaafası 
noktasına getirmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, sosyal adalet ilke
sinin gerçekleştirilmesi hiç kimsenin patenti ve
ya inhisarı altında değildir. Keza. dar gelirlerin 
hukukunun korunması da hiç kimsenin inhisarı 
altında değildir. Şu halde Yüksek Meclisteki 
parti gruplarından birinin diğerini bu ilkeyi ger
çekleştirmek istememekle veya dar gelirli va
tandaşlarımızın hukukunu korum amakla her 
vesile itham etmesi doğru bir şey değildir, zan
nediyorum. 

Şimdi huzurlarınızda görüşülen kanun tasa
rısı daha önceki' görüşmemde de arz ettim, bir 
erteleme kanunudur. Gelir Yengisi Kanununun 
bit", iki maddesinin tatbikini istikbale bırak
maktadır. Şunu açıkça söylemek isterim ki, 
ne grupumuz ne de Hükümetimiz böyle bir ta
sarıyı gönül ferahlığıyla huzurunuza getirmiş 
değildir. Böyle bir tasarının şevkine zaruret 
olduğu için bu tasarı sevk edilmiştir. Keza, daha 
önce yine arz ettim, bundan evvelki Hükümet
ler zamanında asgari geçim indirimleri l!02 sa
yılı Kanunla ertelenmiştir. Yani daha evvelki 
Hükümetler zamanında yükseltilmiş asgari ge--im 
indirimlerinin tatbiki tescil edilmiştir, başka 
bir zamana bırakılmıştır. Keza yükseltilmiş gö
türü gider indirimi hadlerinin tatbiki de mü
teakiben, bu asgari geçim indirimi ile ilgili tehir, 
tecil kanununu takiben, tehir edilmiştir. Şimdi 
o tarihte bu ertelemieleri yapmayı gerektiren 
sebepler makûl ve zaruridir, bugün bu ertele
me yapmayı gerektiren sebepler makûl değildir, 
zaruri değildir, doğru değildir diye bir şey söy
lenemez. Kendisine hürmet ettiğim bayını Tur
han Peyzioğlu, o tarihte hunlaı ertelenmiştir, 
ama başka tedbirler de getirilmiştir, başka" 
vergi tasarıları da sevk edilmiştir, dediler. Şim
di şüphesiz Kalkınma Plânının finansmanının 
temini için sarf edilen gayretleri takdirle kar
şılamak gerekir. Ancak, o vergi kanunları ge

tirildiği zaman, dar gelirlilerin hukuku ile doğ
rudan doğruya ilgili ve onların durumunu biraz 
olsun ferahlatacak olan asgari geçim indirimi 
tehir edildi mi, edilmedi mi?.. 

Çünkü, bugün burada münakaşası yapılan 
nokta, bu asgari geçim indirimi hadlerini tehir 
etmekle, dar gelirli vatandaşların hukukunu zı
yaa uğratıyorsunuz, onları mağdur ediyorsunuz, 
»biz de bunu yaptık ama başka tedbirler getir
dik noktasıdır. Bu nokta-da şunu öğrenmek iste
rim. Başka tedbirler geldiği, doğrudur, ancak 
erteleminin vâki olduğu da doğrudur; götürü 
gider indiriminin tehir edildiği de doğrudur. 
Bu iki tehir dâhi dar gelirli vatandaşlarımızla 
doğrudan doğruya ilgili bulunuyordu. Başka ted
birler var, fakat bu da var. O tedbirler, bu dar 
gelirli vatandaşların, durumun ıslahı sadedin
de, durumu ıslah mezvuunda değildir. Şu hal
de Hükümetler zaruri sebeplerle karşılaştıkları 
zaman, memleketin menfaatine uygun olarak, 
bu nevi erteleme kanunlarına tevessül edip, bu 
tasarıları Meclise sevk edebiliyorlar. 

Şimdi çok Sayın Turhan Feyzioğlu, «Kanun
da bir madde vardı, işçilerce yükseltilmiş asgari 
geçim indirimi hadlerinin tatbiki için Hükümeti 
salahiyetli kılıyordu ve bundan istifade edile
rek işçilerin asgari geçim indirimleri yükseltil
miştir. Şimdi de böyle bir şey yapılacak mıdır? 
Hükümet bunu buradan bildirsin» diyorlar. 
Efendim, buyurdukları fıkra kanunda vardır 
ve şimdi bu tasarı ile değişiyor değildir. Şu 
halde, mümkün olur olmaz, bütçe imkânları mü
sait bulunur hulunmaz, Hükümetimizin bu fık

radan istifade ederek aynı şekilde asgari geçim 
indirimlerini yükselteceğinden şüphe etmemek 
iktiza eder. 

Hem Sayın Turhan Eeyzioğlıvnun, hem de 
Sayın Bchice Hatko'utuı fiyatlarla ilgili müta
lâaları mevcuttur. Bütçe Komisyonunda bütçe
nin tümü üzerinde müzakereler cereyan ederken 
de mevzuubahsolmuştur. Fiyatlarda bir artış 
vardır. Bu artışın nisbeti % 8 küsur veya % 10 
dur. Bu mühim değildir. İkisi de hatırı sayılır 
bir artıştır ve Hükümetiniz bu fiyat artışları 
mevzuunda gerekli tedbirleri almıştır. Maliye 
Bakanımız bütçe konuşmalarında bunu açıkla
dı. Bu izahattan sonra şu noktaya gelmek isti
yorum. Fiyatların arttığı bir devirde gayet cüzi 
de olsa sabit gelirlilerin gelirlerini fazlalaştıra-
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cak olan bir hükmün tehirini geri bırakmak 
doğru mudur, meselesine gelmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu meseleye baş
ka bir açıdan da bakmak mümküudür. Bugün 
bu 400 milyon bütçe gelirinde bir azalma husule 
getirecek olan kanunu kabul buyurma/sanız 
bütçenin açığı 400 milyon lira olacaktır. Veya 
başka açık varsa veya yıl içinde cereyan edecek 
muamelelere göre bütçenin açık vermesini ge
rektirecek hâdiseler olursa, bu 400 milyon da 
ona eklenecektir. 

Şimdi, bütçenin açığı, hükümetleri çoğu de
fa açık finansmanına zorlar. Açık finansmanı 
da fiyatların yükseltilmesine sebebolur. Zaten 
yükseliş halinde olan fiyatları daha çok yük
selmeye doğru iter. Böyle olunca, dar gelirli 
vatandaşlarımız daha çok sıkıntıya, duçar olur
lar, fiyatların yükselişinden. Şu halde bu açı
dan baktığımız zaman, birleşiyoruz. Biz de bir 
başka yolla dar gelirli vatandaşlarımızı sıkın
tıya duçar etmek istemiyoruz. Sayın Turhan 
Feyzioğlu da keza bir başka teklifle, ertelcmi-
yelim, demekle aynı şeyi temin etmek istiyor. 
Ancak, ikisini mukayese edecek olursak, fiyat
ların tereffüüne mâni olmak, ayda on üç lira 
gibi veya yirmi lira gibi, bir zam yapmaktan 
çok daha doğru bir harekettir. 

Sayın Behice Hatko bir sual iradettiler; «er
teleme yapılacağı yerde, erteleme yoluna gidile
ceği yerde yüksek gelirli vatandaşlardan vergi 
almak yoluna gitmek daha doğru değil mi idi* 
dediler. Şüphesiz ki, bu suale evet tarzında ce
vap vermek iktiza eder. Elbette ki, çok kaza
nan vatandaşlar çok vergi ödemeli, az kazanan 
vatandaşlar da az vergi ödemelidir. Bundan hiç 
kimsenin şüphesi yok. Ancak, bu sualin konuş
tuğumuz mevzu ile direkt bir alâkası mevcut 
değildir. Çünkü, biz şu tasarı ile çok kazanan 
vatandaşlardan vergi alınmasın diye huzurunu
za gelmiş değiliz. Hükümetin karşılaştığı zaru
retler dolayısiyle böyle bir erteleme tasarısı 
sevk edilmiştir. Bunu söyliyerek huzurunuza 
geldik. Binaenaleyh tartışılması icabedeıı nokta 
şudur; bu ertelemeyi zaruri kılan sebepler var 
mıdır, yok mudur? 

Muhterem milletvekilleri, Büküm etinizin ne 
zaman itimat oyu aldığını ve ne zaman işe baş
ladığını biliyorsunuz. Yeni vergi tasarıları sevk 
etmek evvel emirde büyük bir önçalışmayı ge
rektirir, bilâhara bu tasarıların kanunlaşması, 
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komisyonlarda,, Meclislerde büyük zaman alır. 
Yükseltilmiş geçim indirimi hadleri ise l.İ.19(i(i 
tarihinde yürürlüğe1 girmektedir. Bu kadar dar 
bir zaman içiude, Hükümetinizin vergi kanun
ları ile gelmesini beklemek, zamanın kifayetsiz
liği dolayısiyle esasen doğru değildir. Zaten, 
kamında madde mevcuttur, imkân bulunduğu 
takdirde bu yükseltilmiş geçim indirimlerini 
Bakanlar Kurulu derhal tatbik etmeye yetkili
dir. Binaenaleyh, böyle bir yetki mevcudoldu-
ğuna göre, Bakanlar Kurulu elbette ki, zaten 
gönül rahatlığı ile sevk- etmemiş olduğu bu ta
sarının tesirlerini gidermek imkânını bulur bul
maz, bu yetkiden istifade edecektir, hürmetle
rimle. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — C. K. ı\l. I\ Crupu Adına, Sayın 
Rifat Baykal, buyurun. 

C. K. M. 1». (İIU'TPIT ADINA RİFAT BAY
KAL (Mardin) — Muhterem milletvekilleri, 
asgari geçim indiriminin ertelenmesini bir do
laylı bir vergi olarak kabul etmekteyiz. Bu ba
kımdan C. K. M. P. Crupu olarak bu kanun tek
lifinin aleyhindeyiz. Bunu bir vergi olarak ka
bul etmekteyiz, dedim. Sebebi şudur : Çeçen 
celsede ifade edildiği gibi, 400 000 000 liralık 
bir açığın kapatılmasını istihdaf etmekte idi. 
Madem ki, 400 000 000 liralık bir açık vardır 
ve bu kapatılacaktır, o halde bu, dolaylı bir 
zamdır. Şu halde bu doğrudan doğruya dar ge
lirli vatandaşların sırtına bir bakıma yüklen
mektedir. Bir bakıma, diyorum, çünkü zenginle
rin sırtına, yüklenecek olan miktar haddizatında 
o kadar ehemmiyetli değildir. Çeçen celsede1 de 
dinlemiş idik, yine bu celsede de Sayın Adalet 
Partisi Sözcüsü söylediler. Zamanında Cumhu
riyet Halk Partisi de bunun ertelenmesi için 
teklifte bulunmuş ve kabul edilmiş. Eğer bu bir 
hata ise - ki, hatadır - aynı hatada ısrar etme
mek gerekir. Şu halde, Adalet Partisi bu 400 
milyon lirayı kapatabilmek için başka yollar 
aramalıdır, kanaatindeyiz. Çünkü, bu sosyal 
adalet esprisine kanaatimizce aykırıdır. C. K. 
M. P. Crupu olarak bunun aleyhindeyiz, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, tasa
rının tümü hakkında grupları adına sırasiyle 
Memduh Erdemir, daha sonra Sayın Turhan 
Kcyzioğlu ikinci dei'a söz istemişlerdir. Şahısları 
adına da sırasiyle Sayın Kemal Sarıibrahimoğ-
lu, Sayın Reşit Ülker, Sayın İbrahim Sıtkı Ha-
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tipoğlıı, Sayın Hasan Türkay, Sayın Ali Karcı, 
Sayın Rıza'Kuas, Sayın Sabahattin Savacı, Sa
yın Reşat Özarda ve Sayın Kaya Özdemir söz 
istemişlerdir. Sayın Ruhi Soycr'de söz istiyor. 

Müzakerelere devam etmek üzere, saat 19,30 
da toplanılmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

İ K Î N C I O T U R U M 
Açılma saati: 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER: önol Sakar (Mmisa), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 neu Birle 
siminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir önceki oturum
da Yüce Heyetinize intikal etmesi gerekli bu
lunan gizli oturum tutanaklarının açıklanması 
hususunda verilmiş bulunan önergenin oylan
masının tasnif tutanağını şimdi okutuyorum. 
Bir zühul olmuştur, oturum kapanırken okun
ması gerekirken okunmamıştır. 

Bu önergenin yapılan açık oylamasında 381 
arkadaşımız bulunmuş, 165 kabul, 213 ret, 2 çe-
kinser, 1 boş oy çıkmıştır. Bu şekliyle gizli 
oturum, tutanaklarının açıklanması önergesi 
reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir önceki oturum
da Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 
ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısı ve Plân Komisyonu 
raporu üzerinde müzakerelere devam etmiştik. 
Grupları adına dört arkadaşımız konuşmuşlar
dır. Söz sırası M. P. Grupu adına konuşmak 
istiyen Sayın Mcmduh Er demir'de bulunmak
tadır. 

Buyurun Sayın Memduh Erdemir. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Kırşehir) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri, A. P. Hükümeti tarafından Yü
ce Meclise sevk edilen ve A. P. Grupu tarafın
dan da desteklenen 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunundaki geçim indirimi hadlerinin erte
lenmesine mütedair olan kanun tasarısı üze

rinde M. P. Meclis Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Hemen ifade edeyim ki, vergilerin sosyal 
adalet ilkelerine uygun olmasını prensip itiba
riyle savunan ve bu prensipleri Beş Yıllık Plâ
nın müzakeresi esnasında YEtksek Mecliste ifa
de eden ve bütçe müzakerelerinde, Hükümet 
programları müzakeresinde de bu esastan hiç
bir suretle ayrılmamış bulunan M. P. Meclis 
Grupu sosyal adalet ilkelerine aykırı bulunan 
bu tasarının aleyhinde oy kullanacaktır. Bu
nun nedenlerini kısaca arz etmiye çalışacağım. 

Bilindiği üzere, Birinci İnönü Hükümetinde 
A. P. ile C. H. P. ortak bulunuyorlardı. - Beş 
Yıllık Plânın anahedefleri ve stratejisi A. P. 
nin ortak bulunduğu Birinci Koalisyon Hükü
meti tarafından kabul edilmişti. Bu stratejiye 
dayanan Beş Yıllık Plâna ve bu stratejinin 
ifade ettiği maksada, sevk edilmiş bulunan, şim
di müzakeresini yaptığımız kanun tasarısı ay
kırı bulunmaktadır. Orada, verginin sosyal ada
leti gerçekleştirmesini, az kazanandan az ver
gi alınması, çok kazanandan çok vergi alınma
sı prensibi, gerek A. P., gerek C. H. P. hükü
metleri tarafından kabul edilmiş iken, bugün 
aynı maksadın hilâfına, az kazanan kimsele
rin kazancında bir eksiltme yapacak olan bir 
tasarıyı A. P. maalesef huzurlarınıza getirmiş 
bulunmaktadır. Tasarının gerekçesi sadece büt
çedeki 400 milyon liralık bir açığın karşılan
ması gibi basit bir gerekçedir. A. P. para bul-
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inakta mahirdir, ustadır, nitekim ustalığının... 
(A. P. Kiralarından «açıkla, açıkla» sesleri.) 
Açıklıyacağım, aeele etmeyiniz. Sayın .Başba
kan burada yoklar. Senatoda, yüz nıilyoıı lira 
gibi bir yatırımı istihdaf eden. köy yatırımları
na parayı nereden, bulacaksınız, dendiği zaman, 
«Canım 100 milyon da, para mı?» diyen Başba
kan değil mi idi; Ne çabuk unuttunuz bunla
rı"? (M. V. sıralarından alkışlar.) Öyle bir mü
dahale ediyorsunuz ki, bize sonunda söyleme
miz lâzınıgeloni, susmanızı temin için başta 
söylettiriyorsunuz. 

BAŞKAN -— Sayın Erdemir, lütfen esasa 
giriniz. 

M. T. GRUPU ADİNA MEMDUil ERDE
MİR (Devamla) — iler şoföre bir vasıta, her 
köye elektrik, her köye yol, lıer köye su, her 
köye okul, her köye her türlü kamu yararına 
yapılacak birolünle inşaatların yapımının prog
rama alınmasını biz mi sizden istedik!. (Sol
dan. •«millet istedi» sesleri.) Siz istediniz... Şüp
hesiz köylerin her türlü ihtiyacını karşılıyaeak 
bir yola gidilmelidir. Ama bunu memleketin 
iktisadi imkânları tahdidetmektedir. Dört yıl 
iein.de goroekleşmiyecek şeyleri, dört yılda ya
pacağız deyip, hemen ayak üzeri, «canını on se
nelik perspektif içerisinde söyledik» diye dö
neklik yapan yine sizlersiniz... (Soldan gürül
tüler.) Canım, lâfınızı geri aldınız demek iste
dim, bunun başka mânası yok, (Soldan gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, rica ederim, 
siz de. her duyduğunuza cevap vermeyiniz. 

M. P. GRUPll ADINA MEM'DUII ERDE
Mİ İv (Devanda) — Sayın Başkan, zannediyor
lar ki, biz söyliyeceklerimizi söyliyenıiyeceğiz. 
Her şeyi söyliyeceğiz. Bu müdahaleler boşu
nadır, beni şaşırtamıyacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, rica- ederim, 
şimdi sizin sözlerinizi ancak Riyaset keser. Ri
yaset böyle bir müdahalede bulunmadı. Sadetle 
ilgili olmak üzere her şeyi söyliyebilirsiııiz. Mil
li iz sadet dışına oıkmayınız lütfen, iler söze de 
cevap vermeyiniz. Siz lütfen tezinizi söyleyiniz. 

î*l. P. GRUPII ADINA MEMDUü ERDE
MİR (Devamla) — Sayın Başkanımın bu lûtuf-
kâr sözlerine riayet etmiye çalışacağım. An
cak kendilerinin de bağlı bulundukları Grupa 
da, bu nasihati yapsalar beraber anlaşarak bu
nu yürütürdük. 
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BAŞKAN — Yalnız Sayın Erdemir, başkan
lar bir grupa, bağlı değildir. Başkanlar Mecli
sin Başkanıdır. Lütfen tavzih ediniz. 

M. r . cauii.ni A D I N A M E M D U H E R D E 
M I R (Devamla) •— Yanlış ifade ettim, yani 
Başkanlığı bıraktığınız zaman o-grupun içinde
siniz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —- Lütfen sözlerinizi dikkatli kul
lanınız. 

M. B. GRUPU ADİNA MEMDUH ERDE
MİM (Devamla) — Evet sayın arkadaşlar, plân 
hedefleri ve stratejisine aykırıdır, plâna aykı
rıdır. Bugünkü yaşama şartlarına, getirilen ka
nun tasarısı aykırıdır. Sayın A. P. nin bir söz
cüsü vaktiyle Gelir Vergisi mükelleflerinin gê  
niş ölçüde1, dar gelirli .kimseler olduğunu, yük 
sek gelirli kimselerin az sayıda bulunduğunu, • 
(.{(lir Yergisi mükellef kul arasında çok kaza
nanın az bulunduğunu, bunun için vergi yü
künü tâyin ve tesbit ("derken az kazanan in
sanların daha fazla yük altında kalmalarına 
mâni olacak bir sistemin getirilmesini savun
muştur. Gelir Vergisi mükellefleri sayı itibariy
le az kazananlar Türkiye'de çok bulunduğuna 
^öi'1-', demde ki, bu kanun tasarısı az kazanç
lardan, 400 milyon lira gibi bir gelirin temin 
edilmesi gayesine matuf bulunmaktadır. Yani 
senede yüz bin, ikiyüz bin, üçyüz bin, 1 milyon 
kazanan insanlar yüzde bir - iki civarındadır. 
Bunların geçim indirimleri ile pek alâkaları da 
yoktur zaten. i^akat, dar gelirli insanlar yüz 
bini, milyonu bulmaktadır. Bunların kazançla
rını geçim indirimleri geniş ölçüde etkilemek
tedir. Bu sebeple dar gelirli kimseler üzerinden 
alınacak bu verginin A. B. nin .taahhütlerine 
uygun olarak alınmaması iktiza ederdi. Her şey
den evvel siz secime girdiğiniz zaman, biz siz
den vergi alacağız veyahut da size kanunla ta
nınmış olan geçim indirim hadlerini crteliyccc-
ğiz, diyerek vatandaştan oy istemediniz... (Sol
dan «sana ne yahu» sesi.) 

Bana mı ne'? Bana bunu söylemek düşüyor, 
sizi vatandaşın huzurunda teşhir etmek düşü
yor. Ben söylemiyeccğim, başkası söylemiye-
cek, siz vatandaşı uyutmakta devam edeceksi
niz, Halk Partisi sizlerden vergi alıyor diye 
bar bar bağıracaksınız, köy köy dolaşacaksı
nız; arkasından da gelip vatandaşa tanınmış 
•>lan haklan bir tarafa bırakacaksınız. Olmaz 
böyle şey! Demokrasi açıklığa dayanır. Niyet-
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lerinizi Hükümet olarak, Parlâmento üyeleri 
olarak açıkça millete söylemeye mecburuz. Bu 
açıklıktan kaçınanlar bir gün gelecek külahla
rı önlerine düştüğü zaman kaybedenlerin ken
dileri olduğunu anlıyacaklardır. (Soldan gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, Sayın 
Bağcıoğlu, lütfen. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MİR (Devamla) — Evet muhterem arkadaşlar, 
bu memlekette nüfus alabildiğine çoğalmakta
dır. iktisadi imkânlar maalesef daralmış bu
lunmaktadır. ihtiyaçlar o nispette artmaktadır. 
Bu durum karşısında Parlâmento üyelerine dü
şen vazife halka gerçeği olduğu gibi anlatmak, 
alınacak tedbirleri halk ile beraber düşünmek 
mecburiyetidir. Bu mecburiyetten uzaklaştığı
mız takdirde, bizim geleceğin aydınlık günleri
ni yaratmamız şöyle dursun, yollarını dahi bu
lamayız. 

On yıllık iktidar devresinde, daha evvelki 
yirmiyedi yıllık iktidar devrelerinde halk al
datıldığı için, - hiç kimse gücenmesin - halka 
gerçekler söylenmediği için, bir kısım menfaa
tini düşünenler ön plânda Devlet vazifesini gör
dükleri için, maalesef kırk yıllık Cumhuriyette 
ilerliyemedik, geriledik sayılır. 

Evet arkadaşlarım, Adalet Partisi içinde ge
liri yerinde bulunan zengin zümreye mensup bu
lunduğu yüzünün renginden, tebessümünden bel
li olan arkadaşlarımız halk yararına söylenen lâf
ları tebessümle karşılamaktadırlar. (Soldan, gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Erdem ir, çok rica ederim, 
sadet dışına çıkmaymız, ve meseleleri de bu açı
dan mütalâa etmeyiniz. (Soldan, gürültüler.) El
deki mevcut kanun tasarısını görüşünüz. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MİR (Devamla) — Sayın Başkanım... (Soldan, 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Hep beraber idare etmiyelim, 
lütfen, rica ederim. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MtR (Devamla) — Evet muhterem arkadaşla
rım. Adalet Partisi hem vergilere karşı olacak, 
hem halka, «Sizden vergi almıyaeağım.» diye va-
itierde bulunacak, hem de gelip dolaylı yoldan 
vergi alacak. Bu burada artık tesbit edilmiştir. 
Bu gerçek, Parlâmentoda tesbit ve tescil edilmiş-
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tir. (A. P. sıralarından, gürültüler.) Siz vergile
me karşı olmadığınızı mı söylemek istiyorsunuz? 
lakınız Adalet Partisi Meclis Grupu adına vak
tiyle neler söylenmiş : 

«Düşük seviyeli gelirlilerin vergi ödeme sını
rının dışında bırakılması prensibi sosyal hedef
ler içerisinde yer alır ve vergi mükelleflerinin ver
gi ödeme kabiliyetleriyle mütenasibolması pren
sibinin ve dolay isiyle de vergi adaletinin bir ica
bıdır. Az gelişmiş bir memleket hüviyetinde olan 
memleketimizde düşük seviyeli gelir sahiplerinin 
büyük bir nisbet arz edişi iktisadi ve sosyal şart
larımıza göre tabiî bir neticedir. Ancak şunu ifa
de edelim ki, Gelir Vergisi tatbikatında asgari 
^eçim indirimi tâbiri ile tatbik edilen istisna hük
mü bugünün şartları ve konjonktürü muvacehe-
ünde zaten gülünç tâbiri ile tavsif edilecek ka
dar bir cüziyet arz eder. Böyle olduğu halde da
hi Hükümet malî bir zaruretin tesiri ve tazyiki 
altjnda en basit bir vergi kaide ve prensibinin 
icaplarını bile yerine getirememiş^ asgari geçim 
indirimlerinin 193 sayılı Kanunda derpiş edi
len oldukça mâkul hadlere ircaı hususundaki tat
bikatın tehirini teklif etmek suretiyle vergi yü
künün, vergi ödeme gücü zayıf olan büyük va
tandaş topluluklarında gayriâdil ve iddia ettik
leri reform hedeflerini açıktan açığa ihlâl edecek 
şekilde toplanmasında bir mahzur görmemiş
tir.» 

A. P. Grupu adına bu sözleri biz ifade etme
dik, arkadaşlarınızdan birisi ifade etmişti. 

II AMİT FENDOĞLU (Malatya) — Çantan 
nerede? 

BAŞKAN — Sayın Fendoğlu, rica ederim. 
M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-

MİR (Devamla) — A. P. Grupu adına bu sözleri 
bugünün Maliye Bakanı Sayın İhsan Gürsan ifa
de etmişti. O zaman siz 193 sayılı Kanunun va
tandaşa sağlıyacağı birtakım menfaatlerin dahi 
o zamanın Hükümeti tarafından çok görüldüğü
nü bağıra, bağıra iddia edeceksiniz. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Yeter ar
tık! 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MlR (Devamla) — Size, asıl yeter, müdahale si
ze yeter. 

BAŞKAN — Sayın Fendoğlu, rica ederim. 
M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-

MİR (Devamla) — Hamit Fendoğlu, burası va
tan cephesi ocağı değil, Millet Meclisidir, anladın 



M. Meclisi B : 29 28 . 12 . 1965 O : 2 

mı, haddini bil. (Sağdan, ve ortadan bravo ses
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize. (A. P. sıra
larından, gürültüler.) Sayın Külâhlı lütfen otu
runuz;'nedir bu haliniz. (Gürültüler.) 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Kürsüde sah
tekârlık mı yapıyorsun? 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MÎR (Devamla) — Sahtekârlığı siz yapıyorsunuz 
Conta] Bey. (Gürültüler, karşılıklı konuşmalar.) 

BAŞKAN — Size bir ihtar cezası veriyorum,. 
Sayın Külâhlı. Bir daha eğer ayağa kalkarsanız 
ikinci ihtarı vereceğini. Bu ne lâubalilik, rica 

!ederim efendim, lütfen oturunuz. (Gürültüler) 
M. P. GRLIPIT ADINA MEMDUH ERDE-

MÎR (Devamla) —• Evet muhterem arkadaşlarım, 
verginin sosyal adalet ilkelerine uygun olmasını 
Adalet Partisi istemiştir. 193 sayılı Kanundaki 
getirilen geçim indirimi hadlerinin tatbikini iste

miştir. Ama bunu o gün istiyenler, muhalefette iken 
istiyenler, Hükümet ettikleri zaman o isteklerin
den grup olarak vazgeçiyorlar, Hükümet olarak 
vaz geçiyorlar. İşte, biz bunun tescili için kürsü
ye çıkmış bulunuyoruz. Ya, halkın karşısına çı
kacaksınız, vergi alacağız, bu memleket için şun
lara ihtiyaç vardır, bu kadar paraya ihtiyaç var
dı v; biz Parlâmento üyeleri olarak, siz halk ola
rak, siz halk olarak elbirliği, işbirliği yapacağız, 
diye açık bir politika takibedeceksiniz; yahut 
da aksi hareket ettiğiniz zaman ikiyüzlü oldu
ğunuz size söylenecektir, bu kürsüden. (O. H. 
P. ve M. 1*. sıralarından, alkışlar, ve bravo ses
leri.), (A. P. sıralarından gürültüler.) 

HAMİT FENDÜÖLU (Malatya) — Halk dai
ma bizimle beraberdir. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Hâdiseleri talhrik etmeyin1. 
IS ayın Fendoğlu, size ihtar cezası veriyorum. 

'Sayın Fendoğlu, nedir bu halinfc? İdare Âmir
leri!.. (Gürültüler ve müdafhaleler) Oturunuz ye
rinize efendim, oturun. 

'SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Reis Bey, 
•.her halde Ibu hasta. 

ORHAN BÎRGİT (istanbul) — Reis siz 
misinliz, o mu? 

BAŞKAN —• Oturunuz yerinize. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Bu ço

cuk Ihasıta. (Ortadan1, «atın dışarı» sesleri) 
(BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlarım, özel

likle şu noktayı belirtmeyi faydalı 'telâkki ediyo

rum. Çok rica ederim, «atın dışarı», diyen ar
kadaşımız dalhi kendine göre bir usulsüzlük ya
pıyor, çok rica ederim. Şimdi meseleleri şöyle 
mütalâa etmek lâzımdır. Burada, kürsüde ko
nuşan arkadaşımız Heyeti Umumiyeye nita'bet-
mektedir. Dolayısiyle, Riyaset hatibin sözlerini 
takibetmektedir. Celseyi yalnızca Reis yönetir, 
Ayrıca Reise ilâve edilecek mahiyette birtakım 
yardımların istihsaline lüzum yoktur. Bu sebep
le çok rica ederim, bir hatibin sözlerinin1 sadet 
içinde mi, sadet dışında mı olduğunu (takdir, İç
tüzüğümüze göre münhasıran Reislere verilmiş
tir. Bu sebeple arkadaşlarımın hiçbir suretle hi
tabet kürsüsünde bulunan arkadaşlarımıza mü
dahale 'etmemelerini rica edeceğim. Ayrıca şayet 
bir luüdalhale vâki olmuşsa, bu müdahaleyi diğer 
'bir aıikadaşımızın da kendiliğinden önlemeye 
kalkmamasını rica edeceğim. Gerek müdahale 
edenler, gerekse o müdahaleye karşı mukabil mü
dahalede bulunan arkadaşlarımız İçtüzük kaide
lerine aykırı hareket etmişlerdir. Ve bu aykırı 
hareketlerinin mutlaka cezasını 'göreceklerdir. 
Çok rica. ederim, itidalimizi muhafaza edelim ve 
sakin bir şekilde kanunun üzerinde müzakereye 
devam edelim. Bundan böyle... 

OĞUZ DEMİR TÜZÜN (Niğde) — Efendim 
hatibe müdahale ediyorlar, evvelâ onları sustu
run. 

BAŞKAN — iSaym Oğuzdemir Tüzün, otu
run yerinize efendim. Bu ne biçim söz istemek
tir? Oturun yerinize. Bundan böyle hiçbir arka
daşımın, çok rica ederim, kürsüde bulunan hati
be zinhar müdahalede bulunmamasını rica ede
ceğim. Eğer talep dışı bir beyanda bulunulmuş 
ise, Riyalset onu takibetmekte ve sadet dâhiline 
sokmaya muktedirdir. Rica ederim bu gecenin 
geç saatinde meseleleri daha başka komplike bir 
duruma sokmıyalım. 

Buyurun Sayın Erdemir. 

M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, Adalet 
Partisi Hükümetinin programında şu paragraf 
dikkati çekmektedir. «Sanayi mamulleri için ver
gi iadesi, ucuz faiz, ihracat kazançlarında vergi 
indirimi, ihraç mallarımızın pa.zarlanmasmda ve 
dış piyasalarda tanıtılmasında gerekli tedbirler 
süratle alınacaktır.» Hiç şüphesiz bu tedbirler 
süratle alındığı zaman memleket iktisadiyatında 
bir ferahlama olacaktır. Bu tedbirleri yerinde 
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görürüz. Ancak sanayi kazançlarında, ihracat 
kazançlarında vergi indirimi, vergi iadesi yoluna 
giderken, öbür tarafta emeğinden 'başka, almte-
rinden Ibaşlka kazancı olmıyan insanları, geniş iş
çi kütlesini, dar gelirli memurlarımızı da geçim 
indirimlerini yükseltım<ek suretiyle küçücük de ol
sa hayat şartlarının iyileştirilmesinde faydası bu
lunacak olan Gelir Verigisi Kanununun ertelen
memesi gerekir. 

Adalet Partisi ikisini 'bir arada gerçekleştir
diği takdirde o zaıman sosyal adale^ ilkelerine uy
gun hareket etmiş olur ve sosyal güvenliği sağ
lamış bulunur. DBir taraftan kazanmak imkânı 
olanlara dadıa çok imkân sağlıyacaksınız, öbür ta
raftan kazanmak imkânı, almteri ve emeğinden 
başka 'bir şey olmıyan insanlara kanunla verilmiş 
olan1 hakları erteliyeceksiııiz. Bu çelişme içine 
Adalet Partisi Hükümeti ne programı icattı dü
şebilir, no millete karşı taaihhüdü olan seçim be
yannamesi icaibı düşebilir, ne de programı icabı 
düşribilir. Bu çelişmeyi gözlerinizin önüne serer
den size yardımcı olmak kasdiyle hareket ediyo
ruz. Aslında sizler büyük telâş gösteriyorsunuz. 
Bizim burada nutuk çekerek sizi yıkmak için uğ-
r.M unaımıza lüzum yok. Şu telâşınız ve heyecanınız 
Kİzin bir korku içinde bulunduğunuzu, kendinize 
itimat etmediğinizi 'gösteriyor. Kendi kendinize 
yıkılacaksınız. (A.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —• Sayın Erdemir, rica ederim şu 
kanun teklifi dışına sıkmayınız. 

M.P. G-RUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MÎR (Devamla) — Bu kadar hücuma, tarize, kı
sa bir cevap arz ettik Sayın Başkanım. Mecbur 
ettiler de. 

Muhterem arkadaşlarını, dar gelirli memurla
rın ve işçilerimizin sırtından çıkacağına % 98 
nin onların sırtından çıkacağına inandığıımız, bu 
dörtyüz milyon liranın (bunlardan alınacak yerde, 
başka türlü formüller 'bulunmasında fayda var
dır. Başka türlü kazançlarda da/ha çok kazanma 
imkânı bulunanlardan 'bu vergi almaibilir. O 
itibarla, Adalet Partisinin iki üç yıllık bir iş 
hayatından sonra, yılda 140 bin lira gibi vergi 
ödiyeibilecck kazancı temin etmenin sırrını keşfet
miş bulunan ISaym Barbakan Süleyman Demire! 
ve benzerlerinden fazla parayı alması daiha ha
yırlı olacaktır. (M.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN _ C.H.P. Grupu adına Sayın Fey-
zioğlu. 

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZÎ-
Oö-LU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım, 'bu ge
cikmiş saatte (huzurunuzu tekrar işgal etmeye 
mecbur olduğum için özür dilerim. Kısa konuşa
cağım ve sadece ara vermeden önce konuşmuş 
olan Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Erez arkadaşı
mızın 'bâzı iddialarına cevap vereceğim. 

Evvelâ şunu 'belirtmek isterim, Adalet Parti
si .adına konuşan arkadaşımız birçok noktalarda 
samimiyetle bu kanım tasarısının mahzurlarını, 
doğurabileceği zararları 'gözler önüne serecek bâ
zı teknik 'bilgiler söylediler. Kendilerinin Maliye 
Bakanlığının yüksek kademelerinden gelmiş bir 
arkadaşımız olarak salhip 'bulundukları teknik bil
giler bu kanun 'tasarısı karşısında çok heyecanlı, 
ateşli bir taraftar gibi konuşmalarına engel oldu. 
Ve kanunun içyüzünü ortaya koyan bâzı 'beyan
larda bulundular. Evvelâ açıkça dediler ki, 
iktidar partisi sözcüsü olarak, biz de bu kanunu 
gönül rahatlığı ile getirmedik, zaruret yüzün
den getirdik. Arkadaşlar, gönül ferahlığı ile ge
tirmedik, sözü aslında bu kanunun vergi ada
letini artırıcı bir kanun olmadığını gözler önüne 
sermeye yetmez mi? Eğer bu kanun vergi ada
letini artırıcı olsaydı, yani az kazanan yurttaş
ların yükünü azaltıcı, çok kazanan yurttaşların 
yükünü artırıcı olsaydı, sözcü arkadaşımız, bu
nu gönül ferahlığı ile getirmedik diye konuş
mazdı. Gönül ferahlığı ile getirilmemiş olması
nın gerekçesi budur. Arkadaşımız bunu reddet
medi. Bu kanunun vergi adaleti bakımından ile
ri doğru atılmış bir adımın geri alınması, yani 
geriye doğru bir adım niteliğini taşıdığını inkâr 
etmedi. 

Sayın arkadaşlarım, zaruret vardı, diyor ve 
bu zarureti de şöyle izah ediyorlar. Şimdi buna 
geliyorum, ikinci nokta... Zaruret var mıydı? 
«Yeni ve âdil vergi kanunları getirerek bütçe 
açığını kapatmak büyük zaman alırdı. Halbuki 
iktidarımızın böyle bir hazırlığı yapmak için 
zamanı yoktu.» Söyledikleri gerekçelerden biri
si bu. Aziz arkadaşlarım, bütün bu gerekçelere 
başka konularda da çok raslıyoruz. Tekrar edi
l iyor A. Partisi iktidarını birkaç haftalık ikti
dar, 1,5 aylık bir iktidar gibi görmekten ve gös
termeye çalışmaktan doğan yanlış bir ifade tar
zı. A. P. iktidarı 1,5 aydan beri iktidarda de
ğil, 10 aydan beri iktidardadır. A. P. on aydan 
beri iktidardadır. Ve Adalet Partisinin Koalis-



M. Meclisi B : 29 28 . 12 . 1965 O : 2 

yon Hükümetindeki Maliye Bakaniyle bugün
kü Maliye Bakanı aynı arkadaşımızdır. Bilhassa 
Maliye Bakanlığı yönünden tam bir devamlılık 
var. Bu husus da nazara alınırsa, vergi kanu
nu hazırlamak, âdil bir tedbir daha isabetli bir 
tedbir tesbit etmek iyin vakit yoktur, gerekçesi 
ayakta duracak bir gerekçe olamaz. Hele bu er
telemenin bir yıl için değil, Komisyonca kabul 
edildiği şekilde iki yıl için yapılması bu, zaman 
darlığı gerekçesini büsbütün mesnetsiz, yersiz 
hale getirmektedir. Zaman darlığı gerekçe olur 
mu? İki yıl ertelemek için zaman darlığı gerek
çe olur mu arkadaşlarım? Hiç değilse, zaman 
darlığı mazeretini ileri sürerken bunu daha cid
di bir sebebe, daha ciddi bâzı izahlara dayamak 
gerekirdi. Kaldı ki, program hazırlığının plânlı 
dönemde mutlaka Ağustos ayında tamamlanmış 
olması, bütçeden aylarca önce tamamlanmış ol
ması gerekirdi. Ve ertesi yılın finansman ihti
yacı; açık varsa bu açığın hangi yollardan ka
patılacağı hususu, daha yaz aylarında Hükü
metçe tesbit edilmek gerekirdi. 

Bundan önceki konuşmamda da belirttiğim 
gibi, Hükümetin iktisadi ve malî konularla bu 
derece talihsiz bir adımla milletin ve Meclisin 
önüne çıkmış olması, aslında plânlı devrede ilk 
defa olarak programı ortaya çıkaramamış ve 
programı getirmeden evvel bütçeyi getirmek gi
bi, ters bir adım atmış olmasından doğuyor. Or
tada hâlâ yıllık program yok, yıllık program 
neşredilmemiş. Aylarca evvel neşredilmesi lâ-
zımgelen en az dört ay evvel yayınlanması lâ-
zımgclen yıllık program ortaya konmamıştır, 
bu hazırlıklar yapılmamıştır. Sadece arkadaşı
mın söylediği gibi, köy, köy dolaşıp, bunun ya
pılması lâzımgeldiği aylarda Cumhuriyet Halk 
Partisi adaletsiz vergi aldı, diye propaganda 
yapmakla vakit geçirilmiştir. Ciddî Devlet 
adamlığı ve ciddî Devlet idaresi, bu tedbirleri 
zamanında düşünmeyi gerektirir idi. On aydan 
beri iktidarda bulunan zevatın, zaman darlığını 
bir gerekçe diye bu kürsüye getirmeleri caiz 
değildir. (Soldan, «sizin zamanınızda da oldu» 
sesleri) Onun cevabını, iki üç defa verdim, ar
kadaşlarım, çok açık olarak verdim. O ertele
me yapıldığı zaman Maliye Bakanlığı makamı
nı işgal eden arkadaşımız bu kürsüye gelecek, 
haksızdır, yersizdir, adaletsizdir, bu yapılamaz, 
bu sosyal adalete aykırıdır, diyecek ve sonra 
aynı Maliye Bakanı arkadaşım on aydan beri 

iktidarda olacak, bu Meclisin karşısına yegâne 
tedbir olarak bugüne kadar getirebildiği tedbir, 
bizzat kendisinin sosyal adalete aykırıdır, böy
le tedbir alınamaz diye, bu kürsüde tenkid etti
ği tedbir olacak. Bunun samimiyetle ilgisi ne
rede arkadaşlarım? Arz ediyorum, 1903 sene
sinde tek bir tedbir olarak getirmedik. Madde 
koyduk, hâlâ bizim getirdiğimiz maddenin ar
kasına sığınarak tasarıyı savunuyorsunuz. Mü
temadiyen, efendim, Halk Partisi iktidarının 
çıkardığı madde yürürlüktedir, belki, biz de im
kân bulup tatbike çalışacağız, diyorsunuz. Bi
zim getirdiğimiz kanunda bu Meclisten geçen 
şekliyle açıkça işçi kazançları için bu erteleme
nin tatbik edilmiyeceğini öngören, buna imkân 
gören bir madde vardır ve kanun çıkar çıkmaz 
Bakanlar Kurulu hemen kararnameyi çıkarmış, 
kanundan aldığı yetki ile, işçi kazançları bu ka
nuna tabi olmaz, demiştir. Ve hemen ertesi yıl 
bu erteleme yürürlükten kaldırılmış, tatbik 
edilmiştir. Şimdi ikinci dilimin tatbiki safhasm-
dayız. Arkadaşlar, biraz evvel söyledim, vaktiy
le hata edilmişti, bu tedbir alındığı zaman 12 
vergi kanunu birden gelmişti. Birçok tedbirler 
bir arada alınmıştı. Tabloya toptan bakmak lâ
zımdı. Hükümet programının müzakeresinde ve 
Bütçe Komisyonunda Emlâk Vergisi Kanunu 
getireceğiz, dendi. Bir Hükümet, on aydan beri 
iktidarda bulunan bir Hükümet Emlâk Vergi
sini getireceğim, der de Emlâk Vergisini getir
mez, dar gelirlinin kazancına göz diken bir malî 
ve iktisadi kanunla işe başlarsa bunu tenkid et
mek hakkımızdır, arkadaşlar. Onu getirin biran 
evvel. Mahallî idarelerin vergi reformuna tabi 
tutulması için başlanmış çalışmalar vardır. Çı
karılan çeşitli reform kanunları arasında bunun 
Meclisten çıkarılması mümkün olamamıştır, va
kit yetmemiştir. Mahallî idareler maliyesini re
forma tabi tutmak için kanun getirilsin. Destek
leriz, haklı tedbirlerle gelirse az kazananın de
ğil, çok kazananın gelirinden varidat temin et
meye çalışırsa, onu destekleriz. Bu da gelmiyor. 
Eski tatbikatı tenkid eden arkadaşlarım aynı 
günlerde tarım işçilerinin Gelir Vergisinden ta
nı amiyle muaf tutulduğunu hatırlamazlar mı? 
Aynı günlerde pek çeşitli tedbirlerle dar gelirli 
yurttaşların vergi yükünü azaltıcı tedbirlerin 
muvazi olarak alındığını hatırlamazlar mı arka
daşlarım? Aynı günlerde yüzbinler kazandık
ları halde Gelir Vergisine tabi olmıyan, bir kıı-
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vuş vergi ödcmiyen bâzı yurttaşlarımızın ilk de
fa Gelir Vergisine tabi tutulmasını mümkün kı
lan maddelerin de o tasarı ile birlikte gelmiş ol
duğunu söyledim. Demek ki, reforma bütünü ile 
bakmak lâzım. Bununla beraber bu erteleme fe
rahlıkla istenebilecek bir şey değildi ve gerçek
ten o gün bir zaruretin eseri idi. Bu zarureti 
ancak yüksek gelirlere tatbik etmek suretiyle 
geçiştirmeye çalıştık, sabit ve dar gelirli işçile
rimizi bundan muaf tutmak yoluna gittik ve he
men ei'tesi yıl tatbikatı bütün mükelleflere yay
mak suretiyle müspet bir adım atmaya çalıştık. 
Şimdi Hükümet programında pek bol vaitler 
var. Bu vaitleri gerçekleştirmenin yolu sosyal 
adalete en aykırı bir tedbirle gelir'teminine ça
lışmak değildir. Beraberce Hükümet programı
nın burada okunmuş olan bir cümlesini okuya
lım. 

«Maliye politikamızın hedefleri (birçok he
defler sayılıyor ve nihai hedef olarak da şu söy
leniyor) Maliye politikamızın hedefleri millî ge
lirin vatandaşlar arasında sosyal adalet prensip-
lcrinc uygun olarak dağıtılmasına yardımcı ol
maktır.» 

Yani Demirci Hükümeti, çıkarılacak vergi 
kanunları ile vatandaşlar arasında gelir dağılı
mını sosyal adalet ilkelerine daha uygun hale 
getireceğiz, diyor. Arkadaşlar, soruyorum, şim
diye kadar Adalet Partisi sözcüsü dâhil, Hükü
met sözcüsü dâhil, bir tek arkadaşım bu kür
süye çıkıp da getirilmiş olan şu kanun tasarısı 
sosyal adalete daha uygun bir gelir dağılımına 
yol açacaktır, diyebildi mi? Diyemez. Diyemez 
çünkü, senede yüzbin kazananla, senede iki bin 
lira kazanan, ayda üeyüz, beşyüz lira kazanan 
vatandaş arasında bu kanunun getirdiği kül
fet bakımından fark yok gibidir. Devlet büt
çenin muhtacolduğu geliri almak için su bak
racını suyun derin yerine değil, suyun iki 
parmak, bir parmak kalınlığındaki sığ yeri
ne, kova daldırmaya esastan tahammülü ol-
mıyan yerine daldırmıya çalışıyor. Biz buna 
itiraz ediyoruz. Suyun derin yerine daldırın 
kovayı, diyoruz. Açık olduğunu biliyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, sosyal adalete aykırı 
olduğunda ittifak var; olması lâzım. İlim 
bu. Bunun hiçbir tarafında gerçeğe aykırı 
bir şey yok. Rakam bu. Ve bu böyle olduğu 
içindir k i ; bir yıl müddetle getirdik, gönül 

ferahlığı ile getirmedik, deniyor. Bu böyle 
olduğuna göre açıkça kabul edelim, daha bu
rada birbuçuk, iki ay evvel okunmuş «lan Hü
kümet Programının, «maliye politikamız millî 
gelirin soyal adalete daha uygun dağılışı is
tikâmetinde kanunlar getirecektir.» sözü ile, 
getirilen ilk vergi zammı kanunu taban tabana 
zıttır, Hükümet Programının aksi istikâ
mette bir tedbirle karşımıza gelmiştir, Hükü
met. Bunu tenkid ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, Adalet Partisi sözcüsü 
arkadaşımız ilk bakışta ciddî görünebilecek 
bir iddia daha ileri sürdüler. Aynen iddiala
rını tekrar ediyorum : Türkiye'de fiyatların 
arttığını ileri sürmüştük ve fiyatların esasen 
büyük bir hızla artmaya başladığı ve dar ge
lirli, sabit gelirli bütçeler üzerinde tazyik 
yarattığı bir sırada bir de Devletin şu vergi 
kanunu ile daralan sabit gelirlilerin bütçelerine 
yük getirmemesini veya onların ümit ışığını 
söndürmemesini istemiştik. Sayın arkadaşla
rım, Adalet Partisi sözcüsü aynen şöyle cevap 
verdiler, bu iddiamıza : Fiyatların arttığı doğ
rudur, yüzde 8 - 3 0 civarında artıştan bahse
dildi, buyurdular. Ve dediler ki, fiyatlar 
artarken sabit gelirlilerin gelirlerini artırmak 
doğru mudur? Yani iktisat ilmi bakımından 
ortaya koydukları soru, birçok taraftan fi
yatlar yükseliyor, bir taraftan da sabit gelirli 
yurttaşların satmalına gücünü artırırsak enf
lâsyonu kamçılamış oluruz, enflâsyonu durdur
mak için sabit gelirlilerin gelirini tutalım, 
yükseltmiyelim. Sayın arkadaşlarım, enflâs
yonu durdurmak lâzım, bunda beraberiz. Fakat 
enflâsyonu önlemek için satınalma gücünün 
azaltılması lâzımgeldiği gerçeğini kabul et
sek bile, enflâsyonu önlemek için, esasen sa
tmalına gücü en dar olan zümrelerin mi sa
tmalına gücünü azaltmalıdır, yoksa satınalma 
gücü pek geniş olan zümrelere mi dönmeye 
çalışmalıdır? Aziz arkadaşlarım, evet, dar ve 
sabit gelirli yurttaşların gelirlerini kısmak, 
frenlemek enflâsyonu önlemenin yolarından 
biri olabilir. Ama, enflâsyonu önlemenin en 
adaletsiz, en haksız yoludur. Bundan* da hiç 
kimse şüphe edemez. 

Suallerini tekrar edeyim. Fiyatlar artar
ken sabit gelirlilerin geliri artırmak doğru 
mudur? Soruyorum; fiyatlar artarken sabit ge-
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lirlilerin gelirlerini aynı noktada çivilemek, 
fiyatlar arttığına göre, bunların kazancını, 
satmalına gücünü azaltmak değil midir? Ve 
satmalına gücü olarak bu dar ve sabit gelirli yurt
taşların durumunu yerinde sayar bir halde değil, 
geriye gider bir halde bırakmak değil midir ar
kadaşlarım, Biz bunun içindir ki, dar ve sa
bit gelirli yurttaşlarımızın bu tedbirden istisna 
edilmesini istiyoruz. Bunun dışına çıkarılma
sını istiyoruz. B R tasarıyı az kazananla, çok ka
zanan arasında fark gözetmediği ve az kaza
nana fazla yüklendiği, yükü • az kazananla
rın sırtına yüklediği için hakaız, adaletsiz 
ve yersiz buluyoruz. 

Benim . söyliyeceklerim, tamamiyle teknik 
plânda bunlardan ibarettir. C. H. P. kanunun, 
Dcmirel Hükümetinin getirdiği iik iktisadi 
ve malî kanunun Anayasamızın vergi adaleti 
ile ilgili hükümleri ile bağdaşması zor, plân
la bağdaşması imkânsız, kendi Hükümet prog
ramları ile bağdaşması imkânsız, artan fiyatlar 
muvacehesinde haksızlığı büsbütün belirgin hale 
gelen yersiz bir tasarı olduğu inancındadır ve bu 
tasarıya kırmızı oy vererek dar gelirli yurttaş
larımıza karşı vazifesini yapmaya kararlıdır. 

Saygılar sunarım,arkadaşlarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun tasarısının tümü üzerinde şimdiye kadar 
altı arkadaşımız beyanda bulunmuşlardır. 
Bu arada bir yeterlik önergesi gelmiştir. (Sağ 
ve orta sıralardan «aleyhinde ve üzerinde» ses
leri.) Ancak... 

KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) — 
Usul hakkında. 

BAŞKAN —• Ancak henüz komisyon ko-
nuşmamıştır. Bu bakımdan yeterlik önergesini 
oya koymadan evvel Hükümet ve komisyon 
söz istemiştir. Onlara söz vereceğim, onu 
takiben sırada bulunan bir milletvekili arka
daşımıza söz vereceğim. Şimdi evvelemirde 
Hükümet söz istiyor, daha S'oııra komisyona 
söz vereceğim. (Komisyon daha evvel söz isti
yor sesleri.) Efendim, Hükümet tekaddüm eder, 
ama sırasını da bırakabilir. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — önce komisyon konuşsun efen
dim. 

BAŞKAN —• Buyurun komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAY AR (Sakarya) — Muhterem arka
daşlarım, asgari geçim hadlerini erteliyen ka
nun münasebetiyle değerli hatiplerin ifade et
tikleri hususları özetlemek . gerekirse, muhte
rem arkadaşlarımızın ittifak ettikleri hususla
rı şöylece sıralamak mümkündür. Burada birin
ci husus şudur, Hükümet bu tedbire müracaat 
etmeden, başka bir usul bulmalı idi, daha doğ
rusu vergi reformuna eğilmeli idi ve az gelirli
lere teveccüh eden bir tedbirden ziyade daha 
yüksek gelir tranjl arını hedef tutan tedbirler 
getirmeli idi. Birinci husus bu. 

İkincisi; bu kanunla az gelirli vatandaşların 
geçim şartlarına bir yeni yük tahmil edilmek
tedir. Halbuki bugünkü fiyat konjonktürü şart
ları dikkate alınırsa bu yükün daha da azaltıl
ması gerekirdi, gibi iki anafikir etrafında top
lanan beyanlar oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlara arzı ce-
vabetmeden evvel, bu asgari geçim indiriminin 
takibettiği serencamı kısaca ve özet olarak 
bir kere daha huzurunuza getirmek istiyorum. 

193 sayılı Kanun ile, 1961 senesinde asgari 
geçim indirimi seviyeleri yükseltilirken, - bir 
talihsiz mevzudur bu maalesef - ihdas edilen 
kanunla, yani miktar yükseltilirken aynı za
manda tatbikatı durdurulmuş. Maalesef bir ka
demeli tarza getirilmiş, bir eliyle vermiş, aynı 
kanunun bir başka maddesiyle de ertelemiş. İh
das edilirken bir talihsizliğe uğramış ve 1963 
senesinde tekrar bir başka ertelenmeye tabi 'tu
tulmuş. Bundan evvelki müzakerelerde de arz 
ettiğim gibi, 1963 senesinde 202 sayılı Kanun
la Sayın Hükümetin getirdiği,, o zamanki Hükü
metin getirdiği bir kanun tasarısı ile yine bir 
ertelemeye tabi tutulmuş. İkinci bir talihsizlik. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 1964 tc 
de uygulandı mı ? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAY AR (Devamla) — Onu da arz ede
ceğim Sayın Feyzioğlu. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben bu mev
zu ile alâkalı o zamanki Meclis zabıtlarını tet
kik ettim, hakikaten arkadaşlarımızın, birçok 
hatiplerin böylesine heyecanlı bir tarzda itiraz 
ettikleri bu mesele hakkında acaba neler söy
lenmiştir, merak ettim, tetkik ettim. Doğrusu
nu isterseniz, ne Memduh Er demir arkadaşı-
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mızjn bugünkü parlak hitabetine, ne de bir 
başka Halk Partili arkadaşımın bu mevzua iti
raz sadedinde bir beyanına raslamadım. Doğ
rusunu isterseniz, o zaman dahi bu erteleme 
kararma itiraz eden iki tane Adalet Partili mil
letvekili arkadaşım olmuş. Başka ses seda çık
mamış, kanun ertelenmiş. Yani geçim indirimi
ni talik eden 1963 tasarısı kabul edilmiş. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, Hükümetimizin 
getirdiği; öyle yaptığı için yaptı, onlar yaptı 
biz de yapalım, biz de haklıyız gibi bir müda
faa zemininin üstünde değilim. Onu da ifade 
edeceğim. 

Şimdi 202 sayılı kanun tasarısının ve bilâ-
hara kanunlaşan, Hükümet tarafından teklif 
edilen statünün, ihdas edilen statünün hiçbir 
maddesi şu erteleme kararı ile değişikliğe tabi 
tutulmamaktadır. Sayın Feyzioğlu dediler ki, 
bunu da ifade edeyim, biz bunu işçiler için uy
guladık. Doğru, işçi arkadaşlarımızın, az gelir
li işçi arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın ge
lirlerine tatbik etmişler. Buna taallûk eden Ba
kanlar Kuruluna salâhiyet veren imkân bu ka
nunda yine muhafaza ediliyor. Bunu da tesbit 
edelim. Ama muhterem arkadaşlarım, bir hu
susa, hiç işaret edilmemiş bir hususa izin ve
rirseniz temas etmek istiyorum. İşçi vatandaş
larımıza tatbik edilmiş. Canı gönülden iştirak 
etmemek mümkün değil, temenni ediyoruz ki, 
eğer Yüksek Meclis tarafından bu kanun ka
bul edilirse, yeni Hükümetimiz de bu tatbikatı 
devam ettirsin. Halisane temennimiz elbette bu 
olmak lâzımgclir. Ama muhterem arkadaşlarım, 
dar gelirli yurttaşlara karşı vazifemizi yapmak
la mükellefiz, diyen Sayın Feyzioğlu'nun hattâ 
Başbakan Yardımcısı bulunduğu Hükümette, 
işçi vatandaşlarımıza tatbik edilirken, aynı ma
hiyette gelir seviyeleriyle kıyaslanabilecek hiz
met erbabına tatbik edilmemiştir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Maaş
lara zam yapıldı, niye söylemiyorsunuz, biraz 
samimî olalım. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAIÎ (Devamla) — Şimdi söyliyece-
ğim, o halde gelir seviyeleri arasında aşağı - yu
karı müsavilik bulunan zümreler esasen bir tef
rike tabi tutulmuşlar. Bunu münakaşa etmi
yorum, yani, mühim bir mesele olarak buna 
dokunmuyorum. O zaman için şimdi haklarını 
korumakla vazifeli telâkki ettiğiniz insanları 

bir müddet daha imsak etmek gibi bir davranı
şı mâkul karşılamak, o günkü malî şartlar için 
mümkün. Onu münakaşa etmiyorum. Ama 
muhterem arkadaşlar, bir hususa bilhassa işa
ret etmiye kendimi borçlu sayıyorum; ertelen
meye tabi tuttuğumuz kanun ile finanse edile
cek 1966 bütçesi, - bu kanun ile finanse edile
cek - hizmet erbabına Yüksek Meclislerimizin 
kabul ettiği Personel Kanunu ile fevkalâde mü
him imkânlar getirmektedir. Personel Kanunu 
ile bu 1966 bütçesinin getirdiği imkânları 1966 
bütçesi müzakere edilirken elbette müşahede 
buyuracaksınız. Ama, az gelirli vatandaşlarımı
zın hayatına bir ölçüde refah imkânları getir
me gayretini araştırır bulurken, Yüksek Plân
lama Kurulunun da tavsiye ettiği finansman 
şartlarını, elbette tahkim etmek mecburiyetin
deyiz. Sayın Feyzioğlu, bu erteleme o zaman 
birtakım kanunların kortejinde gelmişti, diyor, 
doğrudur. Ama, böyle bir tedbirin de önünde 
geliyor bu kanun şimdi. Az gelirli vatandaşla
rımıza şu ertelemeyle kaybettikleri miktarın 
fevkalâde ötesinde birtakım yeni gelir şartları 
hazırlıyan bir bütçeyi finanse etmek maksadiy-
le getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iki hususu böy
lece yanyana mütalâa etmenizi ve bir teknik 
konu olarak mütalâa etmenizi bilhassa istirham 
etmekteyim. Hiç kimse, değerli bir arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi, vergilerimiz âdildir, ver
gilerimiz hiçbir suretle tetkike tabi tutulmama
lıdır, bir vergi reformuna tevessül edilmeme
lidir demiyor. Ama Hükümetin önündeki me
sele, problem vergileri yeni baştan geniş ölçü
de bir tetkike tabi tutmakla beraber, fakat kı
sa vâdede 1966 programını finanse etmek ça-
residir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısa vâde için
de böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kal
mış bir Hükümetin, bilhassa 1966 program di
limi için bulduğu tedbirin arkasında birtakım 
edebî cümleler ve büyük sloganlarla âdeta bir az 
gelirli, dar gelirli, çok gelirli vatandaş tezadı 
yaratmanın, zannediyorum, ne mânası var, ne 
de bu mevzu ile bir alâkası olmak gerekir. O 
itibarla, sevgili arkadaşlarım, bu mücerret hu
dutları içinde mütalâa edildiği takdirde bu ka
nunun finanse edeceği bütçenin dar gelirli va
tandaş! arımız için getireceği o yeni imkânları 
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da dikkate almak suretiyle ve huzuru kalble 
ve ayrıca şu temenniyi ekliyerek, Hükümetimi
zin fırsat ve imkân bulduğu takdirde bu ted
birden vazgeçmesi temennisini de ekliyerek bu 
kanuna müspet oy vermenizi, saygılarımı ilâve 
ederek arz ederim efendim. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bilge-
han, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Muhterem milletvekilleri, halen 
müzakeresini yapmakta olduğunuz kanun tasa
rısı üzerinde bütün gruplar uzun uzun müta
lâalarda bulundular. 

Muhalefet konuyu daha çok kolayca söyle
nebilecek bir seviyede tutmaya itina gösterdi. 
Sanki, bu kanun tasarısiyle münhasıran işçi 
ve dar gelirli vatandaşa bir vergi yükü getiril
mekte, ama asıl vergi ile mükellef olması lâ-
zmıgelen yüksele gelirli vatandaş vergiden istis
na edilmektedir'. Böyle bir iddianın kabulü man
tık ölçüsüyle kabilitelif değildir. Bilindiği üze-
ıv, kanun tasarısı, Gelir Vergisi Kanununun 202 
sayılı Kanunla değiştirilmiş ve 5 ve G ııcı madde-
1 (M'inin ertelenmesini istihdaf etmektedir. Hal 
böyle olunca, getirilmek istenilen hükümlerin ge
nellikle kaidesine tamamen uymakta olduğu za
hirdir. Diğer bir tabirle, bu tasarı, Gelir Vergisi 
ödeyen bütün mükellefleri şümulü içine almak
tadır. İddialar hilâfına, asıl dar gelirli mükellef
leri himayesi altına almaktadır. Gerçekten hük
mü ha]en mer'i bulunan ve gelen tasarıda da kal
dı rılnııyan fıkra şu kadar ki, «Durum imkân ver
diği takdirde yukarıdaki fıkralarda sözü geçen 
yürürlük tarihlerinin kazanç ve irat nevilerine 
göre daha öne almaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir.» fıkrası münhasıran dar gelirli mükellefle
ri'korumaktadır. Binaenaleyh bu kanunu kabul 
buyurduğunuz takdirde, bu fıkra gereğince Hü
kümet kendisine verilmiş bulunan bu yetkiyi 
sureti mutlakada kullanacaktır ve bu yetki iş
çilerin lehine kullanılacaktır. (A. P. sıraların
dan, sürekli alkışlar.) 

/Vdalet Partisi hiçbir zaman az kazanç sahibi 
olanların zararına ve çok kazanç sahibi olanla
rın yararına hizmet etmek gibi bir düşünceyi 
kabul etmemiştir. Böyle bir hareket noktası bir 
mânada Adalet Partisinin kendi kendisini in
kâr etmesi anlamındadır. Bilhassa işçilerimizin 

artan millî gelirden hisselerini alabilmeleri için 
yıllık prodüktüvite artısı nisbetinde ücretlerini 
artıracak bir millî gelir ve ücret politikası takibi 
başlıca gayelerimizdeııdir. Artan millî gelirden 
ve refahtan işçi kütlesi hak ettiği payı mutlaka 
alacaktır. 

Bu arada değerli arkadaşlarım, çok heyecanlı 
bir şekilde, bilhassa Memdııh Erdemir arkada
şın, İm kanunun müzakeresi dışında birtakım 
iddialarda bulundular. Ben konuşmamda ken
dilerinin bu seviyesine inmeyi doğru bulmam. 
(A. P. sıralarından, alkışlar.) Yalnız birkaç nok
taya işaret etmek isterim. Bunu'yaparken için
den gelmiş bulunduğumuz halkın müdafaasını 
yapmak mecburiyetini hissettiğim için yapaca
ğım. Bu kürsüye geldiler vre dediler ki; siz va
tandaşı uyutacaksınız. Muhterem arkadaşlarım, 
10 Ekim seçimleri, ondan evvelki seçim dönemi 
tamamen kanunların, Anayasanın teminatı altın
da dürüst bir şekilde cereyan etmiştir. Bu se
çim dönemi içinde Sayın Millet Partisinin de
ğerli Genel Başkanı radyoda her gün verilmiş 
olan saatleri kullandılar ve vatandaş kendileri
nin, sözlerini de dinlediler, diğer değerli partili 
arkadaşlarımızın, liderlerinin, parti mensupları
nın sözlerini de dinlediler. (Millet Partisi sıra
larından, «Sadet dışı», sesleri.) 

BAŞKAN — Sadet dışını Reis takdir eder. 
DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De

vamla) — Sadet dışı değil, cevap veriyorum. 
Eğer vatandaşlarımız, bu sözler üzerine, bir rey 
verdi de, bunu uyumak mânasına alıyorsa o 
takdirde kendilerinin buraya gelmesinin de mâ
nası yok demektir. (A. P. sıralarından, alkış
lar.) Türkiye'de vatandaş uyanmıştır, vatandaş
ları uyutmaya hiç kimsenin gücü yetmiyecektir. 
Türkiye yalnız bugün değil, aşağı - yukarı 100 
seneden beri demokratik rejim mücadelesi yap
makta ve bu. mücadeleden şerefle çıkmış bulun
maktadır. Bunları itham etmeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur. Böyle bir bühtanda bulundukların
dan dolayı kendilerini teessüfle karşılarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) Programımızda birçok 
vaitler bulunduğundan bahsettiler. Doğrudur. 
Biz bunu Hükümet Programının müzakeresinde 
de Sayın Başbakanın ağziyle ifade ettik. Hükü
met programları yıllık bütçe değildir, yıllık 
program değildir, uzun vâdeye taallûk eden 
mevzulardır ve biz bu programları bir sene için
de, iki sene içinde gerçekleştireceğiz, diye bir id-
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dianın içinde bulunmamışızdır. Hükümet prog- t 
ramında çok vaitlerin bulunduğundan ve bu- I 
nun bugün gelen kanuna göre bunu nakzettiğin- I 
den bahsettiler. 1 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, yeni 1 
Hükümet 11 Kasımda itimat oyu aldı. Anayasa- I 
ya göre 30- Kasımda bütçenin Büyük Millet Mec- I 
lisine sevk edilmesi gerekiyordu. Binaenaleyh, I 
Hükümetin bu arada geçen 19 gün içinde kanuni I 
bir mükellefiyet olan bütçenin hazırlıklarını yap- I 
mak yanında, hakikaten geniş, etraflı ve büyük I 
bir kütleyi ilgilendiren ve reform mânasında I 
olan birtakım kanun değişikliklerini hazırlamak I 
gibi bir mükellefiyetle karşı karşıya bırakılması- I 
nı insaf ölçüleriyle kabili telif görmeye imkân I 
yoktur. 1,5 aylık bir Hükümetin, Hükümet prog- I 
ramında yazılı hususları gerçeklcştirilmedi diye I 
tenkid etmeyi de yine insaf ölçüleri içinde muta- I 
Jâa etmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, dar gelirli vatandaş- I 
larımızm müdafaası sadedinde burada çok söz I 
söylendi. Bunun müdafaasını yapmak, elbette I 
bütün partililerin vazifesidir. Bunu büyük bir I 
takdirde karşılarız. Ama, bunun her hangi bir I 
şekilde suiistimal edilmesini de doğru bulma- I 
maktayız. Dar gelirli olanlar sadece işçiler değil- I 
dir arkadaşlar, dar gelirliler yanında ücretliler I 
de vardır, dar gelirlilerin yanında az maaş alan I 
memurlar da vardır. Komisyon sözcüsü arkadaşı- I 
ınızm ifade ettiği gibi personel rejiminin bu se- I 
ne tatbiki suretiyle dar gelirli bulunan arkadaş- I 
larımızm büyük bir kısmını bugünkü hayat şart- I 
larına uyduracak bir seviyeye yükseltmek im- I 
kânını elde edeceğiz. Bunun için bütçeye aşağı - I 
yukarı bir milyar liraya yakın bir tahsisat ko- I 
nulmuştur. Neden arkadaşlarımız bunu takdir I 
ile ya'detmezler de, sadece 400 milyon liranın I 
ki, ölü doğmuş olan bir kanundan gelmektedir, I 
bildiğiniz gibi 193 sayılı Kanun 1960 senesinde 
kabul ve meriyete girmiş, o günden bugüne ka- I 
dar bu hükmü tatbik edilmemiştir; 202 sayılı I 
Kanunla bir adım atılmıştır, bunu kabul ediyo
rum, fakat maddenin aynen yazıldığı şekilde yü- I 
rürlüğe girdiğini her halde iddia etmezsiniz. Kal- I 
di ki, 202 sayılı Kanunun kabul ve müzakeresi I 
sırasında da Sayın Feyzioğlu arkadaşımın dayan- I 
mış olduğu prensipler yine yürürlükte idi. Bun- I 
larda bir değişiklik yoktu. Şimdi, bunu Sayın 
Turhan Feyzioğlu arkadaşımın tesbit etmiş oldu
ğu bir Hükümetin tatbiki halinde bunların sevap | 

t olarak kabul edilmesi var ama, başka bir parti-
I nin bunu uygulamasının günah olarak kabul edil-
I meşini de doğrusu mantık ölçüleri ile kabul et-
I nıek imkânı yoktur arkadaşlar. (A. P. sıralarm-
I dan, alkışlar.) 

I Arkadaşımız yine programn. vaktinde geti-
I rilm ediğinden bahsettiler. Program gerçekten ge-
I tirilmemiştir. Fakat, bunda 1,5 aylık bir Hükü-
I metin kabahati olduğunu sanmıyorum. Bugün 
I karşınızda bulunan Hükümet müstakil Adalet 
I Partisi Hükümetidir. Bundan önceki Hükümet 
j bildiğiniz gibi dört partinin koalisyonundan iba-
J retti. Binaenaleyh, bir Bakanın bir muayyen ba-
I kanlıkta devamlı olarak kalması, o iktidarın za-
I manı mânasında değildir. Binaenaleyh, bahset-
I tikleri Emlâk Vergisi Kanunu, mahallî idareler 
I maliyesi reform kanunları Meclisimize getirile-
I cek. Sayın arkadaşım bunun iki sene müddetle 
I getirilmesinden yakındılar. Haklıdırlar, bir Hü-
I kümet olarak iki sene talebinde bulunmamışız-
I dır. Bunu komisyon yapmıştır. Kendileri (»ayet 
I iyi bilirler, icranın fonksiyonu ayrıdır, teşriîn 
I fonksiyonu ayrıdır. Eğer, biz Hükümet olarak 
I bunu iki sene için getirmiş olsaydık, bu teııkid-
I lerinde haklı olurlardı. Biz yine Hükümet ola-
I rak aynı kanaati muhafaza etmekteyiz. 

I Netice olarak bugünkü zaruretler böyle bir 
I kanunun şevkini gerektirmiş bulunmaktadır. Biz 
I meydanlarda da, programımızda da, beyanname-
I mizde de vatandaştan vergi almıyacağız diye bir 
I iddiada bulunmadık. Bunun hilafını söylemek 
I düpedüz iftira etmek demektir, bu memlekette 
I yaşıyan her vatandaş elbette vergisini verecek-
I tir. Bu vergi sosyal adalet ölçüleri içinde olaeak-
I tır. Adalete uygun olacaktır, dar gelirli valan-
I daşlarımız, işçilerimiz en iyi bir şekilde himaye 
I edilecektir. Artan millî gelirden mutlak suret

te istifade ettirileceklerdir ve Hükümet olarak 
biz Bakanlar Kuruluna verilmiş olan bu yetkiyi 

I işçilerimiz lehinde kullanacağız. Kanunun kabu
lüne müsaadelerinizi saygı ile istirham ederim, 
aziz arkadaşlarım. (A. P. sıralarından, sürekli 
alkımlar, bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, mevzuu-
bahis kanun tasarısı üzerinde gıuplar adına altı 
arkadaşımız söz almışlar, Komisyon ve Hükü
met konuşmuş bulunmaktadır. 

Bu arada sırasiyle Adalet Partisi Grupu 
I adına Mesut Erez, İşçi Partisi Grupu adına Ke-
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mal Nebioğlu, C. H. P. Grupu adına Turhan Fey-
ziloğlu, Millet Partisi Grupu adına Mennduh Er-
demir arkadaşlarımız söz almış bunu takiben de 
diğer arkadaşlarımız söz almış bulunmaktadır
lar. İçtüzük hükmüne göre sıradan bir millet
vekiline söz vermem gerekiyor ve fakat grup
ları takdim etme ieabettiği için A. P. Grupu adı
na ilk sözü istemiş olan Sayıı. Mesut Erez arka
daşımıza söz veriyorum... 

MEMDUH ERDEM.tR (KırşJıir) — Sayın 
bakan konuşurken sataşmıştır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Onu ayrıca iddia edersiniz, he
nüz müzakere bitmedi. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Söz 
hakkım takaddüm eder, söz vermenizi rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Grup adına yaptığınız konuş
ma dolaynsiyle.. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Anla
madınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, evvelâ ben anla 
yıp anlamadığımı s'öyüyeyim, ondan sonra siz 
izah ediniz. 

Grup adına yapmış olduğunuz konuşma do-
layısiylo Hüküm ot adına yapılan konuşmada gru
bunuza sataşıldığını iddia ediyorsunuz. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sataş
ma değil, Grupuımuz ve şahsım seviyesizlikle 
itham edildi, o itibarla söz istiyorum. 

TÎAŞKAN — E f cinli m biz bunu bir sataşma 
tâbiri haündc mütalâa etmiyoruz. İçtüzüğü
müzün 95 ne i maddesine göre söz istiyorsunuz. 
Yani zâtınız hakkında bir taarruz vâki olduğu 
iddiasındasınız veya söylemiş olduğunuz söz 
hilâfına bir atıfta bulunduğunu iddia ediyorsu
nuz. Riyaset aynı görüşe katılmamaktadır. Di
rendiğiniz takdirde Yüksek Meclisin hakemliği
ne başvururum. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Direni
yorum ve Adalet Partili arkadaşlarımın da bu
na imkân vereceğini umuyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet 
Partisi Grupu adına konuşan Sayın MemJduh Er
demir arkadaşımız kendisinin zatına taarruz vâki 
olduğunu veya söylemiş olduğu söz hilâfına bir ta-
anda bulunduğunu . iddia etmektedir. Yüksek 
Meclisin bu hususta hakemliğine başvuruyorum. 
Bu iddiayı ka!bul edenler... 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — (Adalet 
Partisi Grupuna hitaben) Haydi oy versenize; 
cesaretiniz varsa oy verin. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, ciddî bir Mec
lis müzakeresindeyiz, istirham ederim. 

Kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 
(M. P. sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Erez. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Grup sözcüsüne mebusun olan sözü veremezsiniz, 
usulsüzdür, bu muamelenin usulsüzlüğü hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zatıaliniz usûl hakkında kifa
yetin oya konulacağı anda söz istemiş bulunmak-
smi'z... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Ayrıca ikinci önerge ile bu mevzu hakkında söz 
istedim, Siz konuşuyordunuz, meşgul olamadı
nız. 

BAŞKAN —• Buna verilecek ctvap var; ama 
şimdi yeni bir dönemde bulunduğumuz için, bu
yurunuz, bu meseleleri Yüce Meclis huzurunda 
halletmeyi faydalı telâkki ederim. 

Sayın Erez, bir dakika, usûl takaddüm etti
ği için Sayın Sarıibrahimoğlu'na söz verece
ğim. 

Son söz milletvekilinindir, hükmünün tatbi
kinde grupları takaddüm ettirmenin usulsüz ol
duğunu söylüyor, o bakımdan söz istiyorsu
nuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
('Soldan gürültüler, görüşemez, sesleri) 
Görüşsünler efendim, bunu takdir Riyasete 

aittir. Söz vermem usulîdir. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Heyetinizi gecenin 
'bu geç vaktinde ve muhlim mevzuların konuşul
mam .esnasında işgal ettiğim için özür dilerim. 
Ancak, zaman ile göreceksiniz ki, biraz sonra 
konuşacağım mevzu, Meclisin rahatlıkla çalışabil
mesi, Meclis içinde bir birleştirici havanın yara
tılabilmesi, (bir 'dostluk Miminin teessüs edebil
mesi için an a şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüz maal
esef bugüne kadar Meclisten geçmemiştir. Bu 
bir noksandır. Eski İçtüzükler ekseriyet sistemi
nin icabı olarak, (hattâ, "birçok hükümleri tek 
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parti devrinden kalmış olması hasebiyle böyle 
nispî temdi, artık oylar usulü ile 1, 5, 8, 10 par
tinin temisil edileceği fikrine, felsefesine uygun 
olarak tedvin edilmemiştir. Bugün 5 tane grup 
vardır. Yarm 8 tane grup teşekkül edebilir, bu 
Mecliste, (A.P. sıralarından; «geçti» sesleri) 
Belli olmaz, gördük bunları. 

'Altı grup söz istiyor; 8 olunca nasıl (hallede
riz? Grup başkanları söz ister, İçtüzüğün 85 nci 
mıaddesinin 3 ncü fıkrasına göre grup, encümen 
sözcüleri ve Hükümet Iher an söz alabilir, takad
düm eder. ayrıca, «son söz Milletvekilinindir» 
der,, son fıkrası. Bunu tasriih etmesinin elbette 
bir mânası vardır. Grup sözcüsü de Milletveki
lidir, diye cevap verilebilir. Nitekim öyle cevap 
verilmiş. Maalesef (böyle bir bâtıl anane ve tea
mül teessüs etmiştir. Ama, muhterem arkadaş
larım, bir umumi "hukuk prensibi ile bunu çürüt
mek mümkündür ve lâzımdır. Bâtıl, emsal ola
maz ve olmamalıdır. Grup sözcüleri kolektif bir 
görüşü arz ederler, kendi partilerinin grupları
nın müşterek görüşünü, müşterek felsefelerinin1 

(bir aksini burada ifade ederler. Milletvekilleri 
birleştirici, dostluk havası yaratıcı meseleler üze
rinde ferdî ve kendi görüşlerine uygun, müsta
kil, istiklâl İ'çinde fikirlerini ifade ederler, etme
leri lâzım. Anaıyasıaımız milletvekillerine söz hak
kı tanımıştır. Bu hem haktır, hem de milletve
killerinin şu kürsüde ettikleri yeminin' bir icabı i 
ve vazifeleridir. Milletvekillerine Anayasanın 
yüklediği bu vazifeyi ve verdiği hakları şu tat
bikat ve şu bâtıl emsal önlemektedir. Anayasa
nın lâfzına, içtüzüğün lâfzına ve ruhuna aykırı , 
bir tatbikat sürdürülmektedir. Bunun kaldırıl -
Masında zaruret vardır 'arkadaşlarım. Yoksa, bu 
Mecliste sayın milletvekilleri zaman zaman dü
şüneceklerdir, acalba bizim ne lüzumumuz var da 
geliyoruz, acaba '5 partinin sözcüleri bir araya 
gelseler de, daha tatlı tatlı konuşsalar da bu işi 
halletseler olmaz mı diye düşünecekler ve geçmiş 
zamanlarda olduğu gibi 5, 8, 10, 15 Milletvekili 
ile hayati ehemmiyet taşıyan kanunlar kabul edi
lecektir. Meclisler devam etmiyor, milletvekil
leri Meclise heves etmiyor, gelmiyor, gitmiyor 
diyen sayın basın, sayın liderler, «ayın umumi 
efkâr nedenini işte bu kötü ve (bâtıl emsalde ara
malıdır, biraz da. Onun için muhterem arkadaş
larım bu emsali bırakalım, milletvekillerine söz 
hakkı tanıyalım. (Biraz sonra kifayet mevzuunda 
da sizleri rahatsız edecek, diğer hususta kifayetin | 

I 6 Milletvekilinin konuşmadan oya konmaması te
zini de yüce müsaadenizle savunacağım. Onun 
için Sayın Riyasetıten ve Meclisten rica ediyo
rum, şu emsali kaldırın, son sözü Milletvekiline 
verin Milletvekili görüşsün ,konuşsun ve şu çatı 
altında Milletvekilinin şahsi istiklâl içindeki 

j birleştirici fikirlerinden Yüksek Meclisi ve Büyük 
Türk Milletini mahrum etmiyelim. Hürmetle
rimle. (Ortadan ve sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtü
zükte, bu hususu düzenl'iyen 85 nci madde,, «son 
söz mebuslar inidir», hükmü vardır. Geçen dönem
de bu hükmü Meclisimiz mütaaddit defalar me
sele telâkki etmiş ve neticeten verilen mütaaddit 
kararlarla grup sözcülerinin, son söz Milletvekili-
ndndrr, hükmünde diğerlerine takaddüm etmele
rini kabul eylemişti. 

Haddizatında bendeniz bu usulü şimdi tekrar 
tatbik edecektim. Ancak, Sayın Sanibrahimıoğ-
lu bu hususta çok ısrar etmiş okluğu cihetle, 
kendileri tatmin olsun diye yeni baştan bu Mec
lisin bu hususta bir mütalâa vermesini de fay
dalı telâkki ettim, kendi yönümce ve bu bakım
dan söz verdim. Şimdi, «son söz milletvekilinin
dir,» hükmü geçen dönem, dört yıl süre ile hep 
grup adına söz istemelerde, grupların takdim 
edilmesi şekliyle tatbik edilmişfir ve hattâ bi
raz sonra da bunun bir numunesini daha Yüce 
Meclis gösterecektir. Bu sebeple son söz millet
vekilinindir, hükmü ya gruplar takdim edil
mek suretiyle, grup adına söz istenmişse grup
lara verilecektir, yahut da Sayın Sarıibrahim-
oğkt'nun iddia etmiş olduğu gibi. sırada hangi 
milletvekili mevcutsa ona verilecektir. Grup adı
na söz istemeler sırada bir takaddüm sağlamıya-
eaktır. Bu hususta Yüksek Meclisin oyuna baş
vuracağım. «Son söz milletvekilinindir,» hük
münün sırada hangi milletvekili olursa olsun ona 
tatbik edilip edilmemesi hususunu oyunuza ko
yacağım. Şayet Yüksek Meclis «son söz millet
vekilinindir,» hükmü karşısında sözü sıradan 
bir milletvekiline vermeyi kabul ederse, bun
dan böyle tatbikatta grup adına yapılan söz is
temeleri takaddüm sağlamıyacaktır. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Usul hakkın
da söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında, neyin usulü hak
kında, bir dakika efendim. Buna ait ilâve ede
ceğiniz bir taraf var mı efendim? 
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Şimdi Sayın Sarıibrahimoglu, yazılı bir. ta- • 
lebiniz var mı? I 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Başkanlık i 
Divanının bu durumu tezekkür etmedikçe bu 1 
•durum oya vaz'edilemez. I 

BAŞKAN — Vaz'edilir efendim. Başkanlık I 
Divanınca bu husus vaz'edilmeden de görüşüle- I 
bilir. Haddizatında geçmiş tatbikattan ilham ala- I 
rak, ben Reis olarak bunu burada tatbik edebi- 1 
lirdim. Ancak, Yüce Meclisin bu hususta tam I 
'bir kanaate ulaşması için de meseleyi Sayın Sa- I 
rıifbrahimoğlu'nun iddiası karşısında Yüce Mec- I 
lise intikal ettiriyorum. I 

«Son söz millötvekilinindir,» hükmüne göre, I 
bundan böyle sırada hangi milletvekili varsa, o I 
milletvekilinin konuşması hususunu oyunuza su- I 
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmemiştir. ' I 

Binaenaleyh, bundan böyle, son söz milletve- I 
ikilinindir, hükmü dâhilinde, şayet parti men- I 
supları söz istemişlerse parti gruplarına takdi- I 
men söz verilecektir. I 

Adalet Partisi Grupu d ı n a buyurun Sayın I 
Erez. I 

A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, muhterem milletvokil- I 
leri, evvelâ bir hususu tesbıit etmekte şahsım adı- I 
na ve grupum adına fayda mülâhaza ediyorum. I 
Huzurunuzda görüşülmekte olan Vergi Kanunu, I 
Gelir Vergisi Kanununun birkaç maddesini er- 1 
teliyen bir kanundur. Bu mevzuun uzun boylu 
iç politika mevzuu yapılması ve uzun boylu J 
tartışılmasında kamu menfaati yoktur, arz ede- I 
rim. I 

Şimdi muhterem arkadaşım Memduh Erde- I 
mir Beyefendinin açık kalan, Savın Devlet Ba- I 
kanı tarafından cevaplandırılmamış olan ve bu 
suretle de açık kalmış bulunan bir iddiasına I 
cevap arz etmek isterim, iyi not edebildimse, I 
kendileri; sanayi kazançlarında vergi iade eder
ken asgari geçim indirimini ertelemek, çelişme I 
teşkil eder, dediler. I 

Muhterem milletvekillleri, sanayi kazançla
rında vergi iadesinden muihterem arkadaşımın 
maksadı, ihracatta vergi iadesi mevzuu vardır, 
odur. Biliyorsunuz Türkiye'nin ticaret muvaze
nesi açık vermektedir, ve biz ihracatımızı teş- I 
vik' etmek mecburiyetindeyiz, ihracatımızı teş- I 
vik etmek için her türlü tedbirleri almamız ge- I 

rekir. Bu hususta ittifak vardır. Şu halde sa
nayi kazançlarından vergi iadesi mevzuu, bil
hassa Türkiye'de mamullerimizin ihracatını teş
vik edebiliyorsak, bu çok yerinde bir tedbirdir. 
Bu maksatla, ihracatımızı artırmak maksadiy-
le yapılmıştır ki, asgari geçim indirimlerinin 
ertelenmesi ile bu ikisi arasında uzaktan yakın
dan bir irtibat mevcut değildir.-

Şimdi, çok muhterem Turihan Feyzioğlu'nun 
bâzı mütalâalarına arzı cevap etmek isterim. 
Kendileri buyurdular ki, evet, biz de erteledik 
fakat 12 vergi kanununu birlikte getirdik. Bu 12 
vergi kanununun içinde dar gelirlilerin duru
munu ıslah eden ne gibi bir hüküm mevcuttu? 
Evet, bu 12 vergi kanunu birlikte getirilmiştir. 
Ama; erteleme keyfiyeti de bir vakıadır ve bu 
erteleme keyfiyeti elbette ki, dar gelirlilerin o 
tarihlerde dahi yararına olmamıştır. 

Muhterem arkadaşım Feyzioğlu, bir kuruş 
vergi vermiyen, yüzbin lira kazancı olan mü
kellefleri dahi vergi mevzuuna aldık, buyurdu
lar. Eğer, yanlış not etmedimse böyle. Bu yüz
bin lira kazancı olup da hiç vergi vermiyen, ver
gi mevzuu dışında kalan vatandaşlarımız kim
lerdir, diye düşündüm, zirai kazançların vergi
lendirilmesi mevzuu hatırıma geldi. Zirai ka
zançların vergilendirilmesi de ilk defa 1960 ta
rihinde yürürlüğe giren 193 sayılı Gelir Vergi
si Kanunu ile olmuştur. Uygulama meselesine 
gelince; mademki biz uyguladık, buyuruyorlar, 
o hususta biraz izahat arz edeyim. 193 sayılı 
G-elir Vergisi Kanunu, bilfarz hububatta 150 
dönüm tarlayı ekmiş olan çiftçiyi vergi mev
zuuna alıyordu. Bilâhara yapılan değişiklikle 
bu muafiyet 500 dönüme çıkarıldı Bilâhara da 
tekrar 300 dünüme indirildi. Muhterem Feyzi
oğlu bir de benim beyanıma veya sözlerime at
fen, fiyatların arttığı bir sırada sabit gelirlile
rin ücretini artırmak doğru mudur, diye bir 
sual sorduğumu ifade buyurdular. 

Muihterem milletvekilleri, bu mevzuda be
nim ne demek istediğimi Sayın Feyzioğlu pekâ
lâ biliyorlar ve ayrıca şunu da biliyorlar; ikrar 
tecezzi etmez. Şu halde benim bu mevzuu orta
ya attığım zaman söylediklerimi tam olarak 
iifade buyurmaları gerekir idi. Madem ki tered
düt vardır, bir defa daha tekrar edeyim. Ben de
dim ki; «Asgari geçim indirimlerini erteliyen 
ıbu kanun kabul 'buyurulmazsa bütçede 400 mil-
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yon lira civarında - Maliye Bakanlığımız he
saplamış - bir açık olacaktır. Bu açık olursa, 
açık finansmanına gidilmek ihtimali vardır. 
Açık finansmanı dahi bugün yükselmekte oldu
ğu Sayın Feyzioğlu tarafından ifade edilen, fi
yatların yükselmesini daha hızlandırır ve bu fi
yatlar daha çok yükselir. Binaenaleyh, açık fi
nansmanına gitmek, haklarını müdafaa ettiği
miz dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımızın 
löhine bir muamele değildir. Ben bunu söyle
dim ve burfida dedim ki, bir noktada birleşiyo-
ruz; her ikimiz de dar gelirli vatandaşlanmr-
zm hukukunu korumak istiyoruz. Ancak Sayın 
Turhan Feyzioğlu, ertelemeyi ka'bul etmiyelim, 
tarzımda korumak istiyor, biz de bütçe açık ver
mesin, erteliyelim şeklinde aynı zümrenin hu
kukunu koruyoruz, dedim. 

Bir de ertemenin iki sene olması mevzuu 
var. Sayın Hükümet burada ertelemenin bir 
yıl olmasının muvafık olacağını evvelki beyan
larına uygun olarak ifade buyurdular. Ertele
me bir yıl olmuş veya iki yıl olmuş, o kadar 
mühim değildir. Ertelemeyi icalbettiren zaruri 
sdbepler var mıdır, yok mudur, bu mühimdir. 
Ve kanundaki maddeye göre biraz önce burada 
Sayın Devlet Bakanının okuduğu fıkraya göre, 
imkân bulduğu takdirde Hükümet bu yüksel
tilmiş hadleri iki yıldan daha evvel tatbik ede-
ıbilecektir; dar gelirli vatandaşlarımızın lehine 
olarak. Ama imkân bulamazsa ne olacaktır? 
Bir defa dalha erteme tecrübe mi edilmelidir? 
Sık sık bu mevzular Yüksek Huzurunuzu işıgal 
mi etmelidir? Burada Hükümetimize itimat bu
yurmanızı istirham ederim, imkân bulur bul
maz yükseltilmiş hadleri tehalükle tatbik etmek 
için lâzımgelen kararları alacağına emin bulun
manızı istirham ederim. Hürmetlerimle. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ka
nunun tümü üzerinde görüşmelerin yeterli1 gö
rüldüğüne dair gelmiş bulunan yeterlik öner
gesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Konu yeteri kadar aydınlanmıştır. Müzake-
relerin kifayetini arz ve teklif ederim. Saygıla
rımla. 

Zonguldak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ye
terlik aleyhinde Sayın Kemal Sarıübrahimıoğlu, 
Sayın Ruhi Soyer, Sayın Ali Karcı, Sayın İbra
him Sıtkı Hatipoğlu ve Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Turhan Feyzioğlu söz 
istemişlerdir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ben 
sıramı Sayın Sarıibrahimoğlu'na veriyorum. 

BAŞKAN — Grup adına konuşmaktan vaz
geçip, sıranızı Grup adına S<xym Sariibrahim-
oğluna mı veriyorsunuz ? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ha
yır, sırada olduğu için o konuşsun. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOÖLU (Adana) — 
Ben usul hakkında konuşacağım Sayın Reis. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Sa-
rıiib rahim oğlu evvelemirde usul bakımından söz 
istiyor ve dolayısiyle kifayetin de aleyhinde 
söz istiyor, aynı zamanda. Şimdi, usuli mütalâ
anız bakımından İçtüzüğün 80 nci maddesine 
göre söz vereceğim, Buyurun efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — O hal
de kifayet aleyhinde sözümde ısrar ediyorum. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, ikinci defadır rahatsız 
ettiğim için özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım İçtüzüğün 103 ncü 
maddesinin ikinci fıkrası aynen şöyledir: «Mev
zuu müzakere lehinde aleyhinde ve hakkında 
söz söyliyenlerden en az ikişer mebus iradı ke
lâm etmeden müzakerenin kifayeti reye kona
maz.» Ve yine 85 nci maddenin 3 ncü fıkrası, 
biraz evvel de, bahsetmiştim. «Encümen veya 
parti grupu namına sö'z istediklerinde. Encü
men Reisi veya mazbata muharrirleri ile grup 
reisi veya sözcüleri sıraya bağlı değildirler» 
der. 

Benim görüşüm, ahvalin icabı ve 11 nci dö
nem meclislerinde vâki tatbikat, grup sözcüle
ri kifayete dâhil edilmemiştir. Grup sözcüleri, 
103 ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki 6 adetinin 
dâhilinde değildir, olmaması da iktiza eder. Ol
maması iktiza eder; çünkü, hele bugünkü re
jim, bugünkü seçim sistemi içinde 5 - 8 - 1 0 - 2 0 
adedine çıkaibilecek parti gruplarının tatmini 
mümkün olmadığı, olamıyacağı için grupların 
dâhil edilmemesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; biraz evvel de ifa
de eyledim. Grup kararlan alınmadığı takdir-
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de, 'milletvekilleri serbesttir, istedikleri gibi 
mütalâa beyan edebilirler. Milletvekillerinin 
şalhsi görüş, tecrübe, bilgi ve zekâlarından Yü
ce Meclisin ve Büyük Türk Milletinin fayda
lanması için serbestçe konuşmalarında zaruret 
vardır. Bir grup, bir istikamette kendi sözcü
süne talimat vermiş bulunabilir veya kendi 
sözcüsü grupunun, partisinin görüş ve prensip
lerine paralel görüşler ve mütalâalar ileri süre
bilir. Karşı grup buna karşı görüşler ileri sü
rebilir. Ama milletvekilleri istiklâli vicdan için
de kendi görüş ve tecrüibelerinin ışığı altında, 
muhalif bir partinin veya grupun görüşüne pa
ralel bir görüşü savunabilir, kendi grupuna mü
essir olabilir ve meseleler çok daha ciddî çok 
daha olgun bir hava içinde, dostça bir hava 
içinde meclislerde ele alınır, salim neticelere 
bağlanabilir. Halbuki, şimdiki tatbik edilen 
usul, maalesef bundan evvel ihdas edilmiş bulu
nan usul, bu imkânı, bu dostluk iklimini yara
tacak, salim kararlar verilmesini mümkün kıla
cak olan havayı ortadan kaldıracak bir nitelik 
taşımaktadır. Eski devirlerde ordular karşıla
şır, kumandanlar ortaya çıkar, kılıç, kalkanla 
harb eder, hangi kumandan yenilirse, o ordu 
yenik saydırmış. Yani âdeta şimdi grup sözcü
leri çıkıyor, konuşuyor, karşılaşıyor. Milletve
killerinin vazifesi sadece alkış tutmak; olur 
mu böyle Meclis, arkadaşlar? 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Usul ile ne 
ilgisi var? 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşuyor efen
dim. içtüzüğün 89 ncu madesine göre bu nizam
namenin tatbikine mütedair beyanda bulunu
yor. 

KEMAL SARİİBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Mulhterem arkadaşlarım, şimdi size, bilhas
sa yeni arkadaşlarıma bu sözlerim tebessümle 
'karşılanacak beyhude bir gayret şeklinde görü
lebilir. Ama, zaman içinde hepiniz bu acıyı du
yacaksınız. Bu Meclisin çalışması, bu Meclisin 
iyi imtihanlar vermesi, bu Meclisin dostluk ve 
kardeşlik havası içinde meseleleri müzakere et
mesi s'adece partilerin, sadece buraya gelen 
milletvekillerinin kaderi ile ilgili değil, bu re
jimin kaderi ile, milletin kaderi ile yakından 
ilgilidir. 

M'u'ht e rem arkadaşlarım, milletvekillerinde 
lüzumsuzluğu inancı doğabilir. Nitekim biraz 

evvel de ifade ettiğim gibi, 10 - 15 milletvekili 
ile burada müzakereler yapıp kanunlar kabul 
ettiğimiz olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Sarıilbrahimoğlu bu nok
tanın devama engel tarafı yok, rica ediyorum. 

KEMAL SARIlBRAHİMOÖLU (Devamla) 
— Toparlıyorum Sayın Reis, merak etene. 

Mulhterem arkadaşlarım, gerçi Sayın Reis 
haklı; usulen 10 - 15 kişi ile, 3 - 5 kişi ile de ka
rarlar verilebilir, kanunlar çıkarılabilir, Yüce 
profesörlerimizin, hocalarımızın* tecrübeli kişi
lerin ifadelerine göre yabancı devletlerin parlâ
mentolarında da bu tatbikat caridir. 

BAŞKAN — Bununla ilgisi yok. Sayın Sa-
rriıbrahirnoğlu ben konuşuyorum. Tatbik etmiş 
olduğumuz veya tatbik edeceğimiz usulle Par
lâmentonun 5 kişi ile, 10 kişi ile, 15 kişi ile ka
rar vermesi arasında hiç bağıntı, rabıta yok. 
Lütfen tezinizi savununuz. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarını, bendeniz bu bağ
lantıyı psikolojik ve hissi vasatta, ölçüler için
de ifade eyledim. Takdir Yüce Heyetinizindir. 
Sayın Reis de Yüce Heyetinizin bir mensubu 
sıfatiyle bu fikirlerimi kabul eder veya etmez; 
hürmetim vardır, Yalnız, ifade etmek istediğim 
husus hulasaten şu; hasbelkader bundan evvel 
iki mecliste milletvekili olarak bulunmuş, bir
çok mücadelelere şahit olmuş bir arkadaşınız 
sıfatiyle şu bâtıl ahvale, realitere ve memleket 
faydasına uygun bulmadığım tatbikatı değişti
rin. Buna lüzum olduğu, memlekete faydalı ol
duğu için istirham ediyorum. Ne,şahsım için 'bir 
konuşma imkânı yaratmak, ne grupum için bir 
fayda temin etmek asla aklımdan geçmemekte
dir. Bunu samimiyetle ifade etmek isterim ve 
beni tanıyan arkadaşlarım da bunu bilirler. 
Bunun için arkadaşlarım, ben istirham ediyo
rum; bu kifayet önergesini altı milletvekili ko
nuşmadan; iki lehte, iki aleyhte iki üzerinde; 
nizamnamedeki ifade ile, «hakkında» milletve
kili konuşmadan oya koymamak iktiza eder. 

Bunu bir teklif halinde Yüce Riyasete arz 
etmiş bulunmaktayım. 

BAŞKAN — Teklifiniz gelmedi, yalnız tek
lifiniz söz istediğinize dairdir. Lütfen teklifini
zi hazırlayınız. 

KEMAL SARİİBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Gönderiyorum Sayın Reis. 
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Muhterem arkadaşlarım aleyhinde iki arka

daş konuşmuştur, lehinde iki arkadaş konuş
muştur. Hakkında, üzerinde iki arkadaş konul
mamıştır. Eğer «hakkında ve üzerinde söz isti-
yen yok,» denirse ben hakkında, üzerinde mz 
istemeye talibim. Bunu da arz ederim ve bu 
önergenin oya konmaması lâzım/geldiğini ve 
(burnun da bir esasla teslbit edilmesini arz ve tek
lif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lehinde. Sayın Sa-
rıilbrahimoğlu arkadaşımızın beyan ettiği husu
sun lehinde. Henüz bir önerge yok; fakat içti-
nabettiği hususlar meydanda. 

Sayın Sarıibrahimoğlu, lütfen önergemizi ha
zırlayınız süratle. Sayın Müftüoğlu siz aley
hinde istiyorsunuz değil mi? 

SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Sarıibrahimoğlu arkadaşı
mız hakikaten, Parlâmentomuzda zaman, za
man şu şekilde, zaman, zaman da bu şekilde 
tatbik edilmiş olan bir duruma temas ettiler. 
Zaman, zaman 6 aded grup adına konuşan kıy
metli arkadaşın konuşması kâfi görülmüş, içtü
züğün 103 ncü maddesine göre kifayet oya ko
nulmuştur, bu Mecliste. Zaman, zaman da 6 
grup sözcüsünün konuşmasından sonra kifayet 
geldiği zaman Sayın Başkanlar «hayır kifayeti 
oya koyamayız, altı milletvekilinin de konuş
ması lâzımgelir» demişler ve böyle tatbik etmiş
lerdir. Tatbikat bu. Yani, Sayın Sanibraihi'möğ-
lu arkadaşımızın söylediklerinden tek farklı 
nokta olarak, tatbikatın tamamen aleyhte te
celli ettiği kanaainde değilim. Şu anda hafı
zamda olan bir misali size arz edebilirim. Mese
lâ; Sayın Nihat Erim tarafından, 1963 ün zan
nederim Şubat ayında Kıbrıs konusunda veri
len Genel Görüşme müzakeresinde altı grup 
sözcüsü konuştuktan sonra bir kifayet gelmiş
tir. 

Bu sırada Riyasette bulunan Başkan bu ki
fayeti oya koymıyaeağmı bildirmiş, altı millet
vekilini konuşturmuştur. Tatbikat da bu şekil
dedir. Şimdi bunun yanında yeni İçtüzük tek
lifi; geçen devre verilen, bütün partilerden ar
kadaşların katıldığı İçtüzük teklifinde de 346 
ve 124 ncü maddelerde bu esas, yani biraz ev
vel Sarıibrahimoğlu arikadaşıımın ileri sürdüğü 
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ziaman, zaman Sayın Başkanlarımızın tatbik et
tiği bu esas muhafaza edilmiştir. Şimdi hakika
ten bizim Anayasamız gruplarda/ modern Ana
yasalar gibi yer vermekle berabeı, grupun mil
letvekilleri üzerinde mutlak hâkimiyetinden de 
kaçınan bir Anayasadır. Burada gruplar iste
dikleri gifbi konuşacaklar, milletvekillerine sıra 
geldiği zaman milletvekilleri gruplarının şahsi
yeti mâneviyesi dışında söz sahibi olamıyacak-
lar... Bu demokrasi kaidelerine açıkça aykırı 
bir tatbikattır. Bu tatbikattan hiç kimse fayda 
umarnaz ve hakikaten Sarıibrahimoğlu arkada
şımın ifade ettiği gibi, zaman, zaman «bize ne 
lüzum var, gruplarımız idare etsinler» hissini 
Parlâmento üyeleri içlerinde duymaktadırlar. 
Bu sebeple Sayın Başkandıktan istirham ediyo
rum, bendeniz takrire de ihtiyacolduğu kanaa
tinde değilim. Müstomir, bir yöne yönelmiş tat-
ibikat yoktur, her iki yönde de tatbikat vardır, 
ibu tatbikattan birini Sayın Başkan takrirsiz 
dahi tatbik edebilir ve böyle tatbik ettikleri 
takdirde zannediyorum ki, demokrasi kaideleri
ne ve milletvekillerinin şahsiyetlerine de uy
gun hareket etmiş olurlar. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Sarıibrahimoğlu 
tarafından iddia edilen ve önerge ile teyidedi-
len husus hakkında lehte iki arkadaşımız ko
nuşmuştur. Aleyhte konuşmak istiyen iki arka
daşa söz vereceğim. Ancak, bu arada Sayın Ül
ker'e de hemen bir cevap vermek isterim. Bu 
meselenin geçen dönemde tatbikatı hususu Baş
kanlık Divanınca tartışılmış ve Başkanlık Di
vanı kararına raptedikniştir. Bu kararda; altı 
kişinin içine Grup adına konuşmak istiyen 
kimselerin dâhil edilmesi merkezindedir. Yeter
lik önergesinin oylanafbilmesi için altı kişi ko
nuşmuş ise, bunlar ayrı ayrı, grupları adına ko
nuşmuş olsalar dahi yeterlik önergesi oylana
bilecek hale gelmiştir ve tatbikat bütün Baş
kanlık Divanınca bu şekilde yapılmıştır. Bu 
noktayı tavzih etmek istedim. Buyurun Sayın 
Müftüoğlu. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Aleyhinde, 
r:':." i itiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde, peki Sayın Ertem. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım, önce Sayın Ülker'
in biraz önce ifade ettiği bir noktaya değin-
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mek isterim. İfade ettiler ki, bu hususu oyla
maya lüzum yoktur. Başkanlığın, re'sen bu
nu benimsemek suretiyle tatbik etmesi iktiza 
eder. Hayır arkadaşlar, edemez. Zira, bu 
mevzuda Başkanlık Divanı halen 89 ncu mad
deye göre, bir usul müzakeresi açmıştır. 89 ncu 
maddedeki usul müzakeresine göre, lehte, 
aleyhte ve üzerinde ikişer kişi konuştuktan 
sonra, aynen ifade eder, der ki, «neticede 
reye müracaat edilmesi lâzımdır ve mesele 
reyle tanzim edilir ve halledilir.» Binaenaleyh, 
Başkanlık Divanının usul müzakeresi olarak 
ihdas ettiği ve müzakere açtığı bir meselede 
re'sen kendisi tarafından değil, açık oyla
mayla neticeyi halletmesi iktiza eder. Diğer 
taraftan Sayın Sarıibrahimoğlıı arkadaşımızın 
ifade ettikleri hususta, bir noktada onunla 
beraber olmamak mümkün değildir. O da Mec
lisleri, grupların hâkimiyetinden kurtararak 
milletvekillerine de söz hakkının tanınması key
fiyetidir. Yalnız Sarıibrahmoğlu'nun ikinci 
noktadaki görüşü; milletvekillerinin lehte 
aleyhte, üzerinde, asgari ikişerden altı kişi 
konuştuktan sonra kifayet takrirlerinin oylan
ması şeklindedir ki, içtüzüğün, zannediyorum, 
85 nci maddesine göre bu husus ancak bir 
takrir ile Riyasetten talebedilir ve takrir ka
bul ' edilerek konuşmalar bu şekilde tanzim 
edilirse, o takdirde ancak milletvekilleri bu 
sıraya göre konuşabilirler. Aksi takdirde mil
letvekilleri almış -oldukları söz sırasına göre 
sıraya girerler ve konuşmalarını ona göre ya
parlar. 

Şimdi gelelim Sayın Sarıibrahimoğlu'nun 
kendisiyle bir bakıma aynı görüşte olduğu
muz noktasına. Biraz evvel ifade ettiğim 
gibi, bu görüş, milletvekillerine söz hakkının 
tanınmasıdır, işte arkadaşlarım, bu noktadan 
şu içtüzüğün hangi maksat ve hangi gaye ile 
ortaya konmuş olduğunu ifade etmek mecbu
riyeti vardır. Takdir edersiniz ki, içtüzükler 
münhasıran Meclislerin iç çalışmalarını tan
zim etmek ve Meclislerin verimlerini artır
mak gayesi ile ihdas edilmişlerdir. Şu halde, 
iki hususun tevhidi için geçmiş tatbikata bir 
göz atmak lâzımdır. Biz öyle hâdiselere şa-
şidolduk ki, arkadaşlarımız da bunların şahi
didirler. Bir arkadaşımız bir mevzuda bir 
takrir veriyor, sonra çıkıyor takririni izah edi
yor. Bir başka arkadaş aleyhinde konuştu-
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ğu zaman vuruyor sıraya ve diyor ki, »grup 
adına takririm lehinde söz istiyorum.» Daha 
dün arkadaşlarım, bu meselede bir arkadaşı
mız grup adına üç defa söz istemek suretiyle, 
maalesef Milletvekili arkadaşlarımızın fikir
lerini beyan etmek durumuna set çekmiştir. 
Şu halde ne yapmak lâzımdır? inanıyoruz 
ve iman ediyoruz ki, Parlâmentoyu grupların 
hâkimiyetinden kurtarmak lâzımdır. Bu nok
tada arkadaşımla beraberim. 

Şu halde, önce kendi grup idarecilerimizi, iç
tüzüğün gruplara tanımış olduğu öncelik hak
kını suiistimal etmek durumundan kurtarmaya 
icbar etmemiz lâzım. Milletvekili olarak fer
dan. ferda. Eğer, bunu ferdan ferda, millet
vekilleri olarak grup idarecilerimiz üzerinde 
kendi nüfuz ve hâkimiyetimizi kullanarak inta-
cedebilir, tahakkuk ettirebilirsek zaten, arka
daşımızın söylemiş olduğu, milletvekillerinin 
söz haklarının ketmedilmesi keyfiyeti kendi
liğinden hallolacaktır. Binaenaleyh arkadaşla
rım, neticeye bağlamak icabederse, ortada ar
kadaşlarımızın söz hakkını ketmeden bir usul
süzlük değil, fakat bir hakkın suiistimali var
dır. Ben rica edeceğim, bütün arkadaşlardan, 
gruplarımızla bu yolda mücadele edelim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, buyurun. 

İLMAHÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, mevzuubahsolan, elimizdeki içtüzü
ğün yeterlikte, altı adedi tesbitinden ibarettir. 

Sayın Sanibrahimoğlu derler ki, bu grup
larla olmamalıdır. Mutlaka milletvekillerine 
de söz hakkı tanınmalıdır. Evet, fikir itiba
riyle buna hayır, demek ilk nazarda doğru gibi 
gözükmez. Ama, bir de Meclisin çalışmasına 
bakalım. Bu Meclis her şeyden evvel bir neti
ce almak ve memleketin beklediği kanunları 
çıkarmak ve bu suretle memleketin dâvalarını 
halleder bir Parlâmento olmak durumunda
dır. Düşününüz ki, bu Yüksek Mecliste bir 
Hükümet programı münakaşası oldu ve üç 
gün görüşmeler devam etti. Ama, bendeniz 
ikinci sırada olduğum halde, ne birinci sıra
daki ve ne de ikinci sıradaki arkadaşımıza da 
söz sırası gelmedi. Eğer bir yeterlik kabul 
edilmeseydi, ben o inançtayım ki, belki 15 gün 
devam etseydi bu konuşmalar, yine gruplar söz 
alacaktı. Binaenaleyh, bu konuşmalar, hem 
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de siyasi propaganda mahiyeti taşıyan ve mem
leket meselelerine istikâmet vermiyecek ve 
sadre şifa olmıyacak konuşmalar devam edip 
gidecekti, memleket de, dâvalarının hallini bu 
Parlâmentodan beklemek suretiyle, ona vara
mayanca sükûtu hayale uğrıyacaktı. Binaen
aleyh, meseleyi neticeyle ölçmek lâzımdır. 
Eğer, yeni İçtüzükler, biraz evvel Sayın Müf-
tüoğlu'nun da belirttiği gibi, grupların bir
den fazla söz almaması temin edilebilirse, on
dan sonra böyle bir usul düşünülebilir. Ama, 
gruplar dilediği zamanda daima tekaddüm ede
rek söz alacaklar ve ondan sonra milletvekille
rine üç gün, bir hafta, onbeş gün hiç sıra 
gelmiyerek, böylelikle bu mevzu yeterliğe va-
ramıyacak, bütün memleket meseleleri bir yan
da kalacak ve burada durmadan biz havanda 
su döver gibi, türlü türlü meselelerin çıkmazı 
içine yuvarlanıp gideceğiz. Bu olmaz arkadaş
lar. Binaenaleyh, Sayın Başkanın belirttiği 
gibi, eski teamül de yerindedir. Bugünkü İç
tüzüğe göre altı kişi konuştuktan sonra 
bunlar grup sözcüleri dahi olsa, yeterlik ka
bul edilebilir. Ancak, bu usûl dâhilinde Yük
sek. Meclis çalışabilir. Bunun dışında Yüksek 
Meclisten netice almaya imkân yoktur. Sa
botajlar devam edip gidecektir ve hiçbir ne
tice almadan bu iş uzayıp gidecektir. Nite
kim bugünkü konuşmalar da bu safhadadır. Bu 
kanunun lehinde ve aleyhinde söylenmesi lâ-
zımgelenler o kadar fazla söylenmiştir ki, ar
tık son zamanki bütün konuşmalar bir teker
rürden ibaret olacaktır. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşun, kifa
yet hakkında konuşmayın.' 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Evet, Sa
yın Başkanım. 

Bu bakımdan 6 kişi içerisinde grup sözcüle
rinin bulunması teamülü doğrudur. Ancak, 
Meclisin çalışmasına ve netice almasına böyle 
bir usul imkân verir. Hürmetlerimle. (Adalet 
Partisi sıralarından, bravo sesleri ve alkışlar.)1 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bahis 
konusu münakaşanın esası elimizde bulunan 
İçtüzüğün iki parti esasına göre düzenlenmiş 
bulunması ve hattâ evvelemirde tek parti dü
zenine göre hazırlanmış ve daha sonra yapı
lan bâzı tadillerle iki parti esasına göre dü

zenlenmiş bulunması ve şimdi halihazırda Mec
lisimizde ikiden fazla partinin mevcut bulun
ması yüzünden zuhur etmektedir. 

Geçen dönemde yapılan tatbikat, bu hususta 
uzun tartışmalara vesile olmuş ve Başkanlık 
Divanınca siyasi parti grupları adına beyan
da bulunan arkadaşlarımız tarafından, bu İç
tüzüğün 6 rakamiyle ifade etmeyip, «lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde» diye tertiplemiş bulun
duğu sıra dâhilinde, 6 adedi olarak tasrih edil
miştir. Ancak bu birinci noktada, 6 adedi içe
risinde siyasi parti grupları adına beyanda bu
lunanların da dâhil edileceği, hususunda geçen 
dönemde yapılan tatbikat bu şekliyle yürümüş
tür. 

Sayın Sarıibrahimoğlu'nun ikinci beyan et
tiği husus ise «mevzuu müzakere lehinde, aley
hinde ve üzerinde ikişer mebus iradı kelâm 
etmeden kifayet oya konamaz», maddesine isti-
nadetmektedir. Halbuki İçtüzüğün 85 nci mad
desinde bu mevzu müzakerenin lehinde, aleyhin
de ve üzerinde iradı kelâm etme Heyeti Umu-
miyenin talebine, isteğine bağlıdır. Binaenaleyh, 
İçtüzüğün 85 nci maddesine göre heyet şayet 
müzakerenin başında bu konuşmaları bir sıra
ya .tabi tutmuş olsaydı, o zaman konuşmaların 
lehte, aleyhte ve üzerinde olarak tertiplenmesi 
gerekirdi. Heyet ise bunu baştan işaret etmemiş 
ve müzakerede hatipler lehinde, aleyhinde ve 
üzerinde diye bir tasnife tabi tutulmamıştır. Bu 
suretle Sayın Sarıibrahimoğlu tarafından ve
rilmiş olan, nizamnamenin tatbikatına mütedair, 
İçtüzüğün 89 nen maddesine göre açılmış olan 
müzakerede iki lehte ve iki de aleyhte arkadaşı
mız konuşmuştur. Mesele Yüce Heyetinizin iş'arı 
oylariyle halledilecektir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bir hususu tavzih edeceğim Sayın Başkanım. 

, BAŞKAN — Daha evvelki konuşmanızda be
lirtmiş olsaydınız ayrıca tavzih etmenize lüzum 
kalmazdı, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İçtüzüğün İ03 ncü maddesindeki, altı hati

bin konuşması zorunluğu grup sözcüleri dışın
daki milletvekillerine hasredilmelidir. İki lehte, 
iki aleyhte, iki de üzerinde konuşulmalıdır. İki 
lehte, iki aleyhte konuşulmuştur. İki hatib de 
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üzerinde, hakkında konuşmamıştır. Bu sebeple 
önergenin oya konumlamasını arz ve talebedi-
yorum. 

Saygiyle. 
Adana 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin oya konul-
mamasını istiyorsunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bir hususu tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Yüce Meclisin Sayın Reisi ifade ettiler ki, ge
çen dönem Başkanlık Divanında bu yolda, yani 
benim önergemin aksi istikametinde karar alın
mıştır. Yüce Divanın Meclis içindeki bu görüş
meler ve yeni Seçim Kanununun doğurduğu 
yeni durumları da nazara almak suretiyle mese
leyi Divanda tezekkür ettikten sonra Yüce Mec
lise getirmesini istirham etmekte ve önergemi 
bu şekilde tasrih etmekteyim. 

BAŞKAN — Şimdi bir önerge verdiniz, tam 
.oylamasına geçiyorum, siz önergenizde bir tas-
hihat yapmak istiyorsunuz. Ya önergenizi geri 
alırsınız, ya da önergenizi oya koyarım. 

Bu önergeyi oya koyuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Söz istiyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN —; Mevzu bu celseye mütedairdir, 
Yüce Heyetin hakemliği ile halledilmiştir. Şayet 
bu hususta bir itirazınız, bir başka değişikliği
niz var ise ayrıca müracaat ederseniz, Başkan
lık Divanı meseleyi teemmül eder ve Yüce Mec
lise getirir. Rica ederim, her şey nizamına uy
gun olacak. 

Muhterem arkadaşlar, kifayet önergesinin 
aleyhinde C.H.P. Grupu adın Saym Feyzioğlu 
söz istemiştir. Buyurun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Vaz 
geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Saym Ali Karcı. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Haber 

gönderdim, vaz geçtiğimi biliyordunuz. 
BAŞKAN —-Hayır bilmiyorum, efendim, 

haberiniz bana intikal etmedi. Başkanlığı bu 

hususta şaibe altında bulundurmayınız. Baş
kanlık asla böyle şeylere tenezzül ve tevessül 
etmez. (Alkışlar). Rica ederim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Tahki
katını yapın, haber gönderdim. 

BAŞKAN — Saym Feyzioğlu, «Sayın Baş
kan, kifayet aleyhinde söz rica ediyorum» diye 
yazmışsınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bunu 
geri alıyorum. Haber gönderdim. Haber size 
ulaşmamışsa Riyaset Divanında bir tel kopmuş 
demektir. 

BAŞKAN — O halde, Reisi bu şekilde, «Ha
beriniz vardı, bunu mahsus yapıyorsunuz» gibi 
bir taan altında bulundurmayınız, rica ederim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Haber 
gönderiyorum, sizin haberiniz vardı. Bunda hak
sızsınız. 

BAŞKAN — Haberiniz vardı, diyorsunuz. 
Bu Mecliste kürsüyü işgal eden bir zat, eğer 
böyle bir şeyden haberdar ise, bundan habersiz-
miş gibi görünürse, ona bunu yakıştırmak doğ
ru değildir, Sayın Feyzioğlu. Bir Reis buna te
nezzül etmez. (Alkışlar.) 

Buyurun Saym Karcı. 
ALİ KARCI (Adana) — Asgari geçim indi

rimini erteliyen Kanun, yüksek huzurunuza ön
celikle ve ivedilikle geldi. Öncelik ve ivedilikle 
gelen bu kanunun hiç olmazsa üzerinde tartış
mak, ama çok tartışmak ve gerçeği meydana 
çıkardıktan sonra esasa geçmek lâzımdır. 

Bakın, Saym Erez diyor ki, «uzun boylu 
tartışılmasında kamu menfaati yoktur.» Nasıl 
kamu menfaati yoktur bakalım? 400 000 000 luk 
bir vergi yükünü fakir fukaranın sırtına yük
lersin ve bundan sonra geri döner kamu men
faati yoktur dersin, öyle mi? Olmaz öyle şey.. 
Burada bu, tartışılacaktır, bu kürsüde gerçek
ler konuşulacaktır mesele meydana çıkacaktır 
ve ondan sonra yeterlik önergesi kabul edile
cektir. (Kifayet aleyhinde konuşsun, sesleri). 

BAŞKAN — Kifayetin tayinini Başkanlığa 
bırakınız rica, ederim efendim. 

ALI KARCI (Devamla) — Saym milletvekil
leri bundan birkaç gün önce yine bu kürsüden 
bir Bakan, «biz de fukaralıktan geldik.» dedi 
ve şuna eminim ki pek çoğunuz da fukaralıktan 
geldiniz. Ama maalesef bu dört yüz milyon yü
kü fukara halkın üzerine yüklemekle, onlardan 
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koptuğunuzu göstermiş oluyorsunuz. (Soldan 
gürültüler). Onun için bu yeterlik Önergesinin 
mutlaka reddi gerekmektedir. Bu yeterlik öner
gesinin reddi gerekmektedir. Çünkü, kış günü 
yırtık ayakkabısı ile okula giden çocukların ba
balarından alınmak istenmektedir bu dört yüz 
milyon lira. (A.P. sıralarından gürültüler). Bu
nun için bu yeterlik önergesi üzerinde konuş
mak gerekmektedir ve bu yeterlik önergesi on
dan sonra reddedilmelidir. Gecekondularda otu
ranların zeytin ekmeğine göz dikilmiştir. Onun 
için bu yeterlik önergesi reddedilmeli ve esas 
iyice aydmlanmalıdır. Bunun için bu yeterlik 
önergesini reddetmeniz lâzımdır. Bu yeterlik 
önergesi reddedilmelidir, çünkü, Devlet kapı
sında çalışanlarından, çünkü çoğu küçük me
murlardan vergiler alınmak istenmektedir. Bu 
bakımdan bu yeterlik önergesi reddedilmeli ve 
gerçek meydana çıkarılmalıdır. Bu yeterlik 
önergesi reddedilmelidir, çünkü kredisiz itha
lâttan bir keresinde getirdiği üç geminin para
sını çıkardığı gibi, 250 bin lira da para kazanan 
kimselerden bu vergi alınmamaktadır, fukara
dan alınmaktadır. Bunun için bu yeterliğin red
di lâzımdır. (A.P. sıralarından gürültüler, esa
sa giriyor, sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Karcı yeterlik önergesi 
reddedilmelidir beyanınızın hemen akabinde 
esasla ilgili bâzı beyanda bulunuyorsunuz. Çok 
rica ediyorum, yeterlik önergesinin hangi sebep
lerle reddedilmesi lâzımgeldiğini söyleyiniz. 

ALİ KARCI (Devamla) — Sayın Başkan 
hiç olmazsa esasın etrafında dönmeden ve fikir
lerimizi açıklamadan herhalde bir cümle ile ye
terlik önergesi reddedilmelidir diye konuşmak 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Elbette efendim, yalnız kanu
nun esasına girecek mahiyette beyanda bulun
mayınız da, hangi bakımlardan yeterlik önerge
sinin reddedilmesi lâzımgeldiğini ifade ediniz. 

ALİ KARCI (Devamla) — Muhterem Baş
kan, hangi bakımdan yeterlik önergesinin red
dedilmesinin lâzımgeldiğini deminden beri anla
tıyor ve bu 400 000 000 liralık verginin kim
lerden alındığını izahla, mesele meydana çıkma
dan geçiştirilmemelidir, diyorum ve yeterlik 
önergesinin reddedilmesini muhterem milletve
killerinden istiyorum. (Soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim, arkadaşlar müda
hale etmeyiniz. 

ALİ KARCI (Devamla) — Yeterlik önerge
sinin reddini istiyorum, çünkü bundan bir süre 
önce, geçen Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi 
Maliye Bakanlarından Ferid Melen bir yılda 
bir buçuk milyara yakın paranın yurt dışına 
kaçırıldığım söyledi. Bu dört yüz milyon lira 
onlara yüklenmiyor, bu dört yüz milyon lira 
ceplerinden paraları, alınlarının terleri çalınan
lardan alınmak isteniyor. Beş Yıllık Plânın fi
nansmanı bu dört yüz milyon lira ile tamam
lanmak isteniyor ve halktan çıkan bu paralarla 
halka mihnet ve külfet yüklenip, öbür taraf
tan da yine mutlu bir azınlığın cebine büyük 
milyonların girmesi istendiği için kifayetin red
dini istiyorum. (A.P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Karcı, zatıâlinizi ikinci 
defa sadede davet ediyorum. Çok rica ederim, 
yeterlik önergesini niçin reddecekseniz, muay
yen ölçüler dâhilinde mütalâa ediniz. İkinci 
defa sadede davet ettim, üçüncü defa sadede 
davet edemiyeceğim, içtüzük gereğince, sözü
nüzü kesmek zorunda bırakmayın, lütfen rica 
ederim. 

ALI KARCI (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, biz gerçekten çok önemli bir konu 
üzerine eğilmiş bulunuyoruz. Ya halkın yanın
dayız, ya halkın karşısındayız. Halkın yanmdar 
yız, demekle halkın yanında olunmaz, onun için 
yeterlik önergesinin reddini istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterliğin bununla ilgisi yok
tur. Muhterem arkadaşlarım, bahis konusu ka
nun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerin 
yeterli görüldüğüne dair verilmiş bulunan öner
geyi tekrar okutuyorum. 

(Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftü-
oğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

RIZA KUAS (Ankara) 
efendim. 

Söz istiyorum 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Ye
terlik önergesi aleyhinde bir tek kişiye söz ve
rilir. O söz de verilmiştir. Yeterlik önergesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunacağım. 
Ancak, maddelere geçilmesinin oylanmasının açık 
oylamaya .tabi .tutulması hakkında bir önerge 
var, önergeyi okutacağım, önergede 33 imza var
dır. İmzaların sadece bir tanesini okutacağım 
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müsaadenizle, diğerlerini okutmıyacağım, zapta 
geçecektir zaten. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 

6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi (hak
kındaki kanun tasarısının maddelerine geçilme
sinin açık oya sunulmasını arz ederiz. 

İstanbul İzmir 
Coşkun Kırca Şeref Bakşık 

Adana Sivas 
Bekir Tünay O. Kabibay 

Zonguldak Adana 
Bülent Ecevit Mahmut Bozdoğan 

Kocaeli Elâzığ 
Nihat Erim Kemal Satır 

İstanbul Kayseri 
Orhan1 Birgit Mehmet Yüceler 
Kastamonu Aydın 

Âdil Töközlü M. Kemal Yılmaz 
Manisa Iztmir 

Mustafa Ok Arif Ertunga 
Gaziantep Manisa 

Ali İhsan Göğüs Muammer Erten 
Muş Ordu 

Nernıin Neftçi Ferda Güley 
Rize İçel 

Mazlhar Basa Sadık Kutlay 
Samsun İsparta 

Kanaran Evliyaoğlu Tahsin Argun 
İçel Hatay 

İsmail Çatakoğlu Reşat Mursaloğlu 
Gümüşane Gaziantep 

Necati Akagün Hüseyin1 Yılmaz 
Elâzığ Tekirdağ 

Nurettin Ardıçoğlu Orhan öztrak 
Erzurum Manas 

Gıyaset/bin Karaea Vefik Piırinçcioğlu 
Diyarbakır Denizli 

Feyzi Kalfagil Atıf Şohtoğlu 
Diyarbakır Çorum 

Metin öterdi Nejdöt Yücer 

((ISoldan, «onbeş kişi ayağa kalklsın, görelim* 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, 33 imzayı muhtevidir. 
Onbeş kifayetlidir. Bu (bakımdan şimdilik lüzum 
görmüyorum, («görelim , ayağa kalksınlar» ses
leri) 

('önergede imzası 'bulunan 15 kişinin mevcut 
bulundukları tesbit edildi.) 

BAŞKAN — Onbeş kişi bulunmaktadır. Di
ğerlerini ayrıca yoiklamaya tabi tutmaya lüzum 
yoktur. 

Hangi ilden başlıyacağımıza dair kur'a çe
keceğiz... «Trabzon» 

'(Trabzon ili milletvekillerinden itibaren oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Acı)k oylamada oylarını kullaıı-
mıyan1 arkadaşlarımız lütfen acele kullansınlar. 
Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı efen
dim? Yok. Oylama, muamelesi bitmiştir, kupaları 
kaldırınız. 

(Muhterem arkadaşlarım, Gelir Vergisi Kanu
nunun ertelenmesi hakkmddki Kanunun madde
lere geç'ilmoMi hususundaki yapılan «çık oylama 
netiecwini Yüce Heyetinize sunuyorum. 

Oylamaya 336 arkadaşımız katılmıştır. 197 
kalbul, 138 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Buna göre 
maddelere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

Kanunun ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır. İvedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. (Orta sıralardan «/kabul edilmedi» 'ses
leri) Tekrar ederiz. Oylamaya itiraz 5 İrişinin 
ayağa kalkması suretiyle mümkündür. 

Kanunun1 ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oyunuza «unu yorum. Kalbul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

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

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 31.12.1960 günlü ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanu
nun 63 ncü maddesi ile değiştirilen geçici 5 nci 
madd'esn'in ('b) ve (c) bendleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

b) 1966 ve 1967 takvim yıllarında elde edi
lecek kazanç ve iratlar ('Götürü usulde teSbit edi-

. lenler dâlhil) ile 1966 ve 1967 takvim yıllarında 
elde edilecek ücretlerin ve 1966 ve 1967 bütçe 
yılları görürü ücretlerinin vergilendirilmesinde, 
bu kanunun 31 ve 32 nci maddeleri ile tâyin olu
nan esaslar navara alınmak suretiyle mükellef 
için günde 3, ayda 90, yılda 1 080 lira; eş için 
günde 2, ayda 60, yılda 720 lira, her bir çocuk 
inin günde 1, ayda 30, yılda 360 lira en az geçim 
indirimi; 
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c) 1 Ocak 1968 •tasrihinden itibaren elde edi
lecek 'kazanç ve iratlar (Götürü usulde tesbit 
olunanlar dâhil) ile aynı tarihten 'itibaren elde 
edilecek ücretlerin ve 1968 ve mütaakıp bütçe 
yılları götüm ücretlerinin vergilendirilmesinde, 
<bu kanunun 31 ve 32 ne i maddelerinde yazılı 
esaislar ve en az geçim indirimi •hadleri; 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kanu
nun 1 nci maddesini okutmuş bulunuyoruz. 1 nci 
madde üzerinde söz almış bulunan arkadaşların 
isimlerini sırasiyle okuyorum. Memduh Erdemir 
M.P. Grupu adına, Reşit Ülker Şaihsı adına, Ke
mal Sarıibralhimoğlu, Nuri Kodamanoğlu, Aziz 
Zeytinoğlu, Turhan Foyzioğlu C.H.P. Grupu 
adına, Ruhi Soyer, İşçi Partisi Grupu adına Ke
mal Nöbioğlu. 

M.P. Grupu adına Sa^yın Memduh Erdemir, 
buyurun. 

M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın 'millet
vekilleri, Kanunun tümü maalesef kabul edilmiş
tir. Katılaşmış bir çoğunluk (A.P. sıralarından 
«bu ne demek» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, lütfen tavzih 
ediniz, ne demektir o katılaşmış çoğunluk? 

M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Devamla) —• Kaıfılaşmış bir çoğunluk, ya
ni birbirinden ayrılmıyan bir rey çoğunluğu de
dim. Bunda alınacak ne vatr yani! 

BAŞKAN — Tavzih ettiler, efendim. 
M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE

MİR (Devamla) — Yani akıcı olmıyan, birbiri
ne ikarşı rey kullanmıyan, hep aynı noktaya çe
kte vuran bir rey çoğunluğu, deditm, başka bir 
şey yok. Yani böyle değil mi? (A.P. sıralarından 
gürültüler) Yani tesanüt içindesiniz dedim. 

BAŞKAN — Lütfen, birinci madde üzerin
deki beyanlarınızı Yüce Meclise sununuz. 

M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Devamla) — Evet, kanunun tümü kabul 
edilmiştir; bu müzakerenin usulünden, şeklinden 
anlaşılıyor ki, maddeler de kabul edilecek ve 
1966 yılının başından itibaren işçilerimiz, fakir 
memurlarımız, dar gelirli vergi mükelleflerimiz 
yılbaşı hediyesi olarak çoluk - çocuğunun nafa
kasının kesildiğini görecektir. Ne kadar kesilecek? 
Kanunun birinci maddesinin (B) bendinde şöyle 
deniyor : «Mükellef için günde 3, ayda 90, yılda 
1 080 lira; eş için günde iki, ayda 60, yılda 720 

lira; herbir çocuk için günde 1, ayda 30, yılda 
360 lira en az geçim indirimi sağlanacaktır» eğer 
bu kanunu kabul etmeseydiniz. Yani bir çocuk
lu bir aile için toplarsak, 2 160 lira yılda en az 
geçim indirimi sağlanmış olacaktı. Vasati 400 
lira ücret alan ücretlinin yıllık bürüt kazancı, 
aşağı - yukarı 4 800 lira civarında bulunduğu
na göre, 3 çocuklu bir ücretlinin 2 160 lirası 
vergiden muaf olacaktır. Kabul ettiğiniz bu ka
nunla bunların 2 160 lirası yerine daha az bir 
miktarı vergiden muaf olacaktır, dolayı'sdyle on
ların vereceği vergi miktarı artacaktır. 

İki çocuklu olsaydı mükellef 2 520 lirası ver
giden' muaf olacaktı. Üç çocuklunun 2 880 lirası. 
dört çocuklunun 3 2-10 lirası vergiden muaf ola
caktı. Meselâ sizin bol bol rey aldığınız Altın
dağ'da oturan, Dikmen'de oturan, Karşıyaka'da 
oturan, Ankara için konuşuyoruz tabiî, 'Samıeka-
dın'da oturan, Mamak'ta oturan, Çankaya'da o 
mükellef apartmanların gerişinde oturan fukara 
scmtlilerin ıtoepsi vergi mükellefleridir. Onlar 
her birisi üç, beş çocukludur, bunlardan geniş 
ölçüde bütçenizin açığını karşılamak için 400 
milyon lirayı tamamlıyacafcsmız. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, bir dakika 
lütfen. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Erde
mir konuşurken bir önerge gelmiştir. Bu öner
geye göre konuşmaların lehte, aleyhte ve üze
rinde olmak üzere sıraya tabi tutulması isten
mektedir. Bu hususu Yüce Heyetin oyuna su
nacağım... (C. II. P. sıralarından «hatibin konuş
ması bittikten sonra» sesleri) Nasıl efendim? 
(C.H.P. sıralarından «konuşanın lâfı kesil
mez» sesleri) Efendim, hatibin de bu maddenin 
lehinde mi, aleyhinde mi, üzerinde mi konuşa
cağını tesbit edeceğim için. (C.H.P. sıraların
dan aleyhinde konuşuyor» sesleri) Hayır bile
mem efendim. Bu bakımdan evvelemirde konuş
maların bu sıraya tabi tutulması hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... (Gürültüler) 
Lehinde, aleyhinde, üzerinde olarak sıraya tabi 
tutulması isteniyor. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Bu 
teklifin aleyhinde konuşması lâzımgelirse ? 

BAŞKAN — Evvelemirde bir usul mesele
si yapacağım; gayet tabiî. 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Erdemir, lehinde, aleyhinde, üzerin

de mi ? İşaret ediniz, 
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M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDEMİR 
(Devamla) — Aleyhinde konuşuyorum Sayın 
Başkanım. (Alkışlar) Anlaşılan bu Meclis renk
li geçecek. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir lütfen 1 nci 
madde üzerinde konuşunuz. Renkli veya renksiz 
geçeceğini sonra mütalâa ediniz. 

M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDEMİR 
(Devamla) — Evet efendim, hatiplerin sözleri
nin kesilip usul müzakerelerinin yapıldığı bir 
Meclis renkli geçecektir. 

1 nci maddenin bu şekilde kabul edilmesi fa
kir mükellef kütlesini geniş ölçüde etkiliyecek, 
onların hayat şartlarında değişiklikler yapacak
tır. Bu itibarla, eğer Adalet Partisi Grupu im
kân verirse gelin bu mesele değiştirilsin. Hiç 
olmazsa, bir yıl için, altı ay için ve sah' gibi, 
daha az bir zaman için bu madde uygulansın. 
Hükümet adına konuşan Sayın Cihat Bilgehan, 
bir noktaya sarıldılar, çıkmaza girince. «Hükü
met isterse bu ertelemeyi durdurur ye geçim in
dirimini bütçe imkânları elverirse, tatbik edebi
lir, diye bir madde vardır.» Buyurdular ve bu 
maddeye sığındılar. Biz de bunu bütçe imkân
ları elverirse elbette tatbik etmiyeceğiz, evvelâ 
işçilere tatbik etmiyeceğiz, dar gelirlilere tat
bik etmiyeceğiz diye, bunu tatbik ettikten son
ra, bekle göreceksin, misali bir ninni söylediler. 
Eğer bunda samimî iseler lütfetsinler bunu altı 
ay için tahdidetsinler. Hükümet yetkisini de altı 
ay için tahdidetsinler. 6 ay sonra geçim indiri
mini tatbik etsinler. (A.P. sıralarından «tümü 
üzerinde» sesleri). 

Geçim indirimlerinin uygulanmaması sonu
cunda büyük bir adaletsizlik doğacağım belirt
miştik. Bu adaletsizliğin ne şekilde telâfi edile
ceğine dair bu kanunun gerekçesinde, adaletsiz
liği vaktiyle kabul etmiş olan Adalet Partisi 
Grupunun ne şekilde telâfi edileceğine dair bir 
hükmü de sevk etmemiş olması dikkati çekmek
tedir. Hiç olmazsa bu yolda hatanın telâfisi 
cihetine gidilir ve işçilerimiz için, dar gelirli 
memurlarımız için, geliri fazla olmıyan mükellef
lerimiz için bir kurtuluş çaresi bulunmuş olur 
ki, biz teklif etsek nasıl olsa kabul etmiyecek-
siniz, hiç olmazsa sizin teklif edeceğiniz bir hal 
çaresini de, biz orta yol olarak kabul edelim. 
Bunu tadil eden bir teklifi Adalet Partisinden 
bekliyoruz. Burada müzakereler sırasında, Sa

yın Bölükbaşınm konuşmalarına değinildi. Kür
süden konuşulduğu için kürsüden söylenen söz
lerin de cevabının verilmesi teamüldür, gele
nektir, burada bulunmıyan insanların söylediği 
sözlerin yanlış anlaşılacağı anlamına gelen bir
takım beyanlarda bulunuldu. (Madde üzerinde 
mi konuşuyor Reis Bey sözleri) Madde üzerinde 
konuşuyorum. Tümü konuşulurken Bölükbaşı
nm radyo konuşmasının ne alâkası vardı? Si-. 
zin ki mantık mı 1 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, 1 nci madde 
üzerinde mütalâanızı beyan ediniz, geçmiş tat
bikatta bir yanlışlık olmuşsa, bunu burada 
düzeltmeyiniz. 

M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDEMİR 
(Devamla) — Yalnız şu kadarını ifade edece
ğim, Sayın Bölükbaşı'nın konuşmasından kuv
vet almak suretiyle, bu az farkla çoğunluğu 
sağladığınızı, buna şükran borçlu olduğunuzu 
da unutmamalısınız. (M. P. sıralarından alkış
lar.) 

Yalnız bizim konuşmalarımıza yine cevap ve
rilecek. Hükümet adına bir arkadaşımız çıka
cak, Hükümet adına diye, cevap verecek; ama 
Hükümet lâfını bir tarafa bırakıp, Adalet Par
tisini müdafa edecek. Biraz evvel konuşan Ci
hat Bilgehan arkadaşımız, Hükümet adına diye 
söz aldı ben Hükümete hiç bir şey söylemedi
ğim halde Hükümet için bir tek kelime sarf et
tim, Hükümet taahhüdünü yerine getirmemiştir 
dedim, Hükümetin seviyesi ile alâkalı hiçbir şey 
söylemedim. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, lütfen birinci 
madde üzerinde görüşlerinizi belirtiniz. Tümü 
üzerinde görüşmeler bitmiştir, birinci madde 
teknik bir maddedir. 

M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDEMİR 
(Devamla) — Bu kanunun birinci maddesiyle, 
tümü arasında nüans farkı vardır. Kıl payı fark 
vardır. Kanunun hepsi bir madde zaten. Tümü 
birinci madde, hepsi bir. Başka bir şey yok. 

BAŞKAN — Müsaade buyurulursa bu nüans 
farkını biz fark edelim. Rica ederim. 

M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDEMİR 
(Devamla) — Halbuki biz bir şey söylemedik. 
Katiyen Hükümete hiçbir tarizde bulunmamış
tık. Yalnız şunu ifade edeyim ki, biz vaktiyle 
Millet Partisi Grupu olarak Hükümeti teşkil 
eden şahısların hüviyetlerini, getirdikleri prog
ramları nazarı itibare alarak Millete lâyık gör-j 
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mediğimiz için kırmızı rey vermiştik. (Sağ ve 
orta sıralardan alkışlar ve A.P. sıralarından 
gürültüler ile «bu madde ile ne alâkası var» ses
leri) benim seviyeme inmiyeceklcrini ifade et
tiler. Halbuki... . 

BAŞKAN — Sayın Erdcmir, lütfen, rica ede
rim, bir dakika. 

M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDEMtR 
(Devamla) — Sayın Başkanım bitiriyorum. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz ama benim bunca 
ikazıma rağmen lütfedin şu birinci madde ile 
ilgili beyanınızı yapmadınız. Çok istirham edi
yorum. Birinci madde üzerinde beyanda bulu
nun. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MtR (Devamla) — Birinci madde için söyliye-
ceklerimi söylüyorum, Sayın Başkanım. 

Benim seviyeme inmiyeceklcrini ifade ettiler 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erdcmir, çok rica ederim, 
birinci madde tamamiyle teknik bir maddedir, se
viye meselelerinin tartışılması tümü üzerinde ya
pılmış ve Yüce Meclis bu meselelerin tartışılması
na artık lüzum olmadığı kanaatine yeterlik öner
gesi ile Ağarmıştır, istirham ediyorum. Yüce 
Meclisin kararma saygılı olunuz ve lütfediniz 
birinci madde üzerinde beyanmjzı yapınız. Aksi 
takdirde ikinci sadede davet ihtarını yapmak 
mecburiyetinde kalacağım. Beni bu mecburi
yette bırakmayınız. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MtR (Devamla) — Yalnız Sayın Başkanım, 
bir hususa işaret etmeme yüksek müsaadeleri
nizi istirham ediyorum. O da şu; Millet Par
tisi Grupu bütün müzakereleri, bizim karşımız
daki hatiplerin de sözlerini sükûnet ve vakar 
içerisinde dinlemişler, hiçbir kimseye müdahale 
etmemişlerdir, şimdiye kadar. Her kelimemize 
müdahale eden bir grup da vardır. Bizim ar
kadaşlarımız ve biz müdahale etmemek sure
tiyle seviyemizin derecesini gösteriyoruz. Ama 
müdahale edenler, devamlı surette müdahale 
etmek suretiyle de kendi seviyelerinin derecesini 
gösteriyorlar. Bunu belirtmek isterim. (Orta 
ve sağ sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi şahısları adına Sayın Re
şit Ülker ikinci sıradadırlar. Ancak biraz ön
ce kabul etmiş olduğumuz bir esasa göre, parti 
fyrupu adına konuşacaklar takaddüm edeceği 

cihetle' C. H. P. Grupu adına Sayın Turhan 
Peyzioğlu'na söz vereceğim. 

Önce lehinde, aleyhinde, üzerinde konuşa
cak arkadaşlarımızın sırasını tesbit edelim. 

Sayın Turhan Feyzioğlu?.. Aleyhinde. 
Sayın Reşit Ülker?.. Aleyhinde. 
Sayın Sarıibrahimoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Nuri Kodamanoğlû?.. Aleyhinde. 
Sayın Zeytinoğlu?.. Üzerinde. 
Sayın Ruhi Soyer?.. Aleyhinde. 
Sayın Kemal Nebioğlu?.. Üzerinde. 
Sayın Turhan Bilgin?.. Lehinde. 
Sayın ismail Hakkı Yıldırım?.. Lehinde. 
Sayın Zeki Efeoğlu?.. Üzerinde. 
Sayın Şaban Erik?.. Üzerinde. 

Müsaade ederseniz bu tatbikatı, aleyhinde 
konuşan arkadaşlarımızla başlatmış olduğumuz 
cihetle, aleyhten sonra bir lehte, bunu takiben 
bir üzerinde, daha sonra bir * aleyhte, daha 
sonra bir lehte ve daha sonra bir üzerinde ola
rak tatbik edelim, münasip mi efendim?.. («Mü
nasip» sesleri) 

Peki efendim şimdi lehinde Sayın Turhan 
Bilgin... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — İsmail 
Hakkı Beye lehinde söz sıramı veriyorum. 

BAŞKAN — Diğer sırayı teşkil eden Sayın 
ismail Hakkı Yıldırım lehinde.. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) 
— Efendim bir takririm var. 

BAŞKAN — Hangi takrir efendim?. 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) 

— Söz sıramı Kaya özdemir arkadaşıma verdi
ğime dair. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, ben de Kaya özdemir lehine söz sıram
dan feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, konu
şacak hatiplerin konuşmalarının beşer dakika 
ile kayıtlanması hususunda iki önerge gelmiştir. 
Gnları okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun üzerinde lüzumu kadar konuşma ya

pılmıştır. Bu kere maddeler üzerinde söz al
mak suretiyle konuşulan hususlar tekrar edil
mek istenmektedir. Vakit hayli ilerlemiştir. 
Zaman israfına mâni olmak maksadiyle konuş-
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maların beşer dakika ile tahdidini arz ve teklif 
ederim. 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmelerin 5 dakika olarak tahdidine ka

rar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Artvin 
Turgut Nizamoğlu Mustafa Rona 

Afyon Karahisar 
Osman Atilla 

BAŞKAN — Bir hususu sormak mecburiye
tindeyim. Bu 5 dakika kayd1, şahısları adına 
yapılacak konuşmalarda mcr'idir. Grup adına 
konuşacaklara da şâmil midir? (Adalet Par
tisi sıralarından «hepsine» sesleri) 

Grup adına konuşacaklara da şâmildir. 
Buyurun Sayın Kodamanoğlu, önergenin 

aleyhinde. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, bir kanunun ha
kiki hüviyetini ancak maddelerinin şeklinde bul
duğunu hepiniz bilirsiniz. İşte böyle ehemmi
yetli bir müzakere safhasında konuşmaların 
5 dakika ile tahdidedilmesi, kanunun ihtiyaçlara 
uygun bir şekilde tekevvün etmesini önliyecck-
tir. Bu sebepten ötürü konuşmaların tahdidinin 
aleyhinde oy kullanmanızı saygılarımla rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, aleyhinde... 
İki aleyhte iki lehte söz vereceğim, daha 

sonra Yüce Meclisin oyuna başvuracağım. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri biraz evvel Sayın 
Reis de ifade buyurdular ki, maddeler teknik 
bilgiler ihtiva etmektedir. Teknik bilgiler 
ihtiva eden maddeler üzerinde beş dakika gö
rüşme ile meselenin derinliğine inmeye imkân 
yoktur. Bu sebeple beş dakika süre ile konuş
manın aleyhinde oy vermenizi istirham edece
ğim ki, Kıbrıs gibi çok önemli bir meselenin ge
nel görüşmesinin arasına bu kanun tasarısı gir
miştir. öncelik ve ivedilikle görüşülmektedir. 
Bu kadar önemli bir konunun beş dakika ile 
de tahdidedilmesi doğru değildir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN •— Başka, lehinde söz istiyen?.. 
Yok. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. Konuşmalar 5 er dakikayla kayıtlanmış
tır. Şimdi lehte Sayın Kaya Özdemir buyuru
nuz. 

KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; huzurunuza 
getirilmiş bulunan 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 202 sayılı Kanunun 63 ncü maddesiy
le değiştirilen geçici 5 nci maddesinin (B) ve 
(C) bcndlerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı hakkında enine boyuna, derinliği
ne, geniş müzakereler Yüksek Meclis huzurun
da yapıldı. Ben, meselenin bir tek noktasına te
mas edecek ve neden lehinde olduğumu ifade 
ederek huzurunuzdan fazla uzatmadan ayrıla
cağım. Gerek Karma Komisyonda bulunan de
ğerli arkadaşlarımız, gerekse Hükümetin muh
terem üyeleri Yüce Meclisin huzurunda defaat-
lc bu kanun tasarısının getirilmesinin neden
lerini izah ettiler. «Bu bir bütçe zaruretidir, 
bunun için getirmek mecburiyetinde kaldık, 
ama bundan dar gelirli, bütçe imkânları mah
dut bulunan vatandaşlarımızı muaf tutacak 
hükmü yine kanun hükmüne dayanarak bir ka
rarname ile mutlaka çıkaracağız.» dediler. Ka
nundaki samimiyet unsuru daha önce C. H. P. 
hükümetleri tarafından takibedilen yol da ay
nı yol olduğu için, işçileri muaf tutma yolu, 
yine 0. II. P. hükümetleri tarafından bir Ba
kanlar Kurulu kararnamesi ile tatbik mevkii
ne konulduğu için başkaca ihtiyar edilecek bir 
yol bulunmamakta ve Hükümet kanunu tekni
ğine uygun olarak bir kararname ile işçi vatan
daşlarımızı, dar gelirli vatandaşlarımızı muaf 
tutma yoluna gideceğini burada beyan etmiş 
bulunmaktadır4. Samimiyetle Yüce Meclise ge
len ve vatandaşlarımızı, işçi vatandaşlarımızı, 
dar gelirli vatandaşlarımızı bu erteleme kanu
nundan muaf tutacağız, diyen Hükümetin be
yanını samimî bir ifade olarak kabul ediyor ve 
bu madde lehinde görüşümü Yüce Meclisin hu
zurunda açıklıyorum. Lehinde oy vereceğimi 
saygıyla arz ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Söz sırası üzerinde Sayın Aziz 
Zey tino ğlu'nundur. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Grup 
adına üzerinde söz almıştık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Affedersiniz, Sayın Zeytinoğ-
lu, Grup adına Sayın Kemal Nebioğlu üzerinde 
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söz almış olduğu için zatıâlinize takdim ede
ceğim. 

Buyurun Sayın Nebioğlu. 
T. î. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ

LU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; endişe, bütçenin açık vermesidir. İd
dia olarak ileri sürülen husus, Hükümetin yeni 
iktidara gelmiş bulunması, bu sebeple gerçekçi 
tedbirleri henüz alabilecek vakte sahibolmamış 
bulunmalarıdır. Bütçe, malûmuâliniz, Mayıs 
ayından itibaren hazırlanmıya başlanmıştır. Şa-

.yet, Hükümet gerçekten ileride bir tedbir dü
şünmekte ise, M. P. Grupu Sözcüsü arkadaşı
mın ifade ettiği gibi, bu erteleme kararının 2 
ay gibi, 3 ay gibi veya 6 ay gibi bir süreye in
hisar ettirilmesi pekâlâ mümkündür. Bu yola 
gidilmemiş, Hükümet bir senelik erteleme arzu 
ettiği halde, Komisyon maalesef bu ertelemeyi 
2 yıla çıkarmıştır. İki yıla çıkarmanın gerek
çesi de yoktur. Gerekçeden yoksundur, zira 
Hükümet gerekçesi; Hükümete gelişlerinin, 
kısa bir süreye inhisar etmiş olması olduğu hal
de, bir senelik ertelemeyi Komisyon yerinde 
görmemiş, iki seneye çıkarmaktadır. 

Biraz evvel konuşan Sayın Kaya özdemir 
arkadaşımızın ifadesine gelince; önümüz
deki devrede, geçmişteki bütçelere baktığımız 
takdirde daha iyiye doğru bir gidişin mevzuu-
bahsolamıyacağı da aşikârdır. Yani, altı ay 
sonra bir kararname ile veyahut bir sene sonra 
bir kararname ile bütçenin iyiye doğru gitme
si dolayısiyle bir tehir meselesi mevzuubahsedi-
lemiyecektir. Hattâ iki yıl sonra da belki yi
ne böylesine bir kanunla karşı karşıya gele
bileceğiz. 

Bu konu görüşülürken her ne kadar hay ait 
•standartları aynı seviyede olmamakla berafber, 
daima örnek aldığımız Baltadan' bâzı örnekler ver
mek isterim. Meselâ, Fransa'da yıllık 12 500 li
ralık gelir vergiden muaftır. Almanya'da bu 
•miktar ise, yani 1 250 liralık yıllık gelirden alı
nan vergi oranı binde 3, Amerika'da % 4, Bel
çika'da % 4,8, italya'da % 5,8 dir. 1950 yılın
da yurdumıızıdaki uygulama, ise % 16 idi. Şimdi 
bu miktarlar açısından baktığımız takdirde, in
dirim yapıldıktan sonraki durum şöyle olacak
tır: i lk gelen 2 500 lira için % 10 vergi, son ge
len 2 500 lira için % 15 vergi, ondan sonra ge
len 5 000 lira için % 20 vergi alınacak. Şunu 

belirtmek gerektir Osi, orta tabaka halkın âmme 
hizmetlerine, bunların masraf1 arana, en geniş 
oranda katıldığı ülllke maalesef Türkiye'dir. Bu se
beple de Türkiye İşçi Partisi Meclis Grupu bi
rindi maddenin tadili hususunda bir tadil öner
gesi vermiştir. 

Sayın Hükümet ilgililerinin geçinme endeksi 
konusunda ortaya koydukları hususlara da istan
bul Ticaret Odası endeksine göre bâzı rakamlar 
vermek isterim. Adalet Partisi Hükümetlerinin 
iş Jbaşma geldiği Nisan ayında 165,2 olan umumi 
endeks, bu senenin Temmuz ayında 171,2 ye 
yükselmiştir. Görülüyor ki, fiyat endeksleri yük
selmektedir ve yükselecektir, Hükümet bunu 
durduraiblileeek güçte değildir. Bu itibarla tadili 
teklifimizin lefhinde oy kullanmanızı rica ediyo
rum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu, birin
ci maddenin aleyhinde buyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Beş dakikalık müddet tah
didi! sınırı içinde kısaca görüşlerimizi arz ede
ceğiz. 

Evvelâ işçilerimizin bu ertelenmeden hariç 
tutulacakları ve işçilere bu ertelemenin uygulan-
'mıyacağı yolunda iki günden beri ısrarla temi
nat istememliz karşısında ilk gün 'bu teminatı ver-
miyen Hükümetin, bulgun açıkça teminat vermiş 
olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kanuın üze
rinde cereyan eden uzun müzakerelerin hiç de
ğilse işçilerimizi çok haksız bir tatbikattan bir 
ölçüde kurtarmış olmaısını memleket hesıalbma ve 
bu kültle hesalbma bir kazanç saymak gerekir. 
(A.P. sıralarından gürültüler) Şevkinde sadece 
Hükümete yetki veren fıkra vardı, fakat Hükü-
ımetin bu yetkiyi kullanıp kulanmıyacağı temina
tını istedik, bu teminat bugün ilk defa sarih ola
rak verildi. Bu teminat, verilen teminatın ye
rine getirilmesini ve işçilerin bu kanunla mağdur 
ediilmemesinii mulhalefet partisi olarak ısrarla ta-
k'ibedeceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, dar gelirli yurttaşlar iş
çilerden ibaret değildir. Bunu da hatırlatmak 
•isterim. Yılda 1 080 lira, ayda 90 lira ile geçine
ceksin, 90 liradan sonrası vergiye talbi olacaktır, 
deniyor. Getirilen kanun bu. Eğer bu kanım ge
tirilmeseydi, belkâr bir yurttaşa ayda 150 lira ile 
geçineceksin, ayda 150 liradan sonrası vergiye ta-
!bi olacak, denecekti. Üç çocuklu vatandaşa ba-
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kalım. Üç çocuklu vatandaş için durum şu. 210 
lira ile geçineceksin, demiyor üç çocuklu aileye. 
Bu 360 lira olacaktı, 360 lira olması imkânı bu 
madde ile ortadan kaldırılıyor. Buna bir defa 
daha arkadaşlarımın dikkatini çökerini. Personele 
zam yapılacakmış. Çok endişe ediyoruz ki, aldı
ğımız haberler, Hükümetin düşündüğü tedbirler 
Personel Kanununum uygulanmasında yapılan 
hazırlıklar, dar gel iril i ve sabit gelirli yurttaşlara 
değil, dama ziyade yüksek gelir dilimlerine hiz
met edecek gilbi görünüyor. Bunun böyle olma-
mıasını temenni ederiz. 

Sayın Bakan burada gerçeklere aykırı konuş-
ımuştur, bunu da belirtmek isteriz. Bu kamun ölü 
'doğdu dediler. Bu kanun ölü doğmamıştır. Bu 
kamun işçilere hiç uygulanmamıştır. İşçiler ge
çim indirimi yükselmesinden istifade etmişlerdir, 
Ibir. Ertesi yıldan itibaren Halik Partisi iktidarı 
zamanında işçiler dışında kalan yurttaşlar da is
tifade etmiştir, iki. Bir kanun bir yıl işçilere, 
ondan sonra, bütün yurttaşlara uygulanır ve bu 
kamun öMi kanundur, ölü doğmuştur, biz ölmüş-
lnir şeyi öldürüyoruz, derseniz bu haksız olur ar
kadaşlarım. Ayrıca, bugün saat 19,00 da radyo 
Maliye Bakanı İhsan G-ürsan'ın ağzımdan bir de-
ımeç. verdi; izmir demeci : «Yeni bir vergi getir
in tyeceğiz.» Hükümetin Maliye Bakanı İzmir'de 
«İzmir'de vergi getirmiyeceğiz» dedikten yarım 
saat sonra buralda aynı Hükümetin Devlet Ba
kanı şu vergiyi .getireceğiz, bu vergiyi getirece
ğiz, diye vergi kanunu isimleri saydı. Hüküme
tin durumu bu konuda bu derecede birbiriinden1 

halbersiz görünüyor. Bunu da Meclisin dikkatine 
arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu; lütfen bağla
yınız. 

C.H.P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZÎ-
OĞLU (Devamla) — Muhteremi arkadaşlarım, 
mesele yanlış vaz'edilmiştir. Ya bütçe açığı ka-
panmıyacaktır, -bu madde geçmeTise, bütçe açığı 
'böyle kalacaktır, yahut da bu adaletsiz kanun 
uygulanacaktır. Sanki iki seçme var... Bütçe 
açık olacak, palhalılılk olacak, veya bu erteleme 
tatbik edilecek dar gelirliye yüklenileıcek. Böy
le bir seçme durumunda değildir. Meclis, mem
leket böyle bir seçme karşısında değildir. Biz 
diyoruz ki, kırk katır mı kırk satır mı çinisinden 
bir seçme yapmaya lüzum yoktur, hem bütçe açı
ğım kapatmak, hem de dar gelirliye yüklenme
mek mümkündür bu yolu tercih ediniz. Bunun 

yollarını beş dakikalık müddet tahdidini kaldır
mış olsaydınız izah etmek imkânı var idi. Fa
kat şu kadarını söyliyeyim ki, 19 günlük Hükü
met olarak bütçe sevk ettik diyen Hükümet bu 
noktada da samimiyetsizidir. 10 aydan beri Ma
liye Vekili olan bir zat, ben 19 günden beri Ma
liye Vekili idim, 'bütçeyi sevk ettiğim zaman 
diyemez. 10 aydamberi Maliye Vekili olduğu 
gerçeğini gizliyemez. 10 aydan beri iktidarda 
olan Adalet Partisi iktidarının ikide birde biz 
«adece 19 günlük iktidarız, demesi kendi kendi
ni inkârdır. Ve şimdiden başarısızlığımın maze
retini arama gayretidir. Bu gayretler 'beyhude
dir, arkadaşlarım. 

Teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Lehinde,- Sayın Turhan Bilgin 
buyurunuz. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, kendi' zamanlarında tatbik edilen, 
kendi zamanlarında çıkan bir kanunun muhalefete 
geçtikten sonra aleyhinde olmanın tipik bir misa
li ile karşılaşıyoruz... 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde lütfen... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yalan. 
TURHAN BİLGİN (Devamla) — Benden ev

vel konuşan arkadaşım da birinci madde üzerinde 
konuştu. 

Muhterem Turhan Fcyzioğlu bir noktadan dik
katle kaçındı. Sayın Feyzioğlu, Plânlama ile il
gili bu kanunun vermiş bulunduğu mütalâadan 
hakikaten dikkatle kaçındı. Uzun iktidar yılların
da, muhalefeti plâna karşı olmakta, plânın öngör
düğü hususları daima reddetmekle itham eden 
arkadaşımız, bu kanunun gerekçesini her halde 
okumamış olacaklar veyahut tabiri caizse, tam bir 
tecahülü ârifanede bulunuyorlar. Bakınız ne di
yor : 

«Kalkınma Plânının 1966 yılı iç finansman 
kaynaklarının Yüksek Plânlama Kurulunca tetkik 
ve tesbiti sırasında, gerek bütçenin ve gerek fi
nansman ihtiyacının, böyle bir hasılat kaybına ta
hammülü olmadığı sonucuna varıldığından, 1966 
yılı finansmanının hesabında, dengenin sağlana
bilmesi için bahis konusu geçici madde hükümle
rinin yürürlük tarihlerinin ertelenmesi uygun gö
rülmüş ve bu maksadı teminen işbu tasarı hazır
lanmıştır.» 
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Bizi yıllar yılı plânın karşısında gösteren, bi
zi-ilmin karşısında gösteren bir iktidarın bugün 
Yüksek Plânlama Kurulunun tetkik ve tesisti so
nucu bir zaruretin ifadesi olarak, buraya getirdi
ği kanunu tam mânasiyle bir muhalefet, tam mâ
nası ile karşısında bulunan iktidarı Türk kamu 
oyunda küçük düşürmek maksadına matuf ve 
içinden geldiği, kendisinin bizzat temsilcisi oldu
ğu Adalet Partisinin bütün grupunu sanki bu mil
letin karşısında imiş, sanki fakir ve fukaranın 
karşısında imiş gibi gösterebilmek, işte bu Sa
yın Halk Partisi muhalefetinin öteden beri alışa
gelmiş bir taktiğinden başka bir şey değildir. (A. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, birinci madde üze
rinde beyanda bulununuz. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Bu Parlâ
mentoda bir teamül vardır, aynı şekildeki konuş
malara aynı şekilde cevap verilir. Aynı şekilde 
cevap vereceğim, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Onları da ikaz ettim en sonunda 
Sayın Feyzioğlu birinci maddenin dışına çıktı. 
Rica ediyorum. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Maddede 
küçük esnafın dar gelirlilerin, işçilerin hâmisi ro
lünü hiçbir zaman bırakmıyan, fakat kendi ikti
darları zamanında bu kürsüde muhalefet olarak 
yaptığımız bütün konuşmalarda bize, plânın kar
aşındasınız, plân böyle diyor, diye sanki bir nâsı 
katı imiş gibi daima üzerimize süren bir iktidarın 
muhalefete geçtikten sonra işçilerin, dar gelirli
lerin hâmisi rolünü aldığını esefle müşahede edi
yoruz. 

Bir noktaya daha işaret edeceğim. Bugünden 
zemin hazırlanıyor. Hazırlanan zemin, Sayın 
Turhan Feyzioğlu'nun ifade ettiği görüşün içinde 
mündemiçtir. Ne diyor arkadaşımız? 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, lütfen bağlayım:;. 
TURHAN BİLGİN (Devamla) - - Bağlıyo

rum efendim. 
Devlet Personel Kanununun yürürlüğe gire

ceğini Adalet Partisi İktidarının en mesulleri bu
nun 1966 bütçesi ile Mart ayından itibaren tat
bik edileceğini söylemişlerdir. Fakat, Sayın 
Feyzioğlu şimdiden, bu dönecek tekerleğe, tabiri 
caiz görülürse, bir taş koyabilmek maksadı ile 
âdeta, bunun tatbik edilemiyeceğini de buradan 
ifade eder, ima eder konuşmalarda bulundular. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Sarahaten 
söylüyorum, bu kanun ve bunu takibedoeek tasa
rılar, Devlet Personel Kanunu ile Adalet Partisi
nin bütün milletvekilleri, onun bir ferdi vahidi 
olarak ifade ediyorum, elbette ki, fakirin de, fu
karanın da, işçinin de yanındadır, çünkü bu par
tinin mensupları onların arasından çıkmıştır. (A. 
P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet adma Sayın Hükümet 
temsilcisi söz istemiştir, ona söz veriyorum, buyu
run efendim. 

HÜKÜMET ADINA MALİYE BAKANLIĞI 
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜ AHMET 
TEVFİK ALPASLAN — Yüksel? huzurlarınızı, 
yine çok kısa ve tamamiyle teknik iki husus 
için işgal ediyorum. 

Birincisi; Sayın Memduh Erdemir'in bir be
yanı ile ilgili olacaktır. Yanlış anlanmdımsa, 
buyurdular ki, «Bu kanunu kabul etmezseniz 
bir çocuklu evli mükellefler senede 2 106 lira 
asgari geçim indiriminden istifade edecekler, 
bu kanunu kabul etmekle bu miktar eksiltili
yor.» Af buyursunlar efendim, burada bir ra
kam hatası var. Aslında 2 160 lira senelik as
gari geçim miktarı, bugün tatbik edilmekte olan 
miktardır. Şu kanun kabul buyurulduğu tak
dirde aynen devam edecektir, değişmiyecektir. 
Ne artacak, ne de eksilecektir. 

İkinci husus, Sayın Nebioğlu'mm bir beyanı 
ile ilgili. Yine yanlış anlamadımsa, bizim Gelir 
Vergisi Kanunumuzun nisbetlerinden bahset
mek suretiyle, Gelir Vergimizin orta gelir taba
kasını ağır şekilde, ağır ııisbctte vergiye tabi 
tuttuğunu beyan ettiler. Bu da bizim rakamla
rımıza uymıyan bir beyandır. Müsaadenizle ha
len uygulanmakta olan Gelir Vergisi, nisbetleri
mizin kümülâtif tesirlerini rakam olarak sadece 
arz edeceğim. Halen uygulanmakta olan Gelir 
Vergisi nisbetlerine göre, 5 bin liraya kadar yıl
lık gelirlerde kümülâtif vergi nisbeti % 12,5; 
10 bin liraya kadar olan gelirlerde % 16,2; 15 
bin liraya kadar olan gelirlerde % 19,1; 20 bin 
liraya kadar olan gelirlerde % 20,6; 25 bin lira
ya kadar olan gelirlerde % 21,5; 30 bin liraya 
kadar olan gelirlerde % 23,7; 40 bin liraya ka
dar olan senelik matrahlarda % 26,5; 50 bin 
liraya kadar olan matrahlarda % 28,2; 60 bin 
liraya kadar olan matrahlarda % 30,2; 70 bin 
liraya kadar olanlarda % 32,3; 80 bin liraya 
kadar olan matrahlarda % 33,9; 90 bin liraya 
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kadar olan matrahlarda % 35,1; 1.00 bin liraya 
kadar olan matrahlarda % 36,1; vaktinizi al
mamak için atlayarak okuyorum. 400 bin lira 
kadar olan matrahlarda % 51,5; 600 bin liraya 
kadar olanlarda % 55,3; 800 bin liraya kadar 
olanlarda !% 58; 900 bin liraya kadar olanlarda 
% 59,1; bir milyon ve daha yukarıda ;% 60 tır. 
Yani matrah grupları arasında tam bir denge 
vardır ve matrah yükseldikçe kümülâtif vergi 
nisbeti de aynı oranda yükselir, her hangi bir 
dengesizlik tarifemizde mevcut değildir. Tasri-
hen arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, evvelâ hakikaten son Hü
kümetin bu sene; 1906 senesinden itibaren üze
rinde pek çok yük vardır. Meselâ geçenki devre
den bu Hükümete havale edilen ve 1966 sene
sinden itibaren tatbiki emredilen işler meyanm-
da Personel Kanunu, bu Geçim İndirimi Kanu
nu ve işçilere ait bâzı kanunlar, Emekli maaş
ları gibi bâzı kanunlar vardır ki, hakikaten bü
yük bir külfettir. Şayanı şükrandır ki, Hükü
met bütün bunları kabul etmekte ve tatbikine 
hazırlanmaktadır. Yalnız bu kanunla geçim in
dirimi hususunu Hükümet bir sene ertelemek is
temektedir. Halbuki komisyon bunu iki seneye 
çıkarmıştır. Tatbik edecek Hükümet olduğuna 
göre, Hükümet bir sene için imkân buluyor de
mektir. Esasen biraz evvel Başvekil Yardımcısı 
Devlet Vekilimiz konıışmalariyle bunun bu se
ne bir kısmının tatbik edileceğini de vadetnıiş-
tir. Binaenaleyh, esasen bir kısmının vaadini ve
ren Hükümet ve verdiği tasariyle bir sene son
ra bunun tatbikine imkân bulan Hükümet oldu
ğuna göre, komisyonun bunu iki seneye çıkar
masını ben yersiz buluyorum. Komisyondan da 
çok rica ediyorum, Hükümet tasarısı gibi bunu 
bir sene olarak kabul etsinler, bir sene sonra; 
bu kanunu bu şekilde bir sene olarak kabul 
edersek, Hükümet de bu mecburiyeti üzerine 
almış olur ve bu bir sene içinde, esasen istatis
tikler de şunu gösteriyor ki, gelirlerimiz art
maktadır; binaenaleyh, gelecek sene buna Hü
kümetin bir imkân bulacağı kanaatindeyim. 
Bunun için bir önerge de veriyorum. Hüküme
tin arzusu veçhile sayın komisyondan da rica 
ediyorum, iki seneyi bir seneye indirmek sure
tiyle bunu bu şekilde kabul edelim ve dar ge

lirli vatandaşlarımıza da bir ümit ışığı tutalım. 
Gelecek sene inşallah bunun tatbiki yoluna da 
girmiş oluruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu arada tekrar bir yanlış dü
zen karşısında kaldık. Sayın Ülker, zatıâliniz 
1 nci olarak aleyhinde söz istemişken, biraz ev
vel gene bir tertipsizlik eseri olarak Sayın Ko-
danıanoğlu'nu kürsüye davet ettim. Bu bakım
dan söz sırası aleyhinde zatıâlinizin, buyurun. 
(A. P. sıralarından, gürültüler) 

Aleyhte söz veriyorum, nedir, anlıyamadım ? 
(Yeterlik önergesi var, sesleri) 

Sayın Ülker, bir dakika, altı kişi olmuş, ye
terlik önergesi var. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Bir ko
nunun tavzihi gerekmekte. Bu sebeple kısa bir 
söz rica edeceğim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yeterlik öner
gesinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Ülker. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde üzerinde yeteri kadar konuşulmuş 

ve konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetinin oya konulmasını 

arz ederim. 
Afyon 

Şevki Güler 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Müzakere konusu kanunun 1 nci maddesi 

üzerinde kâfi derecede konuşulmuştur. Madde 
üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz ve tek
lif ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde Sayın Ül
ker, buyurunuz. Verilmiş bulunan önerge hak
kında konuşurken o noktaya da işaret edersiniz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, konu önemli. Görülüyor ki, her 
kanattan arkadaşlar bâzı değişiklikler ileri sü
rüyorlar ve bunların bâzıları zaman içinde Mec
lis tarafından ela kabul Duyuruluyor veya Hü
kümet tarafından beyan ediliyor. Bendeniz bu 
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bakımdan ve bilhassa şu noktayı da tebarüz et
tirerek söylemek isterim, bunun plâna uygun 
olduğunu* veya uygun olmadığını izah etme
niz lâzım. Adalet Partisi sözcüsünün beyanı 
vardır, Plânlamada konuşulmuştur. Plân bi
zim bildiğimiz 5 yıllık basılmış vesikadır, bu 
vesikaya aykırı olduğunu burada metin okuya
rak ifade ettik. Buna rağmen Yüksek Plânlama 
Kurulunda Hükümetin «ekseriyette olduğu bir 
topluluk içerisinde 5 Yıllık Plâna aykırı olarak 
Sayın Demirel'in başkanlığında verilmiş kara
rın bir plân kararı olmasına imkân yoktur. 
Bunları anlatmamıza imkân vermenizi istirham 
ederim. Plân bunun tamamen aksini söylemek
tedir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde verilmiş bulunan muh
telif değişiklik önergeleri var. Bunları şu anda 
Riyasette dizebildiğimiz aykırılık sırasına göre 
okutacağım. 

Sayın Reşit Ülker, zatıâlinizin bir önergesin
de, 1 nci maddenin reddi teklif edilmektedir. 
Zaten 1 nci maddenin oya konulması sırasında 
maddenin kabulü veya reddi lâzımgelen kıy
mette değerlendirilecektir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — 1 nci madde
nin tayymı talebetmekteyim. 

BAŞKAN — Bu maddenin tayymı mı isti
yorsunuz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — En aykırı bunu telâkki ediyo

ruz. . Bunu takiben diğer önergelerin muhteva
sını Başkanlıkça tetkik ettik ve mümkün ol
duğu kadar aykırılık sırasına göre düzenledik. 
Bunları teker teker okutacağım ve her önergeyi 
ayrı ayrı oyunuza sunacağım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1 nci maddenin reddini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Kesit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen tasarının 1. nci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Türkiye İşçi Partisi Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Ankara İzmir 
Rıza Kuas Cemal Hakkı Selek 

i Madde 1. — 31 . 12 . 1960 günlü ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanu
nun 63 ncü maddesiyle değiştirilen geçici 5 nci 
maddesinin (b) ve (c) bendleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

b) 1966 takvim yılında elde edilecek üc
ret kazançları ile götürü ticari kazançlar dışın
daki kazanç ve iratların vergilendirilmesinde 

, bu kanunun 31 ve 32 nci maddeleri ile tâyin 
olunan esaslar nazara alınmak suretiyle mükel
lef 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 1966 dan sonra elde olan ücret
lerle 1966 yılı götürü ticari kazançlarının ve 
1 Ocak 1967 tarihinden sonra elde edilecek her 
çeşit kazanç ve iratların vergilendirilmesinde 
bu kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı 

J esaslar ve en az geçim indirimi hadleri; 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Asgari Geçim indiriminin ertelenmesiyle il

gili kanun tasarısının müzakeresinde Hükümet 
tasarısının esas alınmasını ar/ ve teklif ederim. 

İstanbul 
Kaya Özdemir 

j Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini tek

lif ederim. 
İstanbul 

Kaya Özdemir 

Madde 1. — 31 . 12 . 1960 günlü ve 193 sa-
I yılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanu-
; mm 63 ncü maddesi ile değiştirilen geçici 5 nci 
| maddesinin (b) ve (c) bendleri aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
b) 1966 takvam yılında elde edilecek ka-

zanç ve iratlar (götürü usûlde tesbit edilenler 
f dâhil) ile 1966 takvim yılında elde edilecek 
I ücretlerin ve 1966 bütçe yılı götürü ücretlerinin 
j vergilendirilmesinde, bu kanunun 31 ve 32 nci 
i maddeleri ile tayin olunan esaslar nazara alm-
; inak suretiyle mükellef için günde 3, ayda 90, 
i yılda 1 080 lira, eş için günde 2, ayda 60, yılda 
, 720, her bir c ;cuk için günde 1, ayda 30, yılda 

30D 'ira en az geçim indirimi, 
c) 1 Ocak 1967 tarihinden itibaren elde 

: edilecek kazanç ve iratlar (Götürü usûlde tes
bit olunanlar dâhil) ile ayni tarihten itibaren 
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ekle edilecek ücretlerin ve 1967 ve müteakip 
bütçe yılları götürü ücretlerinin vergilendiril
mesinde, bu kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde 
yazdı esaslar ve en az geçim indirimi hadleri, 

BAŞKAN —• Sayın Özdemir, iki önergeniz 
var, bunları birleştirmeniz mümkün değil mi? 

KAYA ÖZDEMtR (İstanbul) — İkinci mad
de ile alâkalıdır efendim. Birisi de 1 nci madde 
ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Şimdi okutacağımız ikinci mad
de ile ilgili değil midir ? Sayın Özdemir, öner
genizi Riyasete sunarken, 1 nci maddenin aşa
ğıdaki şekilde tâdilini teklif ederim, demişsiniz. 
Halbuki mündorecatmda 2 nci madde üzerinde 
derişiklik istediğinizi söylüyorsunuz. 

KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Önergeyi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge gcriverilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
1 . 1 . 1007 tarihinden itibaren elde edilecek 

kazanç, ve iratlar (götürü usûlde tesbit olu
nanlar dâhil) ile aynı tarihtetn itibaren elde 
edilecek ücretlerin ve 1967 ve mütaakıp bütçe 
yılları götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde, 
bu kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı 
esaslar ve en az geçim indirimi hadleri, şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Millet Mecüsi Yüksek Başkanlığına 
1 nci maddenin (c) fıkrasındaki («1 Ocak 1968» 

ibaresinin Hükümet tasarısındaki gibi 
«1 Ocak 1967» şeklinde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1 nci maddenin (b) fık

rasının baş tarafına 1965 rakamının ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Mesut Erez 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci 
madde hakkında verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini aykırılıkları itibariyle ve sırası ile 
okutmuş bulunmaktayız. Şimdi her önergeyi 
tekrar okutup Yüce Heyetin oyuna sunacağım. 
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(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmemektedir, 

önergeyi oyunuza sunuyorum... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul edilme
miştir, 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Diğer öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
(Türkiye İşçi Partisi Grupu Başkanvekilleri 

Rıza Kuas ve Cemal Hakkı Selek'in önergeleri 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu önergeyi izah 
sadedinde çok kısa olmak üzere buyurun (Ada
let Partisi sıralarından olmaz sesleri)- Olur efen
dim, önergesini tasrih edecek kısaca. Olur efen
dim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, biraz evvel sayın 
Hükümet sözcüsü rakamları, oranları verirken 
kümülâtif olarak verdi. Biz ise dilim dilim ola
rak verdik. Arada fazla fark yoktur. Sadece 
oranları küçümsiyebilirler, biz yüksek buluyoruz, 
antrparantez onu belirtmek isterim. Bizim bu 
değişiklik teklifimiz kabul olunursa günde on 
lira alan bir işçi günde yirmi kuruş, ayda altı li
ra daha az vergi ödiyecek. Yani, eline geçen pa
ra % 3, 60 olacak. Yine bu teklife göre, 700 lira 
maaş alan bir memur evli üç çocuklu ise ayda 
37,5 günde bir lira 25 kuruş kazanacaktır. Bu 
da memurun eline gecen paranın % 7 artması de
mek olacaktır. İkinci maddedeki teklifimiz de 
kabul edildiği takdirde oran % 10 a yükselecek 
bir memurun kazancı ayda 60 lira artmış olacak
tır. İndirimlerde bu önergeye göre yapılacak de
ğişiklik bütçeye büyük yük olmıyaçaktır. Çünkü, 
asıl büyük ücret ve matrahlarda bu indirimler 
büyük kayıplara sebebolm aktadır. Yani işçinin, 
memurun, dar gelirlerinin ertelemeden zarardide 
olmaması için Hükümete yetki tanıyan, sayın 
Adalet Partisi milletvekilleri bizim tadil teklifi
mize oy verdikleri takdirde yoksul halka hizmet 
edeceklerdir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis
yon katılıyor mu? 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. Di
ğer önergeyi okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?.. (Adalet Partisi sı
ralarından «geri aldı» sesleri... «Geri almıştır» 
sesleri) 

Sayın Özdemir önergesini geri almış bulun
duğundan bir muamele icra etmiyeceğiz. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Kütahya Milletvekili Mesut Erez'in önerge
si tekrar okundu) 

MESUT EREZ (Kütahya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen kısa bir beyanda bulu-" 
nunuz. 

MESUT EREZ (Kütahya) — Muhterem mil
letvekilleri, önergemin maksadı şudur; bu geçi
ci maddenin ilk (A) fıkrasında «31 . 12 . 19G4 
yılına kadar kazanç ve ücretlerden eski geçim 
indirimleri, tatbik edilir» diye bir hüküm var
dır. (B) fıkrasında ise dikkat buyurulursa 
«31 . 12 . 19G4 yılına kadar eski hükümler» 
(B) fıkrasında ise; 1965 takvim yılından iti
baren bu (B) fıkrasında yazılı hadler için. 
Şimdi biz bu (B) fıkrasını değiştiriyoruz, 1966 -
1967 diyoruz; tasarıya göre. 1965 yılında han
gilerine uygulanacak, bu anlaşılmıyor. Her ne 
kadar (B) fıkrası yürülükte idi o orayı doldu
ruyor, şeklinde bir mütalâa da bulmak müm
kün ise de, icabında ihtilâf mercilerinde bu hu
susu müdafaa etmek güçtür. Ümidederim ki; 
komisyon ve Hükümet bu mütalâaya katılırlar. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Tahkikata sara

hat getireceği cihetle katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 

önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul 
edilmiştir. 

Sayın komisyon; bu madde o halde şu şe
kilde mütalâa edilebilecek.. Birinci maddeden 
sonra (B) fıkrasında mündemiç «1966» tarihi 
«1965 -1966» şeklinde düzeltilecek. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Virgül olacak 
efendim. 

BAŞKAN — «1965, 1966 ve 1967 takvim yıl
larında elde edilecek kazanç ve iratlar...» şek
linde olacak. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, maddeyi bu 
değişik şekliyle birinci madde olarak oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de bu değişiklik şekliyle kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Aynı kanunun 27 . 12 . 1963 

tarihli ve 3G5 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 
6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ücretlerden götürü indirim . 
Geçici madde 6. — Bu kanunun 63 ncü 

maddesinin 1 numaralı bendinde yazılı gö
türü indirim 1961 takvim yılında uygulanmaz. 
31 . 12 . 1961 tarihinden sonraki devreye ta
allûk eden istihkaklar için, 1967 takvim yılı so
nuna kadar, mezkûr bendde yazılı götürü indi
rim miktarlarının yarısı uygulanır.» 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde süz al
mış bulunan arkadaşlarımın isimlerini okuyo
rum. Sayın Ülker, Sayın İhsan Kabadayı, Sayın" 
Aziz Zeytinoğîu, Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Menvduh Erdenıir. 

Başka söz istiyen arkadaşımız? Sayın Tur
han Bilgin, Sayın Zeki Efeoğlu. 

Buyurun Sayın Erdenıir Millet Partisi Gru
pu adına. 

M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDEMİR 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlarım, şu ana 
kadar cereyan eden müzakereler bize şu kanaati 
vermiştir ki; bu kanun Meclisten geçecektir. Bü
yük mükellef kütlesini geniş ölçüde etkiliyecek 
olan ve onlara zarar verecek olan bu kanun 
Meclisten geçecektir. Yalnız kendi söyledikleri
ni dinliyen, yalnız onunla amel eden, karşıların
da bulunan elit muhalefet gruplarına ehemmi
yet vermiyen bir iktidar karşısında bu kanunu 
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takibetmekte fayda görmüyoruz. Protesto sade
dinde JMcclisi terk ediyoruz. (Alkışlar) (M.P. 
li üyeler Meclisi terk etti.) 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde ' Sa
yın Reşit Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, bu ikinci madde - her ne kadar Sa
yın Devlet Bakanı ücretlerle bu kanunun alâ
kası olmadığını ifade etmişler ise de - doğ
rudan doğruya ücretlerle ilgili bir maddedir. 
Kanunun 63 neü maddesiyle getirilmiş, bir vergi 
reformudur ve şu esası getirmektedir; ücretin, 
yani ücret olarak bir şeyin vergi bakımından 
tesbift sırasında, «ücretin gerçek safi, değeri, 
işveren tarafından verilen para ve aynılarla 
sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki in
dirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır.» 
Yani ücretin tarifi bu. Şimdi, aşağıdaki indirim 
diye bahis konusu olan, günde; yani burada 
2 nci maddedeki bahis konusu olan konu, gün
de 3, ayda 90, yılda 1 080 lira götürü gider. 
Yani bir ücretin hesabı sırasında bir vatandaşın 
eline farz edelim yılda 3 000 lira geçmiştir, 
bunun, bu kanunun 63 ncü maddesinin bir nu
maralı bendine göre 1 080 lirası çıkarılacak, 
götürü gider olarak çıkarılacak, üst tarafı ücret 
olarak vergiden hesaplanacak. Şimdi, bugüne 
kadar bu getirilmiş olan reform hükmü, eski 
kanunda, yani Gelir Vergisi Kanununun eski 
metninde bulumnıyan, hakikaten az gelirli va
tandaşları koruyan sosyal hüküm, bugüne ka
dar 540 lira olarak tatbik ediliyor idi. Bu, eğer 
bu kanun ertelemesi, yani bu ikinci madde 
mevcut olmasaydı, 1 080 liraya çıkacaktı. Yani 
540 liralık bir fark ortadan kaldırılmaktadır. 

Binaenaleyh, şunu ifade etmek isterim; bu 
reformlar sırasında pek çok, yani beş dakika
da değil, 1,5 - 2 saatte dahi izahı mümkün ol-
mıyan, pekçok vergi reformu yapılmıştır. Bu 
reformların içinde bilhassa az gelirlilere aidolan 
kısım budur. 

BAŞKAN — Sayın Ülker bir dakikanız var, 
bağlayın. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — 1960 da millî 
gelir 4'i milyar iken yuvarlak hesap, 1965 te 
72 milyar, yani % 48,2 artmış. 1960 da 5 milyar 
669 milyon vergi geliri varken 1965 te 11 milyar 
32 milyon, yani aşağı - yukarı 5 milyardan fazla, 
6 milyara doğru giden bir vergi alınmıştır, bu 
vergi reformları sayesinde. Şimdi biz bu ver

gi reformlarını yaparken bâzı gelirlere, bâzı ka
zançlara vergi koyduk. Neye koyduk? Burada 
az gelirli olanları korumak için bunu koyduk. 
Bunun üzerinde A.P. li arkadaşlarımız rahatlık
la oturuyorlar ve itirazları yok. Fakat, tam sos
yal tatbikatını yapacağımız bir kısma geldikleri 
zaman bunun karşısmdadırlar. Onun için bu 
maddenin reddi, plâna da, sosyal adalete de, 
Anayasaya da tamamen uygun olacaktır, saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Tümü hak

kında konuşacağım, madde hakkında konuş-
mıyacağım efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmaktan 
vazgeçiyorsunuz. 

Sayın Zeytinoğlu, söz talebinden vazmı ge
çiyorsunuz ? 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Vazge
çiyorum. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu. 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben de vazgeçmek niyetinde idim. 
Ama bu kanunun bâzı yönlerden istismar edil
mesi bu konuşmama vesile oldu. 

Burada muhterem parti sözcüsü arkadaşla
rım tarafından gerek kanun tasarısı ve gerek
se birinci madde üzerinde yapılan konuşmalar 
tamamen politik açıdan ele alınmış ve kanunun 
geciktirilmesi için elden gelen bütün işlemler 
yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, lütfen ikinci 
madde üzerinde Yüce Heyete arzı beyanda bu
lununuz. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — İkinci mad
de üzerinde konuşuyorum efendim. Millet Par
tisi sözcüsü Bay Memduh Erdemir'in Bölükba-
şı'nm hazırlamakta olduğu yazıları okumakta 
oluşu insanı bâzı düşüncelere sevk etmektedir. 
Meselâ Memduh Erdemir'in Bilecik Adalet Par
tisi listesinden kazanamamasmdan ötürü... 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, lütfedin, ikinci 
madde üzerinde konuşun. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — İkinci mad
de ile alâkadardır. İşçi Partisine mensup bu
lunan Bay Ali Karcı'nm kanun üzerinde yap-
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tığı konuşmada kanunun, fakir halkın, işçinin 
ve dar gelirli kimselerin üzerine bindirileceğim 
söylemesi ve Adalet Partisi Miletvekillerinin 
zengin olmalarından dolayı bu konuyu idrak 
edemiyeceğini bildirmeleri teessüfe şayandır. 
Çünkü Ali Karcı'nm, kapitalist bir kimse ol
ması ve bu şahsın J9G5 hususi... 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, bu kürsüde bir 
milletvekili arkadaşımızın şahsi ve hususi ah
valinden bahsetmenin yersizliğini takdir edersi
niz. Rica ederim. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Ve bu şahsın 
1965 model hususi arabası ve 200 bin lira değe
rinde matbaası ve hususi katının bulunması ka
nunun üzerindeki konuşmasının samimiyetsizli
ğinin en büyük örneğidir. Gene, C.H.P. sözcüsü 
Turhan Feyzioğlunun apartmanlarından bahset
meden evvel, sayın milletvekili arkadaşları
mın... 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Efeoğlu 
bununla hiç ilgisi yok sözünüzü kesiyorum. 
Lütfen 2 nci madde ile ilgili olarak konuşunuz. 
Son olarak; sözünüzü keseceğim. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Adalet Par
tili milletvekili arkadaşlarımın % 80 inin borç
lu bulunması, kimlerin vatandaşlara karşı sa
mimî olup olmadıklarını meydana çıkaracak 
bir husustur. 

Netice olarak belirtmek istediğim husus, 
Hükümetin, işçinin ve dar gelirli vatandaşların 
düşünüldüğünü ve kanunun bu vatandaşları
mıza uygulanmıyacağmı belirtmesine rağmen, 
mütaaddit defa, kanunu istismar etmek ve muh
terem Türk umumi efkârına yanlış fikirler 
vermek istenmesi çok acı bir durum arz etmek
tedir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendim, 
lütfen Riyasete saygılı olunuz. İkinci madde 
üzerinde beyanınız bitmiştir. Lütfedin Sayın 
Efeoğlu sözünüz bitmiştir. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Hepinizi se
lâmlarım. (A.P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. İkinci madde üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergelerini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülen tasarının 2 nci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

«Madde 2. — Aynı kanunun 27 . 12 . 1963 
tarihli ve 365 sayılı Kanunla değiştirilen ge
çici 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Ücretlerde götürü indirim» 
Geçici ma.dde 6. — Bu kanunun 63 ncü mad

desinin 1 numaralı bendinde yazılı götürü in
dirim 1961 takvim yılında uygulanmaz: 
31 . 12 . 1961 tarihinden sonraki «istihkaklar
dan» ayda 1 000 liraya kadar istihkaklar için 
1965 yılı sonuna ve ayda 1 000 liranın üstün
deki «istihkaklar» için 1966 takvim yılı sonuna 
kadar mezkûr bendde yazılı indirim miktarları
nın yarısı uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

saygiyle arz ederim. 

İstanbul 
Kaya özdemir 

Madde a) Aynı kanunun 27 . 12 . 1963 
tarihli ve 365 sayılı Kanunla değiştirilen ge
çici 6 nci maddesi. Aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. «Ücretlerden götürü indirim». 

Geçici madde 6. — Bu kanunun 63 ncü mad
desinin 1 numaralı bendinde yazılı götürü indi
rim 1961 takvim yılında uygulanmaz. 31.12.1961 
tarihinden sonraki devreye taallûk eden is
tihkaklar için, 1966 takvim yılı sonuna kadar, 
mezkûr bendde yazılı götürü indirim miktar
larının yarısı uygulanır.» 

KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Geri alıyo- * 
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Geriverilmiş-
tir. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan ikinci maddenin sonuna, 
«Bakanlar kurulu, götürü gider indiriminin 

tamamını 1967 takvim yılının sonundan evvel 
uygulamaya yetkilidir» tarzında bir fıkra eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Mesut Erez 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan birinci öner
geyi tekrar okutuyorum. 

(Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlunun 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon batılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAY AR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• İkinci madde üzerinde veril

miş bulunan değişiklik önergesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler...--Elmiyenler... Değişiklik 
önergesi reddedilmiştir. 

(Kütahya Milletvekili Mesut Erez'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

2 nci maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . 1 . 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN •— 3 ncü madde üzerinde söz is-
tiyenler? Yok. 

Üçüncü madde üzerinde verilmiş bulunan 
bir değişiklik önergesi var, onu okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Görüşülmekte olan tasarının 3 ncü maddesi

nin tasarıda olduğu gibi tatbikine maddeten 
imkân kalmamıştır. Zira Cumhuriyet Senatosu 
4 . 1 . 1966 tarihine kadar ara vermiştir. Ka
nunun birleşik toplantıya kalmaması bakımın
dan 3 ncü maddenin aşağıdaki tarzda tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Celâl Sungur 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . 11 . 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, buyurunuz. 
CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşlarım, benim vermiş olduğum bu deği
şiklik önergesi, sırf kanun tekniği bakımın
dan huzuruâlinize getirilmiş bulunuyor. Bu 
önergemde de belirttiğim gibi, Senato ayın 
4 üne kadar ara kararı vermiştir. Bizim, yıl
başına kadar bu.kanunu kanunlaşacak hale ge

tirmemiz mümkün olmuyor. Bu durumda 
1 . 1 . 1966 da maaş tediyesinde bulunan daire
ler meri mevzuata göre ödeme yapacaklardır. 
Eğer biz vermiş olduğumuz bu değişiklik öner
gesine göre kanunu tedvin edersek, o zaman 
hiç bir arıza olmadan maaş erbabı maaşlarını 
alacaklardır. Eğer bunu yapmazsak tediye ya
pılacak, ondan sonraki ayda tekrarcn istirdat 
edilmek yoluna gidilecektir ki, bu iyi bir yol 
değildir. Bu bakımdan benim vermiş olduğum 
değişiklik önergesini, gerek Hükümetin ve ge
rekse komisyonun işini kolaylaştırmak bakımın
dan, yardım etmek niyetiyle verilmiştir. Eğer, 
bu tadilâtı yapmazsak Senato bu tadilâtı yapa
caktır. O zaman bu kanunun bir defa da birleşik 
toplantıda görüşmek mecburiyeti hâsıl olacak
tır. Yardımcı olmak niyet ve gayretiyle ver
dim. Takdir Yüksek Heyetinizindir, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Hükümet adına, Bakanlık Mü
şaviri Sayın Tevfik Alpaslan, buyurun efendim. 

HÜKÜMET ADINA MALİYE BAKANLIĞI 
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜ AHMET 
TEVFİK ALPASLAN — Efendim, bu kanunun 
yürürlük maddesinin 1 . 1 . 1966 olarak kabul 
edilmesi tatbikatta pek büyük, doğması muhte
mel çok geniş aksaklık ve ihtilâfları önliyecektir. 
O itibarla aynen kabulünü arz ve istirham ediyo
ruz Hükümet olarak. 

Senatoda kabul edilmemesi veya tarihinin de
ğiştirilmesi halinde, elbette mevzu usuller daire
sinde gereği yapılacaktır. Ama, Senatoda kabul 
edilmemesi ve değiştirilmesi ihtimali kadar belki 
do daha fazla aynen kabul edilmesi imkânı da 
mevcuttur, takdir buyuracağınız üzere. Ve bunun 
için idare olarak elimizde pek çok misaller var
dır. Hattâ geçen sene 1964 senesinde ncşredildi-
ği tarihten daha önce yürürlük tarihi konmuş ka
nunlar vardır. Bunları da misal göstermek su
retiyle Senatoya aynı durumu arz edeceğiz ve ge
çireceğimizi tahmin ediyorum efendim. 

Lütfen maddenin aynen kabulünü istirham 
ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon da katılmıyor efen
dim. Değişiklik önergesini oylarınıza Sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi 
reddedilmiştir. 

3 ncü maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 3 tekrar okundu.) 

— 132 — 



M. Meclisi B : 29 28 . 12 . 1965 O : 2 

BAŞKAN — 3 neü maddeyi okunan şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yenler? Yok. 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 4 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. Bu şekilde dört 
maddeden ibaret bulunan bu kanunu müzakeresi
ni bitirmiş bulunmaktayız. Kanunun tümünün de 
bu şekilde müzakeresini bitirmiş oluyoruz. Lehin
de ve aleyhinde oyunu izhar sadedinde iki arka
daşımıza söz vereceğim. 

Sayın Kabadayı kanunun aleyhinde reyinizi 
izhar sadedinde buyurunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu kanunun kabulü 
ile halen geçim şartları fakir, yaşayışları ile vasat 
seviyenin altında ömür süren bu insanların daha 
beter sıkıntılara katlanmasını âdeta elimizle ha
zırlamış bulunuyoruz. Geçen defaki oturumda söy
lediğim gibi, bu kabîl fıkaralıkları yenici, müspet 
tedbirleri almak, gerçekçi açıdan meseleyi çözme
ye çalışmaz isek, bu insanların fakirlik dolu hayat 
şartlarını bile bile sefalete garketmiş oluruz. Böy
lece, en kısa gelecekte Türkiye'nin, Türk cemiye
tinin yarınki emniyetinden, huzurundan bahset
meye imkân kalmıyacaktır. Türkiye'nin, bugün 
nüfus artışı ile, bu tempo ile giderse, en az 1985 
yılında nüfusu 60 milyon olacaktır. Bu 60 mil
yonun; bugünkü insanların insan gibi yaşayışını 
hazırladıktan başka, geleceğe göre de hazırlıklı ve 
tedbirli yürümenin feragatine, hazırlıklarına bi
zim çoktan başlamamız iktiza ederdi. Zaten bu
günden fiyatlar '% 8 - 10 arasında artış bulun
maktadır. Bu iki yıllık ertelemeyi kabul etme
miş olsaydık, geçen defaki oturumda da söyledi
ğim gibi, kapıcı, odacı, mübaşir, küçük esnaf, iş
çi gibi vatandaşların eline geçecek fartıfiyattan 
kendilerine bir şey kalmıyacak idi. Fiyatların 
artışından dolayı bunu bakkala, kasaba, manava, 
sair ihtiyaçlarına verecek idi. Şimdi biz, parası
nı aynen tutmuş gibi görünüyoruz, fakat fiyat 
artışlarından mütevellit bu zümrenin hayat şart
ları bugün içinde bulunduğu seviyede kalmıyacak
tır. Daha da düşecektir. Lokmasının adedi azala
cak, azalan lokmaların miktarı küçülecek, çorba 
tasma birkaç kaşık az kaşık atacak, çamaşırı iki 

ise, teke inecek, tek ve yamalı ise yamaları çoğa
lacaktır. (Gürültüler) Evet, evet beyler öyle ola
cak. 

Evet, bizlerin iktisatçı olmamıza lüzum yok
tur. İkinci Dünya Harbini görmüş ve yaşamış 
nesiliz, çoğumuzla beraber. Ne zaman fiyatlar 
artmaya başlamışsa, bunu yenecek ve tutacak 
Battal Gazi görmedik. Onlara çok kere mesuller 
seyirci kalmıştır. Benim en çok endişem şudur: 
% 10 da kalsa ben çoktan razıyım. Bu fren gör
mez, ciddî tedbirler alınmazsa bu ;% 10 rakamı
nın daha çok da artacağından endişeliyim. İkin
ci Dünya Harbinden itibaren gördük bunu. Fi
yatlar asansörle yükselip giderken ücretler mer
diven basamağından ona yetişmeye çalıştı; fakat 
yetişemedi ve Türkiye orta sınıfın memleketi, orta 
tabakanın memleketi olduğu halde fakirliğe, se
falete doğru kaydı. Endişem odur ki, bu kayış 
daha da beter, içinden çıkılmaz hale gelecektir. 
Bu onun bir miyarı, bir ölçüsü gibi, hâdiseleri 
umursamıyan, hâdiseleri böyle görmemezlikten 
gelen bir halin içindeyiz. (Soldan, gürültüler) 
Ben endişelerimi söylüyorum, kanaatlerimi söylü
yorum, hiç üzülmeyin. 

BAŞKAN — Aynı zamanda oyunuzu ne şekil
de vereceğinizi beyan edeceksiniz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Tarihi 
boyunca hiçbir zaman, hiçbir milletin kalkınması, 
geçimi geliri kıt olan insanların devamlı vergi 
vermesinde ve Hazinenin kaynağının ona bağla
ması ile mümkün olmamıştır, sayın maliyeciler. 
Bunların zaten verimi, takati belli. Bir tane zey
tinden iki, üç damla zeytinyağı alabilirsiniz, bir 
tulum zeytinyağı alamazsınız. Bu sınıftan, habire 
tulumları dayamışsınız, tulum tulum zeytinyağı 
versin, diyorsunuz. Vermez, bitti bunların takati. 
(Soldan, gürültüler.) Evet, evet söyliyeceğim, 
böylece ben şahsım için konuşmuyorum. Şahsi hiç
bir endişem yoktur. Zengine, zenginlere, helâl ka
zançlara hürmetkarım. Türkiye'deki mevcut zen
ginlerin sıhhatine duacı, varlık ve servetlerinin ço
ğalmasına keza can ve gönülden iştirak eden, te
menni eden insanlardanım. Ancak benim kanaa
tim odur ki, Türkiye'de çok kazanandan kazancı 
nisbetinde vergi alınmıyor da, daha çok elimizde 
var olan o fakir, garip zümre, onlara gidiyoruz 
ve onlarla bütçe açığımızı kapatmayı, gelişmeyi, 
kalkınmamızı telâfi etmek yollarına sokuyoruz. 
Bütün bu ölçülerle, bu kanaatle bu kanuna ben 
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müspet oy veremiyeceğim; kırmızı oy vereceğim. 

Şimdi, Cihat Bilgehan arkadaşımı çok iyi ta
nırım; Salihli'den. Kendileri saveı, ben ise yüzba
şı idim. Çok iyi bilirler ki, o günkü maaşlarımızı 
bir gecede harcıyan zenginler pek çok idi. Hâlâl 
o zenginler, bugünkü demiyeceğim, ama o günkü 
aldığımız maaşları yine bir gün içinde yemekte
dir. Zenginliğe düşmanlık, servete hışımla bakmak 
mânası değil, zenginlere, zenginliğe hürmetkarız 
dedik. Ancak şu vatanın emniyet ve-selâmeti 
tekmil insanların biribirine iyi bakıp, hoş gönül
le seyretmesi için zenginlerin daha çok vergi öde
me mesuliyetine iştirak etmesini milletvekilleri 
olarak kabul edelim, Hükümetler olarak hiçbir za
man çekinmeden çok kazanan çok vergi verecektir, 
diyelim, o sektörden almaya çalışalım. Olmaz, o 
gariplere gidersek bunların zaten verecek hali kal
mamıştır. Hem ver diyorsanız bu kanunun apaçık 
mânası, ey kapıcı, odacı, mübaşir, işçi, küçük es
naf, sen tevekküle bürüneceksin, kanaati tanıya
caksın, kanaat en büyük devlettir, bununla kifa-
û nefsedeceksin, mânasına gelmektedir. Ve şu
nu da bileceksiniz ki, yarın bu kanunun çıkmasına 
kim müspet oy verirse, o milletvekillerine vatan
daşlar - demokrasi açık rejimdir, milletvekilini 
bulduğu yerde hesap sorma, kanaatini sorma re
jimidir - size güleryüzle ve gönülden muhabbet 
dolu saygı ve sevgiyle bakmıyacaktırlar. Azalan 
rızk ve nafakalarında çoluk ve çocuğuyla beraber 
beddualı bakacaktırlar. Dili söylemezse, gönülle
ri beddua edecektir. İnanan insanlarsınız ve din
darlığı kimseye bırakmazsınız. Fakirin takati ve
recek durumda değildir. Onların bedduasını ala
caksınız, bilesiniz. Hürmetlerimle. (C. H. P. sı
ralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Lehinde buyurunuz Sayın Faik 
Kırbaşlı. 

FAİK KIEBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın Milletvekilleri, huzurunuza getirilmiş 
•bulunan 202 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
5 nci ve 6 ncı maddelerini değiştiren Hükümet 
ve Komisyon teklifinin bütün maddeleri teker 
teker konuşiulmuş ve karara bağlanmış bulun
maktadır. Burada gerek kanunun tümü üze
rinde ve gerekse maddeleri üzerinde konuşan, 
ib'ilhaösa muhalefet partileri mensubu hatipler 
kanunun, rulhunu ve maddelerini ne kadar istis
mar etmek lâzımgeliyorsa o kadar istismar et
meye gayret ekmişlerdir. Bu kürsüden fakir hal

ka, fakir tabakalara, kendilerinin hamisi olduk
larını belirtmek suretiyle, bir nevi siyaısi spekü
lâsyonlara girişmişlerdir. İşin esası bunlarla 
alâkalı değildir. Eğer muhalefet partileri de, 
kendileri Hükümette bulunmuş olsalardı ki, bu
lundukları zaman da aynı şeyi yapmışlardır, aynı 
tarzda bu bir vergi stratejisidir, bu bir bütçe 
açığı stratejisidir, bu bir teknik meseledir, bunu 
aynen getireceklerdi. Şimdi size kısa yoldan 
bunun niçin böyle olduğunu ifade ötmek isterim. 
Böyle bir tatsaın gdtirilmemiş olsaydı ne olacak
tı? Biliyorsunuz ki, bütçe tahminlerine dayanan 
•b'ir kanun tasarısıdır. Tahminler çok evvelden 
yapılmıştır. Gelir tahminleri arasında böyle bir 
kanunun yer alabileceğine de daha evvelden işa
ret edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanun reddedildiği takdirde, meselâ red
dedilse idi ne olacaktı? Hükümet yeni vergiler 
getirmek mecburiyetinde kalacaktı, muhtelif al
ternatifler ie/ınldo bulıınacp.lkitı; ya yeni vergiler 
getirecekti, veyahut mevcut vergilere zam yap
mak suretiyle, bu bütçe açığını kapatmak mec
buriyetinde kalacaktı. Veyahut daha fecisi, yeni 
istikraza ve belki de emisyona gidecekti. Gayet 
tabiîdir ki, Hükümet bu alternatiflerin, mevcut 
duruma ve iktisadi vaziyetimize göre hangisinin 
en uygun olabileceğini düşünmüş ve netice iti
bariyle de bu kanun teklifi ile huzurunuza gel
miştir. 

Madalyonun bir de ters yüzü var, ve bütün 
efkârı umumiyenin bunu bilmesiınde fayda mü
lâhaza ettiğimiz için açıklamak mecburiyetinde 
kaldım. Muhtelif vesilelerle söz aldık, fakat bu 
konuşmamızı yerine getirme fırsatını bulamadı
ğımız için en sonumda söylemek mecburiyetinde 
kaldım. 

Şimdi şöyle söylenebilir. Efkârı umumiye
nin Ibunu bilmesinde fayda vardır dedik; şu ba* 
kımdan söylüyoruz. Hükümet böyle bir tasarı 
ile karşımıza gelmiyebilirdi. Yani, erteleme tek
lifinde bulunmıyabilirdi. Ne olaealktı? Bütçe bir 
muvazenedir, gelir unsurlarında eksilme, gider 
unsurlarında da bir eksilmeyi meydaına getirecek
ti. Ne demektir gider? Gider demek, yatınım de
mektir, giıder demek, âmme hizmeti demektir. 
Eğer Hükümet böyle bir teklifle karşınıza gel
mişse, Yüksek Meclisin huzuruna gelmişse daha 
çok, 400 milyon liralık bir âmme hizmeti götür-
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mek için, köyüne, kentine, burada, sosyal adalet, 
diye ifade ettiğiniz ve mevcudiyetinden çoğunu
zun haberdar olmadığını sözlerinizden anladığım, 
bu kanunun dışında bulunan, yüzde 80 i olan 
iköylüye âmme hizmeti götürmek için bu kanun 
getirilmiştir. Bunun esası budur, madalyonun 
yüzü budur. Yoksa, 'bir tarafta işçileri, orta 
sınıfı, yok efendim, esnafı koruyacağız, diye bu
rada bir nevi sosyal adalet spekülâsyonlarına gi
derken, diğer taraftan bu kanunun bütçeye ge
tireceği gelirle yüzde 80 i köylü olan vatandaşlara 
âmme hizmeti götürüleceğine, yol götürüleceğine, 
su götürüleceğine (hi'ç kimse işaret etmemiştir. 
î-şte Hükümet bu alternatifler arasında sosyal 
bünyemize ve mevcut şartlara en uygun şekli dü
şünmüş ve bu kanun tasarısı ile karşımıza gelmiş
tir. Biliyorsunuz ki, ve burada bu ifadeyi, sosyal 
adalet ifadesini kullanan hatipler bunu da gayet 
iyi bilirler ki, sosyal adalet vergi yolu ile, vergi 
riil'Jbetleri ile vergi tatbikatı ile yerine getirile
bileceği gibi hizmet yolu ile de yerine getirile
bilir. Ve nitekim, bu kanun sosyal adalelti hiz
met yönünden yerine getirebilmek bakımın
dan madalyonun ters yüzünü efkârı umumiyeye 
buradan belli etmek ve açıklamak mecburiyeti 
doğmuştur. Ve bu noktayı Yüce Meclisin nazarı 
dikkatine arz ederim. 

îşte bu kanun âmme hizmeti yolu ile bu 
400 milyon gelir ile, ayağında ayakkabısı bulun-
mıyan, köyünde içecek suyu bulunmıyan köylü 
vatandaşlara sosyal adaleti geniş çapta getire
bilmenin' imkânlarını yaratmak için getirilmiş
tir. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tamam efendim. Sözünüz ta
mam efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Sözlerim 
bitti, hepinizi hürmdtlerümle selâmlarım. (Adalet 
Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu şek
liyle Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici beş 
ve altıncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Plân Komisyonu ra
poru üzerindeki müzalkereleüi bitirmiş bulun
maktayız. Tasarı heyeti umumiyesiyle açık oy
lamaya vaz 'edilecektir. Lütfen kupaları getiri
niz. 

Hangi ilden bağlıyacağımıza dair kur'a çe
keceğiz. «Ankara'dan» başlanacaktır. Bu kupa-

I lan gezdirmek suretiyle veya oy kupasının kür
süye konması suretiyle muamele cereyanı Heye
ti Umumıiyenin arzusuna bağlıdır. Bazan Ri
yaset arz eder,.Heyeti Umumiye direnirse kendi 
şeklimi kendisi tâyin eder. Gezdirmek suretiyle 
mıi tâyin edilsin efendim? (Eve't sesleri) Oy
lama muamelesinin' oy kupasının gezdirilmesi 
suretiyle icrasını oyunuza sunuyorum. Kabul 

| edenler... Eıtmiyenler... Kalbul edilmiştir. Oy ku-
I palarmı gezdiriniz. 
I Lütfen açık oylamada arkadaşlarımız oyları-
| m çabuk kullansınlar. Müzakerenin saatt 15,00 e 
! bırkılması hakkında bir önerge ve saat 10,00 a 

bırakılması hakkında bir diğer önerge var. Oyla
ma muamelesi biter bitmez onu oylıyacağım. Lüt
fen acele ediniz. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyanlar lütfen 
kullansınlar. 

Oyunu kuillanmıyan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir. Kupaları getirin 
efendim. 

Mulhterem arkadaşlarım, tasnif devam eder
ken, bir noktayı Yüce Meclisinize sunmak mec
buriyetindeyim. Şu anda iki önerge ile karşı 
karşıya bulunmaktayız. Birisi vakit geçtiğinden 
ve Kıbrıs meselesi üzerindeki genel görüşmenin 
Devlet radyosunca yapılan canlı yayının bü
tün Türk vatandaşlarınca dinlenebilmesini sağ
lamak Mn birleşimin yarın saat 15,00 e ertelen
mesini istemektedir. Diğeri ise, Kıbrıs hakkın
daki genel görüşmenin devamını arz ve teklif 
etmektedir. 

Bu ikinci okuduğum takrir pek vazılh değil
dir. Çünkü devamını arz ve teklif ederim diyor, 
gecenin bu saatinde ne zamana kadar devam 
edileceği ayrıca işaret edilmemiştir. Sabaha ka
dar devamına da Riyaseltıin m'addeten gücü kâ
fi değildir. Arz etmek isterim. (Ortadan al
kışlar) 

Efendim, iki şekil vardır. Bir kere Riyaset 
Divanı, kendiliğinden vaktin geç olması do-
layısiyle Meclisin toplantısını muayyen ve mutat 
zamanına bırakması imkân dahilindedir. 

İkincisi, Umumi Heyetlinizde bu şekilde bir 
arzu ileri sürüldüğü zaman, elbette ki Riyaset 
bu arzudan Yüksek MecTM haberdar edecektir. 
Onun için birisinde görüşmenin devamı arz ve 
teklif ediliyor, fakat ne kadar devam edeceği 
tasrih edilmemiş. 
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Gelir Vergisi Kanonumun bâzı maddelerinin 
ertelenmesi hakkındaki karnın tasarısının yapı
lan açık oylamasına 229 arkadaşımız katılmıştır. 
194 kabul, 35 ret oy çıkmıştır. Bu şekliyle kanun 
tasarısı Meclisimizce kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit çok gecikmiş 
bulunmaktadır; saat 24,00 olmuştur ve gün dön
müştür. (A. P. sıralarından «sahura kadar çalışa
lım» sesleri) Bu sebeple Millet Meclisi toplantı
sını («yarın saat 10,00. a» sesleri) saat 10 da top-
lanılmalsı hakkında verilen önergeyi arkadaşımız 
geri alıyorlar, («saat 15,00 e» sesleri) Mutat ve 
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evvelce kararlaştırılan husus haricinde bir öner
ge bahis mevzuu olmadığına göre yarın... (A.P. 
sıralarından «önerge veriyoruz efendim* sesleri) 
Beyefendi, lütfedin o halde; çalbucak veriniz; rica 
ederim. Bir önerge verdiniz, önerge önümde 
duruyor, daha sonra vazgeçtiniz. Şimdi getiri-
yonsunuz, yarın 10,00 a talik edilmesi için başjka 
önerge veriyoruz, diyorsunuz. (Ekseriyet kalma
dı sesleri) 

Efendim, yarın saat 15,00 te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 24,00 

. . . > . . . >&< . . . < . . . 
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Gizli oturum tutanağının açıklanmasına karar verilmesi hakkındaki önergeye verilen 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHISAB 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Oüreli 

oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 380 

Kabul edenler : 165 
Reddedenler : 213 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 69 
Açık üyelikler : 1* 

[Kabul edenler] 

(Reddedilmiştir.) 

Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL' 
Cemal Yavuz 

BİTLİSİ 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mötin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurtelttin Ardıcoğlu 
Kemal 'Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Kanaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati1 Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursalöğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL1 

ismail Çataloğlu 
C. Sadık Kuıtlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 

A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit tHMer 

ÎZMlR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Cemal Hakin Selek 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yel/tekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ismail Arar 
Nihat Erim 

KONYA 
ihsan/ Kabadayı 
îsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
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Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

' MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yayeıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

Fuat Uluç 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfı Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermm Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğhı 

NİĞDE 
Ruhi Soyer • 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RÎZE 
Mazlıar Basa 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

Salâhattin Kılıç 
Bahattkı Uzunoğlu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasett'in Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELÎ 
Hasam Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Bohico Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri' Kodamanoğlu 
Celâl Sunigui' 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Reddedenler] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali öelâletıtin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağeıo$u 
Ali Rıza Çetiner 

Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç) 

Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK! 
Sadi Binay 

BİNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfeı* Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 

Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydü 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artug 
Hasan Değer 
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EDtRNE 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevııi Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angi 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali/ Köymen 

<GÜMÜŞANE 
Ali îbsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
A1 i İhsan Balım1 

Süleyman Demire! 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıcı 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 

Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya ö^derniv 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehrret Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetim 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay tan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Ka'aycı 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hami t Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Hamdi Mağdeıı 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

îlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman H^cıba^ğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Osman Turan. 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslilh Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suıngun 
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[ÇekinserlerJ 

ANKARA 
Ahmet Dallı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Turhan Dil igil 
Kasım Gülek 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Zühtü Pehlivanlı ( t Ü.) 
H. Turgut Toker 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BURSA 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIR» 
Mehmet Ali Arsan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Reeai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

[Oya katılmıyanlar] 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Kudı'et Bosuter 
1. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Ahmet Tahtakılıç (t.) 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Mustafa Uyar 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk önder 
Faruk Sükan (B.) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esaıt Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca (I.) 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlıı 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 

[Açık üyelikler] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

Haydar Özalp 
ORDU 

Feridun Cemal Erkin 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
ismail Sarıgöz 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 

URFA 
Cemal Güven 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

>>-e^< 
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Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının maddelerine geçilmesine dair önergeye verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay" 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSARİ 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oe1 âlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yıl
maz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı : 450 
Oy veren er : 336 

Kabul edenler : 197 
Reddedenler : 138 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 113 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Mustafa Rona 
AYDIN 

•Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kirbas.li 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kaşım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

Ahmet Türkel 
ÇANAKKALE 

Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
ihsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Bayd'l 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydm Turgut Artuç 

EDİRNE 
Ilhami Erıtem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçjek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustaf aoğlu 
Cevat önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi öztürk 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşk Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Er'kmen 
ALtf Köymen 

GÜMÜŞANE 
rfabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Alî ihsan Bahm 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
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1. Hakkı Tekinel I 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

fZMlR 
Şükrü Akkan j 
Mehmet Ali Ay taş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
AJbbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh | 
Ahmet Şevket Bohça I 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Fcyya/ Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Orhan Türkkan | 

ADANA I 
Mahmut Bozdoğan 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 
Kema1 Sprıibrahimoğlu 
Bekir Tün&y 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 
Muzaffer özdağ ' 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Süleyman Çağ1 ar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Şak: r 
Nahit Yenişeh rlioğlu 

MARAŞ 
Veysd Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

İ. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Ilyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 

ARTVİN 
Turgut Altınkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
ismail Se'çuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Haindi Mağden 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA • 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Jevki Yücel 

SÜRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

enlerj 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI] 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Nejdet Yücer 

DENtZLl 
Muzaffer Karan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedı ettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ta^ât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
MieT.in Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
B'eyzi Knlfnp-il 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurteıttin Ardıçoğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Kamca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Hayrı Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

[Redde< 
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GÎRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
İsmail Çataloğ^u 
C. Sadik Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgil; 
Orhan Erkanh 
A. Coşkun Kırca 
Reşit Ülker 

ÎZMÎB 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onar* 

KOCAELİ 
İsmail Arar 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan1 Kabadayı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seydt Faruk önder 
Fakih özfaklh 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya «. 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Rnşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Vefifc Pirincçioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güley 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
î'lyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SlNOP 
H ;lmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

URFA 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd*nç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Çekinser] 

ERZURUM 
Nihat Diler 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Turhan Dilligil 
ibrahim Tekin (B.) 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Osman Bölükbagı 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
Hasan Tez 
Ahmet üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BURSA 
ibrahim öktem 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

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

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Reeai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Kemal Satı? 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çeliıkkan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Ali Fuat Başgil , 
Perruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahmam Şeref Lâç 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuaçl Sirmen • 
Ahmet Tahtakılıç (t.) 

IZMlR 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KAFS 
Sevinç Düşünsel 

Muzaffer Şamiloğlu 
KASTAMONU 

Sabrı Keskin 
KAYSERİ 

Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KONYA 
Selçuk Aytan 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca (t.) 
Seyf Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
A r f Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

Kemal Şensoy 
RlZE 

ismail Sarıgöz 
SAKARYA 

Kadri Eroğaın 
SAMSUN 

Ali Fuat Alişan (B.) 
Salâhattin Kılıç 

SÎIRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS " 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCEH 
Kenan Aral 

URFA 
Cemal Güven 

VAN 
Muhlis Görentaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Neşet Tanrıdağ 

[Açık üyelikler] 

Hatay 1 

Yekûn 1 
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Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına verilen oylann sonucu 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topa1 oğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
AM Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kema1 Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Hayrettin T. Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 229 

Kabul edenler : 194 
Reddedenler : 35 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 220 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

4YDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat ozanda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİB 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaçj 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK! 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
M. Ömer öztürkmlen 

Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Nazmı özoğııl 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçfek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Muıstafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adslı 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım) 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Ankân 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusoy 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMlR 
Şükrü Akkan 

145 



M. Meclisi B : 29 28 . 12 . 1965 O : 2 

Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamottin Gümüşpala 
Ali Abdülsettar îksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Ali Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

ADANA 
Ali Karcı 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Emin Paksüt 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Feyzi Kalfagil 
Türkân Seçkin 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaett'in İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 

. Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüs°yin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 

ESKİŞEHİR 
Gıyasettin Kamca 
Adnan Şenyurt 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Coşkun Kırca 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 

KARS 
Âdil Kurtel 

KAYSERİ 
Turan Feyzioğlu 

önol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kaclıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Haindi Mağden 

RİZI-Î 
Erol Yılmaz Akçal 
Covat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafottin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar 

KONYA 
Hisara Kabadayı 

MALATYA 
Şaban Erik 

MARAŞ 
Vcfik Pirineçioğlu 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SIVA? 
Tevfik Koraltan 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demr 

TOKAT 
Mithat Çavdaroğlu 
Osman HacıbaLoğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

i UŞAK 
I Orhan Dengiz 

M. Fahri Uğrasızoğlu 
YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 
ZONGULDAK 

| Ta1 ât Asal 
! Salih Ekmel Çctiner 

Cahit Karakaş 
! Sadık Tekin Müftüoğlu 
I Kemal Doğan Sungun 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodauıanoğ'.u 
Celâl Suınıgur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kırikoğlu 

[Reddedenler] 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Zühtü Pehlivanlı (1. Ü.) 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Refet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BlNGÖfl 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİSİ 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fotini Çelikbag 

BURSA 
Sadrettin Çanga (1. Ü.) 
İbrahim öktem 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 

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

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Âtıl' Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nmteittin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Komal Satı? 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali Ilışan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Kudı'et Bosuter 
Ali Cüceoğhı 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali îhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Budak Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

IÇEIı 
Kemal Ataman 
İsmail Çâtaloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahma/n Şeref Lâç 
Orhan Seyfettin Orhon 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

Ahmet Tahtakılıç ( t ) 
IZMIR 

İhsan Gürsan (B.) 
Cemal Haıkkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Muzaffer ^amiloğlu 
Osman Yeltefkin 

KASTAMONU 
Adü Aydın 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılan! ıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cıımalıoğlü 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfaklh 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuç 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağa oğlu 
Sami Rinicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
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MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDlN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca (t.) 
tzzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDB 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhî Soyer 
Oğuademir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RÎZB 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
A. Fuat Alişan (B.) 
Kâmran Evliyaoğlu 
îiyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

StîRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

«..•«. 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğru 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Ferit Turan 

Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral. 
Hasaın Ünl'ü 

URFA 
Aıtalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran> 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven' 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğanı 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ZONGULDAK 
Fevzi Fıraıt 
Kenan Esengin 

[Açık üyelikler] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

*>*<{ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
29. BİRLEŞİM 

28 . 12 . 1965 Salı 
Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-

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

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
Genel Kurul toplantı saatlerinin yeniden dü
zenlenmesi hakkındaki önergeleri (4/22, 4/23) 

3. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
4 arkadaşının, 15 Haziran 1964 günlü 105 nci 
Birleşimdeki gizli oturum tutanaklarının neş
rine karar verilmesine dair önergesi. (4/24) 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. —• Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıb

rıs dâvası için son alman karar karşısında, 
Millet Meclisinin aydınlanmasına ve millî men
faatlere uygun tedbirlerin ortaya konmasına 
imkân vermek üzere Kıbrıs konusunda bi? g-enel 
görüşme açılmasına dair C. H. F. Grupu adına 
verilen önerge ile Türk umumi efkârının Kıbrıs 
dâvasının geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış 
olan merhale ve sebepleri hakkında bilgi sahibi 
olabilmesini ve milletvekillerinin düşünce ve 
kanaatlerini ifade edebilmelerini teminen bir 
genel görüşme açılmasına dair A. F. Grupu 
adına verilen önerge. (8/1, 8/2) 

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

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

4. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'ın, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

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

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

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

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

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

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 



11. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması ica-
beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) 

12. — Ankara Milletvekili Ahmet uallı'nuı 
telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edile
memesi sebebine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/58) 

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

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

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

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

17. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
kıptilerin, Devlete ait bir arazide, mesken sahi
bi kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair imar ve İskân ve İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/63) 

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

19. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/65) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni cezaevi inşaatının ne zaman 
biteceğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/60) 

21. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
köy yollarının bir an evvel bitirilmesi için mal
zeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Barbakandan sözlü sorusu (6/67) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
halen Avrupa ve Amerika'da Devlet ve kendi 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
Millî Eğitim Ba.kamndan söslü sorusu (6/68) 

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

24. — 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) 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

37. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve iktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 

kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/8G) 

38. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Sa
raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile
rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/84) 

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

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

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

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

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

44. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 



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

46. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın; Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânlarını götürmek 
için ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi 
bir eğitim kurumunun açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/92) 

47. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in; Tunçbilek Termik Santraline yapılan 
ilâve santralin halen niçin işletmeye açılmadığı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/93) 

48. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, Garp Linyitleri İşletmesi Değirmisaz 
bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
mesi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde isti
fade edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/94) 

49. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Erzurum'da aile başına kaç ton kok kömü
rü verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

50. — 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) 

51. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/97) 

52. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
17 . 2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun tatbikatın
da aksaklıklar olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/98) 

4 — 
I 53. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, An

kara'da mevcut Vakıf iş Hanının nasıl bir pro
sedür içerisinde icara verildiğine ve mevcut bi
naların tahliyesiyle resmî sektöre tahsis edilip 
edilemiyeceği hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/99) 

54. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, Türkiye ile Suriye arasındaki Pasavan ve 
iyi Komşuluk andlaşmalarının tatbikiyle Suri
ye hudutlarında kaçakçılık yapıldığına inanılıp 
inanılmadığma dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/100) 

55. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'm, 
Kara Kuvvetleri Kumandanının, Millî Savun
ma Bakanına göndermiş olduğu yazının tam 
metninin ne olduğuna dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/101) 

56. — istanbul 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) 

57. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/103) 

58. — 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) 

59. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes-
bit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/105) 

60. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö
yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair İçişleri Bakanın-

I dan sözlü sorusu (6/106) 



70. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
izmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1İ6) 

61. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

72. — 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) 

73. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için iş 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) 

74. — 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) 

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Islahı Hayvanat Kananunun 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 Millet Mec
lisi Tarım 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. sayıları : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
• İŞLER 

X I . —1965 Kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları. (1/59) (S. Sayısı : 2) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1965] 

X 2. — Gelir Vergisi Kanununun değ'şik 
geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (1/73) S. 
Sayısı : 3 ve 3 e ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1965] 



Dönem : 2 
Toplantı : 1 İ L L E T M E C L ISI S. Sayısı : 3 e ek 

Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa* 

rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/73) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/73 
Karar No. : 3 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

27 . 12 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza verilen Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı tekrar görüşülmüş, müddetin iki yıl olarak kalmasının 
muvafık bulunduğuna karar verilmiştir. 

Arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Bolu 
İT /. Cop 

Giresun 
K. Dosuier 

İzmir 
Aslına muhalifim. 

M. Uyar 

Rize 
E. Y. Akçal 

Başkan V. 
Erzincan 

H. Atabeyli 
îmzada bulunamadı. 

Bursa 
A. Türkel 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Kayseri 
F. Koksal 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Denizli 
F. Avcı 

İstanbul 
Esasına muhalifim. 

S. Aren 

Kütahya 
M. Erez 

Trabzon 
E. Dikmen 

Kâtip 
Eskişehir 

G. Sakarya 

Edirne 
/. Ertem 

İstanbul 
Esasına muhalifim, 

0. Erkanlı 

Niğde 
H. Özalp 




