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1. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Ramazan Bayramı dolayı-
siyle pancar üreticisine, paralarına karşı
lık avans verilmesi hakkında demeci 701:702 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3/810) 702 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanının öğretmen ve öğretmen kuruluş
larına karşı olan tutum ve davranışlarını 
tesbit etmek ve öğretmenler arasındaki 
huzursuzluğu gidermek amaciyle bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/27) 702:703 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎRLER 703 
1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişildik yapılması hakkında 

Sayfa 
8ayfa 

kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Seiatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/410, Cumhu
riyet Senatosu 1/829) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 451) 703,750:753 

2. — 1967 yık Bütço Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hak-. 
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/411, Cumhuriyet Senatosu 1/830) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 452) 703,754:757 

3. — 1967 Genel Bütçesi ödenekle
rinden bir kısmının Ege Üniversitesi büt
çesine aktarılmasına yetki verilmesine 
dair kanun tasarısı ve Büt^e Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/415, Cumhuriyet Senatosu 1/831) (M\\-
let Meclis'- S. Sayısı : 453) 703,758:761 

4. — 1967 Bütçe kanununa bao-lı cet
vellerde değişiklik yapılması hakfnnda 
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kamın tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/425, 
Cumhuriyet Senatosu 1/332) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 454) 703,762:765 

5. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları teskereleri (Millet 
Meclisi 1/407, Cumhuriyet Senatosu 
1/823) (Millet Meclisi S. Sayısı : 455) 703: 

.705,766:769 
6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı 
Kanunla deriştirilen 1076 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair 
ek kanun teklifi ile Mardin Milletvekili 
Rifat Baykal ve 3 ardasının, 1963 ders 
yılında Harb Okulu öğrencilerinden okul
dan ihracolımanlann askerlik mükellefi
yetlerini düzenliyen kanun teklifine dair 
Cumhuryet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yamlan 
d.e*HMikler hakkında Millet M°clisi 
Millî ^a,nmnıa Ko^ır-yonu rakoru. 'Mil
let Meclisi 2/2. 2/66: Cumhuriyet Sena
tosu 2/209) (M'Uet Meclisi S. Sayısı : 22 
ye 3 ncü ek; Cumhur yet Senatosu S. Sa
yısı : 942) 705:711 

7. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
41 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

Sayfa 
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı teskeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Millî Savunma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/110; 
Cumhuriyet Senatosu 1/742) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 94 © 1 nci ek; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 918) 711:714 

•8. — Balıkesir Milletvekili Adnan 
Akın ve Kocaeli M'lletvekili Şevket Usta-
oğlu'nun, . 508 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (2/400) 
(S. Sayısı : 311 ve 311 e ek) 714:723 

9. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisvon-
ları raporları. (1/426) (S. Sayısı: 457) 723: 

741,770:773 
10. — Kayseri Milletvekili Atıf Ha-

cıpaşaoğlu ve 13 arkadaşının, Rulet, tüt, 
lângırt ve benzeri oyun alet ve makina-
lan hıkkmda kanun teklifi ile Hakkâri 
M'übtveldli Ali Karahan, Cumhuriyet Se
natosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali 
Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve içişleri, Turztn ve Tanıt
ma, Adalet ve Millî Eğitim komisyon
ları raporları (2/301, 2/173, 2/178, 2/180) 
(S. Sayısı : 307 ye t nci ek) 741:749 
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1. — CSÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

BlRlNCÎ OTURUM ' " T 
Aydın Milletv&üi Reşat Özarda'nm, meyva | 

ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucuza sa-
tmalınan ürünlerin halka ne suretle çok paha
lıya satıldığı konusunu incelemek ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime on dakika ara verildi. 
ÎKÎNCt OTURUM 

Meclis araştırması önergesi üzerinde bir sü
re daha görüşüldü. 

Önceden alman karar gereğince Meclis araş
tırması ve genel görüşmeler için ayrılan zama
nın' dolduğu, sözlü sorulara geçileceği bildi
rildi. 

Kars Milletvekili Muzaffer Şanrloğlu'nun, 
Türk - Rus sınırındaki hudut karakol binaları 
ile gözetleme kulelerinin, büyük milletimizin 
şanına yaraşır şekilde inşasının hangi yıl ger
çekleşebileceğine da^r sorusuna, Millî Savunma 
Bakam Ahmet Topalo^rlu ve, 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Us^ner'in, 
Trabzon ilinde balıkçılımın inkişafı iir.n alman 
ve alınacak olan tedbirlerin neler olduğuna 

dair sorusuna da Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kel cevap verdler. 

306 sayılı soru, soru sahibinin, 333 ve 335 
sayılı sorular da, ilgili Bakanların Genel Ku
rulda hazır bulunmamaları sebebiyle gelecek 
soru gününe bırakıldı. 

Kars Milletvekili Âdil Kürtçün, halen yur
dumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğuna 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
olan sözlü sorusunu yazılı soruya çevirdiğine, 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Fatsa Li
sesinin öğretmen ihtiyacına dair M llî Eğitim 
Bakanından olan sözlü sorusunu da geri aldı
ğına, 

Dair talepleri bulunduğu, gereğinin yapıla
cağı bildirildi. 

.22 .12 .1967 Cuma günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

N. Ok 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

M. Akalın 

Kâtip 
Sivas 

T. Eoraltan 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Ankara Milletvekili İbrani'n Sıtkı Ha-

tipoğlu'nun, Etnografya müzesi önünde] ci Ata
türk anıtının onarılmasına dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/679) 

Yazılı sorular 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkinin, 

tik ve ortaokul öğretmenlerinin ödeneklerine 
dair yazılı soru önerges', Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/596) 

2. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı 

Ahmetbey Belediyesinde ortaokul açılmasına 
dair yazılı soru önergesi, M llî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/597) 

3. — Burdur Blilletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Orta - Doğu Teknik Üniversitesindeki boy
kot olayına dair yapılı soru önergesi, M llî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/598) 

4. — Zonguldrfı Milletvekili Konan Esen-
gin'in, Kıbrıs olaylarına ve bu konudaki tutum 
ve davranışlara dair yazılı soru önergesi, Dışiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/599) 
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GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadro

ları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı (1/452) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

TEKLİFLER 
2. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve iki 

arkadaşının, 212 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin tadili hakkında kanun teklifi (2/597) 
(Adalet ve Çalışma Komisyonuna) 

3. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, 7 . 7 . 1939 tarihli 3704 sayılı Kanu
nun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna 5 madde efelenmesine dair ka
nun teklifi (2/598) (Millî Eğitim ve Plân Ko
misyonlarına) 

4. — Konya Milletvekili Faruk Önder ve iki 
arkadaşının, 21 Mayıs suçlularının affı hak
kında kanun teklifi (Adalet Komisyonuna) 

5. — Konya Milletvekili S. Faruk Önder'in, 
malûl olan Kıbrıs mücahitlerine maluliyet, şe
hit düşenlerin ailelerine şehit maaşı bağlanma
sı hakkında kanun teklifi (2/690) (Dışişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonları
na) 

6. — Konya Milletvekili S. Faruk Önder'
in, milletlerarası andlaşmalarm yapılması, yü
rürlüğü ve yayınlanmasiyle bâzı andlaşmalarm 
yapılması için Bakanlar Kuruluna yetM ve
rilmesi hakkındaki 31 Mayıs 1963 tarih ve 2244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 3 numaralı 
bendinin yürürlükten kaldırılmasını ve 2 nci 
maddesiyle 3 ncü maddesine birer fıkra ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/601) (Dışişleri ve Anayasa komisyon
larına) 

TEZKERE 
7. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 büt

çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/815) (Sayıştay Komisyonuna) 

RAPORLAR 
8. — Türk Parası Kıymetini Koruma hak

kındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Tica

ret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/422) (Gündeme) (S. Sayjsı : 458) 

9. — 3017 sayılı Sıhhat v£ İçtimai Muavenet 
Vekâleti Teşkilât ve Meıhurin Kanununun 
24 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu ka
nunun ekleri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı 
kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair kanuni tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (1/416) (Gündeme) (S.j Sayısı : 456) 

10. — Avukatlık kanunu! tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibfahimoğlu ve 7 ar
kadaşı, Konya Milletvekili) Fakih Özfakih ve 
21 arkadaşı ve Eskişehir i Milletvekili İsmet 
Ang> ve 2 arkadaşının avukatlık kanunu tek
lifleri ile Çalışma ve Adalejt komisyonlarından 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) (Gündeme) (S. Sa
yısı : ı3'24»vo 3l24 e 1 nıei ek) 

11. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğ^u ve 23 arkadaşı
nın, Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Mil
letvekili Kasım önadım'm, Kooperatifler kanunu 
teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) (Günde
me) (S. Sayısı : 351 ve 351 <e 1 nci ek) 

12. — Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurları Kanununda ve 4862 sa
yılı Kanuna baq-lı (1) sayılı cetvelde derişiklik 
yamlm.a<nna dair kanun tasarısı ve Saflık ve 
Sosyal. Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (l/40<n ' Gündeme) (S. Sayısı : 459) 

13. — Devlet Memurlarj Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
ba^lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İç
işleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/269) (Gündeme) (S. 
sayısı : 460) 

14. — Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 
14 arkadaşının, nafaka alacaklarının yabancı 
memleketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tek
lifi ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları 
raporu. (2/51) (Gündeme) (S. Sayısı 461) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Mustafa Akalın (Afyon Karahisar), Tevfik Koraltan (Sivas) 
• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mevcut
tur. 

Müzakereye başlamadan evvel arkadaşla
rımdan önemli bir ricam var. Bugünkü günde
mimizde çok önemli ve günlük hayata müessir 
açık oylamalar vardır. Şayet bugünkü açık oy-

1. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
TJzun'un, Ramazan Bayramı dolayısiyle pancar 
üreticisine, paralarına kargılık avans verilmesi 
hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun; 
gündeme geçmeden evvel Ramazan Bayramın
da pancar çiftçisinin müztar durumdan kurtu
labilmesi için pancar paralarına karşılık avans 
verilmesi hususunda Hükümeti uyaracaksınız. 
Beş dakikayı geçmemek üzere kısa beyanda bu
lunacaksınız. Buyurun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün gün
dem dışı söz alarak zamanınızı işgal ettiğim 
için üzgünüm, fakat durumu da Yüksek Mec
lise ve Hükümete duyurmakta fayda görüyo
rum. 

On gün sonra yeni yıl ile birlikte Rama
zan Bayramı gelmektedir. Bayrama bu kadar 
az bir zaman kalmasına rağmen Trakya'daki 
köylü vatandaşlar pancar paralarını alamadık
ları için sıkıntı içerisindedirler. Bu pancar 
çiftçisi malını Devletin fabrikasına teslim et
miş, bugün Devletten alacaklı durumdadırlar. 
Bütün yaz çoluğuyle çocuğuyle çalışmış, di-

lamalarda gerekli oy çoğunluğu sağlanamazsa 
üç - dört kanun tasarısı ve teklifi kanunlaşa-
mıyacaktır. Çünkü elimizde bulunan bâzı ka
nun teklifleri bugün açık oya sunulacak, şayet 
gerekli oyu sağlarsa o zaman kanunlacaktır. 

Bu arada Bekçiler Kanunu ile ilgili çok kısa 
bir müzakere mevcuttur, o müzakerenin hita
mında o da açık oylamaya sunulacaktır. Bu 
yönden arkadaşlarımın behemahal açık oylama
da oylannı kullanmalarını önemle rica ederim. 

dinmiş, şimdi de kışın bu soğuğunda pancarını 
fabrikaya teslim etmiş olmasına rağmen parası
nı alamamanın üzüntüsü ve sıkıntısı içerisinde
dirler. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'de 
samanın kilosu 25 kuruşa satılırken, pancarın 
kilosu Devlet tarafından 14 kuruşa alınmakta
dır. 14 kuruşa alınan bu pancarın ne kadar güç
lüklerle meydana geldiğini anlatacak değilim. 
Yalnız sizlere şunu arz etmekte fayda görüyo
rum:. Pancar çiftçisi bugün borçludur, sıkın
tı içerisindedir, önümüzdeki bayram günü için 
çoluk çocuğuna giyecek elbise alacak parası 
yoktur. Bu namuslu köylü vatandaşlarımızı 
daha kötü durumlara düşürmemek için bu Dev
letin fabrikasına teslim etmiş olduğu pancar-
nm parasını veriniz ki, bu vatandaşlar 14 ku
ruşluk pancarını tefecilere 7 kuruştan satmak 
mecburiyetinde kalmasınlar. Sayın Hükümet
ten, bu durumu göz önüne alarak acele tedbir 
almasını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimiz Tür
kiye'deki memurların bayram ve yılbaşlarmı 
iyi geçirmeleri, para sıkıntısı çekmemeleri için 
maaşlarını 29 Aralıkta vermeyi kararlaştırmış 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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olması memurlar arasında sevinçle karşılanmış
tır. Sayın Hükümet Türkiye'deki mevcut me-
murlann nasıl bayramını iyi geçirmesini dü
şünmüş ise acaba Trakya'da pancarını teslim 
etmiş köylü ve çiftçi vatandaşın alacağı olan 
pancar parasını vermeyi düşünmüş müdür? Bu 
hususta alınmış bir kararları var mıdır? Yoksa 
böyle bir karar almayı düşünmekte midirler, il
gili bakanlık açıklarsa memnun olurum. Saygı
larımla. 

2. •—• Sayın üyelerden bâzılarım izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/816) 

BAŞKAN — iki milletvekili arkadaşımıza 
isin verilmesine mütedair Başkanlık Divanı su
nuşunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanınca uy
gun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Milet Meclisi Başkam 
Fernıh Bozbeyli 

Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş, 15 ^n. has
talığına binaen, 11 . 12 . 1967 tarihinden iti
baren,. 

Balıkesir Milletvekili Adnan Akın, 10 gün 
hastalığına binaen, 18 . 12 . 1967 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

«Niğde Milletvekili Yaşar Arıbaş, 15 gün 
hastalığına binaen, 11 . 12 . 1967 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Balıkesir Milletvekili Adnan Akın, 10 gün 
hastalığına binaen, 18 . 12 . 1967 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının öğ
retmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı olan 
tutum ve davranışlarını tesbit etmek ve öğret
menler arasındaki huzursuzluğu gidermek ama-
ciyle bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/27) 

22 . 12 . 1967 0 : 1 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal, Samsun Milletvekili Yaşar Akal, Si
vas Milletvekili Nasuh Nazif Arslan, Aydın Mil
letvekili Mustafa Kemal Yılmaz, Muş Milletve
kili Nermin Neftçi, Afyon Milletvekili Murat 
öner, Muğla Milletvekili Seyfi Sadi Pencap, 
Edirne Milletvekili Türkân Seçkin, Artvin Mil
letvekili Turgut Altunkaya ve Kırklareli Mil
letvekili Hasan Tahsin Uzun tarafından imza
lanmış bir Meclis araştırma önergesi var, onu 
okutacağım, önergeyi okutmadan evvel arka
daşlarımdan tekrar rica edeceğim; bugünkü ya
pılan açık oylamalarda behemahal oylarını kul
lansınlar. Rica ediyorum. 

Ankara 12 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Son aylarda ve özellikle son günlerde Tür

kiye öğretmenler Sendikası ile Türkiye öğret
men Dernekleri Millî Federasyonuna bağlı yö
neticiler, sendika liderleri ve üyeler üzerinde 
korkunç bir tedhiş politikası uygulanmaktadır. 
Bâzılan kış demeden uzak Doğu illerine nakle
dilmekte, basılan Bakanlık emrine alınmakta, 
bâzılarının da görevleri değiştirilmektedir. 

iki yıldan beri âdeta A. P. iktidarının Millî 
Eğitim bakanları öğretmen örgütlerine cephe 
almış görülmektedirler. Bugün görünen odur 
ki, öğretmen sürülmekte, tedirgin edilmekte, ço
luk çocuğunun ekmeğiyle oynanmaktadır. Bu 
ülkücü öğretmenler, görevlerinin anlamını iyi 
bildiği ve Anayasamızın kendilerine tanıdığı sen
dika ve dernek kurma hakkını bilinçle kullan
dığı için Millî Eğitim bakanlan tarafından po
litika ile damgalanmaktadırlar. Esasında Türk 
öğretmeninin görev ve sorumluluğunu, Türk 
Millî Eğitiminin amaçlan, müfredat program
ları, eğitimle ilgili mevzuat açık seçik tesbit 
etmiş bulunmaktadır. Ve ayrıca sendikal ve 
derneksel çabalarını ve örgütlenme davranış
larını da Aanyasamız ve kanunlanmız himayesi 
altına almıştır. Millî Eğitim Bakanının anlayı-
"iyle, öğretmenlerin örgütlenme ve görev eylem
leri arasında açık bir çelişme görülmektedir. 
Millî Eğitim Bakanı, Türk Millî Eğitiminin 
amaçlannm, müfredat programlannm öğretmen
ler tarafından uygulanmasını istememekte ve ne 
olduğunu bilmemekte, ya da öğretmenlerimizin 
Türk Millî Eğitiminin amaçlannm görev olarak 
uygulanmasından korkulmaktadır. 
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Türkiye öğretmen dernekleri Millî Federas
yonunun ve Türkiye öğretmenler Sendikasının 
yöneticileri ve üyeleri gerçekte kendilerine müf
redat programları, amaçları ve yasalarca veril
miş olan hakları kullanmaktadırlar. Bu hakları, 
görevleri kullandıkları ve kendilerini sorumlu 
saydıkları anda politika yapıyorlar diye ceza
landırılmaktadırlar. Yüzlerce cezalandırılma
nın yanında son olarak da Türkiye öğretmenler 
Sendikası Genel Başkanı Bakanlık emrine alın
mıştır. 

Bütün bu konudaki ilişki ve sorumların ay
dınlığa çıkması, Türk Millî Eğitiminin amaçları 
karşısında öğretmenlerin görevlerinin ne oldu
ğunun bilinmesi; yaratılmış bulunan öğretmen 
ailesindeki huzursuzluğun giderilmesi, tedbirle
rinin ne olduğunun öğrenilmesi; Millî Eğitim 
Bakanlığının bu konudaki uygulamalarının han

gi esaslara ve gereklere dayandığının ortaya 
çıkması için Anayasamızın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis araştırması açılmasını saygı
larımızla arz ve teklif ederiz. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 
Nasur Nazif Arslan 
Sivas Milletvekili 

Nermin Neftçi 
Muş Milletvekili 

Seyfi Sadi Pencap 
Muğla Milletvekili 
Turgut Altunkaya 
Artvin Milletvekili 

Yaşar Akal 
Samsun Milletvekili 

Mustafa Kemel Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Murat Öner 
Afyon K. Milletvekili 

Türkân Seçkin 
Edirne Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun 

Kırklareli Milletvekili 

BAŞKAN — Meclis gündeminin Meclis araş-
tırmasiyle ilgili bölümüne ithal edilmiştir. 11e-
riki müzakerede dikat nazara alınacaktır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişildik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/410, Cumhuriyeti Senatosu 1/829) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 451) 

BAŞKAN — Geçen birleşim yapılan açık oy
lamasında oy çoğunluğu bulunmadığı için bu 
kere tekrar oylanacaktır. 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyeti Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/411, Cumhuriyeti Senatosu 1/830) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 452) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının geçenki bir
leşiminde yapılan oylamasında gerekli oy ço
ğunluğu sağlanamadığı cihetle bu kero tekrar 
edilecektir. 

3. — 1967 Genel Bütçesi ödeneklreinden bir 
kısmının Ege Üniversitesi Bütçesine aktarıl
masına yetki verilmesine dair kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyeti Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/415, - Cumhuriyet Senatosu 1/831) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 453) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının yapılacak 
açık oylaması vardır. 

Geçen birleşim oy çoğunluğu sağlanamamış
tır. Bu defa yeniden icra edilecektir. 

4. — 1967 Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/425, 
Cumhuriyet Senatosu 1/832) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 454) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde gerekli oy ço
ğunluğu sağlanamadığı için bu birleşim yeni
den icra edilecektir. 

Müsaade ederseniz bu dört açık oylamayı 
birlikte icra ettireceğim. Muvafık mı? («Muva
fık» sesleri) Oy kuponlarını gezdiriniz. Oy ku
paları üzerinde hangi tasarıya aidolduğu ya
zılıdır. Arkadaşlarımız ona göre oylarını kul
lanacaklar. 

5. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/407; Cumhuriyeti Senatosu 
1/828) (Millet Meclisi S. Sayısı : 455) 
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BAŞKAN — Kanun tasarıları üzerindeki 
müzakereye geçen birleşim kaldığımız yerde: 
devam ediyoruz. Bu kanun tasarısının da hemer 
biraz sonra açık oylaması yapılabilecektir. Bu 
cihetle arkadaşlarımın dikkatini celbederim. 
Kanun Bekçiler Kanunu ile ilgili mahiyettedir. 
O sebeple müzakereye devam ediyoruz. «Son 
söz milletvekilinindir» hükmüne göre söz sırası 
Sayın Reşit Ülker'de kalmıştı. Buyurun Sayın 
Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, bir kanunla bekçi paraları halktan 
kaldırılmış ve genel bütçeye dâhil edilmiştir. 
Bu kanun ile de bu evvelki kanunun hükmü icra 
edilecek ve 61 000 000 lira 16 000 civarında olan 
bekçilerin parası olarak il bütçelerine gönderile
cektir. 

Bendeniz evvelce konuşmuştum, onu tekrar 
edecek değilim. Yalnız bunun geciktiğini ifade 
etmiştim, bu yüzden bekçilerin aylardan beri 
maaşlarını doğru dürüst alamadıklarını ifade et
miştim, gecikmelerle aldıklarını ifade etmiştim. 

Bu bekçi hizmetlerinin de emniyet ve asayi-
şiyle doğrudan doğruya ilgili bulunması sebe
biyle memleketin emniyet ve asayişine bu işin, 
bu gecikmenin tesir ettiğini ifade etmiştim. Sa
yın Bakan cevap verirken buyurdular ki, «şu 
anda bekçi parasını almıyan hiçbir bekçi yok
tur». Bendeniz not ettim. Ben bir mektup oku
muştum. Bu mektubun elimize varış tarihi 5 
Aralıktı. Almadıklarını, çoluk çocu]k mağdur 
durumda olduklarını ifade ediyordu. Gazete ko
leksiyonlarından da not almışım, 12 . 12 . 1967 
tarihinde Sabah gazetesinde üç aydır maaş ala-
mıyan Diyarbakır bekçileri diye bir yazı vardı. 
Demek ki, Sayın Bakan burada ifade buyuru
yorlar, aldılar diye, bundan memnunluk duya
rız, fakat bunların bu paralan geç almış olma
ları keyfiyetini ortadan kaldırmaz ve bundan 
böyle de bu gibi kanunlar çıkarıldığı zaman ge
rekli kanunu da beraber getirmeli ve hizmeti 
aksatmamalıdır. Bu bakımdan kanun getirilme
si mümkündü. Bu noktayı ifade etmek istiyo
rum. 

Elbette ki, bekçiler paralarını almışlarsa biz 
de bundan memnun oluruz. 

Arkadaşlar, Sayın Bakana bendeniz telgraf 
çekmiştim, bendenizin de bir miktar param bek
çi paralan için telgraf çekmekle gitmişti. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Tasannm maddelerine geçilme
di hususunu oylannıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Söz iste
miştim efendim. 

BAŞKAN — G-eçen birleşim vazgeçildiği be
yan edildi. O bakımdan dikkat nazara almadım. 
Mamafih kanunun tümü üzerinde verebiliriz 
Sayın Solmazer. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin İçişleri Bakanlığı kısmı
nın 34.000 nci (Malî transferler) bölümünde 
(772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair 920 sayılı Kanu
nun gerektirdiği giderler) adı ile yeniden açı
lan 34.360 nci maddeye 61 115 000 lira olağanüs
tü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isti-
yenler?,.. Yok. Maddeyi okunan ve yazılan şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyenler?.. 
Lehte, Sayın Solmazer buyurun. Kısa, İçtüzü
ğün 137 nci maddesi muhtevasına göre... 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bir zabıta ve kolluk 
görevini ifa etmekte olan çarşı ve mahalle bek
çilerinin ücretlerini Devlet üzerine almak sure
tiyle şehirde yaşıyan vatandaşlara bir sosyal 
hizmeti daha götürmüştür. Bundan memnunluk 
duymamak elden gelmez. Bir meseleyi, bu ka
nunun çıkması sebebiyle Hükümetin dikkat na
zarına arz etmek isterim. Bu sosyal hizmet şe
hirli vatandaşın ayağına götürülürken, böyle 
bir sosyal emniyet hizmetinin köylü vatandaşın 
da ayağına götürülmesini dileriz, 
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Birçok bekçi vatandaşımızın bu beş aylık sü-
Y\. içinde, bâzı arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, 
büyük sıkıntılar çektiği bir gerçektir. Her ne 
kadar geçen celse Sayın Devlet Bakanı «böyle 
bir şey yoktur» demişse de gezdiğimiz yerlerde 
böyle hâdiseler vukubulmuştur. Bundan sonraki 
temennimiz bu gibi yeni hizmetler ihdas edilir
ken, Devlet üzerine alırken bunun öngördüğü 
bütçe karşılığını ve buna ait teklifi de Büyük 
Meclise getirirse bu gibi aksaklıklar ve şikâyet
ler olmaz. Biz Güven Partisi olarak bu kanuna 
müspet oy vereceğimizi arz ederiz. 

BAŞKAN — Kanun, tümü itibariyle açık oy
lamaya tâbidir. Beş numaralı oy kupası gezdiri-
lecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisin daha 
önce almış olduğu karar gereğince bir saat süre 
içinde görüşülmesi gereken bâzı kanunları Yüce 
Heyetinize arz ediyorum. Bu sunacağım konu
lar üzerinde her biri için sırası geldikçe ayrıca 
öncelik karan alınacaktır. Gündemin buna göre 
Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler bö
lümünde yer almış bulunan ikinci sırasında 
mevcut 22 ye 3 ncü ek, üçüncü sırasında mev
cut 94 e 1 nci ek, dördüncü sırasında mevcut 158 
e 1 nci ek kaydına havi raporlar görüşülecek
tir. 

6'. —- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 pıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi ile 
Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşı-. 
nm, 1963 ders yılında Harb Okulu öğrencilerin
den okuldan ihraç olunanların askerlik mükelle
fiyetlerini düzenliyen kanun teklifine dair Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 2/2, 2/66; Cumhuriyet 
Senatosu 2/209) 2/209) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 22 ye 3 ncü ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 942) (1) 

BAŞKAN'— Bu teklifin öncelikle görüşül
mesine mütedair önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler arasında 3 ncü sırada bulunan Cum-

(1) 22 ye 3 ncü ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 
4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla değiştirilen 
1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra 
eklenmesine dair ek kanun teklifi ile Mardin 
Milletvekili Rifat Baykal ve 3 arkadaşının 1963 
ders yılında Blarb Okulu öğrencilerinden okul
dan ihraç olunanların askerlik mükellefiyetleri
ni düzenliyen kanun tekliflerinin Genel Kurul
da öncelikle görüşülmesi için gereğini saygıla
rımla arz ederim. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
izmir 

Mehmet Ali Aytaş 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesine müte
dair önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler...- Etmiyenler... Kabul edilmiştir, öncelikle 
görüşülecektir. 

Şimdi bu hususta düzenlenmiş raporu okutu
yorum. 

(Millî Savunma Komisyonunun raporu okun
du.) 

BAŞKAN — Şimdi Millî Savunma Komisyo
nunun değiştirişini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kaplan ve 
4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla değiştirilen 
1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fi|kra 

eklenmesine dair Kanun 
Madde 1. — Cumhuriyet Senatosunca yapı

lan değişiklik benimsenmemiştir. 
BAŞKAN — Sayın irfan Solmazer, buyu

run. Komisyonun vermiş olduğu, Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişikliği benimsememe 
kararı üzerinde söz istiyorsunuz, buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, ıttılaınıza arz et
mek için, bâzı arkadaşlarımızda belki metin 
yoktur, bu bakımdan okuyorum; Cumhuriyet 
Senatosunun kabul ettiği metin şu mahiyette
dir : 

«Madde 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları se
bebiyle Harb Okulu ile ilişiği kesilen Öğrenciler, 
muvazzaf askerliklerini er olarak yapmış sayı
lırlar. Bunlar 1076 sayılı Kanun hükümlerinden 
faydalanamazlar.» 

Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisinin da
ha evvel değişik şekilde İkabul ettiği metni bu 
şekilde değiştirmiştir. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Tokat) — Saygı değer arkadaşlarım, Cumhu
riyet Senatosunun Meclisimizce kabul edilen 
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1 nci maddeyi gayriâdil, haksız olarak değişik
liğe tabi tuttuğunu huzurunuzda arz etmeye ça
lışacağım. 

Bu kanun Büyük Mecliste görüşülürken ge
ne ifade etmiştim. Evvelâ bir gerçeği tesbit ede
lim. 

Disiplinsizlik sebebiyle 1 500 küsur harbi
ydi okuldan çıkarılıyor. Bunların içerisinde 
21 Mayıs 1963 olaylarına hiçbir surette karış
mamış çocuklar da var. Şöyle ki, hava değişi 
mi alarak köyünde, annesinin babasının yanın
da olan öğrenciler de bunların içerisine dâhil
dir. Hastanede ameliyatlı olarak yatmakta 
olan öğrenci do bunların içerisine dâhil, izinli 
olarak memleketinde olan öğrenci bunların 
içerisine dâhil ve 1 200 tanesi de beraet etmiş 
öğrenci. Bu olaylara uzaktan, yakından hiçbir 
ilişiği olmıyan çocukların okulla- ilişiğinin ke
silmesi gerekçesi de şu: Okulda tedrisat pay
dos edilmiştir. Bu sebeple çok az bir öğrenci 
için okulda tedrisat yapılamaz, bunların da 
okulla ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosu metnine göre, 
1076 sayılı Kanuna ve sonradan çıkarılan ek 
kanuna göre yüksek tahsilini yapmış olsa dahi 
bu öğrencilerden hiçbirisi yedeksuballık hak
kına sahip olamıyacaklar ve er olacaklar. Şim
di 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi zanne
derim kimlerin yedeksubay olamıyacağını ta-
dadetmiştir. Bunların dışında hiçbir kişinin ar
zu ettiği takdirde yedeksubay olmamasına mâ
ni hüküm yoktur. Şöyle ki: Bir göçmen veya 
mülteci vatandaşımız ecnebi ordularda er ola
rak askerliğini yapmış olsa dahi, eğer yaptığı 
tahsil derecesi Millî Eğitim Bakanlığının tak
dir ettiği ölçüler içerisinde yüksek tahsil ise 
bu kişi dahi yedeksubay olmak ister. Yedeksu
bay okuluna gider, mezun olduğu takdirde As
teğmen rütbesiyle terhis olur. Er olarak asker
liğini yapan bir kişi yüksek tahsilini yaparsa, 
arzu ederse yine yedeksubay okuluna gider, 
yedeksubay okulunu başarı ile bitirirse yine 
asteğmen olarak terhis edilir. 

Şimdi bu 1 500 küsur çocuktan, 80 tanesi 
müstesna, hepsi yüksek tahsil yapmaktadır. 
Bunların 4 senelik tahsil müddetini bitirenler
den benim dernekleri vasıtasiyle tesbit edebil
diğim kadarı 121 öğrencidir, içlerinde eczacı 
olan vardır, Ziraat Fakültesini bitirmiş yüksek 

ziraat mühendisi olanlar vardır ve bu kanu
nun çıkmasını beklemekte olan banka müfettiş 
muavinliği imtihanını kazanmış çocuklardır. 
Yarın bunların içerisine doktorlar, mühendis
ler de dâhil olacaklar, çünkü okumaya devam 
ediyorlar. Fevkalâde bir an oldu, bunları si
lâh altına aldık, eğitim için, tatbikat için, ola
ğanüstü bir hal için. Bir doktor, filân yerin 
dâhiliye mütehassısı veyo operatörü, veyahut 
pratisyen hekimi. Bu er olacak, sıhhiye onba
şısı dahi olamıyacak. Orduda esas hizmet rüt
be, sıhhiye onbaşısı bile değil, o bir er. Bir ec
zacı kalfası dahi olamıyacak, bir mühendise 
hangi hizmet bulunacak, çok garip bir durum 
meydana gelecek. Cumhuriyet Senatosunun 
bunları er yapmakta İsrar ettiği husus şu : 
Orduya alınırsa disiplinsizlik mevzuu olabilir
ler. Sen asteğmen olarak, teğmen olarak ordu
ya aldığında bir disiplinsizlik mütalâa edersen 
er olarak aldığında da bu disiplinsizliği 10 de
fa daha fazla mütalâa etmek gerek. Bir yük
sek mühendise, bir doktora, bir eczacıya veya
hut bir hâkime, bir savcıya bu muamele reva 
görülürse beşer hissi olarak, psikolojik olarak 
isyan eder. 

Sonra benim anlamadığım başka bir nokta 
var. 1 500 tane yetişmiş, kültürlü, yüksek tah
sil yapmış vatandaşımızı büyük meclislere kar
şı veya yaşadığı cemiyete karşı isyankâr et
meye sebep nedir? Kanunların, Anayasanın 
tanıdığı hakka göre kanun önünde her^ vatan
daş eşit hakka sahibolduğuna göre bunların 
elinden bir hakkı, Büyük Meclis niçin çekip 
almak ister? Yanlış ifade ettim. Meclis bu hak
kı teslim etti, Senato bu hakkı niye çekip al
maktadır? Bunu anlıyamadım. 

Beni fazlasiyle üzen diğer bir nokta da Hü
kümetin Senatoda bu değişikliğe uymasıdır. 
Maddeler üzerinde eğer Hükümet bu Senato 
değişikliğini benimsemediğini ifade ederse, 
Meclisin kabul ettiği şekilde bu kanunun çık
masını beyan ederse memnuniyetimizi ifade 
edeceğiz. Aksi takdirde gene bir hakkın, Bü
yük Meclisçe teslim edilmiş olan bir hakkını 
Senatoca geri alınmasının karşısında direnme
ye devam edeceğiz. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Solmazer, siz Güven 

Partisi Grupu adına mı konuştunuz? 
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G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Niyazi özgüç, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ ÖZGÜÇ 
(Sinop) — Sayın Başkan, sayın .milletvekil
leri; Cumhuriyet Halk Partisinin kanaat ve 
düşüncelerini grup adına arz etmek istiyorum. 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yük
sek Disiplin Kurulu kararı ile Harb. Okulundan 
ihracedilen öğrencilerin askerlik durumlarına 
dair yapılan kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosunun kabul ettiği metin şudur: «20 -
21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Harb Okulu ile 
ilişiği kesilen öğrenciler muvazzaf askerliklerini 
er olarak yapmış sayıbrlar. Bunlar 1076 sayılı 
Kanun hükümlerinden faydalanamazlar.» 

Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu metin: 
«20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Harb 
Okulu ile ilişiği kesilen öğrenciler muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmış sayılırlar. Bu öğren
ciler arasında yüksek tahsile devam edenler
den 1076 sayılı Kanunun şümulüne girenler is
temde bulundukları takdirde yedek subay oku
luna sevk edilirler. Okulu bitirenler 6 aylık 
asteğmenlik süresini tamamladıktan sonra ter
his edilirler.» 

C. H. P. grupunun kanaati Millet Meclisi
nin evvelce kabul ettiği metnin tekrar kanun
laşması şeklinde olacaktır. Şöyle ki: Sayın ar
kadaşlarım takdir buyururlar, hepimiz zaman 
zaman gençlik ve talebelik haleti rubiyesi için
de uzun seneler okul hayatı geçirdik, öğretmen 
ve talebe münasebetlerini çok iyi takdir buyu
rurlar. öğretmenlerimizi ekseriya münasebetle
rini çok iyi takdir buyururlar, öğretmenlerimi
zi ekseriya mümtaz ve doğru düşünen bir büyü
ğümüz olarak tanımışızdır. Hele askerî okul 
hayatında bu etki daha da fazladır. O günün 
psikolojik durumu içinde bulunan, devamlı su
rette yapılan muhtelif telkin ve tesirlerle masu
mane hisleri istismar edilmiş ve maalesef hayata 
atılacakları genç yaşta heyecan ve ümitle dolu 
istikbal düşünceleri bir anda mahvolmuş ve bu 
ıstıraplı durum aile efradını da perişan etmiş
tir. Bu gayri kanuni hareketler karşısında, suç
luları derece derece cezalarını elbette çektiler. 
Yalnız Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Harb 
Okulundan ihracedilen öğrencilerin askerlik du

rumları elbette ki, yeni bir durum ortaya çı
karmıştır. Şöyle ki: Yüksek tahsile devanı edip 
başarı sağlıyanlarm 1076 sayılı Yedeksubay Ka
nununun şümulüne girmesi ve yedeksubay olma
ları gerekir. Esasen 1076 sayılı ihtiyat Zabıtları 
ve İhtiyat Askerî Memurları Kanununun 23 ncü 
maddesine göre de yedeksubay olmalarını en-
gelliyen bir hüküm de yoktur. Bu kanuna göre 
yedeksubay ve askerî memurluktan çıkarılmayı 
ve yaşlarına göre haklarında askerlik kanunu
nun uygulanmasını gerektiren sebepler şun
lardır : 

a) Ordu dışında şeref ve haysiyet bozucu 
halleri aded edindiği bir askerî kurulca yaptı
rılacak inceleme ile Millî Savunma Bakanlığın
ca anlaşılanlar. 

b) Ordu içinde veya dışında tardı veya 
ihracı gerektirecek kadar her hangi bir mahke
me tarafından hüküm giyiniş olanlar. 

c) Ordu dışındaki memuriyetten müebbe-
den mahrumiyet cezasına hükümlü olanlar. 

d) Hileli müflis oldukları ilân edilenler. 
(Tekrar itibarı iade edildiği takdirde rütbesi 
geri veriliyor). 

e) Yabancı kızla veya kadınla evli olanlar 
veya nikahsız yaşıyanlar. 

Bu maddenin fıkralarında yazılı hususlardan 
her hangi birisine de şümulü olmadığına göre, 
hissî bâzı sebeplerle ileride belki de memleketi
mize en değerli hizmet ve vazifeleri verecek olan 
bu gençleri şimdiden hayatları boyunca mağdur 
ve bedbin etmiş oluruz. Gayemiz olumlu tutu
mumuzla geliştirici ve ıslah edici bir hale ge
tirmek olmalıdır. Yine kanuni engeller içerisine 
girmiyen bu gençleri hissî sebepler ile yedek-
,-jiıbay olma gibi şerefli bir vatan hizmetinden 
mahrum kılmak demokratik düzen içinde hatalı 
bir yol olur. Bu gençler hayatları boyunca ceza
landırılmış da olacaklardır. Bu tutum hem in
sanî duygulara ve hem de cemiyet içinde fert
lerin ıslahı yolundaki düşünce ve çabalara da 
aykırı düşecektir. Anayasamızın 11 nci mad-
lesi, «temel hakların özü» başlığı altında şöyle 
diyor : 

«Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sö
küne vu rahuna uygun olarak ancak kanunla 
sınırlanabilir. Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, 
kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik 
gibi sebeplerle de olsa bir haklan ve hürriye
tin özüne dokunamaz.» 
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Sayın arkadaşlarım, Millî Savunma Komisyo- I 
nunda da beyan ettiğim gibi, Grupumuz adına 
da arz edeyim ki, bu gençlerin yedek subay
lık haklarını vermekle Yüce Meclis haklarını 
vermiş olacaktır. Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu; zatıâli-
niz A. P. grupu adına mı söz istiyor sunuz, şah
sınız adına mı? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Şahsım 
adına efendim. 

Buyurun Sayın Millî Savunma Bakanı. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 20 - 21 Mayıs olayları müna
sebetiyle disiplin yolu ile Harbiyeden çıkarılan 
gençlerin askerlik durumları hakkında Sayın 
Kadri Kaplan ve arkadaşlarının verdiği kanun 
teklifi hakkında, Millî Savunma Komisyonunda 
bu teklif konuşulurken Hükümet görüşü burada 
arz ve izah edilmiştir: Disiplin yolu ile çıkarı
lan bu gençlerin askerliklerini yapmış sayılma
ları ve Yüksek tahsile devam edenlerin de yük
sek tahsillerini bitirdikten sonra bunlara ye
dek subaylık hakkının verilmesi hakkındaki 
Hükümet görüşü bildirilmişti. Hükümet yine bu 
görüşündedir. Yüksek tahsili bitirenlere yedek 
subaylık hakkı verilmelidir. Zira Anayasamı
zın hak eşitliği prensibine aksi takdirde aykırı 
hareket etmiş oluruz. Bu bakımdan Millî Savun
ma Komisyonunun ısrar ettiği metin üzerinde 
Hükümet aynı görüştedir, arz ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyuru
nuz efendim. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyanlar lüt
fen kullansınlar. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muh
terem arkadaşlarım, 20 - 21 Mayıs olaylarına 
adlan karışan ve bu sebeple disiplin cezası alan 
Harb Okulu talebelerinin yüksek tahsillerini 
yaptığı takdirde yeniden yedeksubay olmak 
hakkının tanınması hakkındaki benden evvel 
gerek 0. H. P. namına konuşan arkadaşımızın 
ve gerekse Solmazer'in ve Sayın Bakanın fikir
lerine katılmamak mümkün değildir. Bu genç
lerin mağdur olmasını gönül istemez. 

Şimdi bu böyle olmakla beraber kanunun 
tekniği bakımından, yapılışı bakımından göze 
batan ve prensiplere aykırı görülen hususları 
belirtmek mecburiyetindeyim. Bu hususu sayın I 

Komisyon nazarı dikkate alır da bâzı değişik
lik yaparsa kanunun tekniği bakımından, yü
rüyüşü bakımından faydalı olacağı kanaatinde
yim. 

Şimdi Millet Meclisimizin kabul ettiği Ka
nunun 1 nci fıkrası ne diyor: «20 - 21 Mayıs 
1963 oyları sebebiyle Harb Okulu ile ilişiği ke
silen öğrenciler muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış sayılır.» İkinci fıkra «Bu öğrenciler ara
sında yüksek tahsile devam edenler, 1076 sayılı 
Kanunun şümulüne girenler..» Çok muhterem 
arkadaşlarım, iki defa muvazzaf askerliği bir 
kişinin yapmasına imkân yoktur ve mevzuatı
mız buna müsait değildir. Bir vatandaş Türki
ye Cumhuriyetinde bir defa muvazzaf askerli
ğini yapar, tekrar olarak iki defa muvazzaf 
askerliği yapmaya gerek Askerlik Kanunumuz, 
gerek 1076 sayılı Kanun müsait değildir. Şimdi 
1 nci fıkrada, bu gençler muvazzaf askerlik
lerini yapmış sayılır, kesin hükmü vardır, mev
cuttur. Bu duruma göre şubeler bu gençlerin 
durumlarını kütüklerine geçecek ve muvazzaf 
askerliklerini yapmıştır, kaydı konacaktır. 1076 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi ne diyor? Diyor ki, 
son yoklaması yapılan yani muvazzaf askerliği-
ğini yapmamış olan Türk Vatandaşlarının için
de asker olanlar askere, yedeksubaylığa hak ka
zanmış olanlar da yedeksubay okuluna gider şek
lin de bir hükmü vardır. 

Şimdi kanunun 2 nci fıkrası bu hükmü mah
fuz tuttuğuna göre yani 1076 sayılı Kanuna 
göre «Muvazzaf askerliklerini yapmıyanlar an
cak yedek subay olur.» hükmü mevcudolduğuna 
göre ve 2 nci fıkraya da «Bu kanunun şümu
lüne girenler ancak yedeksubay olur.» Hükmün
de bir madde olduğuna göre, bu şekilde bu ka
nunu tatbik etmek pek zordur ve hattâ im
kânsızdır. Çünkü şube reisi bu kanun muvacehe
sinde bu gençlerin durumunun 1076 sayılı Ka
nunun şümulüne girip girmediğini tetkik ede
cektir. Ne yapacaktır? Muvazzaf askerliğini 
yapıp yapmadığını tetkik edecek 1 nci fıkraya 
göre muvazzaf askerliğini yapmıştır, kaydı ol
duğuna göre bunları nasıl bağdaştırmak müm
kün olacaktır? Komisyonumuz eğer bunu izah 
ederlerse ve bu şekilde eğer izahları da bizi 
tatmin ederse, zaten bizim gönlümüz Millet 
Meclisinin daha önceki vermiş olduğu kararla
dır, bu çocukların yedek subay olmasına taraf -
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tariz, fakat bu teknik mevzuda da bize malû
mat verirlerse, yahut da bir değişikliğe lüzum 
görürlerse onlara teşekkür ederiz. O bakımdan 
ricam budur. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon adına Sa
yın Mehmet Ali Aytaş. 

MtLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Muhte
rem arkadaşlar; konuşmakta olduğumuz kanun 
1963 senesi 21 Şubat hâdiselerindelri harb okulu 
talebelerine mahsus ve münhasır bir kanundur. 
Yani yalnız bunlar için mevzuubahistir, bir. 

ikincisi, bugün askerliğini er olarak bitirmiş 
bir vatandaş yedek subay olmak hakkını, şart
larını ihraz ederse sonradan, muvazzaf asker
liğini yaptıktan sonra, bu vatandaşın yedek su
bay olmasına mâni hiçbir kanun yoktur, aksine 
böyle kanun vardır ve böyle tatbikat vardır. 
Binaenaleyh bu meselenin Yedek Subay Kanu
nunda esaslı bir değişikliği istihdaf eden bir 
tarafı yoktur. 1963 senesi 21 Şubat... 

BAŞKAN — Sayın Aytaş, 21 Şubat değil, 
21 Mayıs. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI METMET ALİ AYTAŞ (Devamla) — Evet, 
1963, 21 Mayıs vakası için münhasır bir kanun
dur, bunun haricinde mütalâa edilmemesi ica-
beder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın arkadaş

larım, Talât Köseoğlu arkadaşımın söylediği hu
susu daha önce açıklamak istiyorum. 

1953 - 1954 senelerinde çıkan bir kanun ge
reğince muvazzaf er olarak askerlik hizmetini 
bitiren vatandaşlar lise tahsilini ikmal ettikten 
sonra bilâhara yedek subay okuluna gitmiş ve 
yedek subay olarak terhis edilmiştir. Demek ki, 
iki defa muvazzaf askerlik hizmetini yapmak 
kanunla tescil edilmiştir. 

Bunu bu kadar tesbit ettikten'sonra, bu ka
nuna ilk imzayı koyan arkadaşlardan bir tane
si de bendim ve bu imzayı koyarken bilerek 
ve inanarak koymuştum. Çünkü arkadaşlar, 
Ceza Kanununda, (Bir suçtan iki defa ceza 
verilmez) diye bir hüküm vardır. Bu çocukla
rın, 21 Mayıs hâdisesinden dolayı mahkemede 
beraet etmiş olmalarına rağmen, arkadaşları
mın da izah ettikleri şekilde, Yüksek Disiplin 
Kurulunun kararı ile ilişkileri ordu ile kesilmiş
tir, Harb Okulu ile ilişiği kesilmiştir. 

Şimdi, bunların içinde öyle çocuk var ki, 
biraz evvel arkadaşlarımdan bir tanesi izah 
ettiler, hiç bu hâdiseyle alâkası yok, izinli idi, 
veya hastanede idi. Bunların mevcudu ne ka
dar olursa olsun bir haksızlık bunlara vâkidir. 
Binaenaleyh bu haksızlığı bir defa daha tescil 
edip, bir defa daha bunları mağdur etmenin 
yersiz olacağını takdir eden yüksek Meclis bun
lara yedek subay olma hakkını ihraz ettikleri 
ve başkaca bir suç da işlemedikleri ve 1076 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinde tadat edilen 
suçlardan birisini de işlemedikleri takdirde ye
dek subaylık yapabilme hakkını tanımış idi. 
Her nedense Yüksek Senato çok sert bir karar 
vermek durumunda kalmış ve bunları 2 nci defa 
bir haktan mahrum etmek istemiştir. Bence 
Yüksek Meclisin daha evvelki görüşmelerde ka
bul etmiş olduğu karar doğrudur, yerindedir, 
hak ve nasafet kaidelerine de uygundur. Ne di
yor Yüksek Meclis? «20 - 21 Mayıs 1963 olay
ları sebebiyle harb okuluyla ilişiği kesilen öğ
renciler muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmış 
sayılırlar» Bu öğrencileri arasında, burada, «Li
se tahsili durumunda kalanlar muvazzaf asker
liğini yapmış sayılır.» ve kesiyor, ondan sonra 
bir hak tanıyor kendilerine, ne diyor? «Bu öğ
renciler arasından yüksek tahsile devam eden
lerden 1076 sayılı Kanunun şümulüne girenler 
istemde bulundukları takdirde yedek subay oku
luna sevk edilirler. Bu okulu bitirenler 6 ay
lık asteğmenlik süresini tamamladıktan sonra 
terhis edilirler.» Burada bir incelik var: «İs
temde bulundukları takdirde», yani mecburiyet 
yok. Ama bir onore etme var. istemde bulun
dukları takdirde yedek subay hakkını kullan
mak durumunda olacaklardır. Bunları getirmiş 
olan Yüksek Meclisin kararı yerindedir. 

Şimdi, arkadaşlar, demin bir arkadaşım te
mas etti; ben de temas etmek istiyorum. Tale
be haleti ruhiyesiyle ve başındakilere bağlılığın 
ifadesi olarak bir harekâta kısmen karışmış olan 
insanların sonradan Hükümetin kendilerine el 
uzatmasiyle verilen burslardan da istifade et
mek suretiyle girmiş oldukları yüksek okullarda 
ihraz etmiş oldukları basanlar da ihmal edile-
miyecek kadar büyüktür. Bu, şunu gösteriyor 
ki, bu çocuklar yarın Devlet yönetiminde çok 
büyük mevkileri işgal edebilecek kabiliyette ve 
kapasitede çocuklardır. Meselâ; istanbul Tek
nik Üniversitesi elektrik bölümünün birincisi 
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bunlardandır ve bunların hocası yıllardan beri 
böyle bir kabiliyete sahip bir öğrencileri olma
dığını söylemiştir. Tıp Fakültesinin birincisi 
bunlardandır. Mülkiyede ve diğer mekteplerde 
bunlar daima ileri gitmişler ve üstün başarı gös
termiş çocukların arasına girmişlerdir. Böyle 
kabiliyetleri yarın askere çağırdığınız zaman 
bir tanesinin er, öbür arkadaşının da subay ol
duğunu hesaba katarsanız, bir yüksek mühendi
sin, bir yüksek ziraat mühendisinin, bir elektrik 
mühendisinin erliğini, öbür arkadasnın subay 
olduğunu hesaba katmak hak ve nesafet kaide
sine uymaz. Bu bakımdan Yüksek Meclisin ver
miş olduğu karar yerindedir. Senatonun kara
rına değil, Meclisin kabul etmiş olduğu karara 
uymakta sayılamıyacak kadar fayda vardır. Bu 
arada Hükümetin göstermiş olduğu anlayışa ve 
Komisyonun ikinci defa kararda ısrar etmiş ol
masından dolayı Komisyona, teşekkür etmek is
terim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, buyuru

nuz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Bal
kan, sayın milletvekilleri; nasılsa bir harekete 
katılmış gençlerin istikbale giden yollarını aç
ması gereken ve açma lüzumunu benimdyen bir 
Komisyon görüşü ve bir kanun tasarısı karşısın
dayız. 

Muhterem arkadaşlar, o zaman yapılan ha
reketi tasvip etmemiş olmakla beraber, bu suçta 
ilişkilerinin ne derece olduğu mahkeme kara-
riyle sabit olan bu gençlerin yüksek tahsil yak
tıkları takdirde emsalleri gibi yedek subaylık 
hakkını kazanmaları, elbette, en tabiî hakları
dır. Bunun aksine düşünmek, kanaatimizce, 
Anayasanın eşitlik prensibini bozar. Bir kısım 
vatandaşlar yüksek tahsil yaptıkları zaman ye
dek subay hakkını kazanacaklar, bir kısıra va
tandaşlar,. nasılsa bir kumanda zinciri içinde 
sürüklendikleri bir hareketten dolayı, ömürleri
nin sonuna kadar mütemadiyen ileri gitmekten, 
yedek subaylık hizmeti yapmaktan mahrum 
edilecekler. Bunun adaletle ve insaflı görüşle 
ilgisi yoktur. Bu bakımdan Hükümetin tutu
mu, Komisyonun tutumu şayanı takdirdir. Biz 
de Yüce Meclisin bu yolda oy vereceği kanısın
dayız ve grup olarak bu yolda oy kullanacağız. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 
Şinidi, arkadaşlarımı aydınlatmak amaciyle, 

evvelemirde, Millet Meclisinin daha önce bu 
konuda kabul ettiği metni, onu takiben Cum
huriyet Senatosunun kabul ettiği metni ve daha 
sonrada Millî Savunma Komisyonunun bu konu
daki görüsünü okutacağım. Son olarak Millî 
Savunma Komisyonunun, Senatonun değiştirmiş 
olduğu hususu benimsememe hususunu oyunuza 
sunacağım. 

Evvelâ Millet Meclisinin ilk kabul ettiği met
ni okutuyorum : 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek 
Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan ih
raç edilen öğrencilerin askerlik durumları 

hakkında Kanun 
Madde 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları 

iobebiyle Harb Okulu ile ilişiği kesilen öğren
ciler muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sayı
lırlar. 

Bu öğrenciler arasından yüksek tahsile de
vam edenlerden 1076 sayılı Kanunun şümulüne 
girenler istomde bulundukları takdirde Yedek 
Subay Okuluna sevk edilirler. Okulu bitirenler 
6 aylık asteğmenlik süresini tamamladıktan son
ra terhis edilirler. 

BAŞKAN — Millet Meclisimiz bu şekliyle 
kabul etmiş teklifi. Şimdi, Cumhuriyet Senato
sunun kabul ettiği metni, Meclis metnini değiş
tirmiş olduğu şekli okutuyorum : 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek 
Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan ih
raç edilen öğrencilerin askerlik durumları 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları 
sebebiyle Harb Okulu ile ilişiği kesilen öğren
ciler, muvazzaf askerliklerini er olarak yapmış 
sayılırlar. Bunlar 1076 sayılı Kanun hükümle
rinden faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Şimdi de, Millî Savunma Ko
misyonunun, bu hususu benimsemediğine dair 
karan okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kaplan ve 
4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla değiştirilen 
1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra 

eklenmesine dair Kanun 
Madde 1. — Cumhuriyet Senatosunca yapılan 

değişiklik benimsenmemiştir. 
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BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla-
rim, Anayasanın 92 nci maddesi muvacehesin
de, komisyonun benimsememe kararını Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Benimsememeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Benimseme
me Yüce Meclisçe kabul edilmiştir. 

Bu haliyle yine Anayasanın 92 nci madde
sine göre mesele bir karma komisyona intikal 
edecektir. Karma Komisyon Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Ssnatosu ilgili komisyonlarından 
seçilecek eşit sayıdaki üyelerden kurulacaktır. 
Müsaade ederseniz bu komisyonun 6 Millet Mec
lisi Üyesi, 6 senatör olmak üzere düzenlenme
sini oyunuza sunacağım. 

Bu hususta başka teklif var mı efendim? 

Altışar kişiyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi ve Senato ilgili komisyonla
rından seçilecek altışar üyeden, 12 kişiden ku
rulu Karma Komisyon meseleyi düsenliyecek 
vo bir metin getirecektir. Metin Meclisçe oyla
maya tâbi tutulacaktır. 

7. — 111.1 sayıh Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliklere dair Millet Meclisi Millî Savunma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/1:10; Cumhu
riyet Senatosu 1/742) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 94 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S,. Sayı
sı : 918) (1) 

BAŞKAN — Konunun öncelikle görüşülme
sini öngören önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler arasında 3 ncü sırada bulunan 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci umde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini arz 
ederim. Saygılarımla. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
îzmir 

Mehmet Ali Ay taş 

(1) 94 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 

BAŞKAN — Öncelik teklifini Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyonl-sr.., Öncelik teklifi kabul edilmiştir. 
13 ıı hımışta düzenlenmiş raporu okutuyorum. 

(Millî Savunma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mev-

zubahsolan husus bir maddeden ibarettir. Bu 
bakımdan tümü üzerinde ayrı, madde üzerinde 
ayrı müzakere açmıyacağım. Bir maddeden iba
ret bulunduğu için kanun yalnızca madde üze-
ritıde görüşme açacağım. 

Maddeyi okutuyorum. 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 

caddesinin değiştirilmesine dair Kanım. 
Madde 1. — Cumhuriyet Senatosunca yapı

lan değişiklik benimsenmiştir. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun metni

ni okutuyorum. 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair Kanun. 
Madde 1. 1111 sayılı Askerlik Kanununun 

11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 41. — Her türlü askerlik hizmetle

rini yapmaya engel olacak derecede sağlık özür
leri bulunan ve zamanla bu durumlarının geç-
miyeceği ve tedavi ile iyileşmiyeceği anlaşılan
lara sağlık kurullarınca sürekli çürük raporu 
verilir. Sürekli çürüğe ayrılmayı gerektiren 
sağlık özürleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliği 
ve eklerindeki hastalık cetvellerinde belirtilir. 

Sürekli çürük raporu verilmiş olan ve bu 
raporları yetkili sağlık makamları tarafmdan 
onaylanmış olanlardan henüz son yoklamaları 
yapılmamış bulunan kişiler; askerlik meclisle
rince, toplantı halinde değil ise, yönetim kurul
larınca sürekli çürüğe ayrılır ve askerlikten 
bısbütün çıkarılırlar. Yapılan son yoklamalarda 
sağlık durumlarına göre sağlam, ansalı sağlam 
veya sakat olarak askerlik meclisi veya yöne-
'•v,n kurulunca askerliklerine karar verilenler
den, büâhara sağlık kurullarınca tekrar yapılan 
"iımyeneleri sonucunda çürük raporu alanların 
^u raporları üzerine gerekli işlemler askerlik 
şubelerince yapılır. 

Sürekli çürüğe ayrılmalarını gerektirecek 
darec3de sağlık özrü olanlara genel olarak bu 
hastalık uzmanlarının bulunduğu askerî hastane 
"ağlık kurullarınca sürekli çürük raporu verilir. 
Ancak bu özürleri gözle görülebilenlere (iki 
gözü kör, kolsuz, ayaksız, bir kol veya ayakla-
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rmdan birisi yok veya yok denilecek derecede 
sakat ve topal gibi) yalnız son yoklama sıra
sında iki tabib (birisi sivil olabilir) tarafından 
sürekli çürük raporu verilir. 

Yetkili sağlık makamları tarafından onay-
lanmıyan sağlık raporları üzerine işlem yapıla
maz. 

Sürekli çürüğe ayrılanlar, ihbar veya ida
rece görülecek lüzum üzerine kontrol muayene
sine tabi tutulabilirler. Ancak bir defa kontrol 
muayenesine tabi tutulanlar bir daha muaye
neye tabi tutulamazlar. 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım, Millet 
Meclisi metni, Cumhuriyet Senatosunca bu şekil
de değiştirilmiştir. Millet Meclisi Millî Savun
ma Komisyonu bu değişikliğe uymuştur. Şayet 
Yüce Meclisimiz de bu değişikliğe uyarsa bu
günden itibaren konu kanuniyet kesbedecektir. 

Şimdi buyurun Sayın Solmazer. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Ben komis

yonda bu benimsemeye muhaliftim. Burada bu 
işaret edilmemiş, fakat Komisyon Başkanı ve ar
kadaşlarım bunu bilirler. Durum böyle olunca 
şimdi ben konuşabilir miyim, konuşamaz mıyım? 

BAŞKAN — Konuşabilirsiniz, tashih veril
miş. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Saygı de
ğer arkadaşlarım, Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin ile Senatonun kabul ettiği metin arasında 
sadece son fıkrada bir hüküm vardır. Millet Mec-
ilsi metni: «Sürekli çürüğe ayrılanlardan lüzum 
görülenler, çürüğe ayrıldıkları tarihten itibaren 
beş yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üze
re, kontrol muayenesine tabi tutulurlar.» Buna 
göre haklarında kesin işlem yapılır. Senatonun 
değiştirmesinde ise, bu süre yok. 

Bir de «ihbar veya idarece görülecek lüzum» 
diye iki hüküm ihtiva ediyor. Bir talihsizliği
miz şurada ki, bu kanunu Senatodan geldiği gi
bi kabul edersek kesinleşecek, bu pratik bir hâl 
çaresi oluyor, her halde icranın daha fazla işine 
yanyacak. Onun için bu mevzuda Hükümet bize 
uymıyacak. Yalnız ben Senatonun değiştiricinin 
bâzı sakat taraflarını yüksek huzurunuzda arz 
ederek, görüşüm, etrafında oy toplamaya gayret 
edeceğim. 

Şimdi, muhterem milletvekili arkadaşlarım, 
gayet iyi bilirsiniz ki, bizim Anadolu'muzda ba
sit hâdiselerde dahi derhal, hasmını mutazararır 
etmek için ihbar müessesesi işler. 

Şimdi, eğer Senatonun değiştirilmiş şeklini 
kabul edersek; bir defa bundan çok yıllar önce 
sürekli çürüğe ayrılmış vatandaşlarımızı bir de
fa daha muayene ettirmek durumuna gireriz, 
ihbarla veya idarece görülecek lüzum üzerne. 
Öyle ki, askerlik şube merkezine 30 - 40 km. 
uzakta, (belki yolu, izi olmıyan bir köyden belir
li arızası olmasına rağmen, hasta, işe yaramaz, 
sürekli çürüğe ayrılmış bir zavallı vatandaşımızı 
bir ihbarla askerlik şubesine celbedeceksiniz, bu 
vatandaşın yaşı 45 - 46 da olabilir. Bu vatandaş, 
bu perişan halde askerlik şubesine gelecek ve be
lirli özürleri yoksa, iki gözü kör - iki kulağı sa
ğır hiçbir zaman dikkate almazlar, çünkü onun 
sıhhi kurulda muayene olması lâzım - iki eli ol
mıyan, bacağı olmıyan bir vatandaşsa bu, yine 
iki tane tabibe muayene ettirilecek. Askerlik 
meclisinin kasabalarda toplu olmadığı hallerde 
iki tabip bulunmaz. Sağlık merkezlerinde iki 
liiibip bulunsa dahi, tabiplerden bir tanesinin as
kerî tabip olmasını 1111 sayılı Askerlik Kanunu 
kabul etmiştir. Şu halde, sürekli çürüğe ayrılmış 
bir zavallı vatandaşımız, bu askerlik şubesinden 
en yalını garnizon bulunan yere gelecektir. İki 
ayağı yoksa, eğer hakikaten ciğerinden muzda-
rip veya böbrekleri olmıyan, iç hastalıklarından 
veya sair şekilde mâlûlse bu vatandaşımız, tam 
teşekküllü bir sıhhi kurula gelecek muayene ola
caktır. Bu sıhhi kurul da 1111 sayılı Askerlik 
Kanununa göre askerî hastaneler nezdindeki sıh
hi kuruldur. Bugün Hakkâri'nin Şemdinli ilçe
sindeki bir vatandaşımız eğer ihbar edilirse, sıh
hi kurul için Van kâfi değil Diyarbakır'a gel
mesi lâzım. Tesadüfen Diyarbakır'da şu veya 
bu. hastalığın mütehassısı yoksa Elâzığ'daki As
kerî Hastaneye gelmesi lâzımdır. 10 sene ev
vel 15 sene evvel, 20 sene evvel sürekli çürüğe 
ayrılmış bir vatandaşımızı bu şekilde eziyete ta
bi tutmaya hakkımız yok. Onun için Millet Mec
lisinin kabul ettiği metin yine gerçekçi, yine in
saflı, yine dürüst olan bir metindir. 

Senato bu Millet Meclisi metinleri üzerinde 
illâ da bir değişklik yapmak arzusunda bulunu
yor. Bu garibime gidiyor ve bu, cemiyetteki bir
çok vatandaşımıza izdirap verici neticelere varı
yor. Bunu niçin böyle koymuşlar, onu bilemem. 
Yalnız Komisyonda Sayın Hükümet Sözcüsü olan 
arkadaşımız Hükümet teklifi olarak bunu getir
diklerini söyledi. Çünkü ellerinde bu şekilde ih-
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bar var; bu hükme göre bir işlem yapamıyoruz, 
elimiz de dosyalar birikiyor, bunları biran evvel 
temizlemek istiyoruz» diyorlar, tora burada hak
lı. ama ö senelik hükmü koyduk mu, bundan 
2 3 - 2 5 sene evvel sürekli çürüğe ayrılmış bir 
vatandaşımız?, istiraptan kurtarır. Aksi takdirde 
Senato hükmünü kabul edersek ihbar müessese
siyle veya idarece görülen lüzum üzerine bu va
tandaşlarımızı sıkıntılı durumlara sokarız. 
Onun için, Yüce Meclisin bidayette verdiği kara-
rr. uymasın' arz ederim. 

Hürm.etleriırls. 
BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurunuz. 
Say;n Köseoğlu, benimsemenin lehinde mi, 

aleyhinde mi?.. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Lehinde. 
BAŞKAÎî — Lehinde, buyurunuz. 
TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Sayın Bal

kan, muhterem arkadaşlarım; Senatonun kabul 
ettiği metinde bir ilmî gerçek payı vardır. Sade
ce ihbar müessesesinin memleketimizde, suiisti
mal edileceğini nazarı itibara alarak bu metine 
başka gözle bakmakta fayda yoktur, bir. 

İkincisi; bu metni, sadece sağlık kurullarımı-
s!n verdiği raporlarda bâzı hatalar yaptığı veya 
Lısdi olarak, hatalı şekilde raporların tanzim 
c.Iildiği seklinde de düşünmek doğru değildir, 
kanaatindeyim. 

Şimdi, esas çürüğe ayırmanın kıstası nedir? 
Bağlık özürleri bulunan, zamanla bu durumları
nın gecmiyeceği ve tedavi ile iyileşmiyeceği an
laşılanlar, sağlık kurullarmca sürekli çürüğe 
ayrılır , di yor. Yani her hangi bir hastalık ola
bilir, kolu ela okuyabilir, gözü de olmıyabüir 
ve her hangi bir iç hastalıktan mustarip de ola-
tili.\ 

Şimdi, asrımız ilim asrıdır. Tıp ilmi ilerle
mektedir. öyle tedavi şekilleri ve ilâçlar çıkar 
ki, bir hasta, çürük raporuna rağmen, tedavi ile 
şifa görmüş olabilir. Bu durumda, çürüğe ayrı
lan kişinin askerlik, yapmasında fayda elbette ki, 
mevzuubahistir. O bakımdan bu müddetin kalk
masında fayda vardır, kısıtlamakta fayda yok-
t ir. Çünkü beş sene sonra, beş seneyi bir gün 
geçe bu şahıs iyilesse ve bu da sağlık kurulları 
raporlariyle tesbit edilse, sırf bu beş senelik ka
yıt için askerlik yapmıyacaktır, bu, gayriâdil 
olu.'. 

O bakımdan Senatonun kabul etmiş olduğu 
metin yerindedir. 

22 . 12 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, buyurunuz 
0. H. P. Grupu adına. 

0. H. P. GRUPU ADINA FERDA GÜLEY 
(Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, O. H. P. 
Grupu, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesini tanzim eden bu kanun tasarısı hak
kında evvelce Medlis olarak vermiş olduğumuz, 
şimdi komisyonun vazgeçtiği karan, komisyo
nun yeni görüşüne uygun olarak Senatonun ka
bul ettiği şeklin ihtiyaca ve hukuka daha uy
gun dlduğu şeklinde mütalâa etmektedir. 

Anayasanın 60 ncı maddesi «Millî Savunma 
hak ve" ödevi» matlabı altında askerlik hizme
tini tanzim ediyor. «Yurt savunmasına katıH-
ma her Türk'ün hakkı ve ödovidılr. Bu ödev 
ve askerlik yükümü kanunla düzenlenir.» De
mek ki yurt savunmasına katılma Türk'ün 
yalnız hakkı değil, aynı zamanda ödevidir. 

1111 sayılı Askerlik Kanunun 41 nci mad
desi, askerlik yapamıyacak derece özürü olan
ların bu haktan ve bu ödevden muafiyetini 
tanzim ediyor. Haktan ve ödevden, bizon daha 
evvel kabul ettiğimiz metinde 5 senelik bir za
man limiti getirmişiz. Bu zaman içinde lüzum 
görülürse bor defaya mahsus olmak üzere sü
rekli çürük raporu alanlar muayene edilebilir
ler, demişiz. Senato bunu kaldırmış ve demiş 
ki, idare Üüzum görürse veya bir ihbar vâki 
oluna, zamanla mukayyet olunmaksızın, Ana
yasanın 00 ncı maddesine göre, yurt savunma
sına katılmak hakkı ve ödevi ile haklı ve yü
kümlü bulunan o vatandaş muayeneye tabi tu-
tulabilmeli ve hakkı olmadan kanun dışı her
hangi bir başka ycüdan kendini sürekli çürüğe 

çıkartmak marifetini gösterebilmişse, hangi 
tarihte olursa olsun, bu, tesbit edilebilmeli ve 
oğer bu yoldan kanun dışı bir rapor temin 
edilmişse, bu raporun kalkanı altında Anayasa
nın 60 ncı maddesinin kendisine tahmil ettiği 
ödevden kaçması mümkün olmasın. 

Eğer daha evvelki görüşümüzde ısrar eder
sek, bu takdirde Saym Solmazer arkadaşımı
zın söyledikleri ve hakikaten tatbikatta, belki 
mübalâğalı bir ölçü içinde konuştular, ama yer 
yer o mahzurlardan bir kısmı vücut bulabilir. 
OrJ.ardan kaçınalım, diye yurt savunmasına 
katılmak hakkında ve ödevinde olan ve böyle 
olmasına rağmen gayrihukukî ve gayriahlâki 
yollardan kendisine sonuna kadar sürekli çü-
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rükte kalmak ve askerlik yapmamak hakkını 
temin etmiş olana, beş sene sonra kolunu sal
laya sallaya, hiçbir ihbardan, hiçbir teîıditten 
korkmaksızın aramızda ve cemiyetin içinde ya
şama hakki sağlamış oluruz ki, Yüce Meclis-
bunu tasvibetmemek gerekir. İhbar, tabiî 
olumsuz duygu bırakıyor, insanda. Fakat ih
bar, memleket için, kanunlar için, vatan için 
yapıldığı zaman dlumsuz bir hâdise değildir, 
müsbet bir hâdisedir. Kelimenin kendisinden 
ve nişlerimizde bırakmış olduğu duygusal et
kilerden hareket etmiyelim. Anayasanın 60 ncı 
maddesinin esprisi içinde kalmak suretiyle Se
natonun kabul etmiş olduğu metni Meclis ciia-
rak biz de kabul edelim. C. H. P. Grupunun 
görüşü bu madde üzerinde budur. Saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet 

Senatosunun 1111 sayılı Kanunda yapmış oldu
ğu değişiklik Millet Meclisi Millî Savunma 
Komisyonu tarafından uygun mütalâa edilmiş
tir ve benimsenmiştir. Benimseme hususunu 
Meclisin oyuna sunuyorum, şayet Meclis be
nimsemeyi kabul ederse bu kanun tasarısı bu
günden itibaren, imza safhası hariç, kanun
laşmış olacaktır. Şayet benimsemeye Meclis uy
mazsa o zaman Karma Komisyona gidecektir. 
Benimsenmeye uyulmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edemler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1111 sayılı Askerlik Kanunun 41 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik şek
liyle kanunlaşmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım Yüce Meclisin al
ınış olduğu karar gereğince, 1 saat zarfında 
görüşülecek kanunlar için ayrılan müddet so
na ermiştir. Şimdi bunun dışındaki müddet 
sarfında görüşülecek kanun tasan ve teklif
lerin müzakerelerine geliyoruz. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmıyanlar 
lütfen kullansınlar. 

8. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 

İçişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/400) (S. Sayısı : 311 ve 311 e ek) (1) 

BAŞKAN — Teklifin müzakeresine geçi
yoruz. Raporu okutuyorum. 

(Çalışma Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Sayın Çanga C. H. P. Grupu 

adına buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA SADRETTİN 

ÇANGA (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım; 
Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve Kocaeli 
Milletvekili Şevket Ustaoğlu arkadaşlarımızın 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun üçün
cü maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifleri üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun görüşlerini kısaca arz etmek istiyo
rum. 

Teklifin gerekçesinde, arkadaşlarımızın ile
ri sürdükleri sebeplerle beraber olmamaya im
kân yoktur. Bugün spor klüplerimizin içinde 
bulundukları şartları bu konu ile ilgili arka
daşlarımızın hemen hepsi bilirler. Spor klüple
ri müzayaka halinde, maddi bakımdan sıkıntı 
içindedirler. Ancak arkadaşlarımızın bu ge
rekçe ile hareket ederek spor klüplerimizin 
profesyonel sporcularla ilgili ve bunların sos
yal haklarına ilişkin konularda bir tasarruf 
yapmalarına gönlümüz razı olmamaktadır. Ar
kadaşlarımız bu teklifleriyle profesyonel spor
cular 506 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesin
den önce Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
bu sporcular için tahakkuk ettirilen pirimleri-
nin bir defaya mahsus olmak üzere affını tale-
betmektedirler. Şimdi, esbabı mucibe haklı, fa
kat kanaatimizce sonuç haklı değil. Spor klüp
lerimizin maddi müzayakalarından bahisle spor
cuların sosyal haklarında bir tasarrufa giriş
mek kanaatimizce insan haklarına, çalışma 
hakkına tamamen aykırıdır ve bu yolun açıl
maması lâzımdır. Spor klüplerimizin bu halle
rini bertaraf etmek, onları maddi bakımdan 
daha müreffeh hale getirmenin çareleri vardır. 
Meselâ, geçen yıldan beri bir kanun teklifimiz 
Millet Meclisinin komisyonlarında durmakta
dır. Burada spor müsabakalarından alınacak 
belediye hisselerinin, resimlerinin daha asgari 
bir hadde indirilmesi ve bu şekilde hiç olmaz-

(1) 311 ve 311 e ek S. Sayılı ~basmayazx tu
tanağın sonuna eklidir. 
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sa spor kulüplerimize İd, spor müsabakaları 
bir eğlence vasıtası olmadığına göre kanaati
mizce, pekâlâ bunları temin etmek mümkün
dür. Ama sporcuların sosyal haklariyle ilgili, 
onlar için tahakkuk ettirilmiş sosyal sigortalar
la ilgili pirimleri üzerine bir tasarrufta bulun
mak sakıncalıdır ve her zaman için çevreye 
göre, muhite göre ve devrelerine göre bu yola 
gitmek mümkün olur. Esasen Çalışma Komis
yonunun raporunda, Hükümet yetkilisinin affı 
istenen sigorta piriminin miktarının beşyüz bin 
'lira olduğunu belirttiği söylenmektedir ki, bu 
cüzi miktar için yanlış bir usul vaz'etmiyelim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak Çalış
ma Komisyonunun teklifinde zikredildiği üze
re teklifin reddini biz de uygun görmekteyiz. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, Güven Parti
si Grupu adına, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZ
ER (Tokat) — Saygı değer milletvekili arka
daşlarım; profesyonel futbol klüpleri ayrıca 
diğer basketbol, atletizm ve diğer spor branşla
rında da olması lâzımdır. Lâzım ama bunlar 
pek önemli bir derecede değil, sadece futbol
cuları ele alalım biz. 

Şimdi sporla çok yakından ilgili iki saygı 
değer arkadaşımız, bir kanun teklifinde bulu
nuyorlar: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun üçüncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi. Kanun teklifi şu: «Bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden evvel profes
yonel sporcular ve onları istihdam eden spor 
klüplerine uygulanan bütün işlemler bir defa
ya mahsus olmak üzere kaldırılmıştır.» Bunun, 
Çalışma Komisyonunun çok vukufla, çok güzel 
hazırlamış olduğu raporundaki red gerekçesinde 
belirtildiği gibi, 500 000 liralık bir malî külfeti 
de vardır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bir tek kişiyi dahi kapsamına almaya çalı

şırken, ayrıca küçük esnaf, ziraat işçisi velhasıl 
Türk toplumunda yaşıyan bütün çalışanları 
Sosyal Sigortaların himayesine almaya gayret 
ederken, sadece profesyonel futbol klüplerinin 
malî yükünü artırıyor diye birtakım vatanda
şımızın bu emniyet halkasının dışına alınma 
gayesini güdüyor, sadece profesyonel klüple
rin malî müzayaka içinde oldukları gerekçe
siyle. 

Bir ikinci gerekçe daha vardır, o da şu: En 
iyi, kendisine en güzel bakan bir futbolcu en 
fazla on sene hizmet edebilir spora. Bu on se
ne sonunda ise Sosyal Sigortalara bunun adına 
ödenmiş olan pirimler yanar gider denmekte
dir. İkinci Beş Yıllık Plân konuşulurken ve 
çok zaman bu kürsüden sayın milletvekili ar
kadaşlarımız belirttikleri gibi, Sosyal Sigorta
ların kapsamının serbest çalışanlara dahi teş
mil edileceği bir ülkede 10 sene sonunda hiçbir 
iş yapamıyacak bir vatandaşı düşünme imkâ
nını biz göremiyoruz. 10 sene sonunda da bu 
vatandaş, her hangi bir iş yapacaktır. Ve bu 
10 senelik bir kıdemlilik hakkını o ülkede yü
rütecektir. Emekli Sandığı Kanunu kapsamına 
giriyorsa oraya eklemek suretiyle, Sosyal Si
gortalar kapsamı içerisinde ise bunun devamı 
suretiyle bu vatandaşlarımızın da sosyal gü
venlik ve emniyeti sağlanacaktır. 

Gene bu kanunun hazırlanış gerekçesinde 
saygı değer arkadaşlarımızın gayet doğrulukla 
belirttiği gibi, zaten bu sporculara klüpler o 
kadar dikkat ediyorlar ki, futbolcuların sosyal 
hayatlarını sıkı kontrol altında tutmaya mec
burdurlar klüpler. Ayrıca malî bir külfet yük
lüyor. Bunların sosyal hayatları sıkı kontrol 
altında tutuluyor. Gene diyor ki, bir profesyo
nel futbolcunun muvaffakiyeti nisbetinde de 
kendine her türlü sosyal ve maddî yardımlar da 
yapılıyor. Hakikaten profesyonel bir futbolcu 
için, hele şöhretli olan, başı ağırsa bütün klinik
lerin şöhretleri onun başında toplanıyor, klüp
lerin gayretiyle. Ayağının bir kenarında nasır 
da olsa Avusturya'ya filân da gönderiliyor. 
Çünkü işe yarıyor, işe yaramadığı anda klüp 
aynı ilgiyi gösteriyor mu? Göstermiyor, sıkıp 
kenara koyuyor. Sosyal güvenliği nerede? Yok. 
Bu bakımdan bu gibi gerekçelerle bu kanunun 
kabul edilmemesini biz Güven Partisi olarak 
talebediyoruz. Çalışma Komisyonu raporunu ka-

Profesyonel futbol klüplerinin, daha doğru
su bu şirketlerin yüksek paralarla futbolcular 
transfer etmek suretiyle, bankalara borçlanma
ları, vergi borçlanması, sağa sola borçlanmala
rı, malî takatlarını yitirmeleri ve bunlar üst 
üste geldiği zaman meclislere şu veya bu ka
naldan müracaat ederek bu borçlarını affettir
mek yollarına girdiklerini hepimiz bilmekte
yiz. 
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bul ediyoruz, fakat bu kanun teklifini reddediyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ikinci hususu 
daha arz etmek istiyorum: Böyle münferit ka
nunlarla şu veya bu iş sahibini Sosyal Sigorta
lar kapsamı dışına çıkarmak suretiyle Sosyal 
Sigortaların kapsamını daraltmak doğru değil
dir. Bizim gönlümüz arzu ederdi ki, Sosyal Si
gortaların kapsamı dışında hiçbir ar
kadaşımız kalmasın. Eğer Sosyal Sigor
taların kapsamı dışında hiçbir vatandaşımız 
kalmazsa, evinde hasta yatan yavrusuna ilâç 
götüremiyen bir baba da kalmaz. Bunun ıstıra
bını duymıyan bu cemiyette de, herkesin de, ha
yatı emniyet altına alman bir C3miystte de, 
her türlü güvenliğin emniyet altına alındığı bir 
cemiyette de birçok aşırı ve musir cereyan yurt 
tutamaz, barınamaz, yaşıyamaz. Batı'da komü
nist partiler olmasına rağmen gelişememesinin 
sebebi sefaletleri ve ıstırapları sömürememesi 
yüzündendir. Bunu., bu sömürme ortamını da 
o cemiyetlerden sökün atan tek silâh da Sos
yal Sigortaların kapsamının çok geniş olması 
ve büyük vatandaş topluluğuna yaygın ve eşit 
surette dağıtılması şeklindedir. 

Bu sebeple gönlümüz birçok çalışan va
tandaşımızın, genişliyecek olan sosyal sigor
talar kapsamına alınmasını ister. Sosyal 
sigortalar himayesinden, şu veya bu ge
rekçe ile azınlıkta dahi olsa, ufak bir grap 
vatandaşımızın çıkarılmasını kabul etmez. Ça
lışma Komisyonunun vukufla hazırladığı rapo
ru müspet mütalâa ediyoruz. Güven Partisi Gra-
pu adına sizlere saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyon tarafından hazırlanmış olan raporda 
bu kanun teklifi reddedilmiştir. Görüyorum ki, 
arkadaşlarımdan birçoğu bu ret istikametinde 
konuşmaktadır. Kanun teklifinin kabulü cihe
tinde konuşmak istiyen var mı?.. Yok. T. i. P. 
Grupu adına Sayın Erik, buyurunuz. 

T. t. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK (Ma
latya) — Arkadaşlar, 596 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun teklifi, haddizatında bir kı
sım sporcuların sosyal sigortalar kapsamının 
dışında tutulmasını hedef güden bir tekliftir. 
Bu kanun teklifi için gerekçe olarak ileri sü
rülen hususlar şunlar oluyor: Kulüplerin para 
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sıkıntısı vardır, bir sporcu çok çok 10 sene spor 
sahalarında hizmet edebilir, bundan sonra spor
culuğu sona erer. Haddizatında, bir bakıma 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bu gibi spor
culara birtakım haklar tanımaktadır, onun için 
sosyal güvenlik tedbirleri gereksizdir. 

Bu gerekçe çok tutarsız bir gerekçedir. Bir 
defa kulüplerin para sıkıntısı çekmesi yüzün
den sporcuların sosyal güvenlik tedbirleri dı
şında tutulması düşünülemez, Çok çok söylene
cek olan söz şu olabilir. Eğer birtakım amatör 
kulüplerimiz altından kalkamıyacak şekilde 
birtakım masraflara girmişlerse, o zaman pro
fesyonel futbolcu oynatmazlar kulüplerde. 

ikincisi, şayet gerekçede belirtildiği gibi 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü sahiden bu 
sporculara birtakım sosyal haklar tanıyorsa, 
bir yolu bulunup bu paralarla sporcular Sosyal 
Sigortalar Kurumuna bağlı tutulsun, bu yardım 
yoliyle Sosyal Sigortalar Kurumuna olan veci
belerini yerine getirsin kulüpler. 

Üçüncüsü arkadaşlarım, spor bakıldığında 
kolay bir işmiş gibi görünür, fakat gençlik hızı 
ile yapılan bir iştir, büyük rekabetlerin çarpış
tığı bir iştir. Zaman zaman gazetelerde, spor 
müsabakalarının birtakım arbedelere yol açtı
ğını, birtakım büyük kazalar sonucunda bütün 
bir kulüp oyuncularının öldüklerini dahi gaze
telerle okumaktayız. Bu balamdan böylesine 
zorlu işler içerisinde, spor şeklinde de olsa, uğ
radan insanların sosyal güvenlik tedbirleri dışı
na itilmesi düşünülemez. En önemlisi; çağımız
da geri kalmış ülkelerde dahi adım adım sosyal 
güvenlik tedbirleri ilerletilmektedir. Buradaki 
teklif ise, sosyal güvenlik tedbirlerini geriye 
götüren bir husus gözetiyor. 

Arkadaşlarım, geri kalmış ülkelerde dahi 
dodim, adım adım sosyal güvenlik tedbirleri 
ilerletilmektedir. Bu, bugünkü insanlık anlayı
şının baş buyruğudur. Bizim de her türlü im
kânlarımızı zorlayarak, bugün Sosyal Sigorta
lar Kurumunu yavaş yavaş genel sigortacılık 
alanlarına kadar götürmemiz şarttır. Bu itibar
la, bu kanun teklifine karşıyız. Haddizatında 
Çalışma Komisyonu da gayet yerinde olarak bir 
gerskço ile bu kanun teklifini reddetmiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla Çalışma Komisyonu
nun raporunu benimsiyoruz. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Köseoğlu. 
Bu kanun teklifini Çalışma Komisyonu red

detmiştir, lütfen sadedi ona göre ayarîıynlım. 
TALÂT KöıSEOĞLU (Hatay) — Sporcuları

mızdan bir kısmını Sosyal sigortalardan mah
rum eden bu teklifin ben de tabiatiyle aleyhin -
deyim. Şimdi benden evvel konuşan arkadaşla
rımız gerekçenin birçok maddelerini ele alarak 
onu kendi zaviyelerinden tenkide tabi tuttular. 
Bendeniz bunları tekrar etmekten çekineceğim. 
Değinilmiyen bir iki husus var, onlara değinmek 
suretiyle sözlerimi kısa tutmaya çalışacağım. 

Şimdi gerekçede diyor ki : «Kanun teklifi
mizin hukukî durumuna gelince; bilindiği gibi 
kulüplerimizin umumi heyetleri tarafından se
çimle iş başına getirilmiş bulunan idarecileri ta
mamen amatördürler, iş Kanununun tarif ettiği 
işveren olmaları veya sayılmaları hukukan 
mümkün değildir. Bu sebeple 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 3530 sayılı Kanuna tabi 
kulüpleri ve o kulüplerin bünyelerinde besle
dikleri profesyonel futbolcuları İş Kanunu hü
kümleri altında bir işveren yanında çalışanlar 
gibi Sosyal Sigortalar Kanununa tatbi tutmak 
hukukla, adaletle bağdaşmıyan bir husustur.» 

Yani, bir hukukî imkânsızlık görmektedir
ler. Şimdi bu kanaat yanlıştır, gayrihukukîdir. 
Bir defa 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 4 ve 2 nci maddeleri, gerçek ve tüzel kişile
rin hizmet akitleriyle çalıştırdıkları, sigortalı 
sayılmaktadır. Yani, 506 sayılı Kanun, kimin si
gortalı sayılabileceğini ve kime sigorta yapıla
bileceğini açıkça tarif etmiştir. Buna göre, ger
çek ve tüzel kişiler hizmet akitlerini yapabil
mektedirler. Şimdi 3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanununun birinci maddesi kulüplerin hükmi 
şahsiyetini kabul etmiştir. Bu hale göre, bunlar 
sigorta yapabilirler yani bu, arkadaşlarımız ta
rafından görülen hukukî nakîsa yoktur. Bilâkis 
tersine, tamamen maddeleri göstermek suretiyle 
izah ettiğim gibi hükmi şahsiyeti haiz olan ku
lüplerimizin bu gibi sigortalar yapmak duru
munda olduklarını izah ettim. 

Şimdi arkadaşlarımızın mucip sebeplerinden 
bir tanesi de; sporcuların 10 sene kadar bir 
müddet çalıştıklarını ve bu 10 sene içerisinde 
profesyonel futbolcuların çalışamıyacaklarını 
ileri sürerler. Bu gerçek, doğrudur bir bakıma, 
fakat burada yine iki husus var. Birisi 506 sa

yılı Kanunun 60 ncı maddesinde (d) fıkrasına 
göre; 15 yıl çalışan yaşlılık aylığı alabilecektir, 
seklinde bir kayıt vardır. Yani, futbolcularımız 
kendilerine biraz daha iyi baktıkları takdirde 
bu 10 seneyi 15 seneye çıkarırlarsa 506 sayılı 
Kanunun 60 ncı maddesinin (d) fıkrasından is
tifade etmeleri mümkündür. Bunun dışında ko
misyon raporunda, biraz evvel izah ettiğim şe
kilde, bu profesyonel oyuncular 10 seneden son
ra tekrar yeni bir işe girmek suretiyle eski işli-
yen sigortalıklarını yeniden ihya etmeleri de 
mümkündür ve umumiyet itibariyle tatbikat da 
böyledir. -Arkadaşlarımızın duygularına iştirak 
ederim, kulüplerimizin durumunun hakikaten 
bir keşmekeş içerisinde, malî müzayaka içerisin
de oldukları da bir hakikattir. Ama, orada bu
lunan profesyonel sporcuların sosyal sigortalar
dan mahrum edilmesi suretiyle bunun ıslahı ci
hetine gitmek çok hatalı bir yol olur. Bunun 
yolu, Beden Terbiyesi Kanununda bir değişik
lik yapmaktır, yeni bir mevzuat getirmek, onla
rın malî durumlarını düzeltmek mümkündür. 
Fakat, yeni bir anlayış içerisinde bulunan Tür
kiye Cumhuriyetinin, sporcularımızın velevM 
mahdut sayıda da olsa, onların sosyal sigorta
lardan mahrum kalmasına gönlümüz rası olma
maktadır. Bu bakımdan kanun teklifinin aley-
hindeyiz, komisyonun benimsediği şekilde geç
mesini arzu etmekteyiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Celâl Nuri 

Koç. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, şimdiye kadar konuşan arkadaşlar 
kanun teklifinin aleyhinde konuşmak suretiyle 
komisyonun ret teklifine uyulması hususunda 
mütalâalarda bulundular. 

Bendeniz, bu kanun teklifinin İçişleri Ko
misyonunda müzakeresinde bulunduğum için, 
son dakikada gelmem hasebiyle söz almış bulu
nuyorum. 

Şimdi arkadaşlar, evvelâ sportif faaliyetler 
münhasıran futbol, voleybol gibi, yani bugünkü 
stadyumlarda oynanan oyunlar değildir. Spor
tif faaliyetlerden maksat, Türk gençliğinin, 
Türk gencinin fizikman ve moralman takviyesi
ni geliştirmek demektir. Binaenaleyh, tüm genç
lik nazarı itibara alındığı takdirde Beden Ter
biyesi Teşkilât Kanunu ile, bugünkü Devlet Ba-
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kanlığına bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün statüsü meselesiyle karşı karşıya gel
miş oluruz. Bütün bu kuruluşa müteveccih an
layış meselelerini bir tarafa iterek diyebiliriz ki, 
bugün hakikaten sportif faaliyetlerde bulunan 
futbolcuların sigortanın dışında kalmasında bir 
zaruret vardır. Bunun asıl sebebi şudur : Bir 
kere sportif faaliyetlerde bulunan amatör fut
bolcular her şeyden evvel işçidirler. Başka bir 
müessesede çalışmaktadırlar veyahut memur
durlar, veyahut Devlet Demiryollarında veyahut 
her hangi bir müessesede memurdurlar. Esasen 
statüleri itibariyle bunlar sigortaya tabi durum
dadırlar. Binaenaleyh ikinci defa bunları, sırf 
işveren durumunda olan, sportif faaliyetlerimiz
de bulunan kulüplerimize bir yük tahmil etme
nin de hiçbir zaman içtimai bir netice getirmi-
yeceğini kabul edeceğinizi tahmin ederim. 

Bugün hakikaten görülüyor ki, kulüplerimiz 
birtakım müzayaka durumlarına girmektedir-
ler, oyuncuları transfer ederken birtakım maddi 
külfetlere esasen katlanmaktadırlar ve kulüpler 
bu parayı temin etmek için de birtakım güçlük
lere giriyorlar. Sonra kaldı ki, bu işçi sigortala
rının prim mevzuu da kulüpleri birtakım forma
litelere boğmaktadır. Bu itibarla eğer tüm ha
linde Türk gençliğinin sigorta edilmesi düşünü
lüyorsa bunun yeri başkadır, bunu yeni bir teş
kilât kanunu ile tüm gençliği fizikman ve mo-
ralman takviye etmek için, eğitmek ve öğretmek 
için, yani beden bakımından geliştirmejk için bir 
teşkilât kanunu kurmak zarureti hâsıl olur. Bu 
kanun kurulduğu takdirde o zaman da icabe-
den tedbirler, sigortalar düşünülebilir. Yoksa, 
mücerret amatör faaliyetlerde bulunan ve bir
takım mahrumiyetler içerisinde çalışan... 

BAŞKAN — Sayın Koç, bu kanun teklifinin 
reddinin aleyhinde mi konuşuyorsunuz efen
dim?... 

CELÂL NURÎ KOÇ (Devamla) — Aleyhin
de konuşuyorum efendim. Reddinin aleyhinde 
konuşuyorum. Kabul edilmesini istiyorum. Ben 
kanunun kabul edilmesini istiyorum, sebebola-
rak da, bu klüplerimiz mahdut sportif faaliyet
leri yapmaktadırlar, bu sportif faaliyetlerden 
maksat da, Türk gençliğini moralman, fizik
man. geliştirmektir, diyorum. Bu ise, yalnız bu 
sporu yapanlar değildir, bir sürü Türk genci 
muhtelif beden eğitimi mevzuunda faaliyet 

göstermektedir, koşular yapmaktadırlar, muka
vemet koşularına girmektedirler, boks yap
maktadırlar, yani sportif faaliyetlerin çeşitli 
dallarında hizmet görmektedirler. Bunlar için 
sigorta düşünülmeden yalnız mücerret bu ku
lüpler için sigorta mevzuunu düşünmek, haki
katen biraz da abesle iştigal etmek gibi bir 
mevzuya intikal ediyor. Bu itibarla ben diyo
rum ki, eğer sigorta düşünülüyor ise bunların 
da sigorta pirimine dâhil edilip sıhhatleri em
niyet altına alınmak isteniyorsa tüm Türk genç
liğini nazarı itibara almak bütün sportif faa
liyetleri yapan müesseselere bu hakkı tanımak 
lâzım. Bu ise, bir teşkilât mevzuudur, bir teş
kilât kanunu ile ilgilidir. Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü bize bir teşkilât kanunu ge
tirsin ve bugün liselerde, üniversitelerde oku
yan bütün gençliği de içerisine alacak, onların 
da sportif faaliyetlerdeki durumlarını sigorta 

edecek tasarıyı getirsin, o zaman geniş bir ka
nun içerisinde bunu düşünelim. Ama, böyle bir 
tedbir gelmeden, tüm Türk gençliğini ilgilendi
ren mevzuat getirilmeden, mücerret gençliğin 
bir kısmını teşkil eden amatör kulüplerimiz, 
profesyonel kulüplerimiz ve sair kulüplerimiz
de çalışan, adedi 3 000 i, 5 000 i geçmiyenler 
için hususi bir kanun getirmek doğru olmıya-
caktır. O itibarla işveren durumunda olan, 
esasen müzayaka içerisinde bulunan, bugünkü 
maddi takati ile kulüplerini dahi devam ettire-
miyecek durumda bulunan kulüplerimizi bu 
kanunun şümulü dışında koymakta fayda var
dır. Çünkü bu, kulüplerin kaldıracağı bir şey 
değil, doğrudan doğruya Devletin, Hükümetin 
bilhassa Millî Eğitim Bakanlığı ile teşriki me
sai ederek bir neticeye varmasına bağlı bir 
neticedir. Zira Millî Eğitim Bakanlığı da bu
gün gençliğin birtakım sportif faaliyetleriyle 
meşguldür, öbür taraftan Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü de meşguldür. Bunların hep
si birbiriyle irtibat halindedir. Bunların hepsi
ni kavrıyan ve koruyan bir teşkilât kanunu 
getirildiği zaman bu mesele düşünülsün. Ama, 
bugün huzurumuza gelmiş bulunan kanunun 
kabulünde fayda vardır. Arz ettiğim gibi, bu
rada çalışan sporcular esasen muhtelif işyerle
rinde, muhtelif müesseselerde çalışmaktadırlar. 
Esasen bunlar sigortaya tabidir, bu bakımdan 
kanun teklifinin kabulünü arz ve teklif ede
rim. 
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BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
REŞAT ÖZARDA (Aydm) — Sıra bende, 

ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Size daha sonra söz vermemin 

sebebi bütün arkadaşlar lehinde konuşma iste
mişlerdir, bu arada gruplar adına konuşan 
arkadaşlar size takdim ettirilmişlerdir. Onun 
için yerinizden sıra benimdi, benden evvel ko
nuştu gibi, mücerret beyanlarda bulunmayın. 
Hiçbir arkadaşın sırasını, yerini başka bir ar
kadaşa vermeye ne hakkımız vardır, ne de 
menfaatimiz. Bunu böyle bilesiniz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Ben konuş
maktan vazgeçiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı vazgeçtiniz, 
buyurun Sayın özarda. . 

REŞAT ÖZARDA (Aydm) — Sayın Mil
letvekilleri, mesele bâzı milletvekili arkadaşla
rımızın, başta Sayın Adnan Akm ve Şevket 
Ustaoğlu'nun,. profesyonel futbolcuların sosyal 
sigortalar kurumunun şümulü içinde bırakılıp 
bırakılmaması konusunda verdikleri bir kanun 
teklifidir ki, arkadaşlarımızın teklifleri profes
yonel futbolcuların sosyal sigortaların şümulü 
dışında bırakılmasını öngörmektedir. Bu arka
daşlarımızın, verdikleri kanun tekliflerinin ge
rekçesinde, çok haklı oldukları taraflar vardır. 
Bir defa diyorlar ki, sosyal sigortalar kendi 
mensuplarına şu şu sahalarda şu menfaatleri 
sağlar. Halbuki Futbol Federasyonu kendi 
mensuplarına sosyal sigortaların sağladığı men
faatten daha fazla bir menfaat sağlar diyorlar. 

İkincisi: Sosyal Sigortalara dâhil olan kim
selerin en az 25 sene müddetle Sosyal Sigorta
lar Kanununa dâhil olmaları ve 25 seneden son
ra ihtiyarlık Sigortasından istifade etmeleri 
gerekir. Halbuki, futbol federasyonuna dâhil 
olan sporcunun hayati aktif mücadele, yorucu 
mücadele içerisinde geçer, bunlar] n mukavemet 
müddetleri on senedir ve on sene sonra bunlar 
artık mensuboldukları takımlarda maç yapamaz 
hale gelirler. Binaenaleyh, on sene bir federas
yonda, bir spor kulübünde vazife gördükten 
sonra yıpranmış, yorulmuş, ihtiyarlamış, sakat
lanmış bir futbolcuya, mensubolduğu futbol fe
derasyonu, kulübü, onun bütün haklarını tama-
miyle ödüyor. Halbuki bu zat bir sosyal sigor
talar mensubu olsa, en az 25 sen orada çalışmak 
mecburiyetindedir ki, bu haklardan faydalansın 

diyorlar. Binaenaleyh federasyonların, sporcu* 
lara, futbolculara tanıdığı haklar, Sosyal Si
gortaların tanıdığı haklardan çok daha fasla
dır. Bu bakımdan bunları Sosyal Sigortalar Ka
nunun 3 ncü maddesi şümulünden çıkaralım ve 
bunları Futbol Federasyonunun verdikleri ik
ramiye ile yetindirelim diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi İçişleri Komis
yonu bu kanun teklifini incelemiş, kanun tekli
finin gerçekten bir çok teknik noksanlıkları var. 
Bu teknik noksanları tamamlamış ve kanun tek
lifini uygun bir şekilde düzenliyerek futbolcu
ları Sosyal Sigortalar Kanununun şümulü dışın
da bırakmıştır. Bunun dışında İçişleri Komis
yonundan sonra havale edildiği çalışma ko
misyonunda ise ittifakla bu kanun teklifinin 
reddine karar verilmiş ve Meclisimize de bu 
karar gelmiştir. Müzakere konusu olan karar, 
içişleri Komisyonunun değil, çalışma komis
yonunun kararı, raporu muhtevasıdır. 

Şimdi sayın arkadaşlarıma, bir konuya sa
rahate kavuşturmak bakımından, açıklamak 
mecburiyetindeyim. Futbol federasyonları ken
di kulübünün muvaffakiyeti için büyük gayret
ler sarfetmekte, her sene kendi kulübüne di
ğer kulüplerden as mevkiinde bulunan futbol
cuları transfer etmek için yüzbinlerce lira para 
vermektedir. Şimdi akıl var, mantık var. Her 
işi bir tarafa bırakalım, bir futbolcu kaç sene 
müddetle futbol sahasında kendisini gösterebi
lir, mücadele edebilir ve as bir futbolcu olarak 
gerektiği takdirde diğer kulüplere transfer edil
mek imkânına sahip bir durumda bulunabilir? 
Kanun teklifin yapan arkadaşlarımız ve içişleri 
Komisyonumuz bu müddeti âzami on sene ola
rak kabul etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, on sene müddetle bir 
as futbolcunun gerçekten haftada iki gün fut
bol sahasında mücadele etmesini, tekmeye, sil
leye, fakata maraz kalarak kedenî varlığını, 
gücünü muhafaza ederek on sene müddetle ay
nı takımda as bir futbolcu olarak görevini de
vam ettirmesi cidden güç bir meseledir. Bu 
i'atbol federasyonları kendi kulüplerine aldık
ları futbolculara gerçekten Sosyal Sigortala
rın verdikleri primlerden çok daha fazla imti
yazlar tanımaktadırlar. Binaenaleyh, Futbol 
Federasyonuna mensup oyuncuGarm Sosyal Si
gortalar Kanununun üçüncü maddesi gereğince 
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Sosyal Sigortalara dâhil olarak kalmaları lâ
zım mıdır, değil midir? Asıl müzakere ve mü
nakaşa edilecek ve bir karara varılacak mese
le budur. 

Muhterem arkadaşlar, ben şahsan ne fut
bolcuyum, ne de totocuyum. Ancak bir gerçek
çi olarak şunu ifade etmek mecburiyetindeyim 
ki, bu memlekette ve bilhassa Türkiye'mizde 
mevcut şartlara göre gerektiği takdirde bir çok 
oyuncunun, seyircinin şehit düştüğü memleke
timizde, futbolcu odarak on sene müddetle mü
cadele etmenin vebalini muhafaza etmek haki
katen büyük bir başarıdır. Bu futbol kulüp
leri aldıkları oyunculara mukaveMerle bir çok 
haklar tanımaktadırlar. Binaenaleyh, biz Fut
bol Federasyonuna dâhil olan oyuncuları Sos
yal. Sigortaya tabi tutmakla cidden büyük bir 
hata işlemiş olmaktayız. Burada üzerinde du
rulacak nokta şudur sosyal haklar mevzuunda 
bir tek işçi çalıştıran yerlere, müesseselere ka
dar iş Kanununu götürüp orada çalışan işçi
lerin Sosyal Sigortaya dâhil oflmalarını temin 
etmek için çalışan bir Parlâmentonun üyeleri 
olarak, futbolcular en az 11 kişilik ekiptir her 
maçta, bugün bunlar Sosyal Sigortaların şümu
lü dışında bırakılmaya, çalışılmaktadır. Sosyal 
Sigortaların maksadına, gayesine aykırı hare
ket ediyormuş gibi bir ithamCa karşı karşıya 
gelebiliriz her zaman. 

Muhterem arkadaşlar, şunu arz etmek iste
rim. Futbol Federasyonu Kanununda gerek i 
değişiklik yapılabilir ve her futbol kuf.übü ken
di kulübüne alacağı oyuncu için on senelik 
bir çalışmadan sonra şu kadar lira aylık, taz
minat veya şu kadar ikramiye vermeye mec
burdur diye hükümiler koyulabilir. Ama, bir 
futbolcunun en fazla on seneyi geçmiyen faa
liyet sahası ve müddeti içerisinde onu 25 sene
lik bir sigorta rejimine tabi tutmakta o insan-
r.ara karşı büyük bir haksızlık yapmış oluruz. 
Binaenaleyh Çalışma Komisyonu raporu ta
mamen hayalîdir, realitelerden uzaktır. Bina
enaleyh, Yüksek Mecüse düşen vazife, Çalış
ma Komisyonu raporunu reddetmek ve içişleri 
Komisyonu raporunu esas olarak kabul ©im-3k, 
şayet futbolcularımızın istikbâli, çalışmaları, 
hayatları ve saireleri bakımından eksik kalan 
teminatları varsa, mensubolduklan kulüplere 
birtakım mükellefiyetler yüklemek suretiyle 

bunların istikbâlini sağlrjsıaktır. Yoksa, efen
dim, bir kişi çalıştıran işyerinin iş Kanunun 
şümulüne alınması Üâzımgeldlği anlayış içeri
sinde 15 - 20 - 30 dan fasla futbolcuyu isftihdam 
eden bir kulübün işveren olarak mütalâa ve 
kabulü asla ve asla İş Kanunun anlayış ve kap
samına uygun değildir. 

Sosyal adalet bakımından bir tek işçiyi dahi 
Sosyal Sigortaların terıı'natma kavuşturmak 
mecburiyetinde cfdu^nmıız b-\ devrede futbol
cularımızı bu sosyal teminattan mahrum etmek 
usulsüzdür kanunsuzdur. Sosyal adalete aykı
rıdır gibiı birtakım mütalâalar reddetmek cid
den üzücüdür, hazindir. Bizim memleketimizde 
hangi vatandaşın tam mânasiyle sosyal emniyeti 
sağlanmıştır ki, şimdi Çalışma Komisyonu kal
kıyor da 11 kişilik bir futbol ekibinin mensup
larım sosyal emniyet ve huzura kavuşturmak 
gayret ve gayesi içerisinde mücadele ediyor ve 
böyle bir gerekçe ile Sayın Adnan Alan ve 
arkadaşı Şevket Usta'nın vermiş olduğu çok 
isabetli ve yerinde bir kanun teklifini reddet
mek yoluna gidiyor. 

Muhterem arkadaşlar, içişleri Komisyonu
nun raporu çok isabetli ve yerindedir. Bugün 
kulüplerimiz vatandaşların ianesiyle yaşayan 
kulüplerdir. Bunların temin edebildikleri beş 
or. tane oyuncunun, futbolcunun her ay sos
yal sigorta primini ödemeleri kulüplerimiz için 
cidden malî ağır bir külfettir. Çalışma Komis
yon/r, diyor ki, bugüne kadar Çalışma Bakan
lığıma yatırılmış olan sosyal sigortalar primi 
500 bin lirayı aşmamıştır. Binaenaleyh, bu ku
lüplerin malî müzayaka içinde bulunmaları ve 
futbolcuların sigortalarını yatırmalarının ku
lüplerimiz için malî bir külfet olduğunu iddıia 
etmeleri gülünçtür. Çünkü, bugüne kadar ya
tırılmış olan rakamlar haddizatında çok cüzi
dir. küçüktür. Bu bakımdan böyle bir müta
lâa serd edilemez, diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, spor kulüpleri itha
lâtçı firmaları değildir, vatandaşın ianesi ile, 
yardımı ile yaşıyan müesseselerdir. Bu mües
seselerin Devlet Hazinesine, sigortalar fonu 
ile 500 000 lira para yatırmaları büyük bir fe
dakârlıktır. Bunu küçümsememek lâzımdır. 
Bunu. kiiçümsiyen zihniyetin şiddetle karşısın
dayız. Bu bakımdan Çalışma Komisyonu ra
porunun reddini ve İçişleri Komisyonunun (ki, 
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o Komisyonun Başkanı Sayın Kadri Eroğan, 
göremiyorum bugün, karşımda, vatanperver, 
bu isleli gayet iyi anhyan, bilen bir arkadaş-
olarak) kendi, içişleri Komisyonunda ittifakla 
bu kanun teklifini tasvibetmiş ve bu kanun 
teklifim yapan arkadaşlarımızın şahsi düşü
nüşleri bakımından noksan kalan hususları 
içişleri Komisyonu tashih ve ıslâh etmek su
retiyle tam ruhuna uygun bir kanun teklifi ha
line getirmişler. Bu bakımdan bendeniz şahsan 
hepinizden rica ve istirham ediyorum Çalışma 
Komisyonunun raporunu reddediniz, Çalışma 
Komisyonu Sosyal Sigortalara 50 lira daha pa
ra gelse bizim için faydadır,, mülâhazasiyle 
hareket eden bir komisyondur. Çalaşma Ba
kanlığı, bu milletin alm teri. ile hayatını ka
zanan yoksul ve fakir vatandaşlardan yüz mil
yonlar kazanmakta, fakat o fakir vatandaşa 
bunun pek küçük bir cüzünü inikas ettirerek 
büyük çoğunluğunu, binalar, apartmanlar yap
mak suretiyle o kurumun başında olanları hu
zur ve refah içinde yaşatmak yolunu tutan bir 
müessesedir. Reddediniz Çalışma Komisyonu
nun, içişleri Komisyonunun, raporunu esas alı
nı?; ve hayatı boyunca yaptığı bütün mücade
leler ininde 10 seneden fazla çalışma imkânı
na sahibolırryan bu sporcularımızı, kendi ku
lüplerinin kanunlarım ıslâh edecek ve onları 
hayatları boyunca refah içinde yaşatacak im
kânları sağlıyacak kanunları bu Meclis huzu
runa getirmek için zorlamak yoluna gidelim 
ve böylece sosyal adaleti gerçek mânasında 
gerçekleştirelim muhterem arkadaşlar. Yok-
s-\ Hr futbolcuyu, tarlada çalıdan bir işçi ile 
birlikte mütalâa ederseniz büyük hata, büyük 
kusur işlemiş olursunuz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun efen
dim. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI KA
YA Ö3DEMİR (istanbul) — Sayın. Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, eğer Sayın Reşat öz-
arda arkadaşımız burada çok heyecanlı bir 
nutuk iradetmemiş bulunsavdı huzurunuza çı
kacak değildim. Yüce Meclisin, gruplar adına 
konuşan milletvekili arkadaşlarımızın temayü
lü, beyanlarından anlaşıldığı üzere, Komisyo
numuzun raporunun kabulü şeklinde idi. An
ca!;. Sayın Reşat özarda arkadaşımız ne ko
misyon raporlarını ciddî olarak okumuş» ne 

de Sosyal Sigortalar espirisine vâkıf bir arka
da™. olarak buraya gelip konuşmadı. Tahmin 
ediyorum, daşanda bir iki kulüpçü arkadaşla 
görüştü ve geldi burada heyecanlı bir nutuk 
çekti. Yüce Meclise niyâbeten vazife gören 
bir Komisyonu, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
pirim temin eden, pirim temin etmeye çalışan 
bir komisyon olarak vasıflandırması, konuş
masının ciddiyetten ne kadar uzak olduğunu, 
tahmin ediyorum, Yüce Meclisi temin edecek 
bir kriter olsa gerektir. 

Evvelâ, ne diyor bizim Birinci Beş Yıllık 
Plânımız ve ikinci Beş Yıllık Plânımız: Tek 
bir sosyal güvenlik tedbirine gitmeyi öngörü-
yoı*. Plânın, sosyal güvenlik sistemini öngör
düğü bu konuda bir kısım vatandaşlarımızı 
sosyal güvenlik sisteminin içerisinden alıp 
dışanya çıkarmak ve onlara birtakım imtiyaz
la muamele yapmak, tahmin ediyorum ki; Yü
ce Meclisin tasvibedeceği bir husus olmasa ge-
rektiı*. Kaldıki, içişleri Komisyonun raporun
da da kulüplerin malî müzayaka içinde bulun
ması, kendilerinin noktayı nazarlarına mesnet 
olarak kabul edilmiştir. Çalışma Komisyonunun 
raporunda içişleri Kamisyonımun dayandığı 
görüşte cevaplandırılmış ve neticede niçin red
dedilmesi gerektiği hususu etraflıca belirtil
miştir. Yüce huzurunuzu fazlaca işgal edecek 
değilim. Ama, bir sporcu vatandaşımızın iş ka
nasına uğraması, sportif faaliyetlerden dolayı 
bir günlük dâhi olsa, iş kazasına uğraması, ona 
sosyal sigortalar sisteminde tam maaşla malu
liyet hakkını tanır. Ayrıca, normal maluliyet 
hali de beş senelik çalışmayı gerektirir. Ko
misyon raporunda bu iki husus yoktur, bunu da 
ayrıca belirtir ve Çalışma Komisyonunun, ra
porunun benimsenmesini, teklifin reddedilme
sini saygiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, onu oku
tuyorum. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Koç. son söz 

milletvekilinindir. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, ben Reşat Özarda arkadaşımızın 
fikrine aynen iştirak ediyorum. Bu hususta söz 
almıyacaktım, fakat Sayın Kaya Özdemir ar
kadaşımız söz alıp burada bir sporcunun her 
hangi, bir kabaya uğramam halinde sahipsiz ka
lacağı, bakımının yapılamıyacağı iddiasında 
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bulundular. Hepiniz şahitsinizdir ki, bilmiyo- | 
rum iki sene mi oluyor, üç sene mi oluyor, bir 
futbolcumuzun burnu kırılmıştı. Bütün bu sa
hipsiz zannettiğimiz insan Avrupa'ya kadar 
götürüldü, estetik ameliyat yapıldı ve bu su
retle daha iyi t i r burun kendisine yapıldı. 
Şimdi bir de 1972 yulına kadar sigortasız kim
se kalmıyacağı düşünülen bir memlekette, bun
ların sigortanın dışında bırakılması bu pren
sibe aykırıdır, şeklinde bir mütalâa ileri sürü
yorlar. Biz de bu mütalâalarıma cevaben di
yoruz ki: Doğru diyorsunuz eğer Türkiye'de 
sportif faaliyetlerle uğraşanların tümü sigor
ta teminatı altına alanırsa feda ediyoruz, bunu 
kabul ediyoruz. Yine diyoruz ki, Millî Eğitim 
Bakanlığının bir beden eğitim dersi, bu ders
lerde birtakım beden eğitimi faaliyetleri gös
teren Türk gençleri vardır, talebelerimiz var
dır. Bunların beden eğitimi yaptığı sırada her 
hangi bir kazaya kurban gitmeleri, sıçramalar
da, atlamalarda bacağımın kırılması, gibi husus
lar sigortaya bağlanmışken biz transferler su
retiyle yüz binleri, binleri alanları sigortaya 
bağlıyalım. Evvelâ, zararın asgarisini düşüne
lim, tamamiyle muhtacolanları sigorta primi 
içine alalım, ondan sonra bunlara sıra gelsin, 
o zaman ona da evet diyelim. Bir tarafta üni
versitelerimizde, liselerimizde, ortaokullarımız
da, hattâ ve hatâ ilkokullarımızda beden eği-
imi yapmak suretiyle, sportif faaliyetler yap
mak suretiyle, bir nevi amatör sanat icra eden
ler sigortanın dışında tutulsun, bu tarafta ade
di bini, iki bini gecmiyecek sportif faaliyet
lerde, futbol faaliyetlerinde bulunanlar sigorta 
pirimi içine alınsın., ikinci bir mucip sebeple 
diyoruz ki, bu federasyonda çalışan, yani fut
bolda çalışan insanların umumiyetle hepsi he
men hemen meslek sahibidirler, ya doktordur
lar,, ya mühendistirler, yahut her hangi bir iş 
sahasında işçidirler. Meselâ bunun yanında gü
reşçilerimizi alalım. Esasen.. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç, bu be
yanlarınızı bir evvelki konulmanızda yaptınız, 
şimdi tekrar mahiyetinde oluyor. 

CELÂL NURİ KOÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, demek istiyorum ki, Saym Çalışma 
Komisyonu Başnananm mucip sebebolarak gös
terdiği bu gerekçeler, biraz evvel arz ettiği
miz bu mucip sebepler karşısında yok oluyor,, | 

1 yani. sebepsiz, mücerret iddiadan ileri gidemi
yor O itibarla, içişleri Komisyonunun karan 
günün şartlarına» bugünkü içtimai gerçeklere 
ve kulüplerin içinde bulunduğu duruma daha 
uygundur vo kulüplerin içinde bulunduğu za
ruret hali de bir vakıadır. Esasen bu kulüple
ri. yaşatmak bir meseledir. Bu bakımdan bir 
külfetten kurtulmaları, halamından, inşallah 
ilerde Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile 
Millî Eğitim Bakanlığının teşriki mesai ederek 
tüm Türk gençliğinin fizikman ve moralman 
gelişmesi, için îâzımgelen sigorta tedbirlerini, 
getirecekleri bir teşkilât kanununu da biz hür
metle karşılarız, ona da seve seve oy veririz. 
Ama, bugünkü içtimai fayda, bufünkü sosyal 
berçek, bugünkü kulüplerimizin içinde bu
lunduğu durum, bu kulüplerin sigorta kanunu 
dışında durmasından ibarettir. Bu hususta oy
larınızı izhar buyurmanızı hassaten istirham 
ederek hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterli görüldü
ğüne dair önerge gelmiştir, önergeyi okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu yeteri derecede aydınlanmıştır, müza

kerenin yetedliğine karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 311 e ek Sıra Sayı
şım muhtevi ve Çalışma Komisyonu tarafından 
hazırlanmış raporda, «Yukarıda tafsilâtı ile 
açıklanan sebepler dolayısiyle teklifin bütünü 
ile reddine Komisyonumuzca ittifakla karar 
verilmiştir» denmektedir. O halde rapor, tek
lifini tümü itibariyle, maddelere geçmeye lü
zum kalmaksızın reddetme temayülünü gös
termektedir. Şimdi Yüce Meclisin oyuna, Ça
lışma Komisyonu tarafından hazırlanmış bulu
nan teklifin reddi hususunu sunuyorum.. Kabul 
edenle:*.. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Kaldırın el
lerinizi. 

BAŞKAN — Saym Özarda, lütfen milletve
kili oldulunuzu ve Meclis salonunda buhuıdu-

I ğunuzu unutmayınız. 
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Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Yani, 
teklif tümü itibariyle reddedilmiş bulunmak
tadır. 

9. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve UF aliye ve Plân komisyonları raporları. 
(1/426) (S. Sayısı : 457) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Maliye Bakanı tarafandan verilmiş bulunan 
bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 2 nci defa görüşülecek işler kas-
mımn 5 nci maddesinde yer alan Gelir Vergisi 
Kanununun bası maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısının ehemmiyetine bi
naen, her işe takdimen ve öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakam 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, saym milletvekilleri;, 

Bir haftadan,, on günden beri Meclisimizin 
gündeminde Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpa-
şaoğlu ve 13 arkadasın''n rulet, tilt langırt ve 
benzeri oyun âlet ve makinalam hakkında ka
nun. teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Kara-
han, O. Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve 
ö. Senatosu Tunceli üyesi Mehmet Ali De-
mir'in,' Türk Ceza Kanununun 567 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun tekli
fi ve içişleri, Turizm, ve Tanıtma, Adalet ve Mil
lî Eğiitim komisyonları raporları mevcuttur. 
Langırt, bugün Türkiye'nin gençliğini istis
mar eden, onları en kötü bir şekilde vatana 
ihanet edecek kadar kötü yollara sevk eden bir 
oyundur. Bu kumarın memleketimize 12 sene
den beri tatbikatı neticesinde meydana ge
len mânevi tahribatını önlemek maksadıiyle bu 
saym arkaçlarımızın getirdikleri kanun tekli
fi haftalardan beri Meclis gündeminde iken, 
dahp. burun Sayan Maliye Bakanlığımın, Gelir 
Vergisi Kanununun şu maddesini değiştirmek 

(1) 457 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın so-
nundudır. 

maksadiyle getirdiği kanun tasarısının öne 
alınması cidden hazindir, üzücüdür. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, bir noktayı za-
tiâîinize birdirmeyi gerekli gördüm. Bu ka
nun tasarısının akabinde şimdi bahis buyur
duğunuz Langırt Kanununun gündemdeki di
ğer meselelere takdimen görüşülmesine mü
tedair bir önerge yanımda mevcut, o önergeyi 
Yüce Heyetin oyuna sunup kabul edildiği tak
dirde onun görüşülmesine geçeceği*;. Bunu be
lirtmeyi, zatiâlinizin konuşmasına yardımca 
olur ümidi ile faydalı buldum. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Çok teşek
kür ederim, Sayan Başkan. Bendeniz zatiâli
nizin, her zaman «yapılan sataşmalara cevap 
vermeyiniz» ihtarınıza riayet ederek, zatiâli
nizin ihtarına cevap vermiyeceğim. 

Yalnız şu hususu belirtmek isterim ki, bir 
kanun teklifinin veya tasarısının müzakeresi
ne) başlandıktan sonra bâzan o müzakere Mec
lisin o günkü bütün mesaisini işgal edecek 
kadar zaman ve vakit alabilir. Bu bakımdan 
Hükümetin getirdiği, bendenizin şahsan her ikisi 
üzerinde konuşmaya hazırım, ama bendenizin 
şahsan üzerinde durduğum nokta, millî menfaat, 
millî haysiyet memleketin sosyal çöküntüsü ba
kımından bu. langırt ve saire gibi olayların bü
yük bir mânevi çüküntü yaptığı ıstırabı üze
rinde durdıığam ioin, gündemin en sırasında 
bu kanun teklifi mevcut iken Sayın Maliye 
Bakanının vergilerde bir delişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısı ki, alta seneden 
beri milletvekilliği hayatımda müşahede et
tiğim bir gerçek vardır, Hükümetten gelen 
bütün kanunlar daima milletin aleyhine, Ha
zinenin lehine olan kanunlardır, bu bakımdan 
ben diyorum. İd, bu lan^rt ve saire kanunu 
Türk Milletinin menfaatine daha uygun, sos-
va! bir yarayı ortadan kaldıracak bir kanun 
teklifi gelmiştir. Biz bunun müzakeresini ön
lemiydim. Sayın Maliye Bakam lütfetsin, is
tirham. ediyorum, teklifini geri alsın, biz bu 
langırt kanununu çıkaralım, ondan sonra ken
tlisinin maliyeye gelir sağhyacak kanunları
nı öne alalım, onu da müzakere edelim, bir di
yeceğim yok. Ama rica ediyorum, istirham, edi
yorum, Meclis toplandığından beri iki aya ya
kın bir zaman geçiyor, bu milletin menfaatine 
bir tek kanun çıkarmadı bu Meclis. Bakınız, 
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işto bu kanun, şu karşımızda oturan Atıf Ha-
cıpaşaoğlu arkadaşımızın getirdiği kanun tek
lifi, bu Meclisin, bu milletin, bu memleketin 
sosyal dâvalarına, dertlerine, ıstıraplarına en 
çok parmak basan bir kanundur. Müsaade 
ediniz, evvelâ bu kanunu çıkaralımı ondan son
ra Sayın Hükümetin aktarmalarına, bütçeleri
nin kuvvetlenmesine yarayacak kanunları mü
zakere edelim. 

BAŞKAN —• Sıvın Özarda, bu Meclisten 
çıkan bütün kanunlar millet menfaati için çı
kanlar. O sözünüzü lütfen tavzih ediniz. Bü
tün kanunlar millet menfaati için çıkarılır. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. Srz o kanaattesiniz, ben 
o kanaatte değilim. Hükümetten gelen kanun
lar daima bu millete yeni mükellefiyetler tah
mil eden kanunlardır. Bu milletin menfaati
ne olarak gelen kanunlar Sayın Hacıpaşaoğlu 
gibi vatanperver, milliyetperver arkadaşların 
getirdikleri ve bu milletin dert ve dâvalarına 
derman olacak kanunlardır. Bu bakımdan ben 
zatiâlinizle ayna kanaatte değilim. 

Sayın Maliye Bakanının teklifinin reddini 
ve Sayın Hacıpaşaoğlu'nun sırada bulunan ka
nun teklifinin müzakereye esas alınmasını arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Nahit Menteşe. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — S\vm Baş

kan, sayın milletvekilinri, Aydın Milletvekili 
Sayın Reşat özarda öncelik ve ivedilikle tek
lifinin aleyhinde konuştular. Ancak, kanun tek
liflerini sıralarken şu kanun teklifi vatanper
ver hislerle ele alınmıştır, bu kanun tasarısı ki 
öyle demeye getirmektedir, vatanperverane his
lerle ele alınmıştır, öyle bir şeyi şu Yüce Mec
liste şiddetle reddederim. Cumhuriyet hükümet
leri hiçbir suretle ve hiçbir vakit memleket 
menfaatine aleyhtar, vatanperverane olmıyacak 
bir kanun tasarısını her halde ele almazlar, esa
sen Yüce Meolis buna müsaade edemem sayın 
arkadaşlarım kaldı ki, bu kanun teklifi sayesin
de senelerden beri ertelenen asgari geçim indi
rimi tatbik imkânı bulacaktır. Bu kanun tek
lifi sayesinde geniş bir işçi kütlemiz, geniş bir 
işçi vatandaşımız, düşük gelirli vatandaşlarım? s 
bu sene farklı bir para almak imkânını bula
caklardır. Bu bakımdan s°ym arkadaşlarım 
Reşat özarda arkadaşımız her halde bir sürçü 
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lisan olarak ifade ettiler. Bilmiyorum artık bu
nun üzerinle de müzakere edilir mi edilmez mi? 
Her halde bir sürçü lisandır. Bütün kanun tek
lifleri mühimdir, o hislerle ele alınmıştır, sa
yın arkadaşlarımız da bu hislerle ele almışlar
dır. Burada nihayet takdim teklifi vardır. Bu 
kanunu da yılbaşına kadar yetişmesi mecburi
yeti vardır. Bu bakımdan, teklifin lehinde oy 
kullanmanızı istirham ederim. Saygılarımla. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Usul bakı
mından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul bakımından buyurunuz, yal
nız usul bakımından konuşurken usule riayet 
ediniz. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok kıy
metli arkadaşlarım, bir kanunun öne alınması 
dolayısiyle Saym Reşat özarda'nm burada sarf 
etmiş olduğu bir cümle varki gerek içtüzağü-
müz3, gerek kanunlarımıza, gerek Anayasaya 
ve gerekse Meclisin teamülüne tamamen aykırı 
olması sebebiyle bu cümlenin zabıtlardan çıka
rılması için ona teklifte bulunması veyahut da 
bunu. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Ben öyle dü
şünüyorum. 

BAŞKAN — Sayın özarda, çok rica ede
rim, istirham ederim. Tevali eden hareketleriniz 
Başkanlıkça takibedilmektedir. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Sözünü 
geri almasına davet edilmesi, aksi halde içtü
züğün müeyyideler kısmındaki cezalardan bir 
tanesinin Saym Reşat özarda'ya verilmesi ge
rekir. Bu cümle şudur: «Bugüne kadar Millet 
Meclisinde millet lehine hiçbir kanun çıkmamış
tır.» Bu, kanunları, millet huzurunda hafife alı
cı bir beyandır. Kanunların ne kadar mukad
des birer mefhum olduğunu ve ona itaadedilme-
si lâzımgeldiğini her vatandaşımızın bildiği gibi, 
Sayın Reşat özarda'nm da bilmesi lâzımdır. 
Bu cümlenin bu zabıtlarda kalması büyük bir 
hatadır. Bu bakımdan, sayın Başkanlıktan ri
cam, usul bakımından, bu cümlenin geri alın
ması için teklifte bulunması, aksi halde İçtü
züğün müeyyidelere ait kısımdaki cezalardan 
birisiyle Reşat özarda'nm cezalandırılması ge
rekir. 

BAŞKAN — Başkanlık, Sryın özarda'nm 
konuşması sırasında sarf etmiş olduğu bu ka
bule şayan görülmiyen beyanı üzerine gerekli 
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müdahaleyi yapmıştır. Sayın arkadaşımızın be
lirtilmiş olduğu gibi, bir milletvekilinin zapta 
geçen ifadelerinin yeni Anayasamız muvace
hesinde zabıttan çıkarılması mümkün değildir. 

Ayrıca milletvekiline ceza verilmesinin ge
rektiği haller İçtüzüğümüzde tâdadî olarak 
zikredilmiştir. Bu bakımdan yapılan bir usul
süzlük yoktur. Sayın özarda bu konuşmasında 
kendi fikirlerini söylemiştir. Biz Başkanlık ola
rak Türkiye Büyük Millet Meclisinde çıkarı
lan her kanunda millet menfaatlerinin mutlak 
surette ön plânda tutulduğu fikrini kendisine 
belirtmiş durumundayız. Onun yanı başında 
arkadaşımızın bu fikirde bulunup bulunmama
sı kendisini ilzam eder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, önergeyi, 
Gelir Vergisi Kanunim bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında.kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporlarının diğer maddelere 
takdimen görüşülmesi önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

Mevzuubahis kanun tasarısı çimdenim di
ğer maddelerine takdimen görüşülecektir. Aynı 
samanda bu tasarının öncelikle görüşülmesi 
mevzuubahis önergede zikrolunmuştur. öncelik
le görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... öncelikle görüşülecek
tir. 

Raporu okutuyorum,. 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor okutulmuş bulunmakta
dır. Rapor üzerinde söz istiyenler? Güven Parti
si Grupu adına Sayın Hilmi incesulu. Buyuru
nuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA HİLMİ 
İNCESULU (Çorum) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın incesulu, raporun lehin
de mi, aleyhinde mi, üzerinde mi olduğunuzu 
lütfen beyan ediniz. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Devamla) — Lehinde. Konuşmakta olduğu
muz kanun 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
ile kabul edilen ve fakat uygulanması iki de
fa ertelenen en az geçim indirim hadleri üze
rinde bir sistem değişikliği ile sosyal adalete da
ha uygun bir neticfeye varmak istemektedir. Bu 
sistem değişikliğinin dayanak noktası; alt gelir 

dilimlerini sosyal adalet ilkesine daha uygun şe
kilde vergilendirmek olmaktadır. Filhakika, 193 
sayılı Kanun Gelir Vergisi sistemi içinde kalarak 
aynı amacı gerçekleştirmek için en az geçim had
lerini kendisinden evvelki kanuna göre, kü-
çümsenemiyecek nisbette yükseltmişti, fakat 
Hazineye olan inikası bakımından uygulan
mak imkânı bulunamadı ve biraz evvel arz et
tiğim gibi, iki defa ertelendi. Son ertelenme 
1 . 1 . 1968 tarihinde bitiyordu, bu sebeple Ge
lir Vergisi Kanununun en az geçim indirim sis
temi üzerinde Hükümetçe hazırlanmış olan ta
sarı da Meclisimize, dolayısiyle Maliye Komisyo
nuna sunulmuştur. Sistem- içinde alt gelir di-
limleriyle orta ve üst gelir dilimleri arasında 
bir ayrıntı yapmadan en az geçim indirimini 
uygulamak, gerek sosyal adalet ilkesine ve ge
rek Anayasanın 61 nci maddesindeki, her yurt-
daşm malî gücüne göre vergi ödeme, ilkesine 
pek de uygun düşmüyordu. Hükümet tasarısı 
üzerinde, çalışan Maliye Komisyonu bu konu
lar üzerinde hassasiyet göstermiş ve konunun 
daha iyi incslenmesi için Hükümet nezdinde 
telkinde bulunmuştur. Hükümetin gösterdiği 
anlayışla huzurunuza gelen, müzakereye esas 
olan Maliye Komisyonunun raporunda görü
neceği üzere, en az geçim indirimi yolu ile 540 
lira ve daha alt gelir dilimleri tamamen Gelir 
Vergisinden müstesna hale getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu, bizim gibi mali
yesinin ve Hazinesinin imkânları mahdudolan 
ve kalkınma çabası içinde bulunan bir devlet 
ioin küçümsenemiyecek bir istisna haddi teş
kil ettiği kanısındayım. Çünkü, kabul edilen 
bu tasarıda, Maliye Komisyonunun raporunda
ki cetvelde görüldüğü üzere, tasarı kabul 
edildiği takdirde, 25 lira ve daha aşağı derece
lerde maaş alan Devbt memurları ile hizmet 
erbabı ve bilhassa işçiler vergi ödeme bakımın
dan bir hafifletmeye mâruz kalacaklardır. 

«193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile kabul 
edilen en az geçim indirimi sosyal adalet bakı
mından tatminkâr değildi» diye arz etmiştim. 
Çünkü, Gelir Vergisi sistemi müterakki oldu
ğu için alt gelir dilimlerine olan tesiri, üst ge
lir dilimlerine olan tesirinden daha şiddetliydi. 
Çünkü alt gelir dilimlerinin satmalma gücüyle 
orta ve üst gelir dilimlerinin satmalma gücü 
mukayese edilemiyecok kadar bariz bulunu-

— 725 — 



M. Meclisi B : 20 

yordu. Huzurunuza gelen tasarı ile bir sistem 
değişikliği yapık yor ve Dskot sistemi denilen 
sisteme gidiliyor. Bu sistem, bize mükellefin 
özel aile durumuna göre, 8 280 liraya kadar 
olan bir gelir haddini vergi dışı bırakabilmek 
imkânını da sağlıyor ki, bu, bizim hazinemiz 
ve vergi kaynaklarımız bakımından küçümse
necek bir rakam değildir, kanısındayız. Hazi
ne; bu şekilde kabul edilen tasarı ile, teknik 
servislerin verdiği bilgiye göre, 200 milyon li
ranın üstünde bir fedakârlıkla karsıkarşıya 
bulunuyor. Ancak, Maliye teşkilâtımızın vergi 
takip ve kontrol daireleri düzeni ve kadroları 
daha iyi işler bir hale getirilip, daha kifayetli 
bir şekilde organize edilirse, Hazinenin bu ka
nunla mâruz kaldığı sararı, yani gelir kaybını 
kolaylıkla telâfi edebileceği inancındayız. 

Biz, genel olarak temenni ediyoruz ki, en 
az geçim indirimleri hiç olmazsa, hayat paha
lılığı endekslerinin gösterdiği rakamlardan 
daha az olmasın. Memleketimizde gelir dağılı
mı ve toplumun kurulusu bakımından, sosyal 
adalet ilkesinin gerçekleştirilmesi bakımından 
buna zaruret olduğu kanısındayız ve bunu sağ
lamak için en müessir ve en iyi yolların vergi
ler ve diğer gelir dağılımına müessir kanunlar 
üzerinde yapılacak İslahatla mümkün olabile
ceği kanısındayız. 

Böylece muhterem arkadaşlarım, biz Güven 
Partisi Grupu olarak bu tasarıyı olumlu karşı
lıyoruz ve beyaz oy vereceğiz. Tahmin ettiği
mize göre 500 000 - 600 000 yurtdaşımızm da, 
bu Gelir Vergisi Kanununda yapılacak deği
şik sistem doîayısiyle, daha az vergi verip, çok 
ufak da olsa satmalma güçlerinin bir miktar 
artacağı kanısındayız. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Reşat özarda, buyurun. 
Raporun lehinde mi, aleyhinde mi veya üze

rinde mi? Lütfen işaret buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) —, Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Şimdi muh

terem arkadaşlar, bundan iki sene evvel yine 
böyle bir kanun teklifi ile Yüce Meclisimiz 
karsıkarşıya gelmiş bulunuyordu. O gün, ya
ni 24 . 12 . 1965 tarihinde, dönem II, toplantı 
1 Tutanak Dergisinin 679 ncu sayfasından çı
kardığım zabıtları aynen okuyacağım. O za
man Maliye Bakanı Saym ihsan Gürsan idi. 
Fakat, bu kanunun müzakeresi yapıldığı gün 
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| Bakan rahatsız, Mecliste bulunamıyor, yerine 
Maliye Bakanlığı Başmüşaviri Ahmet Tevfik 
Aslan Hükümeti temsilen teknik bilgi vermek 
maksadiyle Meclis kürsüsüne çılayor ve konu
şuyor, şunu söylüyor; zabıtlardan aynen al
dım : 

«Malûmunuz bulunduğu üzere 1 Mart 1966 
tarihinden itibaren Personel Kanunu bütün 
hükümleri ile yürürlüğe girmiş bulnacak, Per
sonel Kanununun yürürlüğe girmiş olması tek
nik servisler olarak yaptığımız hesaplara göre, 
bu dar gelirli ve geçim sıkıntısı çeken şeklin
de tavsif edilen mükellef zümrenin en büyük 
kısmının 350 - 400 bin kişilik kısmını teşkil 
eden ücretli ve memur yönünden bu tasarının 
önlediği imkânı fazlasiyle telâfi edecektir.» 
diyor. 

Bu arada yine 680 - 681 nci sayfasında, o 
zamanın Devlet Bakanı ve bugün Maliye Ba
kanı olan Sayın Cihat Bilgehan kürsüye geli
yor ve şu konuşmayı yapıyor: 

«Mevcut ve mer'i olan kanun aynen su hük
mü muhafaza etmektedir. Şu kadar ki, durum 
imkân verdiği takdirde yukardaki fıkralarda 
sözü geçen yürürlük tarihlerini kazanç ve irat 
nevilerine göre daha öne almaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. Biz şu anda Hükümet olarak, 
bütçe imkânlarını nazara alarak kazanç mik
tarlarının nev'ine göre yürürlük tarihini öne 

| alma yetkisini Bakanlar Kurulu olarak kulla-
1 nacağımızı Yüksek Meclisinize sarahatle ifade 

etmekteyiz. 

Diğer tarafta, Hükümet tarafından sevk 
edilmiş olan kanun tasarısı bir yıl ertelemeyi 
gerektirmektedir. Ama komisyondaki arka
daşlarımız bunun iki yıla çıkarılmasını kabul 
etmişlerdir. Biz Hükümet olarak tekrar bir 
yıl üzerinde İsrar etmekteyiz. Binaenaleyh me
sele bütçe imkânlarının Yüksek Plânlama Ku
rulunun tetkikleri neticesi olarak gelmiştir. 
Bu meselede ne aşağı menfaatlerin, ne de sınıf
ların istismarı, ne servet beyannamesinin lağ
vı, ne de yeni kanunların getirilmesi gibi dü
şüncelere yer verilmeye mahal yoktur. Lütfe
dip Hükümetin getirmiş bulunduğu kanun ta
sarısını bir sene için kabul buyurmanızı istir
ham eder ve Bakanlar Kuruluna verilmiş bulu
nan bu yetkinin kullanılacağını burada ifade 

) ederim.» şeklinde beyanat yermiştir, 
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Şimdi, ild sene evvel bu Meclisin aynı kürsü
sünde Hükümet adına yapılan konuşmalarda kı
saca ne denilmiştir? Biz asgarî geçim indiri
mini iki sene müddetle ertelemek suretiyle kü
çük dereceli memurları mağdur ediyoruz, ama 
1 . 3 . 1966 tarihinden itibaren Devlet Personel 
Kanununu mutlak surette uygulamakla, onlara 
bu kanunun uygulanmasından dolayı mâruz ka
lacakları zararların çok daha fazlasını sağlamış 
bulunuyoruz ve Devlet Personel Kanunu mutlak 
surette 1 Mart 1966 tarihinden itibaren uygula
nacaktır. 

Sayın Maliye Bakanı o günlerde yok, Devlet 
Bakanı Sayın Cihat Bilgehan, çıkıyor kürsüye 
ve «Bu kanunda Bakanlar Kuruluna yetki ver
diniz. Bu kanunun yürürlükte bulunduğu müd
detin sona ermesinden evvel Bakanlar Kurulu 
karar verip asgarî geçim indirimi Kanununu 
uygulıyabilecek ve biz bir Hükümet olarak siz
lere söz veriyoruz ki, bu sürenin hitamından 
evvel biz Bakanlar Kurulu olarak asgari geçim 
indirimini bu kanun süresinin hitamından evvel 
uygulıyacağız.» diyor, sarahatle ifade ediyor. 
Ve nihayet diyor ki, «Biz Hükümet olarak As
gari geçim indirimi Kanununun bir sene ertelen
mesini istedik, Komisyon bu müddeti iki sene
ye çıkardı, biz bunun karşısındayız. Bunun 
bir sene olarak kabulünü rica ediyoruz.» 

- Müzakerelerin neticesinde Hükümetten gelen 
kanun tasarısının reddedileceği anlatılınca, Büt
çe - Plân Komisyonu Sözcüsü kürsüye geliyor 
ve diyor İd, «Biz bu kanun tasarısını geri alı
yoruz.» Hükümet asgari geçim indiriminin bir 
sene ertelenmesini istiyor, biz bunu iki seneye 
çıkardık, arada bir tezat vardır, çatışma vardır. 
Bunu telif etmek üzere lütfen müsaade ediniz 
kanun tasarısını geri alalım, bunu telif edelim, 
şeklinde ifade ediyor. Çünkü bunun da nedeni 
şu; kanun tasarısı Meclise geldiği zaman ik
tidar partisi grupunun bundan malûmatı yoktu. 
Burada vatandaşa vaktiyle yapılan vaitlerin 
aksi bir kanun tasarısının Meclis huzuruna gel
mesi karşısında, kanun tasarısının reddedileceği 
tehlikesi belirince, Bütçe, Plân Komisyonu söz
cüsü «Müsaade ediniz, biz bu kanun tasarısını 
geri alalım, Hükümet bir sene müddetle bunun 
ertelenmesini istiyor, biz iki sene ertelenmesine 
karar verdik, bu iki teklifi telif etmek üzere, 
kir hazırlık yapalım.» diyor ve geri alıyor. Böy

lelikle bu kanun tasarısı Komisyona iade edili
yor. Bilâhara bu kanun tasarısı, «Tekrar bir 
çene müddetle asgari geçim indirimi kanun ta
sarısının ertelenmesini isterim.» diye Hükümet 
söylediği ve ısrar ettiği halele, Komisyon tara
fından tekrar 2 sen-3 ertelenmesi şeklinde Yük
sek Meclis huzuruna getiriliyor fakat bu arada 
gerekli gayreti de srarf ediyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, turada, bu Mec
lisin Yüksek huzurunda her şeyi açık olarak ko
nuşmak mecburiyetindeyiz. Hükümet asgari ge
çim indirimini bir sene müddetle ertelemek 
niyet ve maksadında idiyse ve bu bir sene içer
sinde bir senelik sürenin dolmasından evvel da
hi bu kanunun uygulanmasını ortadan kaldırıp 
vatandaşlara asgari geçim indirimi kanunu hü
kümlerinin uygulanmasına taraftar idiyse, o tak
dirde Bütçe Plân Komisyonunun Hükümetin bir 
senelik teklifine rağmen bu süreyi iki sene uzat
man asla bahis konusu olamaz. 

BAŞKAN — Sayın uzarda, bu çok eski ta
rihte vücut bulan bir hâdisedir, önümüzde bir 
tasan var. Bu tasarıyı görüşüyoruz şimdi. 
Bu tasan, Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde
lerini değiştirme amacını güdüyor. 457 sıra sa
yısını muhtevidir. 

REŞAT ÖZ ARDA (Devamla) — Sayın Baş
kan, onlan biliyorum. Yalnız iki sene evvel bu 
Mecliste aynı konuyla ilgili olmak üzere yapılan 
müzakerelerde, gene aynı kanunun aynı madde-
briyle ilgili konuşmalar idi. Ve bugün getiri
len kanun tasarısının gerekçesi de gene aynı ka
nunun, aynı nıaddebrine dayanmaktadır. -Bina
enaleyh, biz o zaman n:çm Hükümetin istediği 
bir senelik, Komisyonun istediği iki senelik er
teleme müddetini verdik. Bunu izah etmek, bu 
kanunun tam mânasiyle şümulü içersinde bu
lunmaktır. 

O zaman Komisyon bu kanun tasansını geri 
ab yor, bir müddet sonra Sayın Cihat Bilgehan 
o zaman Devlet Bakanı, bugün Maliye Bakanı 
«bir sene» diye İsrar ediyor. Komisyon getiri
yor ilci sene ertelenmesini, burada kabul edili
yor, Cumhuriyet Senatosuna gidiyor, Cumhu
riyet Senatosunda kanun, tümü itibariyle, red
dediliyor. Reddedilen kanun tasarısı tekrar 
Meclise geliyor, fakat bu defa birtakım çalışma
lar yapılıyor ve burada kanım ta^ansı kabul 
ediliyor. Nihayet, Asgari geçim indirimi Kanu-
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nunun uygulanması iki sene müddetle ertelen
miş oluyor. Bunun gerekçesi «Efendim, bin 
bu kanunu ertelemekle Hazineye 400 milyon 
lira bir para sağlayacaktık. Ama biz 1 . 3 . 1066 
tarihinden itibaren Devlet Personel Kanununu 
uygulamak suretiyle Devlet personeline en az 
600 - 700 milyon liralık bir menfaat sağlıyacağız 
Binaenaleyh, Devlet personelinin mâruz kala
cağı 400 milyon liralık zarara kargılık 
1 Mart 1963 dan itibaren Devlet personeli 
600 - 700 milyon liralık bir menfaate kavuşacak
tır, bu bakımdan bunu kabul ediniz, bizim bu 
Devlet Personel Kanununu uygulamak için 
muhtaç olduğumuz malî finansmanın sağlanma
sına yardım ediniz, o finansman sağlansın Ve 
Devlet Personel Kanunu bütün icaplariyle uy
gulansın» gibi bir mütalâa ile ve bir taleple 
karşımıza gelmiş oluyorlardı. 

_ Muhterem arkadaşlar, aradan iki sene geç
ti ve aynı kanunla Bakanlar Kuruluna yetki 
veriliyordu. Zamanın Devlet Bakanı, bugünün 
Maliye Bakanı çıkıyor, bu Meclisin huzurunda 
teminat veriyordu; eliyordu İd; «Biz bu ka
nunu buradan çıkarıyoruz, ama bu kanunun 
sona ermesinden evvel, müddetinden evvel biz 
bu kanunu uygulamaktan vaz geçeceğiz, çünkü 
biz yeni iktidara geldik, malî kaynaklarımızı 
bilmiyoruz, plânlamaya ve saireye hâkim de
ğiliz, bunları halledelim, kısa bir zamanda biz 
Bakanlar Kurulunda karar vereceğiz ve bu ka
nunu yürürlükten kaldırarak asgari geçim indi
rimi kanunu hükümlerini bütün vatandaşa uy-
gulıyacağız. Bunun için de teminat veriyo
rum» diyordu. 

Aziz arkadaşlar, aradan iki seno geçti. Hükü
met, böyle malî imkânlara kavuşup bu kanun 
hükümlerini yürürlükten kaldırmak ve asgari 
geçim indirimini uygulamak imkânına kavuşa
madı. Ama, bu arada iki seneden beri devamlı 
surette Hükümetin resmî beyanlarını işittik, her 
sene vergi gelirlerinde büyük artış vardır, de
nildi. Vergi gelirlerinde büyük artış olduğu 
resmî makamlarca ifade ve beyan edildiğine gö
re, iki sene evvel Sayın Devlet Bakanının da bu 
kürsüden ifade ettiği gerçeğe dayanarak şim
diye kadar bu kanunun bir maddesinin, Bakan
lar Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak, asgari 
geçim indirimi Kanununu yürürlüğe koyması 
ve böylelikle yüz binlerce vatandaşı daha az ver

gi verir duruma getirmesi gerekirdi. Onu yap
madı. «Biz bu kanunu kabul etmekle vatandaşa, 
memura 400 milyon liralık bir mükellefiyet tah
mil ediyoruz, ama 1 Mart 1966 tarihinden itiba
ren Devlet Personel Kanununu uygulamak sure
tiyle Devlet memurlar] na bundan çok daha üstün 
menfaatler sağlıyacağız. Binaenaleyh bunların 
bir zaran değil, bundan büyük faydası olacak
tır» diye ifade edilmiştir bu kürsüde. Fakat, 
maalesef geçmiş iki sene içerisinde Devlet Per
sonel Kanununun uygulanması hakkında en kü
çük bir işaret görmedik. Nihayet, huzurunuza 
gelen 1968 senesi Bütçe Kanununda da Devlet 
Personel Kanununun önümüzdeki yıllarda uygu
lanacağına dair en küçük bir işaret görmemek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, size samimiyetle ifa
de edeyim. Ben bağımsız bir milletvekiliyim, 
müddetimin dolmasına İM seneden az bir müd
det vardır, ondan sonra belki ebediyen politika
dan ayrılıp kendi köşeme çekilecek bir insanım. 
Ama, seçildiğim müddet içerisinde bu milletin 
temsilcisi olarak, hiçbir siyası teşekkülün en 
ufak şekilde tehiri altında kalmadan gerçekleri 
bu kürsüden ifade etmeyi kendim için bir va
zife telâkki eden bir insanım. Bu bakımdan, 
lütfen beni dinleyiniz ve hak veriniz. İstirham 
ediyorum. 

Geçen iki sene içerisinde hayat pahalılığı ala
bildiğine arttı muhterem arkadaşlarım. Gecen 
gün eve gittim. Mahremdir, hususidir, ama bu
rada hususiyet, mahremiyet yoktur, millet kür-
cüsüdür, ifade edeyim. Hanım şunu dedi : 
«Creçen gün vitrinden geçiyordum, 125 liraya 
gördüğüm bir malın ertesi gün geçtiğim zaman 
fiyatının 275 lira olduğunu gördüm. Senin bana 
vordiğin para onu almama kâfi değil.» dedi muh
terem arkadaşlar. Şimdi 125 liralık bir mal, 
bir gün içerisinde 150 lira zamla 275 liraya çıkı
yor. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Kars) — Kali
tesi değişiktir. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Aynı mal, 
kalite yok Abdürbâri Akdoğan. Müsaade et. 

BAŞKAN — İşi müsaadeye getirmiyelim ri
ca ederim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Rica ede
rim, şu Millet Meclisinde milletvekili olup da 
kendi milletvekilliği maaşı dışında bir geliri ol-
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mıyanlann ne sıkıntı ve ıstırap içinde oldukla
rını, ben şahsan kendi nefsimde, bilirrim ve bir
çok arkadaşları da bilirim. Binaenaleyh, bun
ları burada dökmeye imkân yok, lüzum yok. 
Açıkça ifade edeyim, bu hepimizin bildiği bir 
gerçektir. Bugün bir milletvekili üç bin küsur 
para ile geçinme imkânından mahrum ve sıkın
tı çeker durumdadır. Memleketteki memur küt
lesinin yüzde 80 i, 90 ı 400, 500 lira maaş alır. 
Her gün namütenahi artan hayat pahalılığı kar
şısında memur, geçinmek imkânından mahrum 
hale gelmiştir muhterem arkadaşlarım. Büyük 
ıstırap vardır, büyük sıkıntı vardır. Ee.. bu 
A. P., rica ve istirham ederim, en yoksul, en 
fakir vatandaşların reyi ile iktidara gelmiş 
bir partidir. Bunların üzerinde durmak mec
buriyetindedir. Bunların üzerinde durmadığı, 
zaman yoksul, fakir vatandaşın ıstırabını dile 
getirdiğinizde «sen bilmem nesin» diye lâf atıl
dığı zaman, affedersiniz, rica ederim, memle
keti kötü yola götürüyorsunuz. Bundan vazge
çelim de bu fakir ve yoksul vatandaşın sahibi 
olmaya hepimiz davacı çıkalım, mücadele ede
lim. Bu memlekete kötü idoolojilerin girmesini, 
bu memlekete kötü cereyanların girmesini iste
miyorsak, her şeyden evvel bu memlekette fa
kir ve yoksul vatandaşın derdine deva olmak 
çarelerini, tedbirlerini alalım, muhterem arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Sayın özarda sabahtan beri ile
ri sürdüğünüz fikirler, beyanlar, teoriler elimiz
de bulunan kanun tasarısı ile hiçbir irtibat ve 
ilişiği olmıyan bir mahiyet arz ediyor. Bu se
beple, zatiâlinizi sadede davet ederim. Bu da
vetim, İçtüzüğün bana vermiş olduğu hakka 
istinaden sadede davet ihtarıdır. Rica ediyo 
rum, elimizde bulunan kanun tasarısı, lütfen 
bir daha okuyunuz, Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasrısıdır, ona göre beyanda bulununuz rica 
ediyorum. Konuşmanızı, bu tasarının aleyhin
de görüşeceğim diye aldınız. Lütfediniz beya
nınızı. o şekilde düzenleyiniz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Sayın Baş
kan, zatiâliniz de çok iyi bilirsiniz ki, her zaman 
Riyasete hürmetkar olan bir insanım. Şu ana 
kadar sadet dışına çıktığımı zannetmiyordum. 
İkaz ettiniz. Bu ikazınız karşısında sadet dışı
na çıkıp çıkmadığım hususunda kendi kendime 

I mütalâa ve karar vermiyeceğim, zatiâlinizin ka
rarını kabul ederek ona göre konuşacağım. An
cak, bu ana kadar bu konuların içine şayet 
girmiş isem, bundan iki sene evvel ilri sene müd
detle ertelenmesini gerektiren kanun tasarısı 
dolayısiyle bu Meclis huzurunda yapılmış olan 
konuşmaları eleştirmek maksadiyle yaptığım ko
nuşmalardır. Yoksa sadet dışına çıkmış deği
lim. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz konuşmanızı 
yakinen takibettim ve büyük müsamaha gös
termek suretiyle size müdahale etmedim. Dik
katle dinliyorum, rica ederim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Şimdi yeni kanun tasarısı, Hükümetin iki 
sene evvel bu millete vermiş olduğu söze sada
katini ispat etmiyen bir kanundur. Biz 
hükümetlerin devamlılığını, itibarlarının yük
selmesini elimizden gelen güç ve kuvvetle des-
iokliyen insanlarız. Bunun karşısında değiliz. 

Şunu da belirteyim; bir hükümet iki sene 
ovvel kalkar, burada şunu yapacağım, bunu ya
pacağım der ve iki sene müddet içerisinde bun
ların hiçbirisini yapmaz, sonra da bunun aksi
ni yapar, iki sen evvel söylediği sözleri tekzi-
bedecek şekilde bir kanun getirirse, müsaade 
ederseniz, biz de söyliyelim M, Hükümet mille
te yaptığı vaadleri yerine getirememiştir. Hü
kümet herşeyden evvel Türk Milletinin itima
dına, itibarına mazhar olan bir heyettir ve Hü
kümet millete yaptığı vaadleri, verdiği sözleri 
yerine getirmezse, o Hükümetin itibarı sarsılır, 
Hükümetin itibarının sarsılmasından kendileri 
şahsan değil, onlardan ziyade biz ıstırap çeker, 
üzüntü duyarız, muhterem arkadaşlar. Çünkü, 
memlekette demokratik rejimin yürümesini, de
vam etmesini arzu eden... 

BAŞKAN — Sayın özarda, bunlar ayrı ko
nu. Siz, şu 457 sıra sayısında kayıtlı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki Kanun Tasarısını okudunuz mu? 
Hiç Kanuna temas etmediniz. Muhtevasını söy-
lemediniz. Neyi öngörüyor, neyi getiriyor, bun
lara hiç temas etmediniz. Niçin aleyhindesiniz, 
hiç incelediniz mi? 
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REŞAT ÖZ ARDA (Devamla) — Sayın Baş
kan, sözlerimi bitiriyorum. Hükümetin getirdiği 
Kanun Tasarısını gayet iyi inceledim. İki sene 
içerisinde yaptığı vaadlere, sözlere hiç uyma
maktadır. Binaenaleyh, kendisine dörtyüz mil
yon lira gelir kaybına mal olan Asgari Geçim 
indirimi Kanununun ertelenmesiyle maruz kal
dığı zararı böyle bir kanunla alt dereceli, küçük 
dereceli, bâzı memurların maaşından aldığı ver
giyi tamamen kaldırmak, üst dereceli memur
lara bunu bir zamla ilâve etmek suretiyle ay
nen çıkarmaktadır. Ama, bunun dışında memur 
olarak devlete hayatını vakfetmiş insanlar dı
şında kalan ve büyük vurgunlar vuran, büyük 
kazançlar elde eden insanlara her hangi bir mü
kellefiyet getirecek bir kanun değildir. Devlet 
teşkilâtı içerisindeki personelin bir kısmından 
aktarma, öteki kısmına yüklemek suretiyle ha
zırlanmış bir kanun tasarısıdır. Bu, nihayet bir 
siyasi teşekkülün, bir hükümetin değil, bir me
mur kütlesinin hazırlıyabileceği bir kanun ta
sarısından başka bir şey değildir. Bu bakım
dan bu kanunun aleyhindeyim. ve bu saate ka
dar konuşmalarımla izah etmek istediğim nok
ta : Hükümet ila sene evvel bu kürsüde verdiği 
sözü yerine getirmedi. Bu kanunun getirdiği 
vergilerden çok daha ağırını getirsin, onlara da 
rey vereceğiz, ama bu memlekette sosyal ada
lete uygun bir personel kanunu uygulansın. 
dört yüz bin küsur memurun 3 - 4 yüz lira maaş
la evine 500 kilo kömür almaktan mahrumiye
tini her türlü sıkıntı ıstırabını önliyecek kanun 
getirsin. Bunların hepsine müspet rey verelim. 
Fazla kazanandan fazla, vergi almak için ge
rektiği kadar kanun getirsin, hepsini tasvi^ede-
lim, reylerimizle çıkaralım. Yalnız ve yalnız dar 
gelirli yoksul, fakir vatandaşı koruyalım, bütün 
maksat ve gayem budur ve netice itibariyle tak
dir yüksek Heyetinizindir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın İnan C. H. P. Grupu adı
na buyurunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu belirli za
manlarda, belirli tarihlerde asgari geçim indi
riminin yükseltileceğini öngörmüştür. 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu koyan kanun koyucu, o 
gün için uygulanmasına şimdi bütçe imkânları
nın müsaidolmadığı, fakat böyle bir geçim indi

riminin ilerde uygulanmasının doğru olacağını, 
yani kademeli bir tatbikatı öngörmüştür. Ka
nun koyucunun öngördüğü zaman gelmiş, fakat 
malî imkânlar müsaade etmediği için uygulama 
tehir edilmiştir. Bu uygulamanın tehiri olayı iki 
defa cereyan etmiştir. İkinci tehir sırasında, bu 
kürsüden neler konuşulduğu, neler vâ'dedildiği 
benden önce görüşen Sayın Özarda arkadaşımız 
tarafından belirtilmiştir. Ben bu noktalar üze
rinde durmıyacağım ve diyeceğim ki, şimdi önü
müze gelmiş olan tasarı bu konuya kesin bir hal 
şekli getirmektedir. Hükümet tasarısı ile üzerin
de konuştuğumuz Maliye Komisyonu ve Bütçe 
Komisyonunun aynen kabullendiği metinler de
ğişiktir. Yani, Hükümet tasarısı ile Meclis ko
misyonlarında verilen şekil değişiktir. Hükü
met, tasarısında diyor İri : «Ben asgari geçim 
indirimlerini 193 sayılı Kanunun öngördüğü 
miktarlarda aynen uygulıyacağım, ama diyor, 
ufak bir sistem değişikliği yakacağım ve mik
tarlara hiç dokunmuyorum, bekârlar inin, evli
ler için, bir çocuklu, iki çocuklu ilh... mükellef
ler için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, ne mik
tar asgari geçim indirimini öngörüyorsa onu ay
nen kabul ediyorum, diyor. Aynen İkabul ediyo
rum, ama ufak bir sistem derişikliği yapıyorum, 
diyor. Zat«n mesele de burada düğümlenmekte
dir. Getirdio-i sistem derişikliği şu : 18 yıldan 
beri, yani Gelir Vergisi Kanununun vergi siste
mimize girdiği ve uygulandığı günden itibaren 
vorgi matrahı, olan gelirden - safi gelir tabiî -
birtakım masraflar çıktıktan sonra verdiye tâbi 
gelirden asgari geçim indirimi namı ile bir mik
tar indirilir Geride kalan kısma gelir büyüklü-
"•'ine göre bövle dilimler sekimde, kanun öngör
müştür bu dilimleri, hor dilime-'hangi nisbeti 
"Vgnhvacaoız bımu öngörmüştür, vergi nisbet-
leri uygulanır. Yani, matrahtan indirme vardı, 
Hükümetin getirdiği tasarıda diyor ki, ufak bir 
derişiklik vamvorum, artık asgari geçim indi
rimi miktarını matrahtan indirmiveneğim, ver-
gîve tâbi geliri ilk lirasından itibaren vergiye 
tabi tutacağım ama, asgari geçim indirimine te
kabül eden vergi miktarını verginin tümünden 
düşeceğim diyor. Bu, ufak bir sistem değişikli
ğidir, fakat neticeleri bakımından önemlidir. 
Yani, bu ufak bir sistem değişikliğiyle Hazine 
eo*er bu sistem değişikliğini getirmese idi mü
kelleflerin elde edecekleri vergi hafiflemesini 

' sistem değişikliğiyle azaltmıştır, Hükümet, ta-

—• 730 — 
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biî malî sebepler ileri sürerek. Şimdi, bereket 
versin !ki, Maliye Komisyonu Hükümet tasarısı
nı ciddî surette inceledikten ve neticeleri hak
kında - biraz önce arz ettim, doğacak netice ne
dir - o netice hakkında fikir edindikten sonra -
bir değişiklik getirmiştir ve ücretler konusunda 
yapılmıştır bu değişiklik. 

Bizim, Gelir Vergisi sisteminde, Maliye il
minde diskriminasyon denilen ayırım nazariyesi 
uygulanmazdı. Vaktiyle münakaşası yapıldı fa
lan, bu sistem kabul edilmemişti. Gelirlerin kay
nakları ne olursa olsun hepsi birleşir ve tümü 
birden aynı muameleye mâruz kalırdı. Şimdi 
Maliye Komisyonuna Plân Komisyonu da 
aynen iltihak etmiştir, bir diskriminasyon ge
tirmektedir, ücret erbabına değişik bir nizam 
uygulıyacaktır. Yani, eski yürürlükte olan sis
tem ile yeni getirilen sistemi ücret erbabı için 
asgari geçim indirimi seviyesine kadar tesbit et
tiği 1 800 lira, meselâ, 3 600 lira oluyor. 3 600 
liraya kadar eski sistem uygulanacak, 3 600 li
rayı aştı mı ilk liradan itibaren yeni sistem uy
gulanacak. Yani, sadece 3 600 liraya tekabül 
eden vergiyi hesapladıktan sonra tümü üzerin
den düşecek. Eski sistem ile yeni sistemi telif 
edici, ama ücretler konusunda telif edici bir sis
tem getirmektedir. 

Diğer ücret gelirleri dışında kalan gelirler 
için Hükümetin getirdiği tasarı aynen muhafa
za edilmektedir. Yani ilk liradan itibaren 
gelirler vergiye tabi olacaktır. Asgari geçim 
haddine tekabül eden kısmın vergisi ayrıca he
sap edilip ödenmesi icabeden vergi miktarından 
düşülecektir. Gelen sistem bu. 

Şimdi, Maliye Komisyonumuz yaptığı bu 
değiştirge ile M, bu metne aynen iltihak etmiş 
Bütçe ve Plân Komisyonumuz, isabetli bir ha
reket, yanmıştır. Fühak'ka ^irrj^n'T^avo"" 
hiç kabul etmiyen gelir vergisi sisteminde bir 
rahne açılmıştır, fakat iyi bir maksat için açıl
mıştır. Bu rahne iyi bir maksat için açılmıştır, 
ama bundan sonrası için dikaktli olması lâzım-
gelir kanaatmdayım. sistemin bütünlüğünü 
muhafaza için. 

Şimdi bu kanuna göre bilhassa Maliye Ko
misyonumuzun yaptığı ve Bütçe ve Plân Komis
yonumuzun katıldıkları değişiklikle hâsıl olan 
sonuç şu: Ücretlerde, ücret erbabında bir ver
gi hafiflemesi olacaktır. Ama, eski geçim in

dirimleri uygulansaydı daha belirli olacaktı. 
Meselâ, şu konuştuğumuz tasarı yürürlüğe gir
diği zaman bekâr bir işçi, 540 lira geliri var, 
920 kuruş kazanacak, 920 kuruş daha az vergi 
verecektir. 607 50 lira geliri olan bir isçi 655 
kuruş daha az vergi verecek, 675 lira geliri olan 
bir işçi 615 kuruş daha az vergi verecek; 810 
lira geliri olan bir işçi 815 kuruş noksan vergi 
verecek, 945 lira geliri olan bir işçi de 625 ku
ruş noksan vergi verecek, 1 080 lira geliri 
olan 2 lira noksan vergi verecek, 1 282,50 lira 
geliri olan 2,05 lira vergi verecek. Buraya ka
dar olan işçi, şu saydığım miktarlarda vergi
den bir kazanç elde etmiş olacak. Yani, vergi 
yükü bu söylediğim miktarlarda hafiflemiş ola-
mktır. 1 485. lira geliri" olan ise. bu defa 
2,95 lira fazla vergi verecek, 1 687,50 lira 
Tetiri olan 45 kuruş fazla vergi verecek, 
°, 025 lira geliri olan 145 kuruş vergi vere-
ook, 2 362,50 lira geliri olan 27,15 lira fazla 
vergi vereccfı, 2 700 lira geliri olan 14,45 lira 
fazla vergi verecek. 3 000 lira geliri olan 
44,45 lira fazla vergi ödeyecek. Sistem değis:|'c-
liğinin neticesi, ilk liradan itibaron vergi 
kategorisi vergi nisbetlerine tâbi tutulduğu 
için, asgari, geçim indirimi ölçüsünde, mükelle 
fin durumuna göre, asgari geçim payı nis 
betinde her vergi dilimi için nisbetlerde tat 
bik edileceği dilim bakımından aşağı dilimlere 
doğru gidilir. Yani, vergi yükü şu söylediğim 
seviyenin üstünde birer miktar artacaktır. Bu 
belirttiğim gelir seviyesinin altında söylediğim 
miktarlarda bir ilâve sağlanmış olacaktır. 

Bu kanunun önemi, bence asıl sonuç, asıl 
olde ediüen sonuç şudur : Görüyorsunuz ki, bir 
kısmında artış var, bir kısmında eksiliş var. 
Fakat, eksilmeler küçük gelirlerde öyle önem
li sayılmaz. Yani, ücret erbabına birşey getire
cek mahiyette değildir. Asıl sonuç şudur : Mu
allâkta olan mesele sistem değişikliği ile bir 
hâl çaresine, bir çözüme bağlanmış oluyor. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Teşekkür ede- ; 
rim. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, sözünüzü 
üzerinde olarak mütalâa ettim. 
Sayın Hasan Tahsin Uzun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareili) — Bu 
tasarı için söz istemedim. 
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BAŞKAN — «Sıra sayısı 457 de söz alan
lar» diye kayıtlanmış, onu da katipler yazmış-

BASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
üyle ise vazgeçtim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yağar Akal. Tasarının 
İçende, aleyhinde, üzerinde? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — üzerinde. 
BAŞıIAN — Sayın Reşit Ülker? 
EEŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhinde, 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu? 
SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Sadi Binay? 
SADÎ BİN AY (Bilecik) — Lehinde. 
±3 AŞK .AN — Üzerinde Sayın Yaşar Akal 

uyarun. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Gelir Vergisi 
Kanununun bâzı maddellerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı Bütçe ve Maliye 
Komisyonundan çıkmış, Yüce Meclisimize gel
miş bulunuyor. 

Şimdi, Saym Şefik İnan burada incelikleri
ne kadar her şeyi anlattılar. Ben bir taraftan 
yermekle beraber, diğer tarafından bir hususa 
işaret edeceğim. Sayın Şefik înan'm dediği gi
bi, anlattıkları gibi, bu mesele netice itibariyle 
bir hâl yoluna bağlanmıştır. Ve hükümet, iki
de bir gerek dışarıda olsun, gerek meslekî ıte-
şolıkaller tarafından olsun, gerekse işçi teşek-
îrüJ leri tarafından olsun, «en az geçim indiri
mini uygulamıyorsun» gibi birtakım tarizlere, 
birtakım uyarmalara mâruz kalmaktan kurtul
muş oluyor. 

Çok iyi hatırlıyorum, bundan bir müddet 
evvel, zannedersem 1 - 1,5 ay evvel Türk - iş 
başkanı «En az geçim indirimini uygulamıya-
caküiışsını^, uygulamıy örmüşsünüz.» şeklinde 
tâbir - caizse - bir uyarma, çıkışa benzeyen bir 
uyarma yaptı. Şu kanunun getiriliş maksadı
nın bir anlamda birtakım dar gelirliler, işçiler 
tarafından, hattâ zannediyorum ki, milletve
killeri tarafından, eğer Hükümet getirmemiş 
olsaydı, zaman zaman yıfl içinde bu konuyu 
Meclise getirecek, «iki seneden beri getirmedi
niz, bu sene de getirmediniz.» diyecek. Sayın 
Hükümet bu tasarıyı getirmekle bu türlü ten-
kidlere mutahabolmaktan bir anlamda kurtul
muş olmak istemektedir. 

Yalnız, burada bir husus var : İşçilere tat
bik edilen indirim hadleri ile., memurlara tatbik 
edilen husus değişiktir. Bu değişikliğin mâna
sını, işçilere bu türlü yapılmasını yermek değil, 
işçi olmıyanlara, ücretli olmıyanlara niçin bu 
tütflü yapılmadığını sormak anlamında soruyo
rum. Benim bu kanundan anlayışıma göre, bir 
değişikliğe lüzum görmüş ve diyor ki, «Müte
rakki Vergi sisteminde matrah üzerinden al
makla Vergi üzerinden almalı arasında şöyle 
bir şey vardır, az gelir sahipleri bu sistemle 
çok daha iyi imkânlara kavuşur.» 

Bir defa kendimiz bir noktada birleşelim. 
Şu kanundan istifade edecek ayda 500 - 600 ile 
en fazla 2 500 lira alan insanlar bu kanunla 
meşgul olur. Senede 5 000 - 10 000 - 20 000 -
30 000, yahut ayda 5 - 10 bin lira kazanan 
•̂ dam, «Benim bu kanunla aylığımda 50 lira art
mış, 100 lira eksilmiş, bunu hiç düşünmez. 
3nun için, en az kazananlar, daîia çok kazanan
lardan daha çok istifade ediyor diye düşünür
sek sistemde, ben bir noktada hataya düşeriz 
derim. Çünkü, 2 000 lira kazanan, 1 000 lira 
kazanan, 1 500 lira kazanan kazanıyor kabul 
edilmez bugün Türkiye'de. Çünkü, 1 500 lira 
kazanacak hâle gedmiş bir işçi veya 2 000 lira 
kazanacak bir hale gelmiş bir memur bulun
duğu mevki itibariyle, 2 000 lira ile değil, 
3 000 - 4 000 lira ile dahi geçinemiyecek ka
dar müzayaka halindedir. 4 000 liradan fasRa 
kazananlar için bu zararlı imiş... 4 000 - 5 000 
liradan fasla kazanan adam saten maaşında, 
ayhğmda, ücretinde 10 lira, 5 lira, 50 lira, 100 
lira artıyor, bunları düşünmez. O bakımdan 
ben şayet bu meselenin - ki her şeyden evvel 
üzerinde konuştuğumu arz etmiştim. - halledil
mesi bu türlü de olsa ben memnunum. Ancak, 
niçin ücretlilerle diğer memurlar arasında bir, 
hizmetliler arasında... 

PLÂN KOMİSYONU ADINA HALÎL İBRA
HİM COP (Bolu) — Diğer mükellefler, olacak. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Diğer mükel
lefler, arasında fark var. Bunu anlamamakta
yım. 

Ayrıca, bu sistem hakkında söylenen bir 
sözü söyliyeyim «Devlet bir eli ile verdiğini 
öbür eli ile alıyor» zehabı, kanısı ve kanaati 
vardır. Fakat, bütün bunlara rağmen, bütçeye 
bir miktar külfete de mal olsa, yine birtakım 
vatandaşlarımızın çerez kabilinden de olsa, bir 
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yılbaşı hediyesi olarak gelecek olan bu kanu
nun hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 
aleyhinde. 

Bir önerge gelmiştir. Hatiplerin konuşma
larını müddetle kayıtlamaktadır. 

Okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Bu kanuna hasren konuşmaların 10 ar daki

ka ile tahdidini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Ülker, konuşmalar bundan böyle 
10 ar dakika ile kayıtlanmıştır. Riayet etme
nizi rica ederim, saat 17,55. 

Buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş 
kan, önümüze bir kanun tasarısı gelmektedir 
Kanun tasarısı Sayın Hükümetin' evvelki ve 
birbirini takibeden beyanlarına tamamen zıt bir 
tasarıdır ve anlaşılıyor ki, Hükümet reforr 
meselelerini, malî birtakım düşüncelerle ve ger 
çekken verginin alınacağı kaynakları üzerimr 
eğilmemek suretiyle, belli bir noktada hallet
mek niyetindedir. Personel Kanununda da bn 
böyle olmuştur. Personel reformu gibi büyük 
bir reform, bizim elimizde 470 milyon lira var, 
bu 470 milyon lira ile, işte reformu yapabilirse 
niz, yapın... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, personel reformu 
ile, 470 milyon lira ile bu kanunun ne ilgisi 
Var? Çok rica ederim. . Sadet dışına çıkma işte 
bu şekilde başlıyor. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Hayır efendim 
sadet dışında değilim Sayın Başkan. Tam sade-
din içindeyim. Yani, hem bir 10 dakika taflüdidi 
geliyor, hem de arkasından rahat hareket ede
bilmek... 

BAŞKAN — Bu tahdit beni ilgilendirmez 
Ön dakika ile tahdit, Meclisin karariyle vücu+ 

bulmuştur. Ama, sadedin takdiri bana aittir. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, kai

denin ıdışında değilim. «Sayın Başkan tama
men sadedin içindeyim, sadedin içimde konuş
maktayım ve Eaşkanlığa da saygılıyım. 

BAŞKAN — O halde sadede geliniz, lütfen. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efen-

i 

! dim. 
Şimdi, personel de olan vaziyet yani 470 

; milyon lira var, ne yaparsak yapalım? Halbuki 
bu bir reformdur. Bu reformu düşünenler, bu-

; nun gereklerini de düşünmüşlerdir, bir bütün-
! dür, o bütünden bunu kopardığınız zaman; «eh 
i avans verelim, bir para dağıtalım» vaziyetine 
I gelir. 
1 Şimdi, en az geçim indirimi meselesi de ay-
| nı âkibete uğramaktadır. Bundan evvelki uzat

ma bir yıl için teklif edilmişti. Burada iki yıla 
j iblâğ edildi, işçiler için burada söz verildi. 
I Sonra düşünüldü, taşınıldı, ortaya dekot siste-
! mi çıktı. Dekot sistemi gayet karışık gibi gö

zükmekte ise de bendenize göre dekot sistemi-
! nin neticesi şu: 400 milyon lira mükelleflerden 

alınıyor, yani mükelleflere verilecekti, hattâ bir 
| veya iki ay kanun geciktiği için verildi, o para 
s ödendi. Bu 400 milyon lira paraya ihtiyacımız 
; var, diye ertelenme yapıldı. Bu ifade edildiği-
î ne göre, 200 milyon lira civarında, üstünde ola-
I Mlir, demek M, 200 milyon liraya yakın Ha-

dne bir tasarrufa gitmektedir. 
Şimdi işin içinden şu nokta çıkıyor: Sosj'al 

' adalet gerçekleştiriliyor. Aşağı 'dilimlere doku-
! bulmuyor, yukarı dilimlere dokunuluyor, ve 
i -taire. Arkadaşlar, bunun ciddî bir tarafı yok-
! tur. Ben maliyeci değilim, fakat yalınkat dü-
! -ündüşümüz zaman bunun ciddî bir tarafı yok-
ı +ur. En az geçim indirimi diye bir şey vardır. 
• Yani bir mükellefin, vergi ödiyecek şahsın yaşa

nası için nazarî olarak kabul edilen bir miktar 
• vardır. Bu miktar eşidolarak. Anayasanın eşit

liği kaidesine ve vergiyle ilgili maddesine göre 
eşidolarak tatbik edilir, en az geçim imdirimiy-
se.. Yok, en az geçim indirimi tatbik etmiyece-
ğiz biz, biz vergilerde bir idare yapmak istiyo
ruz, nisbetleri değiştirmek istiyoruz derseniz o 
manian tamam. Getirin açıkça dekot sistemi gibi 
karışık sistemler, matrahtan indirilecektir, bil
mem nerden çıkarılacak, ücretlerden olacak 
onlardan olmıyacak diye, karışık bir sistem ge
tirin ve sosyal adaleti gerçekleştiriyorsunuz 
sözünü söyliyeceğiniz yere açıkça deyin j ki, en 
az geçim indirimi. 

Sayın Şefik İnan ifade ettiler, 18 yıldan be
ri en az geçim indirimi var. Yani bir vatandaşın 

— m — 
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31 nci maddeye göre günde beş, ayda 150, yıl
da 1 800 lirayı aşmıyan gelirleri vergiye tabi 
tutulmaz diye ifade edin. Daha aşağısında te
ferruatı var, zihninizi bulandırmak istemiyo
rum. Bu herkese eğit tatbik edilir. En az geçim 
indirimi diye herkesin üzerine sarıldığı bir 
mevzu bu. Bu sistemi değiştirip, şuradan çıkarıp, 
buradan indirip karışık bir Dekot sistemi diye 
getirdiğiniz zaman bunun sopyal adaletle alâ
kası yoktur. Açıkça getirin, deyin ki; geçim 
indirimine dokunulmaz. Bütün dünyada kabul 
edildiğine göre bir geçim indirimi esası vardır 
ve eşit tatbik edilir, ama biz vergi nisbetlerin-
de değişiklik yapmak istiyoruz, verginin biz 
nisbetlerini değiştirmek istiyoruz, deyin. Sos
yal adalete göre şu dilimlerde nisbet şu olsun, 
yukarıya çıkan dilimlerde bu olsun ve onun ne
ticesi de sizin dekot sistemi dediğiniz netice 
olsun. Açıkça, yapılacak şey budur. Yoksa san
ki geçim indirimine sadık kalmışsınız gibi ve 
sosyal adalete nasıl olsa karşı çıkılmaz diye, 
sosyal adalete taraftarız biz, bunun üzerinde 
yapılacak birtakım değişiklikler olursa - şah
sım adına konuşuyorum - oturulur, konuşulur, 
düşünülür nisbetleri üzerinde, vergi reformları 
üzerinde düşünülür, vergi kaçakçılığını önliye-
cek tedbirler üzerinde düşünülür, bunlar yapılır 
falan. Ama bir en az geçim indirimini muhafa
za ediyormuş gibi gözükerek bu neticeye ulaş
mak halkın gözünden birtakım şeyleri sak
lamaktır ve vaktiyle verilmiş sözleri tutmamak 
anlamını açıkça taşır. Onun için.. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet. 
Şu noktayı da ifade edeyim; Türkiye'de ver

gi mükellefiyetlerinin dilimleri yani meselâ 
2 500 liraya kadar olan, 2 500 liradan 3 000 li
raya kadar olan ve ondan sonraki dilimler, aşağı 
dilimler en geniş vergi mükellefleriyle doludur 
ve bundan dolayı da bu getirilen sistem tama
men maliye prensiplerinin dışındadır . En az ge
çim indirimini muhafaza ediyormuş gözükmek id
diasındadır, halbuki böylece en az geçim indirimi 
bozulmuştur. Anayasanın eşitliği kaidesi bozul
muştur fakat dolaylı bir şekilde vergi nisbetle-
rinde bir değişiklik getirilmektedir, 

BAŞKAN — Tamamdır efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet. 
Bir vergi nisbeti değişikliği getirilir, Türk 

halkına böyle söylenirse onun üzerinde düşün
ülerimiz vardır. Sosyal adaletten tarafayız ama 
jöyle karışık ifadelerle getirilen kanunlardan 
tarafa olmaya imkân yoktur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurunuz 

tasarının lehinde. 
SADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; mesele Hükümet tasarı
mından sonra Bütçe, Plân ve Maliye komisyon
larında görüşülmüş ve burada birçok arkadaş
larımız fikirlerini beyan etmişlerdir. Meselenin 
•ısası anlaşıldığı için birkaç kelime de ben ilâ
ve etmek suretiyle kısa bir görüşme yapa
cağım. 

Arkadaşlar, bu tasarı en az geçim indirimi 
müessesesinde bir değişiklik yapıyor ve indirim 
hadlerini yükseltiyor. Bu, kalkınma yolunda 
olan bütün memleketlerde böyle. Bir de ver
dinin hesap şeklini değiştiriyor. Verginin he
sap şeklini nasıl değiştiriyor? En az geçim in
dirimi bugünkü sisteme göre vergi matrahın-
lan düşülüyordu, ondan sonra kadameli cetvele 
takarak mükellefin ödemesi lâzımgelen vergi 
hesabediliyordu. 

Şimdi, hiçbir düşüm yapılmıyor, en az geçim in-
lirimine isabet eden kısım vergi yekûnunden dü-
;ûlmok suretiyle yeni bir hesaba gidiliyor. Bu esas, 
ııiihim nokta orasıdır ki az gelirli mükelleflerin 
lehine oluyor, bundan yüz binlerce Gelir Ver
disi mükellefi, memur veya işçiler istifade edi
yor. Hükümet bunun aksi olan 200 milyon lira
lık bir fedakârlığı mükellefler lehine yapıyor 
ve böylece esas sosyal adaleti temin ediyor. 

ikinci husus da, müterakki bir sistem olan 
^elir Vergisi sisteminde yüksek gelirliler az 
vergi ödüyordu, buna rağmen düşük gelirliler 
laha fazla vergi ödüyordu. Bu adaletsizliği de 
ortadan kaldırıyor ve dolayısiyle bir nevi ka
nuni vergi kaçakçılığını da önlemiş oluyor. Bu 
bakımdan tasarının lehindeyim. 

Kanunlaşması, ufak tefek de olsa, bizim için 
ıfak tefek gözüken meblâğlar gelirleri az olan 
İnsanlar için hakikaten yüksek rakamlara ba
liğ olmaktadır. Meselâ bugün iki çocuklu evli-
leri alalım; 810 liralık ücret grupunun öde
diği vergi 70 liradır, 71 liradır, Dekont siste-
ıinde ödiyeceği vergi 54 liradır. Yani 17 lira-

'•k bir vergi indirimi yapmaktadır. Bu da kü
çümsenecek bir rakam değildir. 
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Her haliyle mütekâmil olan tasarıyı getiren 
Hükümete teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
MALİYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, kıy
metli arkadaşlarım; komisyon sözcüsü olarak 
maruzatımız çok kısa olacaktır,. 

Evvelâ, hatip arkadaşlarımızın değinmiş ol
dukları bir - iki noktaya temas etmeyi uygun 
bulduk. Bunlardan birisi; bu tasarının Hükü- | 
metin bundan evvelki beyanlarına uymadığı 
yolundaki iddialar, bu tasariyle kabili telif iddi
alar değildir. Çünkü bu tasan tamamen Hükü
met beyanlarına uygun tarzda hazırlanmış, hat
tâ refornıe edilmiş bir tasarıdır ve hiçbir za
man Reşit Ülker'in de ve Reşat özarda'nın da 
buyurduktan veçhile asgari geçim indirimim 
uygulamak gibi bir espriyle buraya getirilme- I 
mistir. Bilâkis bu, 1 . 1 . 1968 tarihinden itiba
ren, daha evvel kabul buyurduğunuz kanun ge
reğince uygulanacak ve uygulanması inin re-
forme edilerek getirilmiş bir kanun teklifinden 
ibarettir. 

Sayın arkadaşlanm, bu kanun teklifiyle I 
Türk vergi sisteminde sosyal adalet yönünden 
de tatbikatta bâzı yenilikler ilâve edilmiş bulun
maktadır. Bilhassa asgari geçim indirimine yeri 
bir tatbikat sistemi ve bir anlayış getirilmiştir. BIT 
anlayış indirim hadlerinde bir defa esaslı yük
seltmeler yapılarak bilhassa düşük gelirlerden 
vergi alınmama, orta gelirlerden de gelirlerin ver
gilerinde hafifletme yolunda girişilen gayretle
ri içerisine almış bir taşandır. 

Kaldı ki, İkinci Beş Yıllık Plânın gerekçe
sinde; «özellikle gelir vergisi tarifesinde alt ge
lirler dilimleri arasındaki kademeler büyültüle
cek, en az geçim indirimi bir vergi indirimi ha
line getirilecek, bu suretle düşük gelirlerin, ge
lir vergisi yükü hafifletilecek» denilmektedir. 
İşte bu tasarı da tamamen bir espri içerisinde 
hazırlanmış, düşük ve alt gelirliler üzerinden 
vergi yükünü hafifletecek veya tamamen kal
dıracak, yüksek gelirlerin de vergi yükünü ken
di ücretlerinin hadleri nisbetinde biraz artır
makla beraber sosyal adaleti, hem hazineye te
min edecek para yönünden hem de kalkınma 
plânına yüksek gelirlilerin fazla katkıda bulun
maları cihetini temin etme yönünden bu iki 
prensip de burada tatbikat görecek bir şekil- | 

I de hazırlanmış bulunmaktadır. Esasında en az 
geçim indirimiyle güdülen amaç, Sayın Reşit 
Ülker'in dediği gibi, bütün herkese aynı şekilde 
tatbik edilmek değil, bilhassa tatbikatta az ge
lirli olanlardan vergi almamak, orta gelirlile
rin de yine en az geçim indiriminden ayrılacak 
paraları vergilendirmemektir. 

Burada izahata lüzum görmeden yalnız ufak 
bir noktayı hemen açıklamakla sözlerime ni-

[ hayet vereceğim : Buradaki sistem değişikliğin
den kasıt şudur; eskiden vergi matrahında as
gari geçim hadlerine tekabül eden miktarlar 
indirildikten sonra vergiye tabi tutuluyor idi. 
Şimdi brüt miktarlar üzerinden vergisi hesabe-
dildikten sonra geçim indirimi hadlerine teka
bül eden vergiler brüt olarak matrahı kabul ve 
ona göre hesabı yapılmış vergiden indirilecek-

I tir. Bu birçok memleketlerin vergi sistemlerin
de sosyal adaleti temin etme yönünden bilhas
sa az gelirli vatandaşlarımızı vergi dışında 
bırakabilecek bir sistem olması bakımından 
hakikaten çok isabetli ve hükümetin verdiği 
sözlere, vaitlere, beyannamelere, plâna uygun 

I olarak getirilmiş bir kanundan ibarettir Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya koyma
dan önce sırada bulunan bir milletvekiline, son 
söz milletvekilinindir, hükmüne göre söz vere
ceğim. 

Sayın Binicioğlu. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Değerli 
arkadaşlar, asgari geçim indiriminin tatbiki 
için Hükümetin getirmiş olduğu gelir vergisi 
kanununda bâzı değişiklikler yapılması hak
kındaki tasarının lehinde birkaç söz söylemek 
istiyorum. 

Asgari geçim indirimi iki seneden beri er
telendi. Haddi zatında asgari geçim indirimi 
ertelenmeseydi ve bugün burada konuşan de
ğerli arkadaşlarımızın üzerinde durduklan sos
yal adalet konusunda ele alınmış olsaydı dahi 
bu işçinin, dar gelirinin refahını temin edecek, 
yükseltecek pek fazla bir katkıda bulunacak 
bir şey değil. Sosyal adalet bakımından alın
ması icabeden daha mühim, daha ciddî tedbir
ler vardır. Bunların alınmasiyje bugün bu as
gari geçim indirimi kanunundan istifade ede
cek olan dar gelirli vatandaşlann daha iyi bir 

I bayat şartına intıbaklan mümkün olur. Benim 
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kanaatim artık bu mevzuu bir polemik mevzuu | 
yapmaktan çıkarıp bu kanunun tatbik sahasına 
konmasını sağlamak lâzımdır. Çünkü nihayet 
bu bir dar gelirlinin, bir işçinin aşına bir tu
tam tuz ilâve etmekten ibarettir. Bu yoldan iş
çinin, dar gelirlinin hayat şartlarını yükselt
mek imkânı da yoktur. Sayın Hükümetin iki 
senelik bir müddetten sonra getirmiş olduğu | 
asgari geçim indiriminin tatbiki gayesini gü
den bu tasarıdan dolayı kendilerine teşekkür 
ederiz. Bunun hayırlı olmasını dileriz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun tasarısının tümü üzerinde yeteri de

recede görüşülmüştür. Müzakerenin yeterliği
ne karar verilmesini arz ve teklif ederim, 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden
ler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır; ivedilik teklifini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.., Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

indirim hadleri : 

Madde 31. — Mükelleflerin günde 5, ayda 
150, yılda 1 800 lirayı aşmıyan gelirleri vergi
ye tabi tutulmaz. 

Mükellef evli ise bu miktara eş için günde 3, 
ayda 90, yılda 1 080 lira, çocukların her biri 
için günde 2, ayda 60, yılda 720 lira ilâve edi
lir. 

Ücretlerin vergilendirilmesinde özel indi
rim olarak günde 5, ayda 150, yılda 1 800 lira 
yukarki indirim hadlerine ilâve edilir. 

(Haftalık ücretlerde 7 gün üzerinden indi-
rim yapılır.) 

Ana ve babasını kaybetmiş, torunlardan 
mükellefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine 
tabi geliri bulunmıyanlar bu maddenin uygu- | 

t Lanmasmda öz çocuklar gibi hesaba katılır. 
i Vergiye tabi gelirler yukarda yazılı hadleri 

ıhtığı takdirde bu hadler için hesaplanan ver-
[ giler mükelleflerin vergilerinden indirilir. 
' BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
[ istiyenler?.. 
| Sayın Halil Başol ve Sayın Hilmi İşgüzar. 
I Müddet 10 dakika ile elan kayıtlıdır. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyanlar 
lütfen kullansınlar. 

Buyurun Sayın Başol. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; görüşmekte bu
lunduğumuz tasarının birkaç enteresan noktası
na temas ederek mümkün mertebe kısa konuş
mak istiyorum. 

Önümüze getirilen tasan şimdiye kadar Ge
lir Vergisi mevzuatında tatbik edilmiş olan as
gari geçim indirimi müessesesini yeni baştan dü-
zenliyen bir tasarıdır. Bu zamana kadar yapı
lan tatbikatta asgari geçim indirimi olarak tes-
bit edilen miktarlar her mükellefin vergiye tâbi 
gelirlerinden, matrahından tenzil edilir ve geri
ye kalan kısmının vergisi hesaplanırdı. Mesele 
böyle olunca Gelir Vergisinin müterakki olma 
vasfını orta yere koyan 104 ncü maddesindeki 
gelir dilimi dolayısiyle yüksek gelirlilerin lehi
ne, düşük gelirlilerin aleyhine bir durum hâsıl 
oluyordu. 

Muhterem arkadaşlar; 104 ncü madde, şu 
erteleme durduğu andan itibaren tatbik edile
cek şekliyle birinci gelir dilimi olarak 2 500 li
rayı sonuncu gelir dilimi olarak da 285 000 lira
yı göstermektedir. Birinci gelir dilimi yüzde 10 
nisbetinde vergilendirilmekte, sonuncu gelir di
limi ise yüzde 68 nisbetinde vergilendirilmekte
dir. Gelir dilimlerinin toplamı bir milyon lirada 
yüzde 60 ortalama nisbetine baliğ olmaktadır. 
1 milyon lira ve ondan yüksek vergiye tâbi ge
liri olan bir mükellef yüzde 60 nisbeti üzerin
den vergilendirilmektedir. 

Şimdi, mesele böyle olunca asgari geçim in
dirimi hususunda, uygulanan rakamlar mükelle
fin bekâr, evli ve muayyen çocuklu olmalarına 
göre muayyen miktarlara baliğ oluyor. Son şek
line göre bir faraziye üzerinden misallendirir-
sek meselemizi, eğer bir mükellef 5 bin liralık 
asgari geçim indiriminden istifade ediyor ise bu 
mükellef ilk iki vergi dilimi içerisinde bir geli-

I re sahip ise, yani 2 500 - 2 500 İM di-
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lim, 5 000 liralık vergiye sahip ise, E 
bu vatandaşın vergileri, geliri vergilen | 
dirilmiyordu. Eğer bu vatandaş üçüncü ge- E 
lir dilimine giriyor ise eski sisteme göre beş bin | 
lirası vergilendirilmiyor geriye kalan beş bin E 
lirasının yüzde 20 üzerinden vergilendirilmesi | 
lâzımdır. Halbuki geri kalan beş bin lirası yüz- E 
de 12,5 üzerinden vergilendiriliyor. Şimdi, 5 bin E 
liralık vergi indiriminden 10 bin lira kazanan | 
bir mükellef % 12,5 üzerinden 1 250 lira vergi | 
indiriminden istifade ediyor. Bu mükellefin bir | 
milyon lira kazandığını düşünelim. 1 milyon lira j 
kazandığı zaman bu vatandaş ortalama % 60 ; 
üzerinden vergilendiriliyor, bu nispet üzerinden, f 
Halbuki son gelir dilimi 285 000 lirası, % 68 
üzerinden vergilendiriliyor. Yüzde 68 i nazarı I 
itibara alırsak bu beş bin lira matrahtan düşül- [ 
düğü zaman bu mükellefin son 285 000 liralık 
gelirinden beşbin lira tenzil edilmişçesine ver
gisinden tenzilât yapılıyor. O zaman da beşbin 
liranın yüzde 68 i nisbetinde bir vergi indirimin
den fiilen bir milyon lira kazanan vatandaş is
tifade ediyor. Ne sebepten? Asgari geçim indi
rimi müessesesi sebebiyle. Şimdi yüzde 70 ola
rak düşünülecek olursa 3 500 lira gibi bir vergi 
indiriminden istifade ediyor. Halbuki düşük ge
lirli vatandaşımız bazan beşyüz lira, bazan 700 
lira gibi bir vergi indiriminden istifade ediyor. 
İkisi de medeni durum bakımından birbirinin 
tamamen aynı. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz kanunun son 
fıkrası bu vergilendirme sistemini değiştirmiş
tir. «Vergiye tabi gelirler - son fıkra aynen - yu
karda yazılı hadleri aştığı takdirde bu hadler 
için hesaplanan vergiler mükelleflerin vergile
rinden indirilir» diyor. Şimdi bu son 
fıkra şu esası meydana getirmiştir; bir 
mükellef ne kadar vergiye tabi gelire I 
sahip bulunursa bulunsun, eğer medeni durumu 
malûm ve muayyense o mükelleflerin tamamı 
muayyen miktarda vergi indiriminden istifade 
edeceklerdir. Bu sistemde doğrudan doğruya 
vergiler indirim yapılmadan indirimsiz cetvel
den hesabedilecek, aile durumuna göre ne ka
dar, ne miktarda vergisi asgari geçim indirim 
hadlerine uyuyor ise o da yine indirimsiz cetvel
den bakılmak suretiyle vergisi bulunacak bu 
vergi mükellefin esas vergisinden tenzil edile
cektir. 

I BAŞKAN — Sayın Başol iki dakikanız var, 
i toparlayınız. 
I HALİL BAŞOL (Devamla) — Mesele böyle 
i olunca vatandaşlarımızın tamamı jkazançlarının 
I vüksekliği ve alçaklığına bakılmaksızın asgari 
I «recim indirimi müessesesinden müsavatan isti-
I fade edecektir. 
1 Şimdi, böyle olunca umumi olarak, genel 
I olarak bu tasan şu meseleyi orta yere çıkarıyor. 
1 Erteleme Kanunu son bulduğu zaman bu sene-
I nin sonunda vatandaşlarımız ellerine geçecek 
I naralardan yüksek gelirli olanlar daha az istifa-
! de edecek, düşük gelirli olanlar bundan daha 
' fazla istifade edecek. ^ 

Şimdi arkadaşlar burada bir. durum var; bu
radan Hazine 200 milyon lira para kazanacak. 
200 milyon lira kazanıyor, dolambaçlı yoldan 
bir vergi konuyor. Muhterem arkadaşlar vergi, 
nereden konulursa konulsun, vergiyi ödiyebile-
cek vatandaşın üzerine konuluyor. Vergi konul
masındaki esas prensip de bu olduğuna göre 
bu tasarıya bu noktadan itirazda bulunan Sayın 
Reşit Ülker arkadaşımızın fikrine katılmaya 
asla imkân yoktur. Kanun yerindedir, kabul 
edildiği takdirde asgari geçim indirimi müesse
sesinin müterakkilik müessesesini zedeliyen tat
bikatına da son verilmiş olacaktır. Bütün mille
timize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurunuz. Bi
rinci madde üzerinde lütfediniz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; asgari geçim indiri
mi ile ilgili Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının 1 nci maddesi üzerinde görüşlerimi kı
saca arza çalışacağım. 

I Bu kanun sosyal adalet ilkelerine uygun 
olarak, vergilendirmedi ki, eşitsizliği ortadan 
kaldırmayı sağlamak maksadiyle kaleme alın
mış ve 1 nci madde de bu görüş içinde hazırlan
mıştır. Bu bromdan biz kanunun esasını da, 
tümü üzerinde olduğu gibi 1 nci maddenin 
lehinde olmak üzere görüşlerimizi bâzı ufak te
fek farklılıklarla arza çalışıyoruz. 

Birinci madde bilhassa 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 31 noi maddesini tadil eden 
bir maddedir. Yalnız bunlar geçim indiri-

| mini ilgilendiren bu kanun tasarısının birinci 
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maddesinde bütün diğer vergileri ilgilendiren 
kânun tasarılarında olduğu gibi adaletli ol
ması, verimli olması, objektif olması esasına 
dayanması icabeder. Yalnız bunu Maliye Vekâ
letinin düşünmesi ve önplâna alması maliyenin 
ve vergi sistemini uygulayan vekâletlerin va
zifesidir. 

Memleketimizde 1965 ten sonra 1968 e ka
dar geçen üç senelik zaman içinde bâzı hayat 
pahalılıkları, işsizlik, gelir imkânlarının mah-
dudoluşu dolayısiyle bu maddede yer alan yani 
31 noi maddede indirim hadleri olarak tesbit 
edilen miktar bizce biraz dûndur, düşüktür 
Şüphesiz ki/ her Devlet, kanunlarını yapar
ken asgari geçim indirimi hadlerinin tesbi-
tinde malî imkânlarını göz önünde bulundu
racak, ekonomik güçlerini tartacak ve ondan 
sonra da finansman ihtiyaçlarını dikkate ala
caktır. Bizim görüşümüz şudur ki, 657 sayılı 
Personel Kanunu da tatbike konmadığına göre, 
31 nci maddenin içerisinde yer alan, birinci 
fıkrasında yer alan, «mükelleflerin günde* beş, 
ayda 150, yılda 1 800 lirayı aşmıyan gelirleri 
vergiye tâbi tutulmaz» kısmının değiştirilmesi 
lâzımdır. Bu husustaki bir önergeyi de Yüksek 
Başknalığa takdim ettim. Bilhassa Sosyal Si
gortalar Kanunununda da hatırımızda kaldı
ğına göre, bir işçinin asgari 8 liradan aşağı 
ücret alamıyacağı esasını dikkate alırsak, biz 
bu mükelleflerin günde 5 yerine 8, ayda 150 
yerine 240 lirası ve yılda da dolayısiyle 2 880 
lirası vergiye tâbi tutulmaz, şeklinde değişti
rilmesinin yerinde olacağı, esâsta sosyal ada
lete, sosyal adalet ilkelerine çok daha elverişli 
olacağı kanaatindeyiz. Bu hususta vermiş 
olduğumuz önergeye iltifat edilmesini Saym 
Komisyondan ve muhterem milletvekillerinden 
istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylamaya oylarını kul-
lanmıyan var mı? Yok. 

Oylama muamelesi bitmiştir, oy kupalarını 
kaldırınız. 

1 nci madde üzerinde Sayın Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak. 

rabsr, bir nebze sosyal adalete uygun bir ta
mdır, denilebilir. Yani burada hâkim fikir 
ıkân nisbetinde ve vergilerin kolay alınma

sındaki matrahları düşünülerek sosyal adalet 
'.ağlanmaya çalışılmıştır, fakat bu kâfi midir? 
Şüphesiz kanun tasansını hazırlıyanlar yapıla
cak işleri, yatınm yapılacak yerleri ve el
deki imkânlan düşünerek bu tasanyı hazırla
mışlardır. İmkânlara göre de haksız olduk-
lan söylenemez. Yalnız arkadaşlar, hepimiz 
Tecim meselesinin ne durumda olduğunu, mem
lekette vatandaşların ne miktar ücret aldık-
lannı ve ne miktar bir para ile geçinebildljı-
leriııi az çok bilmekteyiz. Bir vatandaşın 
atinde 5 lira ile yahut 10 lira ile geçinebile
n i n i kabul etmek o vatandaş aslında insan 
'laysiyetine uygun bir hayata lâyık görmemek
ken başka bir mâna ifado etmez. Bu balamdan 
asgari geçim indirimlerini tesbit edei 1 nci 
naddenin bsnco tesbit ettiği hadler çok dûn
dur, bu hadleri birazcız değiştirmek lâzım
dır ve bu değiştirme do zannediyorum ki, 
bütçeye pek o kadar ağır yükler tahmil et
mez. Tahmil etse dahi bu yükler pek ağır ol
madığı için Maliye Bakanlığı ve vergi uz
manlarımız bunu diğer kaynaklardan, büyf'*;: 
gelir getiren dilimlere büyük nisbette vergi 
koymak suretiyle temin edebilirler. 

Şimdi, Anayasamızın 41 nci maddesi ne di
yor? «İktisadi ve sosyal hayat adalete, tam ça
lışma esasına ve herkesin insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlaması amacı
na göre düzenlenir.» 

Arkadaşlar, şu getirilen indirimle iktisadi 
hayat herkes için insanlık haysiyetine uyar, 
yaraşır bir hayat seviyesi sağlıyacak durum
da mıdır? Bu nitelikte midir bu tasan? Gerçi 
bu tasannm bu amacı vardır denilebilir. Bu 
amaca ulaşmak için bir merhaledir denilebilir. 
Ama bu tasannm getirdiği hadler kâfi değil
dir. Onun için arkadaşlar bence eğer Sayın 
Bütçe Karma Komisyonu muvafık görürlerse 
bu ,5 lirayı 10 liraya çıkarma, kadın için tu
tulan 3 lirayı 5 liraya çıkarmak, çocuklar için 
2 lirayı 3 liraya çıkarmak daha isabetli olur 
kanısındayım. 

Arkadaşlar biz kendi aile efradımızı dü
şündüğümüz zaman şu 5 liranın 10 liranın, 
3 liranın, 2 liranın ne değer ifade ettiğini bir dü-

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Maliye Bakanlığının 
ve Bütçe Plân Komisyonunun önümüze ge- j 
tirdiği tasan aslında pek tam olmamakla be- " 
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sünelim. Yani biz halkın kendisine, aile
sine, karısına, ve çocuğuna verdiğimiz 
değeri biraz da bununla göstermiş olacağız. Ve 
gerçekten bununla geçinmek mümkün müdür, 
değil cinidir, bunları indirmekle bunlara ne sağ
lamış oluruz, bunları düşünmek lâzım. Pek 
bir şey sağlamış olmayız arkadaşlar. O ba
kımdan bendeniz tasarının bu maddesinin dü
şülen hadlerininbu dediğim şekilde, yani, 10 lira 
5 lira ve 3 lira şeklinde değiştirilmesi yönünde 
bir önerge veriyorum, bu önergeye iltifatınızı 
istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Komisyon. 
MALÎYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, saym 
arkadaşlarım; gerek Hilmi işgüzar arkadaşı
mızın ve gerekse Yunus Koçak arkadaşımızın 
burada ifade etmiş oldukları hususlar maliye di-
lince metine konmuştur. Şöyle ki; meselâ size 
okuyayım: «Ücretlerin vergilendirilmesinde özel 
indirim olarak günde 5, ayda 150, yılda 1 800 
lira yukanki indirim hadlerine ilâve edilir.» 
Bundan kasıt şudur; biliyorsunuz bir gerçek 
ücretler, bir götürü ücretler, götürü kazanç, 
ticari kazancı Gelir Vergisi sistemimizde yer 
alan hususlardır. Burada ücretliler lehine b"r 
ayırım yapılarak, tabiî bu ücretlerinden kasıt 
aylık alanlar, maaş alanlar, yani tabir ne 
olursa olsun, onlar lehine kanundaki tarifi veç
hile yılda 1 800 liralık özel bir indirim kabul 
edilmiştir. Bu indirimden sadece ücretliler is
tifade edeceklerdir. 

Şefik inan Beyin diskriminasyon diye va
sıflandırdığı ve vergilendirmede az gelirlilerle 
çok gelirlilerin ayrılması gibi, burada ücretli
ler lehine bir indirim kabul etmek suretiy
le -ki, bu husus Maliye Komisyonunda ilâve 
edilmiştir - vergilendirmede sosyal adaleti te
min hususunda bir prensibolarak vaz'edilen 
diskriminasyon usulü burada da kanuna geti
rilmiştir ve bu suretle de bütün ücretliler aşa
ğı - yukarı 1 milyona yakın vatandaş, dar 
gelirli vatandaşlar bu 1 800 liralık özel in
dirim haddinden istifade edeceklerdir, arz olu
nur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Sayın Koçak önergenizi geri mi aldınız? 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Evet. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 31 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
başına «gerçek» kelimesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Burdur 
Faik Kırbaşh 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini, Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi hakkındaki Kanunun 31 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Hilmi işgüzar 

Madde 31 : Mükelleflerin günde 8, ayda 240 
ve yılda 2 880 lirayı aşmıyan gelirleri vergiye 
tâbi tutulmaz. 

BAŞKAN — komisyon? 
MALÎYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FAÎK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Başka değişiklik önergesi yoktur. 
Maddeyi metinde yazılı olan şekliyle, yal

nız bir «gerçeîk» kelimesi ilâvesiyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nci 
madde bu şekliyle kabuledilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 63 ncü madde
sinin 1 numaralı bendi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 2 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka
nunla değişik 34 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Aile gelirinde indirim : 

Madde 34. — Aile reisi beyanında indirim 
beyan edilen gelirin vergisine uygulanır. 

Aile reisi tarafından kendisinin, eşinin veya 
çocuklarının geliri dolayısiyle beyanname ve-
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rilmesine mahal olmadığı ahvelde indirim, ver
giye tabi geliri varsa aile reisinin bu gelirinin 
vergisine,, aile reisinin geliri yoksa eşine ait 
vergisine, eşinin de geliri mevcut değilse ço
cuklardan her hangi birine ait gelirin vergi
sine uygulanır. İndirimin bu fıkra hükmüne 
göre, eş veya çocuklara ait gelirin vergisine uy
gulanması halinde de indirim miktarı, aile reisi
nin durumuna göre tâyin olunur. 

BAŞKAN — fcJaym Hilmi İncesulu söz mü 
istiyorsunuz? 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Aile reisi 
beyanında «indirim» den sonra bir virgül lâ
zım. 

BAŞKAN — Bu bir tab hatası onun tashi
hini yaparız. Peki, o virgül ikame olunacaktır. 

Madde üzerinde bir değişiklik önergesi var, 
onu okutuyorum. 

Sayam Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun 34 ncü maddesine 2 nci f'arasın
dan sonra 3 ncü fıkra olarak «aile reis'nin, esin 
ve çocukların beyanname verilmesi gerekmiyen 
gelirleri ücretten ibaret ise bu gelirin her bi
rine ayrıca özel indirim uygulanır» hükmünür 
ilâves'ni, sonuncu fıkranın aynen muhafazasını 
arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Sakarya 
Nuri Eroğan Nuri Bayar 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

MALİYE KOMİSYONU SÖ3CÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyu

na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu de#ieik şekl"yle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
3 ncü madde bu değişik şekliyle kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 36 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

indirimin uygulanmıyacağı gelirler : 
Madde 36. — Muhtelif yerlerden ücret alan 

hizmet erbabı için 31 nci maddede yazılı indi
rimler bunlardan yalnız en yüksek olan üc
retin vergisine uygulanır. Hizmet erbabının 

vergi karnesi varsa, indirimin uygulanacağı 
ücret bu karneyi muhafaza eden işverenden 
aldığı ücrettir. Vergi Usul Kanunu ile karne 
almaktan muaf tutulmuş olanlarda indirimin 
uygulanacağı ücret, aile duramu sual varaka
sını muhafaza eden işverenden aldığı ücrettir. 

31 nci maddedeki indirimler, dar mükelle
fiyete tabi kimselere şâmil değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

4 ncü maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 104 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Vergi, bu meblâğlardan 31 nci maddede ya
zılı indirim hadleri için hesaplanan vergiler 
indirildikten sonra bulunur. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
MADDE 6. — Bu kanunun hükümleri 

1 . 1 . 1968 tarihinde yürürlüce girer. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isti

yen? Yok? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edilm'ştir. 
Yürütme : 
MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Mali

ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci madde üaerinde söz isti
yen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerimde lehte ve 
aleyhte oyunu izhar yönünde söz istiyenler?. 

TALÂT KÖSEOÖLU (Hatay) — Lehte söz 
istiyorum. 

BAŞK,AN — Buyurunuz. 
TALÂT KöSEOÖT.u (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarım; az gelirli vergi mükelleflerinin 
lehine olan bu kanun, sosyal adaleti sağlaması 
bakımından ve Meclisimizin tasvibine mazhar 
olması bakımından bizim de tasvibettiğimiz ve 
bu bakımdan getirdiği için Hükümete teşekkür 
ettiğimiz bir kanundur. 
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•Şimdi, burada dar gelirlilerin vergi yükünü 
hafiflettiği ve geliri fazla olanlara biraz daha 
vergi yükü yüklediği bu kanun tasarısında, 
Sayın Maliye Bakanlığının nazarı dikkatine bir 
hususu arz ederek sözlerimi bitireceğim. 

iŞimdi, bu Gelir Vergisi malûmuâliniz, beyan
name usulüne tâbidir ve bâzı vergi mükellef
lerinin bir kısmı, yani memur ve sair ücretli iş
çiler mecburi bir beyannameye tâbi oldukları 
için, bunlardan Gelir Vergisi kendiliğinden ke
silir. Diğer birtakım tüccarlar beyanname usu
lü ile vergilerini gösterirler. Şimdi burada 
Maliye Bakanlığı böyle bir yükü vatandaşın sır
tına yüklememek için, bâzı mükelleflerin yeni 
vergi kaçakçılığına gitmesini önleyici tedbirleri 
de alırsa, bu kanunun gerçekten f aydalı ve 
memlekete daha faydalı hizmet getireceği inan
cındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kanun tasarısı tümü itibariyle 
açık oylamaya tâbidir, oy kupası gezdirilecek-
tir. 

10. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 13 arkadaşının, Rulet, tüt, lângırt ve ben
zeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş 
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali 
Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve- İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları (2/301, 2/173, 
2/178, 2/180) (S. Sayısı : 307 ye 1 nci ek) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci görüşülmesi yapılacak Mer bölü

münde. birinci sırada bulunan, Kayseri Millet
vekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşının, ru-

B AŞK AN — Bir önerge var, okutuyorum 
let, tilt, l?jıgırt ve benzeri oyun alet ve mp kum
ları hakkındaki 2/301, 2/173, 2/178, 2/180 e w 
sayılarında kayıtlı kanun tekliflerinin öncelik 
ve diğer inlere takdimen görüşülmesi ve görüş 
melerde Millet Meclisi Adalet Komisyonu rapo-

(1) 307 ve 307 ye 1 nci ek S. Sayılı basmaya 
zı i utanağın sonuna eklidir. 

i runun -esas alın masını saygıyla arz ve teklif 
ederiz. 
Millî Eğitim Komisyonu Adalet Komisyonu 

Başkanı Başkanı 
Ahmet Nihat Akay İsmail Hakkı Tekinel 
BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir. 
Parti grupları adına rapor üzerinde söz alan

lar var, o bakımdan kanun teklifinin incelen
mesine tahsis olunmuş komisyon raporunu oku
tuyorum. 

Evvelâ bu teklifi incelemiş bulunan komis
yonun geçen dönem almış olduğu karar ve da
ha sonra yeni kurulan komisyonun takabbül et
tiği raporunu okutacağım. 

Birinci raporu okutuyorum. 

(Millî Eğitim Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Bu yıl yeniden kurulan komis

yonun takabbül raporunu okutuyorum. 
(307 ye 1 nci ek S. Sayılı Millî Eğitim Ko

misyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, her 
iki raporu da okutmuş bulunuyorum. 

Şimdi, rapor üzerinde söz almış bulunan ar-
kadarlarıma söz vereceğim. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Adnan 
Şenyurt, buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — tik söz benim-
di efendim. 

BAŞKAN — İsminiz yazılı, ilk sırada zatıâli-
nizin ismi yazılı, ama gruplar takaddüm ediyor. 

Buyurun Sayın Şenyurt. 

G.P. GRUPU ADINA ADNAN ŞENYURT 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Kayseri Milletvekili Sayın Atıf Hacıpa-
^noğlu ve arkadaşları tarafından vaki kanun 
**Mifine Güven Partisi Grupu olarak lehte oy 
kullanacağız. Zira, gerekçede izah edilen ve bun 
ilâve edeceğimiz sair sebeplerle binaen bu ka
nun teklifi yerinde ve uysrun bir kanun tek
lifi olarak, Grupumuzca kabul eclikn.2l:te:!vr. 

Ancak bizim burada Güven Partisi Grupu ola
rak bilhassa işaret etmek istediğimiz husus; ka
nunun kabulü ile birlikte bâzı hususlarda kabili 

I tatbik olabilmesi ve arzu edilen şekilde netice 
elde edilebilmesi için bir değişikliğe ihtiyacoldu-
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ğudur. O da; kanunun 3 ncü maddesindeki du
rumun ıslâh edilmesiyle ilgilidir. Her ne kadar 
kanunun üçüncü maddesinde bu kanunun mües
sir olabilmesi için cezaların ağır olduğu ifade 
edilmiş ise de çok defa kanunların kabili tatbik 
ve müessir olabilmesi için cezaların ağır olması 
kâfi değildir. 

Bu itibarla, biz Güven Partisi Grupu olarak 
bunun daha iyi netice verebilmesi, arzu edilen 
bir sonuca ulaşması için 3 ncü maddesi üzerin
de bir değişikilik önergemiz olacaktır. 

Onu da hulasaten şöyle arz etmek isterim; 
burada yıllardan beri şikâyet konusu olan bu 
mevzuda, birinci seferinde/ hemen hürriyeti 
tahdit edici bir ceza yoluna gidilmemesini, para 
cezası verilmesini, ikinci seferinde; hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza verilmesi cihetin© gidilme
sini, kanunun müessir olması bakımından daha 
uygun mütalâa etmekteyiz, arz ederim, 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, C. H, P. 
Grupu adına, buyurunuz. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen kullansınlar. 

O. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA
MANOĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; çok kısa arz edeceğim, 0. H. P. 
Grupu bu teklife olumlu oy kullanacaktır. 

Son derece yararlı bir teklifle karşı - kar-
şıyayız, kanun'!aşma3inm biran evvel mümkün 
olmasını temenni ediyoruz. Bilindiği gibi, son 
zamanlarda memleketimizde rulet, lângırt, 
tilt ve benzeri âlet ve makinaları büyük salgın 
halindedir. Bu makina, alet ve oyunlar, daha 
çok gelişmekte olan gençliğimiz üzerinde teh
likeli tesirler icra etmektedir. Bu âletlere ip-
tila kesbeden çocuklarımız, çoğu kere fena 
alışkanlıklar edinmiş yaşlılarla temas kur
maktadırlar. Bunlar, kendilerinin şahsiyetleri
nin teşekkülünde tehlikeli gelişmeler getir
mektedir. Öte yandan bodrum ve saire gibi 
çok fena saflık şartlan içinde bulunan bu ma-
kinalar gelişme cağında bulunan, çocuklarımız 
için aynca sıhhat balamın dan da zararlıdır
lar. Hayatı çalışarak, iradesiyle kazanmak ye
rine baht ve talihini âletlere haklamak gibi 
menfi bir karakterde *ktisab8tmelerine yol aç
maktadır bu gibi âletlerle ünsiyot peyda et
meleri. Hulâsa neresinden bakılırsa bakılsın, 
hiçbir faydası olmıyan, hattâ boş zamanların 
dahi değerlendirilmesine yaramıvan bu derece 

faydasız ve su arz ettiğim istikâmetlerde de 
zararlı olan bu aletlerin biran evvel kaldırıl
man, çocuklarımızın kötü bu vasattan kurta
rılması faydalı olacaktır. 

Bir ihtiyaca cevap hazırladıkları için tek
lif sahibi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tek
lif kanunlaşırsa hayırlı, uğurlu olmasını dile
rim. 

BAŞKAN" — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Nahit Menteşe buyurun. 

A. P. GRUPU * ADINA NAHİT MEN
TEŞE (Aydın) — Sayın Başkan sayın 
milletvekilleri; Kayseri Milletvekili Atıf 
Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşının rulet, 
tilt, lângırt ve benzeri oyun afloS ve ma
kinaları hakkındaki kanım teklifini müspet 
olarak mütalâa etmekteyiz. 

Demin de benden evvel konuşan arkadaş
larım gençlerimizin zamanlarının bu salonlar
da heder olduğunu ifade ettiler, bunlara işti
ra!: etmemek mümkün değildir. Gencilerimizin 
vakitlerini spor sahalarına aktarabilmek, jim
nastik sabalarına a,ktarabilmek için bu salonla
rın mutlak surette kapatılmasına taraftarız. 
Grup olarak bunu ifade ediyoruz, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Ali Karahar T^yurun. 

Bir dakika Sayın Karahan. 
İki önerce gelmiştir, önergeleri okutaca

ğım. Çünkü Yüce Meclisçe daha önce karar
laştırılmış olan bir husus yönünden saat 19 da 
müzakereyi kesmemiz gerekiyordu. Müzake
renin devam hakkındaki bu önergeleri oku
tacağım. Şayet Meclis devamını uygun mü
talâa ederse zatiâliniz konuşacaksınız, yc\\ uy
gun mütalâa etmezse o zaman konuşmanız ge
lecek birleşime bırakılacak. 

Önergeleri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 
arkadaşlarının, rulet, tilt, (iangırt ve benzeri 
oyun âlet ve makinaJları hakkındaki kanun 
teklifinin müzakeresinin hitamına kadar Mec
lis müzakerelerinin devamına karar verilme
sini saygı ile arz ve teklif erî ı-îm.. 

Adalet Komisyonu 
Başkam 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tokinel 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan kanun teklifi

nin görüşülmesinin bitimine kadar müzake
renin devamını arz ve teklif ederiz. 

Sinop Aydın 
Hilmi İşgüzar Reşat Özarda 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, her 
iki önerge de aynı gayeyi ihtiva etmektedir. 
Dolayısiyle bu kanun teklifinin görüşülüp ne
ticesini almcıya kadar Meclis çalışmalarının 
devamını öngörmektedir. 

önergeyi bu yönü ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

YTP Grupu adına Sayın Ali Karahan, bu
yurunuz efendim. 

YTP GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, Dünya milletlerinin üzerinde cid
diyetle eğilmeye mecbur olduğu çok mühim bir 
mesele, gençliği terbiye meselesi, gençliği yö
netim meselesidir. Biz bu kanuna imza koyan 
arkadaşlardan biriniz olarak Türk Gençliğinin 
uzun zaman ihmal edildiğini ve bu langırt ma-
kinalı kumar aletleri faciasının bu ihmalin ne
ticesi doğduğunu, buna ait hikâyeleri anlatan 
muhterem Türk basınından bâzı hâdiseler bi
ze intikâl ettiğinde bir baba, bir milletvekili, 
bir Türk vatandaşı olarak ıstırap duyduk. 
Aileler sönüyor, gençlik mahvoluyor, fakat 
bu hânı yağmanın içinde bu vatan evlâtlarını 
kurtaran kuvvet yok. 

Sayın İçişleri Bakanımız ki, hazırdırlar^ bu 
meselede hakikaten hassasiyet gösterdiler. 
İdarî tedbirlerle buna mani olmak istediler, 
hattâ Şûrayı Devlet'e intikal eden idarî ted
birin iptali hususundaki dâva muhterem Şûra 
âzalarmca reddedildi redde yapılan itiraz 
tevhidi içtihat suretiyle bir karara bağlandı 
ama, kanun olmadığı için adlî merciler elinde 
müsadere gibi, kapatma gibi zor kullanma 
fiillerine zabıta tevessül edemedi. 

Kanunumuz geç kalmıştır, mesele çok mü
himdir, gençliği vatanperver duygularla mü
cehhez kılacak tesisler sahasına sevk etmenin 
Maarif Vekâletimiz için mutlak bir vazife ol
duğu kanısındayım. Bu başıboşluk, langırt 
salonlarından gayrı ahlâki salonlara intikal 
eden genç enerjinin şuursuzca birtakım uyuş

turucu maddeler iptilâsına da kapıldığı zabı
ta vakaları ile sabittir. 

Mesele çok mühimdir, evvelâ bu nevi mik
rop yuvalarını kanun hükmü ile kapatmak, 
ondan sonra gençlik problemini memleketin 
büyük bir ana dâvası kabul etmek suretiyle 
ayrıca Maarif Vekilimizden ve Hükümetten 
bu derdin çaresini, nedenlerine inmek sure
tiyle, bulmak mecburiyetinde olduğunu ha
tırlatır, grup olarak partimizin bu kanuna 
müspet oy vereceğini beyan ederim. 

En derin saygılarımla. 

BAŞKAN •— Sayın özarda, buyurunuz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; son yıllarda rulet, 
tilt, lângırt gibi adlarda anılan çeşitli oyun 
alet ve makinalarının memleketin dört bucağına 
yayıldığı ve bu oyunları oynatan birçok oyun 
salonları açıldığı hepinizin malûmudur. 

Acı bir gerçektir ki, bu oyun salonları 
yıllardan beri Türk Gençliğini için için ke
mirmekte, sömürmekte ve dejenere etmekte
dir. Döviz kaçakçılığının, suiistimallerin, teh
likeli idioloj ilerin, rahat ve bol para kazanmak 
için her türlü kötü yollara sapmanın tohumla
rı buralarda atılmaktadır. 

Bu oyun salonları, bir milleti uyutturup 
sömürmek için kullanılan afyonun yeni ve mo
dern bir sekilidir. Daha korkuncu; bu oyun 
salonlarında bir milletin gençliğinin ticareti 
yapılmaktadır. Bu oyunlar içerisinde en çok 
düşkünlük gösterildiği lângırt denilen oyun^ 
dur. Langırt, ülkeye ilk defa bir ^Devlet me
muru tarafından sokulmuştur. Hepinizin bildi
ği gibi, Devlet ve İktisadi Devlet teşekkülle
ri memurlarından birçokları, her yıl Devlet 
Bütçesinden bol harcırahla Avrupaya tetkik 
gezisine gönderilir. Ama bunların Avrupa'da 
neyi tetkik ettikleri hiçbir zaman araştırıl
maz. Bendeniz sizlere şimdi bunlardan bir ta
nesinin memleket yararına yaptığı kıymetli 
tetkiklerin neticesini arz edeceğim: 

Ankara'da Toprak Mahsulleri Ofisinde ikin
ci derecede şube müdürlerinden olan bir şahıs, 
1955 yılında kendisinin tetkik gezisine gönde
rildiği Fransa'da kumar ve oyun salonlarını 
tetkike başlamıştır. İşte bu, Devlet parası ile 
yapılan tetkik sonunda langırt'ın bizim memle-
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lekeiimiz için kaçırılmaz bir servet olduğunu J 
anlamış ve Paris'de bir oyun salonundaki yüz- 1 
lerce çeşit makina arasından, günlerce emek ve- J 
rerek, lângırt'in kurşun kalemle krokisini çiz- J 
mistir. Türkiye'ye dönüşünden tam 46 gün son- I 
m da langırt makinasını burada aynen I 
yaptırmıştır bu oyun âletini gençler ara- j 
suıda benimsetmek için kendisine ilk de- 1 
fa olarak Siyasal Bilgiler Fakültesinin salo- 1 
»unu uygulama yeri olarak seçmiştir. Bu oyu- j 
nun adını salon futbolu koymuş, gayesinin de j 
salonlarda spor hevesini yaymak olduğunu rek- j 
lâm etmiştir. Lângırt'm Türkiye'ye gelişi işte j 
böyle olmuştur. Onu Paris'ten teşrifatla getiren j 
ve Siyasal Bilgiler Fakültesi salonlarında Türk I 
gençliğine takdim eden Devlet memuru şimdi j 
Türkiye'nin 14 vilâyetindeki lângırt salonlarının 1 
ortağıdır. Ama tabiî ki, o artık bir Devlet me- i 
muru değil, itibarlı, her yerde hatırı sayılan, 1 
sözü geçen, milyoner patron beyefendidir. j 

tşte muhterem arkadaşlar; memleket gençli- i 
ğmi dejenere eden kötülüğe, felâkete sürükli- 1 
yen bu gibi tehlikeli vasıtalar memleketimize j 
maalesef bu milletin parası ile, bu millete ha- 1 
yırk hizmetler yapmak maksadiyle dış memle- 1 
ketlere gönderilen Devlet memurları tarafından j 
sokulmuştur. Acı olan taraf budur. j 

J rüklendiği böyle bir ortam içerisinde gençliğin 
I tehlike ve felâketini gören ve onu dile getiren 
I bir gençlik teşkilâtını şükranla yâdetmeyi bir 
j vazife bilirim. 
j Muhterm arkadaşlar, biz bu kanunu kabul 
I edeceğiz ve bu kumarı, cemiyeti kökünden yı-
1 kan, sarsan bu mikrop yuvalarını kaldıracağız 
1 ama Sayın İçişleri Bakanına söyliyecek sözüm 
j yok, İçişleri Bakam asayişi, inzibatı korumakla 
I mükellef bir makamdır, elinden geleni yapıyor, 
| ona diyeceğim yok, ama bu meselelerin teme-
j linde yatan şey Türk Gençliğini iyi yolda eğit-
| mek görevi Millî Eğitim Bakanlığına mevdu bir 
i vazifedir. Millî Eğitim Bakanları maalesef se-
] neler senesi bu gençliğin iyi yolda sevk ve ida-
| resini sağlıyacak tedbirler getirmemişlerdir. 
i Orta, lise ve yüksek okullarda okuyan gençler 
I yalnız hafız gibi gece gündüz kitap okumakla 
1 kendilerini oraya hasredemezler. Bunların dı-
j şında boş vakitlerini faydalı yollarda geçirmek 
1 mecburiyetindedirler. 

j Şimdi biz bu lângırtı, tilti bilmem ruleti kal-
1 dıracağız, bunun yerine Türk Gençliğinin boş 
i valrtini geçirmek için ne vereceğiz? Maalesef o 
1 yok ortada. Biz 44 seneden beri Batılılaşalım, 

avrupalılaşalım diye bir iddia peşindeyiz. Hep 
Avrupanın arkasında onları taklidetmek yolun
da gidiyoruz, fakat maalesef üzülerek ifade et
mek isterim ki, biz Batının ilim sahasında, yük
selme sahasında iyi örneklerini kendimize alıp 
tatbik etmekten daima uzak kalarak onların en 
mübtezel, en aşağılık taraflarını taklidetmeyi 
batılılaşma olarak kabul etmekle çok kötü bir 
yola gidiyoruz muhterem arkadaşlar. 

Şimdi, bu langırt bilmem tilt ve sairenin 
yanında memleketimizin her köşesinde diskotek, 
g&ce kulüpleri ismi altında birtakım fuhuş yu
valan açılmıştır ki, bunlar maalesef ortaokul, 
lise ve üniversite talebesi genç kızlarımızı bu
ralara çekmekte, sürüklemekte ve malesef aile
lerinin haberi olmaksızın birçok yuvaları yıka
cak birtakım kötü neticeler vermektedir. Bun
lara karşı tedbir alamıyoruz. Şimdi biz bu lân
gırt ve saire gibi kumar salonlarını kapattık
tan sonra şayet bu diskotek, gece kulüpleri gibi 
isimler altında birtakım haydutların kurduğu 
ve gerçek maksat ve gayelerini kendi şahsi men-
faatlan uğruna Türk gençliğini, Türk kızlarım 
fuhşa, kötülüğe sevk etmekten başka maksat 

Şimdi ben şahsan bu kanun teklifini getir- 3 
miş olan arkadaşlarımıza son derece müteşek- 1 
kirim. On üri seneden beri gelmiş geçmiş ikti- j 
darların Millî Eğitim Bakanlarının üzerinde du- j 
Tup Meclise getirmedikleri bir kanun tasarının j 
birkaç arkadaşımız getirmek gayretini göster- I 
misler ve nihayet bugün bu Mecliste bu kanun 1 
teklifi kabul edilmek suretiyle bir millî felâ- j 
ketin önlenmesine yol açma imkânı hâsıl olacak- j 
tır. Ancak bu arada Türkiye Millî Gençlik Teş- j 
kilâtını da şükranla yâdetmeyi bir vazife bili
rim. Çünkü Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı bu 
kumar salonlarının memleket gençliğini nasıl 
dejenere ettiğini, bir gençlik teşkilâtının tem
silcisi olarak senelerce feryat etmiş, etütler ] 
yapmış, tetkikler yapmış, maalesef bu kürsüde j 
dile gstiremiyeceğim kadar tüyler ürpertici, j 
korkunç gerçekleri ortaya koymuştur ve niha- 1 
yet Türk Milletinin Parlâmento üyelerinin bu j 
ICOZLU üzerinde eğilerek bunu Meclise bir kanun I 
taküfi olarak getirmelerine ön - ayak olmuş
lardır. Bu bakımdan yine gençliğin felâkete sü- I 
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gütmedikleri bu mikrop yuvalarını kapatacak 
ve Türk gençliğini spor sahasına, faydalı yol
lara sevkedecek tedbirler almazsak yine büyük 
bir boşluk bırakmış olacağız muhterem arka
daşlar, Onun için ben Hükümetin sayın üyesi 
ve çok sevdiğim kıymetli arkadaşım Sayın 
Faruk Sükan'dan rica ve istirham ediyorum, 
kendisi gerçekten vatanperver, namuslu, fazi
letli bir insandır, aynı fikir ve kanaatteyiz her 
bakımdan, bu boşluğu dolduracak yeni bir ka
nun tasarısını getirmeyi düşünüyorlarsa lütfe
dip ifade etsinler, bir an evvel teşrik edelim, 
gelsin ve Türk gençliğinin bir taraftan bir fe
sat yuvası kapanırken diğer taraftan daha kö
tü bir fesat ocağının kucağına düşmesini önle
yici tedbirleri alalım. Ancak kendileri bunları 
getiremiyecekse işbirliği yapalım yine millet
vekilleri olarak kanunlar getirelim, teklifler 
getirelim ve Türk gençliğini emniyetli, salim, 
doğru dürüst yola getirecek tedbirleri biz ala
lım. 

Muhterem arkadaşlar, Beden Terbiyesi Ka
nunu vardır bu memlekette. Bu kanun, bütün 
gençliği spor sahasına sevketmek için gayet 
güzel maksatlarla tedvin edilmiş bir kanun
dur. Ama tatbikatı tedvin maksat ve gayesine 
uymamaktadır. Binaenaleyh biz tatbikatının 
maksat ve gayesine uygun olacak şekilde genç
liği kötü cereyanlardan kurtarıp iyi yollara 
sevkedecek tedbirleri de almak mecburiyetinde
yiz. 

Tekrar ifade ediyorum; bu kanunu getiren
lere medyunu şükranım. Hükümetin de bu boş
luğu dolduracak tedbirleri alacağına hiç şüphem 
yoktur. 

Kanun maddeleri üzerinde küçük değişiklik
ler vardır, onları da maddeleri geldiği zaman 
arz edeceğim. Meselâ 1 nci maddede... 

BAŞKAN — Madde geldiği zaman görü
şürsünüz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla Arz ederim. 
Kanun teklifi en iyi şeklini Adalet Komis

yonunda almıştır. Getirildiği şekil itibariyle 
- arkadaşlarımızın bütün hüsnü niyetine rağ
men - yine bu kötü istismar yollarının devamı
na imkân verecek kapılar açık bırakılmıştı, 
Adalet Komisyonunda bütün bu kapılar kapa
tıldı. Aynen kabulünü hepinizden rica ve istir
ham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ülker buyurun. 
Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan sa

yın üyeler oylarını lütfen kullansınlar. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım; hakikaten kanun teklifini getiren 
çok değerli arkadaşlarımıza teşekkür etmek 
borcumuzdur. Bu büyük bir felâket teşkil eden, 
bilhassa İstanbul şehrinde büyük felâket teş
kil eden bir hadise idi. Türkiye Millî Gençlik 
Teşkilâtı bir ekip kurarak bu salonlara de
vam eden 511 kişi üzerinde bir araştırma yap- -
mıştır. Bu araştırmada, bu salonlara devam 
eden bu 511 kişinin yüzde 41 nin 12 - 17 yaş 
arasında olduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca bu gençler yalnız mektep talebesi değil
dir. İşte çalışan çıraklar, işçiler daha başkala
rı da bunun içine dâhildir. Kazancının yüzde 
25 ine kadarını verenler yüzde 52, kazancının 
yüzde 25 - 50 sini verenler yüzde 20, kazancının 
yüzde 50 - 70 ini verenler yüzde 11 gibi bir nis-
bet göstermektedir. 

Zaman bakımından bu 511 kişinin yüzde 
34 ü bir saat kadar zamanını burada geçirmek-
teler, yüzde 53 ü 1 - 3 saatini bu salonlarda ge-
çirmekteler ve diğer teferruat. Devam edenler 
bakımından bir kişi 12 yıldan beri devam 
ediyor 511 kişinin içinden. Beş yıl devam eden
ler yüzde 24, teferruata girmiyorum. Daha en
teresan. bize hüküm veridecek kısma geliyorum, 

f 

bu gençlerden 511 kişiye şu suali sormuşlardır : 
«Siz buraya gitmeseydiniz nereye giderdiniz?» 
yüzde 14 ü, sporla ilgili yerlere giderdim, yüzde 
14 ü, müzikhollere giderdim, yüzde 12 si, seya
hat yapardım, yüzde 4,9 u, okuma salonuna gi
derdim, yüzde 38 1, sinema veya tiyatroya gi
derdim, yüzde 15 i diğer kamp, içki, kız pe
şine giderdim, demişlerdir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir soru daha 
sorulmuş; niçin, hangi sebeple bu salonlara git
tiniz? Yüzde 34 ü, arkadaşlarını bulmak için 
gitmişler ilk seferlerde, yüzde 28 i top oynamak 
için gitmişler, yüzde 26 sı - çok enteresandır -
gideceği yer olmadığı için gitmişler, yüzde 10 u 
ise vakit geçirmek ve diğer sebeplerle gitmişler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan hatipler kanunun feyizlerini, faydalarını 
saydılar, fakat biz tedbirin cezai kısmını alıyo
ruz. Esas sosyal meseleye dokunmuş değiliz. 
Bu gençleri, buraya devam edenleri yasaklıyo-
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ruz, doğru yapıyoruz, iyi yapıyoruz, fakat ya
saklarla sosyal hayat nizama konulamaz. Biraz 
evvel kısaltarak okuduğum cevaplardan anlaşı
lıyor ki bu insanlar bir vasat, sosyal vasat, za
manlarını kıymetlendirecek bir yer bulamadık
ları için buraya girmişlerdir, öyle - ise bu sos
yal dâvanın çaresi şunlar olmak lâzımgelir. Bir 
defa, spor alanları temin etmek lâzımdır. Oyun 
alanları, spor alanları, futbol, veleybol, basket
bol oynamak için mahalleler arasında muayyen 
ölçülere göre bu alanların tesbit edilmesi lâzım
dır. Bunlar Batı memleketlerinde ve mimari -
de her şehrin belli bir nisbeti, belli bir oranı 
bunlara ayrılır. Halbuki biz binalara düşmüşüz; 
her yere apartmanlar yapalım, her yeri yüksel
telim, her taraf sokak olsun demişiz, fakat 
çocuklarımız sokakta kalmış, bu salonlara düş
müştür. öyle ise bulacağımız tedbirlerden birisi 
ve en mühimi, gençlerin gidebileceği alanla
rın temin edilmesidir. Bugün İstanbul gibi üç 
tarafı deniz olan bir su şehirinde gençlerimiz de
nize girememektedirler, sahiller kapanmıştır, 
parası olmıyan bir vatandaşın denize girmesine 
imkân yoktur. Barboros'un torunları olan bu 
milletin çocukları yüzmede en hafif rakiplere 
mağlup olmaktadırlar. Yani Türk sporunun da 
akibeti bu noktadan başlamaktadır. Gençler 
tilt oynarlarsa, tilt şampiyonu olurlar, güreş 
yaparlarsa güreş şampiyonu olurlar. Yüzme ya
parlarsa yüzme şampiyonu olurlar. Maalesef 
gençlerimizin alan bulamadıkları için bir kısmı 
tilt şampiyonu olmuşlardır, öyle ise, bunları 
önlemek için spor sahalarını çoğaltmamız lâzım
dır. Çocuk bahçelerini muayyen yaşa kadar ge
nişletmek lâzımdır. Yüzme havuzlarına, meselâ 
Ankara'daki yüzme havuzuna gençlerimiz gide
mez. Yüksek fiyatlıdır. Ancak zenginler gide
bilir. Bunların gençlerimizin hizmetine açılması 
lâzımdır, 24 saat kullanmak lâzımdır. Türk genç
leri kütüphanelere, halk evlerine, halk eğitim 
merkezlerine ayrılan yerlere gönderilmek sure
tiyle kurtulabilirler. Türk sporunun gelişmesi 
de buna bağlıdır. Millî sporumuz olan güreşte 
bile ne noktaya vardığımız ortadadır. Kısada 
arz ettim. Bu sebeple kanun teklifi yerindedir, 
fakat diğer tedbirleri almak şartiyle. 

Kanunun memelekte başarılı olmasını dilerim. 
Yalnız bir noktayı öğrenmek isterim; burada bir 
kıymetli arkadaşımız Zühtü Pehlivanlı'nm mu

halefet şerhi vardır: «Teklifin birinci maddesi
nin ikinci bendi turinstik yer adı altında yeni 
yerli kumarhaneler açılmasını sağlıyacak nite
liktedir» diyor. Bu hususa muhalif olduklarını 
ifade ediyorlar. Sayın Komisyon bu mahzurun 
izale edildiğini beyan ederlerse çok iyi olur. An
cak 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanunu
nun 18 nci maddesi hükümleri saklıdır. Bu te
reddüdü izale ederlerse memnun oluruz, Saygı
larımla, 

BAŞKAN — Rapor üzerinde müzakerenin ye
terli görüldüğüne dair önerge vardır. 

önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu üzerinde yeteri derecede görüşülmüş

tür. Müzakerenin kifayetine karar verilmesini 
arz ve telif ederim. 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Sırada Sayın Mustafa Akalın, 
Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, Sayın Köseoğlu, 
Sayın İşgüzar, Sayın Şaban Erik ve Sayın Tür
kân Seçkin kayıtlıdırlar. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde buyurun 
Sayın Seçkin. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; biraz evvel Sayın 
Genel Kurul üyelerinin müsamahasiyle ve iti
bar etmesiyle gündem saati uzatılmıştı. Bu ba
kımdan üzerinde ehemmiyetle durulması gere
ken bir kanun karşımızdadır. Esas Genel Ku
rul üyelerinin de itibar ettiği bir zaman süresi 
uzatılma durumu da var iken sırada olan arka
daşların belki fikirlere ekliyeceği fikirleri olma
sı bakımından yeterliğin oylanmamasını rica 
edecektim. 

Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 
arkadaşlarının verdikleri bu kanun teklifi cid
den çok yerindedir ve bu dakikaya kadar da 
söz alan arkadaşlarımız yerinde olan bu kanun 
üzerinde isabetli görüşler arz etmiş bulunuyor
lar. Şayet yeterlik önergesi verilmemiş olsay
dı, Türkiye'deki bu langırt salonlarının geliş
mesinin sporumuzun kütle sporu olma halinden 
seyirci sporu haline gelmesi ve bu hale itibar 
edilmesi şekliyle kaydedilen gelişmeye tesir 
eden nedenlerini söylemek imkânını bulurduk. 
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Bugün Türkiye'de sportif bütün hareketler küt
le sporu halinde olmayıp kişinin bedenî geliş
mesiyle ona paralelr zihnî gelişmesi ve toplu
mun sağlıklı, sıhhatli insanlar olarak çocukluk 
ve gençlik çağından itibaren yetişmesini etki
lemek yerine seyirci sporu halinde daha çok 
sıhhate zararlı, sinir sistemini yıpratıcı ve bir 
kumar niteliğini alma, lüzumsuz yarışmaları 
geliştirme ve Türkiye çapında çok yönlü, çok 
denli sporun gelişmesine engel olma ve kalifiye 
sportif elemanların bulunmasına da mâni ol
maktadır. İşte bu sebeplerdir ki... 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, yeterlik önergesi 
kabul edilmese dahi sizin sıranız en sondadır. 
Size söz sırasının gelmesi mümkün değildir. Bu 
arada lütfen kısa kesini^. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, esasa girmeme gayreti içinde olduğu
mu belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Kaldı ki, bu temenniyetle Lan
gırt Kanunun çok büyük bir irtibatı da yoktur. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Yeterlik 
önergesine itibar edilmezse, Türkiye'de geliri 
olmıyan veyahut az gelirle geçinmek durumun
da olan aile çocuklarının bir israfa sebebiyet 
veren bu salonlara gitmesini önlerken alınacak 
Beden Terbiyesi ve Millî Eğitim Bakanlığı ted
birleriyle sağlıklı, sıhhatli ve milletçe ekono
miye riayet edilir sıhhatli bir nesil yetiştirme, 
sıhhatli bütçelere kavuşma imkânlarının sağlan
ması nedenlerine dokunmak imkânımız olurdu. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifi vardır; ivediliği oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve maki-
naları hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maddesinin şümulü haricinde kalsa bile umu
ma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne 
ad altında olursa olsun kazanç kasdiyle oynan-
masa dahi rulet, tilt, langırt ve benzeri baht 

ve talihe bağlı veya maharet istiyen, otoma
tik yarı otomatik el veya ayakla kullanılan 
oyun alet veya makinalan ile benzerlerini bu
lundurmak veya çalıştırmak yasaktır. 

Ancak 7470 sayılı T. 0. Turizm Bankası 
Kanununun 18 nci maddesi hükümleri saklı
dır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
Köseoğlu, buyurunuz. 

Tabiî konuşmanız maddeye münhasır ola
cak, kısa olacak. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkada
şımız var mı? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muh
terem arkadaşlarım; Sayın Kayseri Milletvekili 
Atıf Hacıpaşaoğlu ve arkadaşlarının rulet, tilt, 
lângırt ve benzeri oyun alet ve makinalan hak
kındaki bu teklifin umumiyet itibariyle arka
daşlarımın daha evvel izah etikleri çekilde mem
leketin hayınna olacağına inanmaktayız, doğ
rudur. Bu kanunun hedefi ve gayesi bellidir. 
Bu gaye, bir kumar yuvasını kapatmak, bir ku
mar yuvasına dadanmış olan genç nesilleri, 
genç çocukları bu yuvadan alıkoymak. Gayesi 
budur, açıktır. 

Şimdi, bu gaye bu şekilde tesbit edildiğine 
göre; 1 nci maddede Türk Ceza Kanununun 
567 nci maddesinin şümulü, hali ile kalsa bile, 
şeklinde evvelâ bir cümleyi ele almak istiyo
rum. Şimdi, 567 nci madde, kumar oynamayı 
yasak eden bir maddedir, Türk Ceza Kanunu
na göre. Bu hükme göre, kumar oynanmak 
kasdı olmasa dahi, her hangi bir eğlence mak-
sadiyle sergi maksadiyle ve sair maksatlarla 
olsa dahi, bu kanunun şümulüne girmekte, ya
sak edilmekte, men edilmekte ve bunu açanlar 
cezalandırılmaktadır; aşağıdaki maddeler gös
termektedir. 

Şimdi, hukukî mantık bakımından 567 nci 
maddenin, yani kumar oynamayı yasak eden 
maddenin dışında kalan hususlara da bu mad
denin genişletilmesi belki bugün için efkârı 
umumiyede büyük hâdiseler yaratan lângırt ve 
sair konulardaki hissiyatı önliyebilir, fakat 
daha ilerdeki bâzı tatbikatlarda bu maddenin 
bu hali ile kalması sakıncalar yaratabilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde değişiklik 
önergeniz var mı Sayın Köseoğlu? Lütfen onu 
izah ediniz. 
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TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Var | 
efendim. I 

Şimdi, bu maddenin bu şekli, Anayasanın 
ruhuna da aykırı düşer bir mahiyet arz edebi
lir. Adam sırf kumar maksadiyle olmamak şar- I 
tiyle getirmiş olduğu bâzı aletler var ki, bu | 
maddede sayıyor; «çift lângırt ve benzeri baht l 
ve talihe bağlı veya muharet istiyen otomatik, I 
yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun t 
aleti ve makinaları..» Yani baht ve kumarın di- I 
şında bulunan, maharet istiyen otomatik, yarı I 
otomatik, el veya ayakla kullanılan bâzı alet- I 
ler, ki, kumarla hiçbir ilgisi olmıyan bâzı ma-
kinaların dahi bu kanunun şümulüne girmesi, E 
mümkün olabilir ki, ticaret serbestisine daya
nan bir vatandaşımızın büyük bir yatırımını 
sekteye uğratabilir. 

Bu şekilde mütalâamı ileri sürdükten sonra, | 
maddenin ikinci kısmında şöyle bir hüküm var- I 
dır. Diyor ki; | 

«587 nci maddenin şümulü halinde kalsa 
bile, umuma mahsus veya umuma açık olan | 
yerlerde her ne ad altında olursa olsun,» yani 
lângırt ve sair kumar aletleri şeklinde tavsif | 
edilen bu aletler ancak umuma aidolan yerler
de, kahvehaneler ve sair; gibi olan yerlerde oy-
nanmıyacaktır. 

Şimdi, memleketimizin gerçekleri şudur sa
yın arkadaşlarım; kumar memleketimize daha 
çok umuma aidolan yerlerden ziyade, klüp na
mı altında kumarhanelerde oynanmaktadır, bu 
bir gerçektir. 

Şimdi diskotek dediğimiz mevzuda da bu 
husus görülmektedir. Sayın Dâhiliye Vekili çok 
iyi bilirler; diskoteği umumi hükümler dâhilin
de yasak ettiler, fakat derhal birer «cemiyet» 
kalıbına girdiler ve diskotekler devam etmeye 
başladı. Türkiye'nin gerçeği bu. Kumaj* mem
leketimizde Cemiyetler Kanununun kisvesi al
tına giren klüplerde oynanmaktadır, bu bir 
gerçek. Türkiye'nin iktisadi ve sosyal bünyesi
ni kemiren en büyük batakhaneler de bunlar
dır. Ama, Cemiyetler Kanununun bu gibi hü-

v kümlerine dayanılarak açılan klüplerde serbest
çe kumar oynanmakta, diğer taraftan umuma 
ait bir kahvehanede bir makinanın konması bir 
kanun mevzuu haline gelmekte, kumar oynan-
masa dahi bunun yasağı cihetine gidilmekte
dir. 

I Bendeniz biraz evvel Sayın Dâhiliye Vekili 
ile görüştüm, çok müteşekkirim. Bir Cemiyet
ler kanunu tasarısı getirmek üzere hazır olduk
larını beyan buyurdular. Bu iç açıcı bir konu-

I dur. Bunu biran evvel getirirlerse minnettar 
I kalacağız. Hakikaten memleketimizin büyük bir 
t problemidir bu, fakat, şu kanun görüşülürken, 
I buraya «Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş 
I klüplerde dâhil lângırt ve sair aletlerin oynan-
I masının yasak edilmesi» mutlaka faydalı idi. 
I Çünkü, Cemiyetler Kanununu değiştiren kanun 
I tasarısı, mümkündür ki geç gelecektir veyahut 

da bu sene çıkmıyabilir. 
i BAŞKAN — Lütfen şu 1 nci madde üzerin

de, 1 nci maddeyi değiştirecek mahiyette ne 
teklifiniz varsa onu görüşün. Bu kanunu bu 
şartlar dâhilinde bir dahaki celsede dahi çıka-

I ramayız. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Onu arz 

| sdiyorum efendim. 
I Diyorum ki, umuma açık olan yerlerin dışm-
I da, bir Cemiyetler Kanununa giren klüplerde 

1ahi bu lângırt ve sair oyunlarının yasak edil-
I mesi şeklinde olması daha faydalı idi, onu izah 

ediyorum. 

Bun.un dışında, kül halinde kanun yerinde
dir. Gençliğin ahlâkını korumak için, kumarı 
kaldırmak için gayet isabetli maddeler ve hü
kümler ihtiva etmektedir. Bu hususların da 
nazarı itibara alınarak, Cemiyetler Kanununun 
şümulü içerisine giren klüplerde dahi bunların 
yasak edilmesi maddesi konulursa daha müte
kâmil olur. O bakımdan bendeniz de bir teklif
te bulunacağım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, her 
ne kadar Yüce Meclis bu kanun bitimine denk 
devamını arzulamış ise de, bendeniz Başkan 
olarak bu uzun süren müzakereye tahammül 
gösteremiyeceğim, özür dilerim. 

I ' 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Biraz sonra 

bitiyor. 

BAŞKAN — Bitmiyor efendim. Bendeniz 
daha çok repertuarı takibediyorum. sizden iyi 
biliyorum. Siz yalnız şahsınızı biliyorsunuz, biz 
hepinizi ayrı ayrı biliyoruz. Konuşma kapasi
tenizi, bu şekilde önergelerinizi, hepisini bura-

| da toplamış vaziyetteyiz, biliyorum. 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının yapılan açık oylamasına 286 arkadaşımız 
katılmıştır. 253 kabul, 27 ret, 6 çekinser oy çık
mıştır. Bu şekli ile Meclisimizce kabul edilmiş 
bulunan kanun tasarısı kanunlaşmış durumda
dır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın yapılan açık oylamasına 288 arkadaşımız 
katılmıştır. 6 çekinser, 53 ret, 229 kabul oyu 
çıkmıştır. Kanun tasarısı gerekli oy çoğunlu 
sağlanmak suretiyle kanunlaşmış bulunmakta
dır; 

1967 yılı Genel Bütçesi ödeneklerinden bir 
kısmının Ege Üniversitei Bütçesine aktarılma
sına yetki verilmesine dair kanun tasarısının 
yapılan açık oylamasına 288 arkadaşımız katıl
mıştır. 261 kabul, 21 ret, 6 çekinser oy çıkmış
tır. Kanun tasarısı bu şekli ile kanunlaşmış bu
lunmaktadır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın yapılan açık oylamasına (S. S. 454) 287 ar

kadaşımız katılmıştır. 247 kabul, 34 ret, 6 çe
kinser oy çıkmıştır. Bu şekliyle kanun tasarısı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına 272 üye 
katılmıştır. 262 kabul, 6 ret, 4 çekinser oy çık
mıştır. Gerekli oy çoğunluğunu sağlıyan tasarı 
kanunlaşmıştır. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının (S. 
S. 457) yapılan açık oylamasına 41 milletvekili 
katılmıştır. 40 kabul oyu çıkmıştır. Bu oylama
da gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı cihetle 
gelecek birleşim tekrar edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 20,00 ye gel
mektedir. Bu şekli ile müzakerenin sonunu al
mak mümkün görülememektedir. Esasen me
murlar da geniş mânasiyle yorulmuş durum
dadır. Bu sebeple, bu durumda saatini teca
vüz etmiş olduğumuz birleşimi 25 Aralık Pa
zartesi günü saat 14,00 te toplanmak üzere ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

. . . . > . . . ....... 



M. Meclisi B : 20 22 . 12 . 1967 O : 1 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
verilen oyların sonucu 

kanun tasarısına 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Turhan Dil'igil 
Kasım Gül ek 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayılıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

Üye sayısı : 150 
Oy verenler : 286 

Kabul edenler : 253 
Reddedenler : 27 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıy anlar : 159 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 

B Ali I KESİR 
ibrahim Aytaçj 
Cihat Bi'lgchan 
Enver Güreli 
Ahmet thsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelükbaş 
Faik Kırba §lı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKTRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENÎZLt 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettiıi Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi üztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zcytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANH 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
AJbbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şasmiloğlu 
Osman Yeltekiın 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanb 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özlcan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin tzerdem 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

AYDIN 

M. Kemal Yılmaz 

Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kap lan ' 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Bay kal 
Nazmi Oğuz 

* MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğaüi 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 

BURSA 

Sadrettin Çanga 

Bahattin Uzunoğlu 
ŞeVki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğluı 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

ÜRFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

DİYARBAKIR 
Mötin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

[Reddedenler] 
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EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

MARAŞ 

Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRİ 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaışı (1.) 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

MALATYA 

Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

[Oya kat 

Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın (1.) 
Fennî Islimyeli 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
İbrahim Öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

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

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

MUĞLA 
' Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

myanlar] 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan (1.) 
Ilüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi Özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçjek 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlü 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
1. Etem Kıhçoğlu 
Ali Köymen 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 

TRABZON 
Hamdı Orhon 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Bellice Hatko (Boran) 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sâdun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdıırrahman Şeref Lâç 
İl hami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 

[Çekinserler] 

ANKARA İSTANBUL SİİRT 
İsmail Rüştü Aksal Reşit Ülker Âdil Yaşa 

ELÂZIĞ ORDU ZONGULDAK 
Samet Güldoğan Ferda Güley Kâmil Kırıkoğiu 
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Arif Ertunga 
Settar îksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERÎ 1 V X \ . -L kj 1 -J-LİJJ. 

Turhan Feyzioğlu 
KOCAELİ 

İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dkıçer (B.) 
îhsaın Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Yunus Koçak 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 

[Açık i 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Arif Hikmet Onat 
a.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 

SİİRT 
Misbah Ongan 

StVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

iyelik] 

1 
1 
1 
1 
1 

• TRABZON 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA1 

Halil Balkıs 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş. 

Yekûn 

) > A « 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmi§tiı\) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topal» 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
"Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 288 

Kabul edenler : 229 
Reddedenler : 5 o 
Çekinserler : fi 

Oya katılmıyanlar : 157 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

îhsan Ataöv 
ARTVtN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozarusü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BÎLEClK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

T"fc T TT* T"* T TTfc 

BURDUR 
Faik Kırhaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 

— 75 

Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENtZLÎ 
Mehmet Salih Baydil 

. Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
İlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nimettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Sattır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 

4 — 

Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zcytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Ak a gün 
Ali îhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Suphi Baykaım 
Ali Esat Birol 
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Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

ADANA 
Mahımut Bozdoğan 
Ali Karcı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Lûtfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mekki Keskin 
Faruk Sükam 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Nazıni Oğuz 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Mnlâhat Gedik 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

.ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SÎNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Necmettin fWberi 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

GAZİANTEP 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

— 755 



M. Meclisi B : 20 22 . 12 . 1967 O : 1 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
A. Coşkun Kırca 
Puad Sirmen 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KASTAMONU 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

ORDU 
Ferda Güley 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

RİZE 
Mazhar Basa 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behiee Hat'ko (Boran) 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

SİİRT 
Adil Yaşa 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Reddedenler] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarnbrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasın* Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı (1.) 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Uyas Seçkin 
Alparslan Türkeg 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın (1.) 
Fennî Islknyeli 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
İbrahim Öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

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

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan (İ.) 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmı özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perincjek 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çatal.oğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
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Ilhami Sancar 
Selim Sarpcr 
Ahmet Tahtakıhç 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Erfcunga 
Settar tksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göla 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
îhsaın Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 

Yunus Koçak 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Seyfi Güneştan, 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Ruhi S oy er 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 

SİİRT 
Misibah Ongan 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 
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1967 Genel Bütçesi ödeneklerinden bir kısmının Ege Üniversitesi bütçesine aktarılmasına yetki 
verilmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 288 

Kabul edenler : 261 
Reddedenler : 21 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 157 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAB 
Mustafa Akalın . 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oel âlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Taker 
Hasan Türkay 
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M. Kemal Yılmaz 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

Hasan özean 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kif'başlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALB 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hikai İncesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENÎZLt 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
llhamd Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurelttin Ardıçoğlu 

Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati .Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüce oğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka gün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabrı özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Eeşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balımı 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Nuı"ettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Ad a lan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytag 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetim 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yelıtekiın 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanb 
Ahmet Şevket Bohça 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 

Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
VedaJt Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay tan 
M. Ziyaeddin tzerdem 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 

Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçeioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NIĞDB 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Anbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar öxalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Ilyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

[Reddedenler] 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gryasettin Duman 
Tevfik Koral tan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmu't Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Y!İdız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Sadık Tekin Müftüoğ'u 
Kemal Doğan Sumgun 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
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DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDÎRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Âdi] Sağıroğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

MARAŞ 
Şeref Bakşık 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan, 

KONYA 
Nazif Kurucu 

IZMlR 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

TUNCELt 
Hasan ünlü 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

[ÇekinserlerJ 

Reşit Ülker 

ORDU 

Ferda Gül ey 

[Oya katılmıyanlar] 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğan oğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Ali' Turanlı 
AFYON KARAIIISAR 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı (1.) 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın (I.) 
Fennî İsliımyeli 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BURDUR 
I. Halckı Boyacıoğlu 

BURSA 
ibrahim Öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Tünkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

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

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan (I.) 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

Hasan Değer 
EDİRNE 

Ahmet Bilgin 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçjek 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
M. JCemal Çilesiz 
I. Eteni Kılıçoğlu 
AB Köymen 

HATAY 
Abdullah CilTi 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadrettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Femıh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lehit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

760 
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KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemnalî Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

T>Tf7T7l 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Muslihiddin Gürer 

[Açık üı 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Hayrettin Uysal 
SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 

felikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
KPTIATÎ Aral JLLV^XXCwX4 A ü C4J. 

URFA 
Halil Balkıs 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih görentas (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

Yekûn 

mmm 
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1967 bütçe Kanununa kağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Tasarı Ka'bııl edilmiştir.) 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataiay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Aid ihsan Ulubah&ji 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Tokeı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 287 

Kabul edenler : 247 
Reddedenler : 34 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 158 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Osman Zeki Yüksel 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan / 

Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayram oğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Deımir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbas. 
Faik Kırba§lı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Alı Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
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Şemsettin Mursaloğlu 
İSPARTA 

İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

ADANA 

Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil ToközMi 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

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

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 

[Redde 
AYDIN 

M. Kemal Yılmaz 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
DİYARBAKIR 

Metin Cizreli 

Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğkı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
F. Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
İlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüLezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

enler] 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkim 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

Şevki Yücel 
SİİRT 

Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
İlyas Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

HATAY-

Hüsnü Özkan 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
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KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Yunus Koçak 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHtSAR 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı (İ.) 
I. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

• Mustafa Kemal Yjlmaz 
ANTALYA 

Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) (I.) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker I 

Nazif Kurueu 
Seyit Faruk Önder 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

Ahmet Torgay 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koc 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın (1.) 
Fennî Islimyeli 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
İbrahim Ökteım 
Ö. Doğan Öztür.kmcn 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türker (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

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

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan (I.) 

MUŞ 
Ncrmin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SİNOP 
Niyazi Özgüç 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 

Yusuf Aziz oğlu 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi Özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu I 

GİRESUN I 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etcm Ki kç oğlu 
Ali Köymen 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) | 

Ahmet Şener 

TUNCELİ 

Hasan Ünlü 

URFA 

Behice Ilatko (Boran) 

YOZGAT 
Nuri Kodaman oğlu 
Celâl Sungur 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbcyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
İlhamı Sancar 
Selim Sarpcr 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) • 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

ELÂZIĞ 
Samct Güldoğan 

[Çekmserler] 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

ORDU 
Ferda Gülcy 

[Oya katılmıyanlar] 

SİİRT 
Adil Ya;şa 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 
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KAES 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Ön ol Sakar 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Seyfi G-üneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

[Açık üj 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urıa 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA-
Ekrem 'Alican 
MusTihiıttin GKirer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Paliaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

jelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
ALİ Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetineı 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

Yekûn 

» © - « 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligü 
Kasım Gülck 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Aid ihsan Ulubalışıi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahımeıt Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oy d katılnnyaiLİar 

Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

450 
272 
262 

6 
4 

173 

Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
tbrahim Aytaç 
Cihta Bilgehan 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemali Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refct Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENlZLÎ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Reeai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
İlhami Ertetm. 

Türkân Seçkin 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kevrıi Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaea 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin YJmaz 

GİRESUN 
Ali Cüce oğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka gün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
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HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

"HATAY 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 
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KASTAMONU I 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılaıılıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğ-lu 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat ÂM Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner l 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay ı 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay tan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lütfi Evliyaoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
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Mithat Dülge I 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğl/u 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MA.RDIN . 
İbrahim Aysoy ı 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsanyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp | 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tültezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

Şevki Yücel 
SİİRT 

Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Daman 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu -
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetün 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M; Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
S. Telkin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 
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ADANA 
Ali Karcı 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

[Reddedenler] 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KONYA 
Nazif Kurucu 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

[ÇekinserlerJ 

ELAZIĞ 
Samet Güldoğan 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
OıJhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Musa Kâzım Coşkun 
I. Sıtkı Hatipoğlıu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın (I.) 
Fennî îslknyeli 
Mevlüt Yılmam 
Mehmet Zeki Yücetürk 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

SİİRT 
Adil Yaşa 

[Oya kattlmtyanlar] 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim. Öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

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

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan (I.) 
Ilüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Aziz oğlu 
Metin Cizrcli 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi Özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğh» 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Aid İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılaçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Calli 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

IÇEL1 

Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

Abdurrahman Şeref Lâç 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMIR 
Ali Naili Erdem (B..) 
Arif Ertunga 
Sottar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustâoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
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Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneşjtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 

Ekrem Allican 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 

SİİRT 

Misbah Ongan 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palıaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 

A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Göremtaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınü, 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

Yekûn 

• ' & « $ • 
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Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına verilen 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 

ANKARA 
Hasan Türkay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 41 

Kabul edenler : 40 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 404 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

Türkân Seçkin 
ERZURUM 

Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 

Osman Nuri Ulusay 
IZMÎR 

Mehmet Ali Aytaş 
KAYSERİ 

A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Faruk Sükan 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

[Reddeden] 

AYDIN 
Reşat özarda 

[Oya katılmıyanlar] 

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

AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 

(Çoğunluk yoik) 

Nahit Yenişehirlioğlu 
MUŞ 

Nermin Neftçi 
ORDU 

Hamdi Mağden 
SAMSUN 

Melâhat Gedik 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğluı 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergiider 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
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tlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yıl
maz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Eafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDLN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın (î.) 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim Ö'kteım 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel "(B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

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

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıytio© 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan (1.) 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDÎRNB 
Ahmet Bilgin 
Nazmı özoğul 

BLÂZIÖ 
Nurtettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 

Nafiz Giray 
Sadık Perincjek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan 'Göğüs 
Hüseyin Ineioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
ALi Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 

• Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
il hami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
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Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şaımiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cu m alı oğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ . 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 

Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih, 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

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

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğiu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Keımalî Bay azıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Soyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyf i Sadi Pencap 

• Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâımil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş (1.) 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

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

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şcrafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 

Salâhattin Kılıç 
Osman Şahiııoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

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

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Sclâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 
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URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 

Mehmet Emin Erd ;nç 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (î. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmcl Çetiner 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırajt 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
(B.) 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

20 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 12 . 1967 Cuma 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (Millet Meclisi 1/410, Cumhuriyet Sena
tosu 1/829) (Millet Meclisi S. Sayısı : 451) 

X 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (Millet Meclisi 1/411, Cumhuriyet Sena
tosu 1/830) (Millet Meclisi S. Sayısı : 452) 

X3. — 1967 genel Bütçesi ödeneklerinden 
bir kısmının Ege Üniversitesi bütçesine aktarıl
masına yetki verilmesine dair kanun tasarısı 
(Millet Meclisci 1/415, Cumhuriyet Senatosu 
1/831) (Millet Meclisi S. Sayısı ; 453) 

X 4. —• 1967 Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılmas hakkında kanun ta
sarısı (Millet Meclisi 1/425, Cumhuriyet Sena
tosu 1/832) (Millet Meclisi S. Sayısı : 454) 

I I 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

XI . — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/407; Cumhuriyet Sena
tosu 1/828) (M. Meclisi S. Sayısı : 455) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 12 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREINCE BİR DEFA 

GÖRÜŞLECEK İŞLER 
1. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ye 

Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nuri, 506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(2/400) (S. Sayısı : 311 ve 311 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 5 . 12 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi ile 
Mardin Milletvekili Rifaat Baykal ve 3 arkadaşı
nın, 1963 ders yümda harb okulu öğrencile
rinden okuldan irhac olunanların askerlik mü
kellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Millî Savunma Komis
yonu raporu (Millett Meclisi 2/2, 2/66; Cum
huriyet Senatosu 2/209) (Millet Meclisi S. Sa
yısı 22 ye 3 ncü ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 942) [Dağıtma tarihi : 12 . 12 . 1967] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişikliklere dair Millet Meclisi Millî 
Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/110; Cumhuriyet Senatosu 1/742) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 94 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 918) [Dağıtma tarihi : 
12 . 12 . 1967] 

4. — 1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat 
askerî memurları Kanununun 14 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Millî Savunma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/77; Cumhuri
yet Senatosu 1/745) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
158 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
920) [Dağıtma tarihi 12 . 12 . 1967] 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 13 arkadaşının Rulet, tilt, lângırt ve ben
zeri oyun alet ve makinaları hakkında "kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş 
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali 
Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve içişleri, Turizm ve T^anıtma, Adalet ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları (2/301, 2/173, 
2/178, 2/180) (S. Sayısı : 307 yo 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

X 2. — İşçilerimizin iyonizan radyosyonlara 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerara
sı Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları. (1/342) (S. Sa
yısı : 310 ve 310 a ök) [Dağıtma tarihi 5.12.1967] 

3. —• Gece öğretimi yapan İstanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğre
tim yardımcılarına ve diğer personeline ek üc
ret verilmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları. (1/370) 
(S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi 12.12.1967] 

X 4. — 1967 kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/391) (S. Sayısı : 450) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 12 . 1967] 

X 5. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlar. 
(1/426) (S. Sayısı : 457) [Dağıtma tarihi : 
20 . 12 . 1967] 

X 6. —• Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Millî 
Savunma, Çalışma, Maliye ve Plân komisyon
larından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/403) (S. Sayısı : 447 ye 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 12 . 1967] 



Toplantı . 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 22 ye 3 ncü ek 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 
97 sayılı Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi ile Mardin 
Milletvekili Rıfat Baykal ve 3 arkadaşının, 1963 ders yılında 
Harb Okulu öğrencilerinden okuldan ihracolunanlann askerlik 
mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 2 /2 , 2 / 6 6 ; C. Senatosu 2 /209) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 942) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 28 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 7836-2/209 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 8 . 5 . 1967 gün ve 7-71689 - 2/2 -2/66 sayılı yazınıza karşılıktır: 
2 0 - 2 1 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan ihra-

cedilen öğrencilerin askerlik durumları hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 27. 6 . 1967 tarihli 77 nci Birleşiminde değiştirile
rek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sıaulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 

'Baışlkamvekilıi 

Açık <xy neticesi: (130) (Madde 1 in) 
KaJbuıl : 77 
Bet : i53 

Not: Genel Kurulun 15 . 6 . 1967, 27 . 6 . 1967 tarihli 69 ve 77 nci Birleşimlerinde görüşül
müştür. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet 31eclisi 
Mîllî Savunma Komisyonu 7 . 12 . 1967 

Esas No. 2/2, 2/66 ile birleştirilmiştir 
Karar No, 4 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kail m ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla i l i ş t i r i 
len 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin, Cumfeurjjet 
Senatosu Genel Kurulunun 27 . 6 . 1967 tarihli 77 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen met
ni, Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

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

Başkan 
îzmir 

M. A. Aytaş 

(Bursa 
M. Tayyar 

Sözcü 
Erzurum 

N. Pasinli 

Gümüşane 
A. 1. Çelikkan 

Kâtip 
Antalya 

/ / . Akçalıoğlu 

Kırklareli 
31. Atagün 

Tokat 
/ . Solmazer 

Afyon Karahisar 
§. Güler 

ıSinıop 
N. özgüç 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

20 - 21 31ayıs 1963 olayları se
bebiyle Yüksek Disiplin Kurulu 
karariyle Ilarb Okulundan ih
raç edilen öğrencilerin askerlik 

durumları hakkında kanun • 
• teklifi 

MADDE 1. — 20 - 21 Ma
yıs 1968 olayları sebebiyle Plarb 
Okulu ile ilişiği kesilen öğren
ciler muvazzaf askerlik hizme
tini yapmış sayılırlar. 

Bu öğrenciler arasından yük
sek tahsile devam edenlerden 
1076 sayılı Kanunun şümulüne 
girenler istemde bulundukları 
takdirde Yedeksubay Okuluna 
sev(k edilirler. Okulu bitirenler 
6 aylık asteğmenlik süresini ta
mamladıktan sonra terhis edi
lirler. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği, metin 

20 - 21 3Ianıs olayları se
bebiyle Yüksek Disiplin Kurulu 
karariyle Ilarb Okulundan ih
raç edilen öğrencilerin askerlik 

durumları hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 20 - 21 Ma
yıs 1963 olayları sebebiyle Ilarb 
Okulu i'lie ll'lişiği kesilen öğren
ciler, 'muvazzaf askerliklerini er 
olarak yapmış sayılırlar. Bun
lar 1076 sayılı Kanun hükümle
rinden faydalanamazlar. 

Millî Savunma Komisyonu 
değiştirişi 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 
97 sayılı Kanunla değiştirilen 
1076 sayılı Kanunun 3 ncü mad
decine 5 fıkra eklenmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Oum'îrariyet 
Senatosunca yapılan değişiklik 
benimsenmemiştir. 

MADDE 2. —- Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : ,22 ye 3 ncü ek) 



Dönem : 2 
Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 9 4 © I I C I © k 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan dağişikliklere 

dair Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/110; C. Senatosu 1/742) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 918) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 10 . 5 . 1967 
Sayı : 7715 - 1/747 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 4 . 1967 gün ve 1113/4519 sayılı yazınıza karşılıktır: 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 1967 tarihli 
58 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Açık oy neticesi : 119 (Madde 1 dn) 

Kabul : 119 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma 

Komisyonu 7 . 12 . 1967 
Esas No. : 1/110 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 5 . 19G7 tarihli 58 nci Birleşiminde değiştirilerek ka
bul edilen metni, komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
İzmir 

M. Ali Aytas 

'Sözcü 
Erzurum 

N. Pasinli 

Kâtip 
Antalya 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Akçahoğlu 

Afyon K. 
§. Güler 
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Bursa 

M. Tayyar 
Gümüşane Kırklareli 

A. t. Çelikkan Söz hakkım mahfuzdur 
M. Atagiin 

Tokat 
/. Solmazer 

Sinop 
N. Özgüç 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 41 nci maddesinin deği§ti-

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı As
kerlik Kanununun 41 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 41. — Her türlü as
kerlik hizmetlerini yapmaya 
engel olacak derecede sağlık 
özürleni bulunan ve zamanla 
bu durumlarının geçmiyeceği 
ve tedavi ile iyileşmiyeceği an
laşılanlara sağlık kurullarınca 
sürekli çürük raporu verilir. 
»Sürekli çürüğe ayrılmayı ge
rektiren sağlık özürleri Beden 
Kabiliyeti Yönetmeliği ve ek
lerindeki hastalık cetvellerinde 
belirtilir. 

Sürekli çürük raporu veril
miş olan ve bu raporları yet
kili sağlık makamları tarafın
dan onaylanmış olanlardan he
nüz son yoklamaları yapılma
mış bulunan kişiler; askerlik 
meclislerince, toplantı halinde 
değil ise, yönetim kurullarınca 
sürekli çürüğe ayrılır ve as
kerlikten büsbütün çıkarılırlar. 
Yapılan son yoklamalarda, 
sağlık durumlarına göre sağ
lam, arızalı sağlam veya sakat 
olarak askerlik meclisi veya 
yönetim kurulunca askerlikle
rine karar verilenlerden, bilâ-
hara sağlık kurullarınca tek-

Cumhuriyet Senatosunun ka
bul ettiği metin 

1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 41 nci maddesinin değişti-

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı As
kerlik Kanununun 41 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 41. — Her türlü as
kerlik hizmetlerini yapmaya 
engel olacak derecede sağlık 
özürleni bulunan ve zamanla 
bu durumlarının geçmiyeceği 
ve tedavi ile iyileşmiyeceği an
laşılanlara sağlık kurullarınca 
sürekli çürük raporu verilir. 
Sürekli çürüğe ayrılmayı ge
rektiren sağlık özürleri Beden 
Kabiliyeti Yönetmeliği ve ek
lerindeki hastalık cetvellerinde 
belirtilir. 

Sürekli çürük raporu veril
miş olan ve bu raporları yet
kili sağlık makamları tarafın
dan onaylanmış olanlardan he
nüz son yoklamaları yapılma
mış bulunan kişiler; askerlik 
meclislerince, toplantı halinde 
değil ise, yönetim kurullarınca 
sürekli çürüğe ayrılır ve as
kerlikten büsbütün çıkarılırlar. 
Yapılan son yoklamalarda, 
sağlık durumlarına göre sağ
lam, arızalı sağlam veya sakat 
olarak askerlik meclisi veya 
yönetim kurulunca askerlikle
rine karar verilenlerden, bilâ-
hara sağlık kurullarınca tek-

Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirişi 

1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 41 nci maddesinin değişti-

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklik be
nimsenmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 94 e 1 nci ek) 



'Millet Meclisindin kabul ettiği 
metin 

rar yapılan muayeneleri sonu
cunda çürük raporu alanların 
bu raporları üzerine gerekli 
işlemler askerlik şubelerince 
yapılır. 

iSürekli çürüğe ayrılmaları
nı gerektirecek derecede sağ
lık özrü olanlara genel ola
rak bu hastalık uzmanlarının 
bulunduğu askerî hastane sağ
lık kurullarınca sürekli çürük 
raporu verilir. Ancak bu özür
leri gözle görülebilenlere (iki gö
zü kör, kolsuz, ayaksız, bir 
kol veya ayaklarından birisi 
yok veya yok denilecek dere
cede sakat ve topal gibi) yal
nız son yoklama sırasında iki 
tabip (birisi sivil olabilir) ta
rafından sürekli çürük raporu 
verilir. 

Yetkili sağlık makamları ta
rafından onaylanmıyan sağlık 
raporları üzerine işlem yapıla
maz. 

Sürekli çürüğe ayrılanlar
dan lüzum görülenler, çürüğe 
ayrıldıkları tarihten itibaren 
5 yıl içerisinde, bir defaya 
mahsus olmak üzere, kontrol 
muayenesine tabi tutulurlar. 
Sıhhi kurullarca verilecek ra
porlara göre haklarında ke
sin işlem yapılır. 
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ıCulmlhuriyet iSenatosunuın 

kaıbul ettiği metin 

rar yapılan muayeneleri sonu
cunda çürük raporu alanların 
bu raporları üzerine gerekli 
işlemler askerlik şubelerince 
yapılır. 

iSürekli çürüğe ayrılmaları
nı gerektirecek derecede sağ
lık özrü olanlara genel ola
rak bu hastalık uzmanlarının 
bulunduğu askerî hastane sağ
lık kurullarınca sürekli çürük 
raporu verilir. Ancak bu özür
leri gözle görülebilenlere (iki gö
zü kör, kolsuz, ayaksız, bir 
kol veya ayaklarından birisi 
yok veya yok denilecek dere
cede sakat ve topal gibi) yal
nız son yoklama sırasında iki 
tabip (birisi sivil olabilir) ta* 
rafından sürekli çürük raporu 
verilir. 

Yetkili sağlık makamları ta
rafından onaylanmıyan sağlık 
raporları üzerine işlem yapıla
maz. 

ıSüreklıi çürüğe ayrılanlar, 
ihbar veya idarece görülecek 
lüzum üzerine kontrol muaye
nesine tabi tutulabilirler. An
cak bir defa kontrol muayene
sine tabi tutulanlar bir daha 
muayeneye tabi tutulamazlar. 

Millî Savunma Koınisyomıu 
değiıştirişi 

MADDE 2. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiş
tir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : <94 e 1 nci ek) 





Dönem : 2 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

Kayseri Milletvekili-Atıf Hacıpaşaoglu ve 13 arkadaşının, Rulet, tüt, 
laıigırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifi ile 
Hakkari Milletvekili Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mu
zaffer Alankuş ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (2/301, 1/173, 2/178, 2/180) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Rulet, tüt , langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifi ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
5 . 5 . 1966 

Kayseri Kırklareli Kars İstanbul 
A. IIactpa§aoğlu M., Atagün 0, Teli ekin î. II. fekinel 

GEREKÇE 

Son yıllarda rulet, langırt, tilt ve benzeri adlarla anılan çeşitli oyun alet ve makinalannm sal
gın halinde bütün memlekte yayıdığı maûmdur. Bu durum, maalesef, gerek yetişkin nesillerimizin 
gerek yetişme çağmda bulunan çocuklarımızın, bu gibi eğlence vasıtalarına karşı duydukları asın 
düşkünlüğün sonucudur. Basınımızda, aile ve eğitim çevrelerinden hattâ bizzat bu oyunlara ka
pılmış olan çocuklarımızdan gelme acı şikâyetlere raslanmaktadır. 

Çoğu aile sorumluluğu taşıyan ve, toplum hayatında belirli hizmetler görmekle mükelef bulunan 
birtakım yetişkinlerin, söz konusu oyunların cazibesi ile, işlerini ve vazifelerini ihmal ederek, va
kitlerini ve çoluk çocuklarmn günlük nafakalarnı karşılıksız hevesler uğrunda harcamaları, şimdi
den, izahı lüzumsuz aile sarsıntılarına ve binnet'eo bedbinliklere hattâ facialara sobeibiyet verme 
derecesinde büyük bir ehemmiyet kazanmış bulrnmaktadır. 

Yetişkinlerin bu eğlencelere karşı gösterdikleri olağanüstü alâka, onlarla birlikte aynı kahve
hanelere veya salonlara devam eden ve sayıları günden güne artan ilkokul, ortaokul, lise yaşla
rındaki küçük bünyelerde de, ileride tedavisi ve telâfisi güç birçok kötülüklerin kökleşmesine 
yol açmaktadır. Zira vücutça ve moralce gelişime çağında bulunan taze nesiller, bu çeşit mahallere 
d ovam etmekle; 

a) D"mVr ;ni ihmal etmekte, okul içi ve dışı prdblerlerin artmasına yol açmaktadırlar; 
yol açmaktadırlar; 

b) Zamanlarnı israf ettikten başka, kolay ve tesadüflere bağlı kazançların peşinde koşmaya 
alıştıklarından, kendilerine çalışma ve irade ter iyesi vermenin imkânları azalmaktadır; 

c) Lüzumlu şartları tasımıyan kapalı yerlerde veya bodrum katfarnda sağlıklarım kaybettik-: 
leri gibi, büyüklere özenerek sigara ve benzeri itiyatlara kapılmakta, bulaşıcı mevsim hastalıklarına 
yakalanmaktadırlar; 

ç) Harçlıklarını böyle yerlerde sarf oderek borca alışmakta, hattâ eylerinden banlamak şurç-
tiyle, hırsızlığa tevessül etmektedirler, 
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d) Hepsinden mühim alarak, kendilerine, fırsattan faydalanıp oyun parası veren birtakım kö

tü maksatli kimselerin türlü istismarlarına mâruz kalmaktadırlar. 
Hulâsa, söz konusu oyunların, eğlenceden ziyade maddi ve bilhassa mânevi tereddilere zemin 

hazırlanmaktan başka bir işe yaramadığı aşikârdır. 
, Oyun alet ve ma'kinalarının kısmen memleiket dışından getirilmesi, tmübrem maddeler için' 

muhtaç bulundıığuımuz dövizin dahi maksatlar uğruna heba olmasına da 'sebebiyet vermektedir. 
Sorumluluk duygusundan mahrum birtakım fırsat düşkünü insanların zahım'etsiz ve kontrol

suz kazançları uğruna, ekonomimizin, sosyal ve moral değerlerimizin çökmesine ve memleketi 
yarım kendilerine teslim etme duruımııında bulunduğumuz çocuklarımızın ve torunlarımızın göz göre 
göre dejenere olmalarına kimsenin müsamaha gösterınıiyeceği muhakkaktır. 

Kanun teklifimiz, arz olunan âcil sebepler ve benzerleri dolayısiyle hazırlanmıştır. 

MADDE GTCREKİÇESİ 

1. Kanun teklifinin 1 nci ımaddcsiylc T. C Kanununun Ö67 nci maddesinin şümulü dışında 
da olsa; umuma açık ve mahsus yerlerde rulet, langırt ve benzeri oyun alet ve nıakinalann bu
lundurulmaması sağlanmakta, 

Ancak, turistik nitelik taşıdığı ruhsatla belgelendirilmiş bulunan müesseselerde, İçişleri, Tu
rizm ve Tanınma Bakanlıklarının gözetimi altında bu 'gibi oyun yer ve salonlarının açılmasına 
müsaade olunduğu 'hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca 'bu istisnanın 18 yaşından küçük çocuklara tanınmaması- da 'öngörülmektedir. 
2. Kanunun 2 nci maddesiyle bu kanuna aykırı hareketlerin (müeyyidesi tos'bit olunmakta

dır. 
Kanunun :önoml ve oyun alet ve makinalarını kullandıranların sorumsuzca temin eyledikleri 

büyük .kazançlar göz önünde bulundurularak, cezalar müessir olacak şekilde ayarlanmış, bu ce
zaların tâyin ve tesbitindc tatbiki imkânsız ifratlardan -kaçınılmış, bu gibi yenlerin başka mahal
lere kaymalarını önlemek maksadiyle de süresiz kapatma ve aletlerin müsaderesi esas olarak ka
bul edilmiştir. 

3. Kanunun 3 ncü maddesiyle İm kanun kapsamına giren suçlarda zaman ve • mekân kaydına 
ibakılmaksiizın ;3005 sayılı meşhut suçlar hakkındaki Kanun hükümlerinin tatbiki 'öngörülmüş-
(tür. , 

- 4, Kanunum 4 ncü maddesiyle görevli mahker re tâyin edilmiştir. 
'5. Kanunun 6 nci maddesiyle yürütme yetkisi tesbit edilmekte; 6 nci maddesiyle de' yü

rürlük tarihi hükme bağlanmış 'bulunmaktadır. 

Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi (2/173) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 967 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ve 
gerekçesi ilişik olarak sumılmuşrtur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
20 Aralık .1965 

• • • ' • • Hakkâri Milletvekili 
Ali Karakan • 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 307) 
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GEREKÇE 

Rulet ve benzeri oyun makinalarmın çalıştırılması, memleketin iktisadi ve içtimai yönlerden 
kalkınmasında bir etkiısi olmadığı gibi, eğitim ve öğretim bakımından da asla bir değer taşımamak
tadır. Muhtelif isimler altında oyun salonlarına, otel ve kıraathanelere konulan bu makinalar, yal
nız makinaları çalıştıranları zengini eştirmekten ba^ka bir değer taşımamaktadır. Makinalarm gün
lük kazançlarını kontrol etmenin de mümkün olmadığı düşünülür ise, Hazine için de bir gelir kay
nağı değildir. Hazine için bir gelir temin etse dahi, cemiyetimizin bünyesinde yaptığı tahribatı as
la kapatamaz. Zira, cemiyetin bünyesinde yaptığı tahribat çok büyüktür. Bilhassa, ilk ve orta de
receli okullara devam- eden öğrencileri fena alışkanlıklara sevk etmekte ve birçok müessif olayla
rın doğmasına sebebiyet vermektedir. O kadar ki, Kâzı aile yuvalarının yıkılmasına da sebebolmak-
tadır. Ayrıca, günlük cinayet ve hırsızlık olaylarının artmasını da etkilemektedir. 

Kalkınma çaibaisı içinde bulunan bir memleketfe ve bir liralık dövizin dahi değer taşıdığı ve de
ğerlendirmek icabetitiği bir zamanda bâzı makina narklıarında milyonlarca lira değerindeki maki
nalarm çoğu sırf döviz" sıkıntısı yüzünden ufak bir pareasınm temininde binbir türlü müşkülât çeki: 

lirken, içtimai bünyemizi tahrilbeden bu gibi oyun maJkinalariyle aletlere döviz tahsis etmek, bunla
rın yurda girmesini sağlamak veya girmesine göz yummak, memlekete ve millete en büyük fenalık; 
yapmaktır. 

Kanun teklifimiz bu ve buna dayanan sebeplere istinaden hazırlanmıştır. 

HAKKÂRİ MİLLETVEKİLİ ALİ KARAHAN'TN TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanununun 567 nci madde ine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Türlk Cleıza Kanununun 5>67 n1 ' maddesine aısa#ıda!ki fıkra eklenmiştir : 
. Umuma mahsus veya umuma açık yerlerde ve^a'bu nitelikte olan oyun salonları, otel, kahveha

ne ve benzeri bulunan bilûmum eğlence yerleriyle, özel surette hazırlanmış kapalı yerlerde her ne 
ad altında olursa olsun, eğlence mabsadiyle kurulduğu gösterilse bile, baht ve talihe bağlı veya ma
haret istiyen çeşitli rulet, otomatik oyun makinaları veya oyun aletleri ile benzerlerini çalıştıran* 
lar, çalıştırılmasına imkân yerenler veya her han^i bir şekilde yardım edenler, karşılığında bir şey 
almasalar bile 6 aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezasına ve tekerrürü halinde bu cezanın 
dki katma mahkûm olurlar. Verilecek cezalar erte1 ̂ nemiyeceği gibi para cezasına veya başka bir 
cezaya da çevrilemezler. Bu grbi yerlerde'ele geçiHlen oyun makina.ve aletleri ve bunlarla ilgili eş
ya zapt ve zor alımı edilirler. Faile ayrıca 3 aydan haşlamak üzere meslek ve sanatının tatili cezası 
da verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 307) 
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Cumhuriyet Senatosu Üyesd Muzaffer Alaıikuş'un, Türk ceza Kanununun 567 nci maddecine bir 

ftkra eklenmesûne dair kanun teklifi (2/178) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ve 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
20 . 12 . 1$65 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muzaffer Alankuş 

GEREKÇE 

Rulet ve benzeri oyun makinalarının çalıştırılması» memleketin Ikt'.sadi ve içtimai yönler
den kalkınmasında bir etkisi almadığı gibi, eğitim ve öğretim bakımından da asla bir değer ta
şımamaktadır. Muhtelif isimler altında oyun salonlarına, otel ve kıraathanelere konulan bu ma-
kinalar, yalnız makinalan çalıştıranları zenginleştirmekten başka bir değer taşımamaktadır. 
Makinaların günlük kazançlarını kontrol etmenin de mümkün olamadığı düşünülürse, Hazine 
için de bir gelir kaynağı değildir. Hazine için bir gelir temin etse dahi, cemiyetimizin bünye
sinde yaptığı tahribatı asla kapatamaz. Zira, cemiyetin bünyesinde yaptığı tahribat çok bü
yüktür. Bilhassa, ilk ve orta dereceli okulkra devam eden öğrencileri fena alışkanlıklara 
sevk etmekte ve birçok müessif olayların doğmasına sebebiyet vermektedir. O kadar ki, bâzı aile 
yuvalarının yıkılmasma da sebebolmaktadır. Ayrıca, günlük cinayet ve hırsızlık olaylarının art
masını da etkilemektedir. 

Kalkınma çabası içinde bulunan bir memlekette ve bir liralık dövizin dahi değer taşıdığı 
ve değerlendirmek icabettiği bir zamanda bâzı makina parklarında ralyonlarca lira değerinde
ki makinaların çoğu sırf döviz sıkıntısı yüzünden ufak bir parçasının temininde binbir türlü 
müşkülât çekilirken, içtimai bünyemi'zi tahribeden bu gibi oyun makinalarıyla aletlere döviz 
tahsis, etmek, bunların yurda girmesini sağlamak veya. girmesine göz yummak, memlekete ve 
mdUete en büyük fenalık yapmaktır. 

Kamun teklifâmiz bu ve buna dayanan sebeplere istinaden; hazırlanmıştır. 

CUMHURİYET SENATOSU ÜYESİ MÜZEPFER ALANKüŞ'UN TEKI/ÎFt 

Türk öeza Kanununun 567 nci madde aine bir fıkra ekcnlenmesine da'r Kanun 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Umuma mahsus veya umuma açık yerlerde veya bu nitelikte olan oyun salonları, otel, kah

vehane ve benzeri bulunan bilumum eğlence yerleriyle, özel surette hazırlanmış kapalı yerlerde 
her ne ad altında olursa olsun, eğlence maksadiyle kurulduğu gösterilse bile, baht ve talihe 
bağlı veya maharet istiyen çeşitli rulet, otomatik oyun makinalan veya oyun aletleri ile ben
zerlerini çalıştıranlar, çalıştırılmasına imkân verenler veya her hangi bir şekilde yardım eden
ler, karşılığında bir şey almasalar bile 6 aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis eszasına ve te
kerrürü halinde bu cezamın iki katına mahkûm olurlar. Verilecek cezalar ertelenem'yeceği gibi 
para ceza'nna veya başıka bir cezaya da çevrilemezler. . Bu gibi yerlerde ele geçirilen oyun maki
na ve aletleri ve bunlarla ilgili eşya zapıt ve :or alımı edilirler. Faile ayrıca 3 aydan başlamak 
üzere meslek ve sanatımın tatili cezası da verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Millet Meçini (S. Sayısı : 307) 
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi Mehmet Ali Demirin, Türk Ceza Kanununun 567 nci mad

desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/180) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 12 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5758/293 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz edörim. 
20 Aralık 1965 

Tunceli Senatörü 
Mehmet Ali De7nir 

GEREKÇE 

Rulet ve benzeri oyun makinalarmm çalıştırılması, memleketin iktisadi ve içtimai yönlerden 
kalkınmasında bir etkisi olmadığı gibi, eğitim ve öğretim bakımından da asla bir değer taşıma* 
maktadır. Muhtelif isimler altında oyun salonlarına, otel ve kıraathanelere konulan bu maki-
»alar, yalnız makinaları çalıştıranları zenginleştirmekten başka bir değer taşımamaktadır. Maki-
nalarm günlük kazançlarım kontrol etmenin de mümkün olamadığı düşünülür ise, Hazine için 
de bir gelir kaynağı değildir. Hazine için bir gelir temin etse dahi, cemiyetimizin bünyesinde 
yaptığı tahribatı asla kapatamaz. Zira, cemiyetin bünyesinde yaptığı tahribat çok büyüktür. 
Bilhassa, ilk ve orta dereceli okullara devam eden öğrencileri fena alışkanlıklara sevk etmekte ve 
birçok müessif-olayların doğmasına sebebiyet vermektedir. O kadar ki, bâzı aile yuvalarının yı
kılmasına da sebebolmaktadır. Ayrıca, günlük cinayet ve hırsızlık olaylarının artmasını da etki
lemektedir. 

Kalkınma* çabası içinde bulunan bir memlekette ve bir liralık dövizin dahi değer taşıdığı ve de
ğerlendirmek icabettiği bir zamanda bâzı makina parklarında milyonlarca lira değerindeki maki» 
»ıaların çoğu sırf döviz sıkıntısı yüzünden ufak bir parçasının temininde binbir türlü müşkülât 
çekilirken, içtimai bünyemizi tahribeden bu gibi oyun makmalariyle aletlere döviz tahsis etmek, 
bunların yurda girmesini sağlamak veya girmesine göz yummak, memlekete ve millete en büyük 
fenalık yapmaktır. 

Kanun teklifimiz bu ve buna dayanan sebeplere istinaden hazırlanmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayıaı : 307) 



•CUMIIÜiUYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ MKITMET ALİ DEMİRİN TEKLİFİ 

Türk Ceza Kanununun 567 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Türk Ocza Kanununun 5(57 noi 'maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir' : 
Umunıa mahsus veya umuma açık yerlerde veya bu nitelikte olan oyun salonları,, otel, kahve

hane ve benzeri bulunan bilûmum eğlence yerleriyle, öızel surette 'hazarlanlmış kapalı yerlerde 
her ne ad altında olursa olsun, eğlence mâksadiyle kurulduğu gösterilse 'bile, bahıt ve talihe bağlı 
veya nualhar-et iıstiyen çeşitli rulet, otomatik oyum ımakinaları veya oyun aletleri ile benzerlerini 
çalıştıranlar, çalıtştırılmaısına imkân verenler veya her- haıııgi bir şekilde yardım edenler, karşı
lığında bir şey almasalar bile 6 aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezasına ve tekerrürü ha
linde bu cezanın iki katına mahkûm olurlara Verilecek cezalar ertelcneımiyeceği gilbi para cezası
na veya başka bir cezaya da çevrilemezler. Bu gibi yerlerde ele geçirilen oyun makina ve alet
leri ve bunlarla ilgili eşya zaıbt ve zor alımı edilirler. Faile ayrıca 3 aydan başlamak üzere mes
lek ve 'sanatının tatili cezası da verilir. 

MADDE 2. — "Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü >• liftir. 

içişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No : 2/30.1 " 5 . 1 . 1967 
Karar No : 15 

Yüksek Başkanlığa 

, Kayseri 'Milletvekili Atıf Haeıpaşaoğlu ve 3 arkadaşının, imlet, tilt, langırt ve benızeri oyun 
alet ve makinaları hakkındaki kanun teklifi, ilgili Baka;nlık 'temsilcilerinin iştirakiyle Komi'Syor 

nıtmUzda görüşüldü : ' " • • ' ' 

Tümü üzerinde cereyan eden uzun ve etraflı'müzakereler neticesinde, gerekçede de saralhaten 
(belirtildiği veçhile, cemiyetimizin bünyesini kemiren mevzuubabis oyunların yurt ölçüsünde yay^ 
ıgıı.n hale geldiğini, okul çağındaki çocuklar, gençler ve mesuliyet taşıyan bâzı aile reislerini za
man israfına sürüklediği gibi, bâzı kötü itiyatlar edinmeleri neticesinde aile, .gençlik ve kısacası, 
cemiyetimiz bünyesinde telâfisi güç felâketlerle ısdbebiyet verimiş oluduğu izahtan varestedir. 

-' Mesuliyet duygusundan uzak, fırisaJL düşkünü lâzı kimselerin kontro'lsüız kazanç ve hasis men
faatleri liğruna işletmekte oldukları fecaat yuvakırına devam edeınlerin aile yuvalarını maddi ve 
mânevi ıstıraplardan, gençliği de dejenere olmaktan kurtarmak maksadına matuf olarak hazır
lanmış '"ibuluna-ii kanun teklifi, prensip itibariyle, Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak 
maddelerin müzakeresine-geçilmiştir. 

.-., Tetkik ve müzakere neticesi; gerekçede etrafbea izah olunan maksadı ihtiva ettiği anlaşılan 
kanun- metni, de yerinde görülerek teklif, aynen kabul edilmiştir. . . ' 

Mevzuun lüzum ve dhemmiyetini nazarı itibaı a alan Komisyonumuz, bahis konusu kanun tek
lifinin öncelik ve ivedilikle gör'üşûlmesini terr*enııiye şayan gürmüştür. 

• Millet Meclisi (S. Sayısı : '307) 
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., Havalesi gereğince Turizm ve Tanıtma Komisyonuna • tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlı

ğa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Sakarya 

K. Eroğan 

İçel 
M. Arikan 

ıSamsun 
M. Gedik 

Sözcü 
Ankara 

K. Yılmaz 

Mardin 
F. Uluç 

Balıkesir 
/. Aytaç 

Muş 
K. özsarıyıldız 

imzada bulunamadı 

Trabzon 
H. Orhon 

Eskişehir 
§. Asbuzoğlu 

Ordu 
R. Aybar 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. 2/301 
Karar No. 5 

31 . 1 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu 
ve 3 arkadaşının, rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinalar hakkında kanun teklifi tek
lif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edüdi. 

Teklifin tümü üzerinde cereyan eden müzakerelerde Komisyon mevcudunun ittifakı ile kanun 
teklifinin lüzumu kabul olundu. 

Maddelere geçildiğinde 1 nci maddenin 2 nci bendinin müzakeresinde, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının turistik belge verdiği müesseselerin pek çok olduğu, binaenaleyh turistik belgeyi haiz olan
lar içerisinde aidi geçen oyunları oynatabilecek yerler için ayrı seçme yapılması gerektiği kanaatine 
varıldığından 2 nci bendde bu yolda bir değişiklik yapılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, Turizm müessesesi belcesini haiz olan yerlerde Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tesbit 
edilecek belirli müesseselerde, İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarının müştereken hazırlıya-
cakları yönetmelük hükümleri dâhilinde belirtecekleri şartlarla bu gibi makina, aletlerin çalıştırıl
masına İçişleri Bakanlığınca müsaade edilebilir.» 

•Teklifin 2 nci maddesindeki cezai hükümlerin, müsaade almadan bu oyunu oynatanlar hakkın^ 
da oluşunun daha belirli bir şekle sokulması, özel oyun müsaadesi olan turistik müesseselerin, 18 ya
şından aşağı gençlere bu oyunları oynatmaları halinde bu belgelerinin geri alınacağı hükmünün ko
nulması zaruri görülerek madde aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. ,. . •; 

«Madide 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca özel müsaadesi olmadığı halde bu makinaları 
çalıştıran müesseselerin sahipleri bir aydan 6 aya kadar hafif hapis ve 250 liraya kadar hafif para 
cezasına mahkûm edilir. Ele geçirilen alet, makina ve paralar müsadere olunur. Bu giıhi oyun oymt-
nan yerler bir daha açılmamak kaydı ile kapatılır. Bu kanuna muhalefet halindcTTurMsin ve Tama
ma Bakanlığınca özel oyun müsaade belgesi olan müesseselerin bu belgeleri geri âlının* 

Ayrıca bir madde ilâvesi suretiyle (yeni madde 5) birinci maddede bahsi geçen yönetmeliğin 
hazırlanması için âzami müddetin konulması teklif edildi. Ve 5 nci maidde olarak aşağıdaki şekli ile 
kabul edildi. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 307) 
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flCgdde **' ~~^ Birinci maddede bahsi geçen yönetmelik ilgili bakanlıklarca m geç 3 ay içeri

sinde hazırlanır. :> 
Bu ilâve ımaddeye atfen de kanun teklifinin madde numaraları dcğijtirikniş.tir. 
Bu değişikliklerle teklif komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Komisyon, müzakerelerinde kanunun gerekçesinde etraflıca izah olunan maksadına uygun ol

duğu kanaatine varmıştır. 
Kanunun ehemmiyet ve müstaceliyeti komisyonca kabul olunduğundan 'kanun teklifinin ön

celik ve ivedilikle görüşülmesi tavsiyesi şayan görülmüştür. 
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâ)t!p Balıkesir 
Sadrettin Çanga Muammer Baykan Muhalefetin dkDdir. Adnan Akın 

Zühtü Pehlivanlı 

Bolu Burca İstanbul Mardin 
Ahmet Çakmak Barlas Küntay Tekin Erer Nazmi Oğuz 

Sivas Uşak 
Nihat Doğan Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

(Ankara Milletvekili Zühtü Pchlivanlı'nın muhalefet şerhi) 

Teklifin birinci maddesinin, 2 nci bendi «Turistik yer» adı altında yeni, yerli kumarhaneler 
açılmasını sağlıyacak niteliktedir. Bu hususa muhalifim. 

Saygılarımla. . 30 . 1 . 1967 
Zühtü Pehlivanlı 

Ankara 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 5.5. 1067 

Esas N, : 2/301,1/173,2/178,2/180 
Karar No. : 40 

Yüksek Başkanlığa 

Kayseri Milletvekilli Atıf Hacıpaşaoğlu, Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün, Kars Millet-
yçlaM Osman Yeltekin ve İstanbul Milletvekili ismail Hakkı Te'kinel'in 2/301 esasta kayıtlı Ru-
Jet, tüt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifiyle 2/173 'esasta ka
yıtlı Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi, 2/178 esasta kayıtlı Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alan-
Jicuş'un, 2/180 esasta kayıtlı Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, yine Tüı'k 
Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifleri aynı gayeyi is
tihdaf -ettiklerinden 2/301 esasta birleştirilmek suretiyle Hükümet temsilcileri hazır olduğu hal-
<|e. komisyonumuzca tetkik ve müzakere edildi. 

2/170 esasta kayıtlı Hakkâri Milletvekili Ali Karahan 2/178 esasta kayıtlı Cumhuriyet Sena-
$ÖfU Üye«i Muzaffer Alankuş ve 2/180 esasta kayıtlı Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh-
fl&et A'U Demir'in ayrı ayrı yapmış oldukları tekliflerinde müşterek bir gerekçe ile rulet ve ben
leri oyun makinalarının çalıştırılmasının çeşitli yönlerden mahzurlarını belirtmek suretiyle ya-
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saklanmasını takbetmişler ve ancak' istenilen sonucun T. C. Kanununun 567 nci maddesine bir 
fıkra ilâve edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesini öngöranüşl«rdir. 

Muikadıdema komisyonumuzda bu üç teklif btirleştirilım'iş ve birilikte ımüzalkere edilnndş ve bomis-
yonuımuzca teklifin esası beniansennıeide 'beraber elde edllımelk istenilen sonucun T. C. Kanununun 
567 nci (maddesine bir fıkra ilâvesi suretiyle temininin uygun olmadığı sonucuna varıldığından ve 
teklifin mahiyeti itibariyle İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim komisyonlarını da ilgilendir
diği tesbit edildiğinden alâkalı bakanlıklar temsilcileri davet edilmek suretiyle müstakil bir kanun 
teklifinin hazırlanması hususunda mutabık kalınmış ve komisyon üyeleri İçtüzüğümüze göre komis
yonların kanun teklif etme yetkisi olmadığını göz önünde tutarak hazırladıkları teklifi Yüksek Baş
kanlığa sunmuştur. 

Bu itibarla 2/301 esasta kayıtlı Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 3 arkadaşının teklif 
gerekçesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiş ve ancak teklifin hazırlandığı tarihten müzakere 
tarihine kadar geçen süre içerisinde kanun teklifinin birinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
nın daha vazıh hale getirilmesi fikri hâkim olduğundan değiştirilmesi uygun görülmüş, üçüncü fık
ra kaldırılmak suretiyle ve ikinci fıkrasına da 7473 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 18 nci 
maddesi hükmü saklıdır ibaresi yazılmak suretiyle değiştirilmiştir. 

T. O. Turizm Bankası Kanununun 18 nci maddesi talih oyunları başlığını taşımakta olup aynen 
(madde 18) Banka, Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin göstereceği lüzum üzerine İcra Vekilleri 
Heyetince tâyin edilecek yarlerde, yabancı pasaport hamillerine inhisar etmek üzere, talih oyunları 
oynatılacak mahaller tesis edebilir, 

Bu gibi yerlerin turizm ve emniyet bakımlarından tabi olacağı şartlar İcra Vekilleri Heyetince bir 
talimatnamede tesbit olunur şeklindedir. 

Yine müessiriyeti temin bakımından ikinci maddenin son satırında yazılı makina ve paralar 
kelimelerinden sonra (zapt ve) kelimeleri ilâve edilmek suretiyle teklifin ikinci maddesinin birinci 
fıkrası değiştirilmiş, ittifaken kahuj edilen teklif metninin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi ayrıca kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlı
ğa saygı ile sunulur. 

et Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

/. //. Tekinel 

Burdur 
/. 77. Boyacıoğlu 

İzmir 
M. Uyar 

Başkanvekili 
Kars 

A. A. Çetin 

Çorum 
A. Topçubaşt 

Kırklareli 
M. Atagün 

"Sözcü 
Kastamonu 
8. Keskin 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

Konya 
Y. Koçak 

İmzada bulunamadı 

Tokat 
Fethi Alacalı 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
R. özarda 

İçel 
M. Arikan 

Sivas 
İV. N. Arslan 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

'•, Millet "Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No:: 2/301, 2/173, 2/178, 2/180 
Karar No. : 43 

3 . 6 .1967 

Yükse|k Başkanlığa 

[Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşao&-
lu ve 3 arkadaşının, rulet* tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve ma'kinaları hakkında kanun tekli
fi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir (eski) ift, 'Türk Ceza Kanununun 
567 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer 
Alankuş (eski) un, Türk Ceza Kanununun 567 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi, Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, Türk Cıza Kanununun 567 nei maddesine bir fıkra eklen -
.meşine dair 'kanun teklifleri ile Adalet Komisyonunun raporu teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsil-
; çilerinin iştirakleriyle tetkik edildi. • 
. • Ayriı maniyette • olan: kanun tekliflerinin .tevlıidpn.gprüşülnıesine ve görüşülmeye Kayseri Millet
vekili Atıf Hacıpaşaoğlu'nun teklifinin esas alınmasına karar verilmiştir. • 

Teklifin gerekçesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiş, teklif metni üzerinde Adalet Komis
yonunun yapmış olduğu değişiklikler Komisyonu muzca aynen kabul edilmiştir. ^ 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul Gümüşane Kırşehir •• 

Prof. Dr. M. Yardımcı 8- özcan San M. Güver 

Amasya Bursa Çanakkale 
A. Demiray N.Gürsoy 4 - ^ - Akay 

imzada 'buRpiüaımadı. 

Afyon ' 
0. Atilla 

Gaziantep 
İV. Barıca 

Manisa Uşak Yoz'gaıt 
İV. Ağaoğlu F. Uğrasızoğlu Söz hakikim mahfuzdur. 

Y. Z. Bahadınlı 
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Kayseri Milletvekili Atıf 
Hacıpaşaoğlu ve 3 arkadaşının 

teklifi 

Rulet, tüt, langırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hakkın

da kanun teklifi 

MADDE 1. — T. C. Kanunu-
nun 567 nci maddesinin şümulü 
haricinde kalsa bile umuma 
mahsus veya umuma açık yer
lerde her ne ad altında olursa 
olsun kazanç kasdiyle oynan-
masa dahi rulet, tilt, langırt 
ve benzeri baht ve talihe bağlı 
veya maharet istiyen, otoma
tik, yarı otomatik el veya ayak
la kullanılan oyun âlet veya 
makinaları ile benzerlerini bu
lundurmak veya çalıştırmak ya
saktır. 

Ancak, turizm müessesesi bel
gesini haiz olan yerlerde İçiş
leri ve Turizm Bakanlığının 
müştereken tanzim edecekleri 
yönetmelik hükümleri dâhilin
de tesbit edecekleri şartlar
la bu gibi makina ve âlet
lerin çalıştırılmasına İçişleri 
Bakanlığınca müsaade edilebi
lir. 

Müsaadeye bağlı olan yer
lerde dahi 18 yaşından küçük 
yaştaki çocukların bu oyunları 
oynamalarına müsaade edile
mez. 

MADDE 2. — Bu kanuna mu
halif hareket edenler bir aydan 
altı aya kadar hafif hapis ve 
250 liradan 500 liraya kadar 
hafif para cezasına mahkûm 
edilir. Ele geçirilen âlet, ma
kina ve paralar zapt ve müsa
dere edilir. 

Bu gibi oyun oynanan yerler 
bir daha açılmamak kaydiyle 
kapatılır. 

— 12 — 
Millet Meclisi İçişleri 

Komisyonunun değiştirişi 

Rulet, tilt, langırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hakkın

da kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin İnci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

Millet Meclisi Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun 

değiştiril 

Rulet, tüt, langırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hakkın

da îcanun teklifi 

MADDE 1. — T. C. Kanu
nunun 567 nci maddesinin şü
mulü haricinde kalsa bile umu
ma mahsus veya umuma açık 
yerlerde her ne ad altında olur
sa olsun kazanç kasdiyle oynan
ması dahi rulet, tilt, langırt ve 
benzeri baht ve talihe bağlı ve
ya maharet istiyen, otomatik, 
yarı otomatik el veya ayakla 
kullanılan oyun, âlet veya ma
kinaları ile benzerlerini bulun
durmak veya çalıştırmak ya
saktır. 

Ancak, turizm müessesesi bel
gesine haiz olan yerlerden Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
tesbit edilecek belirli müessese
lerde İçişleri ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlıklarının müştere
ken hazırlıyacaklan. yönetmelik 
hükümleri dâhilinde belirtecek
leri şartlarla bu gibi makina ve 
âletlerin çalıştırılmasına İçişleri 
Bakanlığınca müsaade edilebi
lir. 

Müsaadeye bağlı olan yerler
de dahi 18 yaşından küçük yaş
taki çocukların bu oyunları oy
namalarına müsaade edilemez. 

MADDE 2. — Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığınca özel mü
saadesi olmadığı halde bu maki
naları çalıştıran müesseselerin 
sahipleri bir aydan 6 aya kadar 
hafif hapis ve 250 liraya kadar 
hafif para cezasına mahkûm 
edilir. Ele geçirilen alet, ma
kina ve paralar müsadere olu
nur. Bu gibi oyun oynanan 
yerler bir daha açılmamak kay-
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlBİŞİ 

RÜtet tüt, lângırt ve lenzeri oyun alet ve maki-
naları hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 567 nei 
maddesinin şümulü haricinde kalsa bile umu
ma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne 
ad altında olursa olsun kazanç kasdiyle oynan-
masa dahi rulet, tilt, lângırt ve benzeri baht 
ve talihe bağlı veya maharet istiyen, otoma
tik yan otomatik el veya ayakla kullanılan 
oyun alet veya makinalan ile benzerlerini bu
lundurmak veya çalıştırmak yasaktır. 

Ancak 7470 sayılı T. O. Turizm Bankası 
Kanununun 18 nci maddesi hükümleri saklı
dır. 

MADDE 2. — Bu kanuna muhalif hareket 
edenler brr aydan altı aya kadar hafif hapis 
ve 250 liradan 500 liraya kadar hafif para ce
zasına mahkûm edilir. 

Ele geçirilen alet, makina ve paralar zapt 
ve müsadere edilir. 

Bu gibi oyun oynanan yerler bir daha açıl
mamak kaydiyle kapatılır. Tekerrürü halinde 
cezalar bir misli artırılır. 

tfffiet MecM 

Millî Eğitim Komisyonunun de£i$tiıi§i 

Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun alet ve maki-
naları hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Adalet Komisyonu metninin 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adalet Komisyonu metninin 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. SfcyW : 30T) 



— 14 — 
Kayseri Milletvekili Atıf 

Hacıpaşaoğlu ve 3 arkadaşının 
teklifi 

Tekerrürü halinde.cezalar bir 
misli artırılır. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
şümulüne giren suçlardan dola
yı zaman ve mekân kaydına ba
kılmaksızın 3005 sayılı kanun 
hükümleri tatbik edilir. 

MADDE 4. — Bu kanuna gö
re açılan dâvalara sulh ceza 
mahkemeleri bakar. 

MADDE 5. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 6. — Bu kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

Millet Meclisi İçişleri 
Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun 

değiştirişi 

di ile kapatılır. Bu kanuna 
muhalefet halinde Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığınca özel 
oyun müsaade belgesi olan mü
esseselerin bu -belgeleri geri 
alınır. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü • 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1 nci maddede 
bahsi geçen yönetmelik, ilgili 
bakanlıklarca en geç üç ay 
içerisinde hazırlanır. 

MADDE 6. — Teklifin 5 nci 
maddesi 6 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 6 ncı 
maddesi 7 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet .MıecJöısi - (S. Sayısı. : 307) 
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Adalet Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi ay-
ne kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 nci maddesi 
aynen kalbul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 3. — Adalet Komisyonu metnimin 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Adalet Komisyonu metninin 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Adalet Komisyonu metninin 
5 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Adalet Komisyonu metninin 
6 nci maddesi aynen kabul edilmiş/tir. 

** +mm 
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Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 307 ye I nci ek 

Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, 
langırt ve benzeri oyun alet ve ma kınaları hakkında kanun teklifi 
ile Hakkâri Milletvekili Ali Kara han, C. Senatosu Üyesi Muzaffer 
Alankuş ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Türk 
Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Mülî Eğitim 

komisyonları raporları (2/301, 2/173, /178, 2/180) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

M'llet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 30 . 11 . 106? 

Esas No. : 2/301, 2/180, 2/173, 2/178 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

İkinci toplantı yılında gündeme girip de görüşülemiyen ve Komisyonumuza iade olunan, 
«Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun 
alet ve makinaları hakkında kanun teklifi ile Hakkâri Mil el t vekili Ali Karahan, C. S. Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in ve C. S. Üyesi Muzaffer Alankuş'un, Türk Ceza Kanununun 567 nci mad« 
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi» Komisyonumuzun 29 , 11 . 1967 tarihli ve 3 acil 
Birleşiminde görüşülerek tekabbül edilmesine karar verilmiştir. 

Genel KuruFun tasviplerine arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Çanakkale Antalya Bitlis Bursa 

A. N. Akay t. Ataöv Z. Koçak N. Gürsoy 

Edirno Gaziantep istanbul Kastamonu 
T. Seçkin N. Sarıca Prof. Dr. M. Yardımcı A. §. Bohça 

Manisa Uşak Yozgat Çorum 
N. Ağaoğlu O. Dengi» N. Kodamanoğlu U. L. Sarıyüct 





Dönem : 2 
Toplantı . 2 MlLLET MECLlSl S. Sayısı : 

Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve Kocaeli Milletvekili Şevket 
Ustaoğlu'nun, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Çalışma 

komisyonları raporları (2 /400) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra ve geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifimiz, gerekçesi ile birlikte takdim edilmiştir. Gereken işlemin yapılma-
jsına emirlerimizi saygılarımızla rica ederiz. .,_. _ _ „ , , 

15 . 12 . 1966 
r 

Balıkesir Milletvekilli Kocaeli Milletve/kili 
Adnan Akın Şevket Ustaoğlu 

GEREKÇE 

Türk sporunu kalkındırmak için Beden Terbiyesi Kanununa göre kurulmuş bulunan amatör 
kulüplerimiz büyük maddi fedakârlıklara katlanarak bünyeleri içinde, bâzı profesyonel sporcuları 
barındırmaktadırlar. Bu sporcular, hayatlarını profesyonel olarak idame etmektedirler. 

Amatör olan kulüplerimizin bünyelerinde profesyonel sporcu beslemeleri dolayısiyle malî du
rumları, günden güne ağırlaşmakta ve bir taraftan banka kredileri, diğer taraftan şahıslardan te
min edilen kredilerle borçlu duruma düşmektedirler. Buna karşılık, ciddî bir ihtimam istiyen 
profesyonel sporcular için malî imkânsızlıkları, lıâd safhaya gelmiş olan ikulüplerimüz: 

ıa) ıSponcuların, hayat ve kaza sigortalarım yaptırmakta, bunların primlerini ödemektedirler. 
b) Hususi tedavi rejimleri tatbik etmekle beraber, doktor, masör ve teknik elemanlar istih-

dem etmektedirler. 
c) Beden terbiyesi mezuatma göre, muvakkat ve uzun sakatlıklarda profesyonel sporcuların 

maaş ve primleri de, ayrıca ve tamamen ödenmektedir. 
d) Sosyal hayatlarının sıkı bir kontrol altında tutulması mecburiyeti kulüplere ayrıca malî 

bir külfet yüklemektedir. 
e) Profesyonel sporcuların muvaffakiyetleri nisbetin.de kendilerine her türlü sosyal, maddi ve 

mânevi yardım yapılmaktadır. 
f) Evlenme, doğum ve ölüm gibi yardımları yine profesyonel sporculara kulüp bütçelerin

den yapılmaktadır. 
Görülüyor ki, kulüplerin besledikleri ve mukaveleye bağlı olan profesyonel sporcular, Sosyal 

Sigortalar Kanununda yazılı sosyal yardımlardan daha yüksek bir seviyeye kavuşmuş bulunmak
tadırlar. Kanun teklifimizin hukukî durumuna gelince, bilindiği gibi kulüplerimizin umumi he
yetleri tarafından seçimle işbaşına getirilmiş bulunan idarecileri, tamamen amatördürler. İş Ka
nununun tarif ettiği işveren olmaları veya sayılmaları hukukan mümkün değildir. Bu sebeple 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3530 sayılı Kanuna tabi spor kulüplerini ve o kulüplerin 
bünyelerinde besledikleri profesyonel sporcuları İş Kanununun hükümleri altında bir işverenin 
yanında çalışanlar gibi Sosyal Sigortalar Kanununa tabi tutması hukuk adaleti ile bağdaşmıyan 
bir husustur. Kaldı ki, hiçbir profesyonel sporcu ihtiyarlık sigortasının kanunla tâyin ettiği intı-
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bak müddetine uyamaz. Tatbikatta bir sporcunun en çok profesyonel olarak on seneden fazla 
çalışması mümkün değildir. Bu sebeple Sosyal Sigortalar Kanununun birçok hükümlerinin pro
fesyonel sporcuların faaliyetlerinde tatbiki mümkün görülmemektedir. Bu sebeple, gerekçesini 
arz ettiğimiz, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesindeki «sigortalı sayılmıyan-
lar» hükmünü'i aşağıdaki şekilde değiştirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 1 . 6 . 1967 
Esas No. : 2/400 
Karar No. : 31 

Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ile Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan kanun teklifi, teklif sa
hibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, gerekçede de sarahaten izah edildiği veç
hile profesyonelliğin, spor kulüplerimize tahmil etmiş olduğu maddi külfet ve tatbikatta husule ge
len aksaklıklar muvacehesinde, spor kulüpleriyle sporcuların 506 sayılı Kanunun şümulü dışına 
çıkarılması maksadına matuf olarak hazırlanmış bulunan kanun teklifi, prensip itibariyle Komis
yonumuzca da uygun mütalâa edilerek maddelerinmüzakeresine geçilmiştir 

Tatbikatta zuhuru muhtemel güçlükleri önlemek, metne sarahat vermek ve kanun yapma tekni
ğine uygun hale getirmek gayesiyle teklife bağlı metnin başlığı ile maddeleri redaksiyona tabi 
tutulmuş birinci madde ile (L) fıkrası, ikinci madde ile de bir geçici madde ilâve olumuş, yürürlük 
ve yürütme maddeleri olan 2 ve 3 ncü maddeler de madde numaraları arasındaki tenazuru temin 
için 3 ve 4 ncü maddeler olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişikliklerle kanun teklifi kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

K. Eroğan 

Ankara 
t. 8. Hatipoğlu 

Konya 
Y. Koçak 

İmzada bulunamadı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Balıkesir 
1. Aytaç 

Eskişehir 
§. Asbuzoğlu 

Mardin 
F. üluç 

Kâtip 
Kars 

C. N. Koç 

Kocaeli 
8. Sofuoğlu 

Ordu 
B. Aybar 

Afyon K. 
M. Öner 

imzada bulunamadı 
Konya 

M. Keskim, 

Samsun 
M. Gedik 

Samsun Trabzon Tekirdağ 
8. Uluçay H. Orhon 1. Demir 
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MILLET MECLISI 
IÇIŞLERI KOMISYONUNUN DEĞIŞTIEISI 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ve geçici bir madde 

ilâvesine dair Kanun 
MADDE 1. — 506 sayılı Kamunun 3 ncü 

ımadıdesdnıe aşağıda yaızılı (L) fıikraısı efclenonjş-
tir. 

«L) 3530 sayılı Beden Terihiycsi Kain/unu
na ta)bi spor kulüplerimde isttihdann edilen pro-
fesyomel' sporcular.» 

MADDE 2. —• 506 sayılı Kamuna aşağıda 
yazılı geçici madde ilâve edilmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Bu kanunum yürür
lüğe giraruesıinKİen evvel profesyonel sporcular 
ve omları istihdam eden spor kulüplerine uygu
lanan sigortaya müteallik tahakkuk etmiş olan 
pirimleri kaldırılmıştır.» 

MADDE 3. — Bu 'kamun hükümleri yayı
mı tarihimden itibaren yürürlüğe girer. 

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

Çalışma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Çalışma Komisyonu 15 , 6 . 1967 
Esas No. 2/400 
Karar No. 12 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi, İçişleri Komis
yonu raporu ile birlikte Komisyonumuza havale olunmakla', ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Teklif sahibi, gerekçesinde kulüplerin mali müzayaka içinde olduğunu, binaenaleyh sigorta prim
lerinin bu malî sıkıntıyı artıracağını, profesyonel sporculara Sosyal Sigortanın tanıdığı haklardan 
daha yüksek hakları kulüplerin sağladıklarını, normal olarak bir profesyonel sporcunun 10 senelik 
çalışma hayatı olabileceğinden Sosyal Sigortada derpiş olunan 25 senelik müddetle ilgileri olamıya-
cağmı ve nihayet tamamen seçim ile iş başına gelen amatör idarecilerden kurulu spor kulüplerinin 
işveren vasfını haiz olmadıklarını keza profesyonel sporcularında bir işverenin yanında çalışanlar gi
bi telâkki edilmemesi gerektiğini ifade etmektedirler. 

içişleri Komisyonunun raporunda ise, teklif sahiplerinin gerekçede ileri sürdükleri hususlardan 
yalnız malî müzayaka halinin nazarı itibara alındığı diğer hususlara temas edilmediği görülmüş ve 
ayrıca teklife sarahat vermek gayesiyle madde metinleri yeniden kaleme alınmıştır. 

İçişleri Komisyonunun kaleme aldığı metne nazaran profesyonel sporcular Sosyal Sigortanın hi
mayesinden tamamen "mahrum kalacaklar ve bugüne kadar spor kulüpleri için Sosyal Sigorta idaresi 
tarafından tahakkuk ettirilmiş olan primler iptal edilecektir. 

— 3 
BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADNAN 
AKIN VE KOCAELİ MİLLETVEKİLİ 
ŞEVKET USTAOĞLUNUN TEKLİM 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar: 
Kamununum 3 nıcü maddesine aşağıdaki fıkra 
'dklemmişıtin : 

Bu kanunun yürürlüğe girtemesimdem evvel 
profesyomel sporcular ve omları istihdam, eden 
spor klüplerime uygulaman bütün işlemler bir 
defaya mahtsus olmak üzere kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kamum yayınmı tarihimde 
yürürlüğe ıginer., 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakamlar Kurulu 
yürütür. 
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'Görülüyor ki; kulüplerin malî müzayakaları sebebiyle profesyonel sporcuların sosyal güvenlik

leri kaldırılma yoluna gidilmiştir. 506 sayılı Kanun bir taraftan çalışan tek işçiye teşmil edilir
ken diğer taraftan müstakil çalışanlar ve küçük esnafın sigortaya tabi olması ve bunları takiben 
ziraat işçilerinin Sosyal Sigortanın himayesinden istifade ettirilmesinin planlandığı bir devrede 
mevcut sigortalı kitlesinden bir grupu istisnalar meyanma dâhil etmek için işverenin malî müzaya
ka halinde oluşu kâfi bir sebep olarak görülememiştir, kaldı ki; Hükümet temsilcisinin verdiği iza
hata göre bugüne kadar profesyonel sporcular için ödenen primler yekûnu sadece 500 bin lira civa
rındadır. Binaenaleyh kulüplerin malî müzayakaya düşmelerinde sigortaya ödenen primlerin mües-
siriyet derecesi lâsey kabîlindendir. Kulüplerin sigortadan çıkmaları halinde malî sıkıntılarının aza
lacağı katiyen düşünülemez, böyle bir düşünce biran için varidolsa dahi bunun Sosyal Sigortadan 
çıkma yönünden her hangi bir rolü olmamak gerekir. Zira bilindiği üzere sosyal politika içtimai sı
nıflar arasında mevcut tezatların tahfifi maksadına matuf çalışmalar manzumesi olarak anlaşılmak
ta ve Sosyal Sigortada sosyal politikanın en kuvvetli vasıtası olarak telâkki edilmektedir. 

Binaenaleyh, Sosyal Sigortaya tabi olanların daimî genişletilmesi yoliyle cemiyette mevcut ıstı
rabın dmdirilmesi müspet yol olarak düşünülmesi gerekirken bir kısım kimseleri Sosyal Sigortanın 
dışında tutmak suretiyle aksi bir yola dâhil olmak için hiçbir sebep bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan teklif sahibi profesyonel sporcunun ancak 10 senelik çalışma hayatına temas eder
ken kanaatimizce bunların Sosyal Sigortaya bilhassa dâhil olmaları gerektiğine delil vermektedir. 
Zira bu 10 senelik devreden sonra bu kimseler ya 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığına tabi olacak
lar veyahut sigortalı olma haline devam edeceklerdir. Birinci halde 228 sayılı Kanun delaletiyle hiz
met sürelerinin birleşmesi bahis konusu olur. Binaenaleyh bu 10 senelik devrede sigortalı olmadık
ları takdirde ilerde doğacak haklarını şimdiden düşürmek gibi arzuya şayan olmıyan bir yola giril
miş olur. 

İlerde bunlar hizmet akdiyle bağlı kimseler olmasalar ve müstakil çalışanlar grupuna dâhil olsa
lar dahi yine bu 10 senelik müddet zarfında sigortalı olmadıkları takdirde müstakil çalışanların da 
yakında sigortalanacağı düşünülürse bunların yine emeklilik yönünden kayıpları büyük olacaktır. 

Tamamen amatör idarecilerden mürekkep spor kulüplerinin işveren olamıyacağı görüşüne de iş
tirak edilememektedir. Bilindiği üzere kulüpler cemiyet vasfmdadır ve ilgili kanuna göre teşekkül 
eder, şahsiyeti hükmiyesi vardır ve bu sıfatla tasarruflarda bulunur. Bu meyanda hizmet akdi de ya
par ve yapmaktadır. Alksi takdirde fonksiyonunu ifa edemez. 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin de (Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna 
göre sigortalı sayılırlar.) denildiğine göre ortada !bir hizmet akdi, bir işveren ve bir çalışanın oldu
ğu spor kulübünde ne kulübün işveren olmadığından ne de profesyonel sporcunun sigortalı olamı-
yacağmdan bahsedilmesi mümkün değildir. 

(Nihayet profesyonel sporculara Sosyal Sigortaya nazaran daha yüksek sigorta hakları sağlandı
ğı yolundaki mütalâa olsa olsa çok seçkin profesyonel sporcular için doğru olabilir kanısındayız. 

Kaldı ki; bu mütalâa tamamen yerinde olsa dahi bunu müessesenin mahiyeti icabı kabul etmek ve 
asgari normal hakları ifade eden ıSosyal Sigortadan bir zümreyi mahrum etmek için kâfi sebep te
lâkki etmemek gerekir. 

Yukarda tafsilâtiyle açıklanan sebepler dolayısiyle teklifin bütünü ile reddine Komisyonumuzca 
ittifakla karar verilmiştir. 

'Genel Kurulun tasviplerde arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
'Çalışma Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
İstanbul Çorum Kars Ankara 

K. özdemir A. Güler 8. Düşünsel H. Türkay 
Bilecik İstanbul İstanbul İzmir 

/. S. Çakıroğlu N: Bulak M, Ertuğrul E. Turgut 
İzmir İstanbul 

Ş. Bakşik . O. N. Vlusoy 
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Dönem : 2 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSt S. Sayısı : 

Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve Kocaeli Milletvekili Şevket: 
Ustaoglu'nun, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Çalışma 

komisyonları raporları (2 /400) 

Çalışma Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 1 . 12 . 1967 

Esas No. 2/400 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılında komisyonumuzca görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisin
de müzakere edilemiyerek gündemde kalmış olan «Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ile Kocaeli 
Milletvekili Şevket Ustaoglu'nun, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun teklifi» yeniden kurulan komisyonumuzun 24 . 11 . 1967 tarihli top
lantısında İçtüzüğün 42 nci maddesine istinaden, mezkûr teklifin reddiyle ilgili raporumuz görüşü
lerek benimsenmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
istanbul Ordu Kars Afyan K. 

K. özdemir Ş. Pehlivanoğlu 8. Düşünsel A. t. Ulubahşi 

Ağrı Ankara Bursa İstanbul 
N. Güngör H. Türkay K. önadım O. N. TJlusay 

İzmir Manisa Konya Erzurum 
H. Gümüşpala 8. Binicioğlu V. Tanır A. Şenyuri 

Ankara 
R. Kuas 
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Dönem : 2 
Toplantı 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /426) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 27 . 11 . 1967 

Sayı : 71 - 628/7568 

MİLLET MEÖLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
23 . 1 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

«EREKÇE 

1. Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Yengisi Kanununun 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı hadler 
ve .esaslar 724 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 'nci maddesinin (ıC) bendi (hükümleri "uyarınca 
1 . 1 . 1968 tarihinden itibaren - tam tutarlariyle - uygulanmaya (başlanacaktır. 

ıSözıü 'geçen indirim hadleri Lbuıgünkü şekli ile verginin 'hesaplanması sırasında matrahtan in
dirilmekte Ibu ihal. ıise - ımedeni durumları ve istifade 'ettikleri geçim indirim hadleri 'aynı olan -
mükellefler (arasında, geliri yüksek olanlar lehine farklı durum yaratmaktadır. 

Bu eşitsizliği ve adaletsizliği gidermek ve medeni halleri .aynı lOİan mükelleflerin aynı miktar
da indirimden faydalanmalarını sağlamak amaciyle, geçim indirimi müessesesinde değişiklik ya
pılması düşünülmüş ve bu maksatla işbu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bahis konusu tasarı hükmü ile mükelleflerin istifade edecekleri 'geçim indirimi hadlerinde 
bir değişiklik yapılmamaktadır, ©aşka bir deyişle 1 . 1 . 1968 tarihinde yürürlüğe girecek 
olan yükseltilmiş indirim hadleri ajynen muhafaza edilmekte; şu kadar iki, mükelleflerin gelirleri 
medeni hal ve aile durumlarıma uyan hadleri aştığı takdirde, 'bu ıhadlerin gelirden indirilmesi 
yerine, tonlama isabet eden vergilerin ıgellr üzerinden 'hesaplanacak vergiden indirilmesi .esası ka
bul olunmaktadır. 

2. 'Tasarının 1 ve 4 ncü maddeleriyle, mâruz tekniğin işlemesini temin edecek hükümler feo1-
nulmuş, 2 ve 3 ncü maddelerinde, yürürlükte bulunan bükümlerden teklif olunan sisteme uymıyan 
kelime ve ibareler 'tadil ve tashih 'olunmuştur. 

3. Yürürlük maddesiyle de yeni sistemin yürürlüğe gireceği tarih tâyin 'Olunmuştur. 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. : 1/426 
Karar No. : 7 

13 . 12 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Gelir Verlgisi Kamımın 'bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ikamın tasarısı, ilgili Bakan-
lnk temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi; 

Tasarıda sunulan dekot sistemi ile, Gelir Vergisinde en az Igeçim indirimi uygulamasının, mat
rahtan bir indirim. halinden verigiden bir indirim haline ıgetiriimesidir. iŞimdiye kadar, en az ge-
ıçinı indirimi, 'mükellefin v eriği 'matrahından düşülerek vergileri hesaplanımalkta iken; dekot sis
temine ıgö're mükelleflerin verıgi borıçları .önce tarifeden indirimsiz olarak hesaplanıp, bumdan en 
az ıgeçim indirimi için hesaplanan bir verıgi indirimi yapılacaktır. Buigünkü sistemden delkot siste
mine ıgcıçilincisine, bugünkü sistemin başlıca iki mahzeni sebebiolmuiştur; Bunlar1: 

lj ıGrclir Vergisi tıarifesinin müterakki olması sebebiyle, en az [geçim indiriminin matrahtan 
düşülmesi, yüksek ıgelirlilere daha çok vergi indirimi, düşük ıgelirlilere idalha az vergi indirimi 
sağlamaktadır. Dolayısiyle bugünkü sistem, en az ıgeçim indiriminde yüksek ıgelirlileri ıdaha 
çok korumaktadır. 

2. (Buigünkü ısistemin yüksek [gelirlilerle sağladığı ilaha fazla veıigi indirimi Devletin vergi kay
bını 'çok yükseltmekte; diğer taraftan bu kayıp en az ıgeçim indirimi hadlerinin düşük .tutulma
sına dolayısiyle de dar ıgelirlilerin ızaraırına sebebıolmaktadır. 

Bu sebeple teklif edilen delkot sistemi komisyonumuzca uyigun igörıülerek kabul edilmiştir. 
Ancak, Gelir Vergisi tarifesinin aşağı dilimlerde dar olmasının sonucu olarak, dekot sisteminin 

dar gelirlilerde daha etkin olmasını önlemesi sebebiyle, bu hususu gidermek ve sosyal adaleti daha 
etkin sağlamak ve dekot sistemi dolayısiyle Devlete .sağlanan vergi tasarrufunun önemli bir 'kısmını 
dar gelirli vatandaşlara aktarmak için, Komisyon, Maliye Bakanlığına indirim hadlerinde yükseltme 
teklif etmiştir. Maliye Bakanlığı bu hususu olumlu karşılıyaraJk, yalnız ücretlilerde, ücretin sosyal 
karakteri nazara alınarak, vergi indirimini çoğaltmayı sağlıyan; götürü gider indirimini gün
de 3, ayda 90, yılda 1 080 lira yerine, günde 5, ayda 150, yılda 1 800 liraya çıkarmayı ve götürü 
gider indiriminin ücretliler için bir vergi hafifletmesi olması karakterinin daha önemli bulunması 
sebebiyle bunun da en az geçim indirimine eklenmesi suretiyle dekot sistemi içine alınması teklif 
edilmiştir. 

Bu teklifin ücretlilere sağlıyacağı Idaha fazla vergi indirimi, Komisyonca tetkik edilerek an
laşıldıktan sonra, kabul edilmiştir. Tekliften sonra ücretlilerin durumunun aşağıdaki şekilde ola 
cağı görülmüştür. 

Teklife göre 
yıllık indirim 

miktarı 
Mükellef gruplar Lira 

Bekâr 
Evli çocuksuz 
Evli 1 çocuklu 
Evli 2 çocuklu 
Evli. 3 çocuklu 
Evli 4 çocuklu 
Evli 5 çocuklu 

3 600 
4 680 i 
5 400 ( 
6 120 
6 480 
7 560 
8 280 

Tekliften sonra ücretlilerde bekârlar için ayda 300, 
5 çocuklu evliler için ayda 690 'liranın vergi dışın
da bırakıldığı görülmektedir. 
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Dekot sisteminde yapılan son değişikliklerden sonra 2 çocuklu evlilerde ve 

- "- miktarları aşağıdaki şekilde hesabedilmektedir 
bekârlarda vergi 

2 çocuklu evlilerde 

Ücret grupu 

540 
607,50 
675 
810 
945 

1 080 
1 282,5 
1 485 
1 687,5 
2 025 
2 362,5 
2 700 
3 000 

Bugün ödediği 

27,05 
36,05 
46,55 
70,75 
94,75 

122,75 
164,55 
209,55 
262,05 
337,05 
412,05 
520,25 
607,75 

Dekot 
Sisteminde 
ödiyeoeği 

1 2 , -
26,— 
5 4 , -
76,35 

111,30 
156,30 
206,30 
256,30 
331,30 
418,— 
523,— 
628,— 

Memurlar için tesbit edilen bu vergiler işçiler için sigorta primlerinin daha yüksek olması sebe
biyle 5 -10 lira daha düşüktür. 

Bekâr mükelleflerde 
Dekot 

sisteminde 
Gelir grupu Bugün ödediği ödiyeoeği 

540 
607,5 
675 
810 
945 

1 080 
1 282,5 
1 485 
1 687,5 
2 025 
2 362,5 
2 700 
3 000 

45,05 
54,75 
68,75 
94,75 

118,75 
149,50 
194,55 
239,55 
292,05 
376,05 
427,05 
562,25 
649,75 

36,25 
48,20 
62,60 
86,20 

112,50 
147,50 
192,50 
242,50 
292,50 
367,50 
454,20 
576,70 
664,20 

Yukarda arz ve izah edilen hususlar muvacehesinde tasarı maddeler üzerinde yapılan 
liklerle kabul edilmiştir. 

değişik-
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

iye Komisyonu 
Başkanı 
Çankırı 

T. Akman 

Aydın 
N. Menteşe 

Sözcü 
Burdur 

F. Kırbaslı 

Çorum 
H. İncesulu 

'Manisa 
M. Dülge 

İmzada bulunamadı 

M. 

Kâtip 
Bingöl 

E. Gündoğdu 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
6r. Karaca 

'Tekirdağ 
H. Başol 

Ankara 
A. Dallı 

Gaziantep 
N. Sanca 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/426 
Karar No. : 116 

18 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun asgari ge°im indirimi ile ilgili hükümlerinde değişildik ya
pılmasını öngören (Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı) ve önceden havale edildûn Malî™ K> misyonunca düzenlenen rapor, Hükümet temsil
cilerinin de katıldığı 15 . 12 . 1967 günkü Birleşimde görüşüldü. 

Asgari geçim indirimi müessesesi vergi nazariyatında, çeşitli münakaşalara vesile teşkil eden, 
muhtelif memleketlerde başka başka tatbik sahası bulunan bir müessese olup fizyolojik, kültürel, 
sosyal veya medeni asgari, geçim indiriminin pa^a kıymeti ve bölgesel geçıim şartları ile ilişkisi 
gibi düşünceler etrafında yapılan münakaşalar bir tarafa bırakılacak olursa bu konuda başlı
ca iki sistemin tatbik edilmekte olduğu görülür. 

Vergiden indirim yapılması, asgari geçtim in dirimi hadlerinin beyan edilen yıllık gelirden dü
şülmesi, gelir vergisi müterakki bir vergi olduğu için yüksek kazançlı mükelleflerin lehine sonuç 
verir. 

Asgari geçim indirimine tekabül eden vergi1 erin beyan edilen yıllık gelir üzerinden hesapla
nacak vergilerden indirilmesi ise küçük gelirlilerde ücret erbabının lehinedir. Amerika, Almanya ve 
Türkiye'de birinci usul, Fransa'da ise dkinci usul tatbik edümektedir. 

Asgari indirim İtalya'da yalnız; ücretlere tatbik edilmektedir. 
Asgari geçim indirimi hadlerinin tesbitinde memleketin malî ve ekonomik durumu, finansman 

(ihtiyacı müessir olmaktadır. İngiltere'de İkinci D :inya Harbi başlarında 125 sterlin olan asgari ge
çim indirimi 1941 yılında harb içinde 110 sterlim indirilmiş, 1945 yılında 120 sterline çıkarılmış 
sonra tekrar 110 sterline indirilmiş bilâhara 120 ye çıkarılmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde ise 1923 te 3 000 dolardan asgari geçim indirimi 1938 de 
1 000 dolara, harb içinde, sırasiyle 800 dolara, 500 dolara indirilmiş sonra 600 dolara yükseltilmiştir. 

Türkiye gelişmekte olan bir memleket olup kalkınma plânlarının ekonomik hedeflerini gerçek
leştirmek zorundadır. Asgari geçim indirimi hadleri yükseltilirken bu vakıayı göz önünde bulun
durmak zarureti vardır. 
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Bu tasarı yüksek kazançlı mükelleflerin lehine olan bugünkü sistem yerine kazançları az olan 

mükelleflerle ücret erbabının lehine olan vergiden indirim sisteminin uygulanmasını öngörmek
tedir ki, sosyal adalet ilkelerine uygun bir tekliftir. 

Bu suretle yüksek kazançlı mükelleflerin kalkınmanın külfetlerine nisbeten daha çok iştirak et
meleri sağlanmış olacaktır. Ki, vergi adaletine de daha ziyade uygundur. 

Maliye Komisyonu tarafından yapılan ve görüşmelere esas alman değişiklik ise Gelir Vergiai Ka
nununun 63 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı götürü gider indirimlerinin miktarının yüksel-
tümesiyle birlikte, ücret giderleri için özel bir indirim halinde asgari geçim indirimleriyle birleş
tirilmiş olmasından ibarettir. 

Ayırma nazariyesinin tatbikatta güzel bir örneğini tesbit etmesi bakımından Maliye Komisyo
nu metni görüşmelere esas alınarak ve tümü üzerindeki görüşmeler yeter görülerek maddelerin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Maliye Komisyonunca değiştirilen 1 nci madde, maddenin üçüncü fıkrasında ve parantez için
deki (haftalık ücretlerde 7 gün üzerinden (indirim yapılır.) ibaresinin, özel indirimleri belirten 
dördüncü fıkradan sonra yer alması uygun görülmüş ve madde bu şekilde değiştirilerek, ikinci, 
üçüncü, dördüncü, beşinci altıncı ve yedinci maddeler Maliye Komisyonunca yapılan değişik şekli 
ile ve aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İstanbul 
N. Eroğan 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 
(izinli) 

Ankara 
/. S. Hatipoğlu 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

Muhalifim 
A. R. Uzuner 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Eskişehir 
1. Angı 

Kütahya 
M, Erez 

Trabzon 
B. Soyer 

Kâtip 
Bolu 

H. t Cop 

Burdur 
t. H. Boyacıoğlu 

Gümüşane 
S. Savacı 

Muğla 
T. Şahin 
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Hükümetin teklifi 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 311 . 12 . 1960 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun '31 ni ımaddesi-
nin son fıkrası aşağıdaki şıekilde 
değiştirilmiştir. 

«Vergiye tabi gelirler yu
karıda yazılı 'hadleri aştığı tak
dirde !bu Ihadlere iısalbet eden 
vergiler mükelleflerin ftıesapla-
nan vergilerinden inıdiriliır.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 
19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sa
yılı Kanunla değişik 34 neü 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Aile 'gelirinde indirim: 
«Madde 34. — Aile reisi 'be

yanında indirim 'beyan edilen 
gelirin vergisine uygulanır. 

Maliye Komisyonunun 
değiştirişi 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler ek

lenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 31 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

İndirim 'hadleri : 

Madde 31. — Mükelleflerin 
günde '5, ayda 150, yılda 1 800 

" lirayı aşımıyan gelirleri verigi-
ye tabi tutulmaz. 

Mükellef evli isıe 'bu 'miktara 
eş için günde 3, ayda 90, yılda 
1 080 lira, çocukların her biri 
için günde 2, ayda 60, yılda 720 
lira ilâve edilir. 

(Haftalık uerletlerde yedi 
gün özerinden indirim yapılır.) 

Ücretlerin vergilendirilmesin
de özel indirim olarak günde 
5, ayda 150, yılda 1 800 lira 
yukarda indirim 'hadlerine ilâ
ve edilir. 

Ana ve Ibalbasmı kaybetmiş 
torunlardan ımlükellefle birlikte 
oturan ve 'Gelir Vergisine tabi 
g'eliri 'bulunmıyanlar bu mad
denin uygulanmasında öz ço
cuklar gibi hesalba katılır. 

Vergiye taJbi 'gelirler yukar
da yazılı hadleri aştığı takdirde 
lbu hadler için hesaplanan ver
giler mükelleflerin vergilerin
den indirilir. 

MADDE '2. — Aynı kanunun 
63 neü maddesinin 1 numaralı 
'bendi kaldırılmıştır. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Gelir Yergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 31 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

İndirim (hadleri : 

Madde '31. — Mükelleflerin 
günde '5, ayda 150, yılda 1 800 
lirayı, aşımı yan gelirleri vergiye 
taJbi tutulmaz. 

Mükellef evli ise (bu 'miktara 
eş için günde 3, ayda '90, yılda 
1 080 lira, çoıeukların ıheır 'biri 
için (günde 2, ayda 60, yılda 
720 lira ilâve edilir. 

Ücretlerin vergilendirilmesin
de özel indirim alarak günde 5, 
ayda 150, yılda 1 800 lira yu-
karki indirim İndilerine ilâve 
edilir. 

(Haftalık ücretlerde 7 gün 
üzerinden indirim yapılır.) 

Ana ve Iba'basmı kayibetmiş 
torunlardan mükellefle birlikte 
oturan Ve Gelir Vergisine ta!bi 
geliri ibulunmıyanlar bu mad
demin uygulanmasında öz ço
cuklar 'gibi hesalba katılır. 

Vergiye talbi 'gelirler yukarda 
yazılı 'hadleri aştığı takdirde 
bu 'hadler için (hesaplanan ver
giler mükelleflerin vergilerin
den inldirilir. 

MADDE 2. — Maliye Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

Aile reisi tarafından kendi
sinin, eşinin veya çocuklarının 
geliri dolayısiyle 'beyanname ve • 
rilmesine ımahal olmadığı ah
valde indirim vieırgiye tabi geli
ri varsa aile reisinin bu geliri
nin vergisine, aile 'reisinin geli
ri yoksa eşine ait gelirin vergi
sine, «sinin ide geliri mevcut (de
ğilse çocuklardan !her hangi bi
risine ait gelirin yergisine uy
gulanır. İndirimin bu fıkra 
hükm'üne göre, eş veya çocuk
lara uygulanması halimde de in
dirim miktarı, aile reisinin du
rumuna göre tâyin olunur.» 

MADDE 3. — Aynı kanunun 
36 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

İndirimin uygulanmıyacağı 
gelirler : 

«Madde 36. — Muhtelif yer
lerden ücTlct alan (hizmet erba
bı için, indirim 'bunlardan yal
nız en yüksek .olan ücretin ver
gisine uyguanır. Hizmet erba
bının yengi karnesi varsa, indi
rimin uygulanacağı üfcret bu 
karineyi muhafaza «den işveren
den aldığı ücrettir. 

En az geçim için inJdirim, dar 
mükelefiyete tabi kimıselere şâ
mil değildir.»1 

MADDE 4. — Aynı kanunun 
104 ncü maddesinin '2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Vergi, 'bu meblâğlardan 31 

Maliye Komisyonunun 
değdştirişi 

MADDE 3. — Aynı kanunun 
202 sayılı Kanunla değişik 
34 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Aile gelirinde indirim : 
Madde '34. — Aile reisi beya

nında indirim Ibeyan edilen ge
lirin vergisine uygulanır. 

Aile reisi tarafından kendi
sinin, eşinin veya çocuklarının 
geliri dolayısiyle beyanname 
verilmesine mahal olmadığı ah
valde indirim, vergiye tabi ıge-
liri varsa aile reisinin bu geli
rinin vergisine, aile relisinin ge
liri yoksa eşine ait gelirin vergi
sine, eşinin de 'geliri mevcut de
ğilse çocukl ardan her hangi bi
rine ait gelirin vergisine uy
gulanır. İndirimin bu' fıkra 
hükmüne göre, <eş veya ç'ocuk-
lara ait gelirin vergisine uygu
lanması halinde de indirim mik
tarı, aile reisinin durumuna gö
re tâyin olunur. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 
36 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

İndirimin uygulanmıyacağı 
gelirler: 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değıiştirişi 

MADDE 3. — Maliye Komis
yonunun 3 nöü ımadidesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Maliyle Korniş-
yonunun 4 noü maddesi aynen. 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. -Sayısı : 457) 



8 
Hüküımıetin teklifi 

nci maddede yazılı indirim had
lerine isabet elden yengiler in
dirildikten sonra hesaplanır.» 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu 
1 . 1 . 1968 tarihinde 
lüğe girer. 

kanun 
yürür-

Yürütme 

MADDE 6. — ÎBu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı 
yürütür. 

23 . 11 . 1967 
Başbakan 

8. D emir el 
Devlet Bakanı 

S. öztürk 
Devlet Bakanı 

H. Atabeyli 
Devlet Bakam 

K. Ocak 

Maliye Komisyonunun 
değiştirişi 

Madde 36. — Muhtelif yer
lerden ücret alan hizmet erba
bı için 3!1 nci maddede yazılı 
indirimler 'bunlardan yalnız en 
yüksek olan ücretin veırgiisine 
uygulanır. Hizmet erbabının 
Vergi karnesi varsa,, indirimin 
uygulanacağı ücret bu karneyi 
muhafaza eden işverenden al
dığı Ücrettir. Vergi Usıul Ka
nunu ile karne almaktan muaf 
tutulmuş olanlarda indirimin 
uygulanacağı ücret, aile duru
mu 'sual varakasını muhafaza 
eden işverenden aldığı ücrettir. 

31 nci maddedeki indirimler, 
dar mükellefiyete taJbi kimsele
re şâmi değildir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 
104 ncü maddesinin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Vergi, ibu meblâğlardan 
31 nci maddede yazılı indirim 
hadleri için hesaplanan vergiler 
indirildikten ısonra bulunur. 

Yürürlük: 

MADDE 6. — Bu kanunun 
hükümleri 1 . 1 .1968 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 7. — Bu kanun hü
kümlerini Maliye Bakanı yürü
tür. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
tirişi 

MADDE 5. — Maliye Komis
yonunun 5 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Maliye Komis
yonunun 6 nci ımaddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Maliye Komis
yonunun 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
içişleri Bakanı 

F. Sükan 
Dışişleri Bakanı V. 

F. Sükan 
Maliye Bakanı 

C. Bügehan 
Millî Eğitim Bakam 

î. Ertem 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Ticaret Bakanı V. 

S. öztürk 
Sağlık ve Sosyal Yar. Bakam 

V. Â. Özkan 
Gümrük ve Tekel Bakam 

/. Tekin 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Ulaştırma Bakanı 

8. Bilgiç 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
Sanayi Bakam 

M. Turgut 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 

R. Sezgin 
Turizm ve Tanıtma Bakam 

N. Kürşad 
İmar ve îskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy işleri Bakam 

T. Toker 

'M 




