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BAŞKAN — Yüce Senatonun 30 ncu Birleşimini açıyorum. Görüşme için yeter sayı vardır. 
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Başkanlık Yüksek Katma 
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ve iaşe derdine çareler aranması ve Hükümete 
tekliflerim) konulu bir gündem dışı görüşme 
ricalarımı arz ve takdim ederim. 

Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ulay. 
Sayın senatörler, bütçe geliyor, zaman az, 

elde kanun çok. Gündem dışı isteklerin buna gö
re ayarlanmasını bilhassa istirham ederim. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu mevzuda huzurunuzda kürsüye 
çıkmış olmaktan hem üzülüyorum, hem de bir 
haftadan beri içimi dürten bu konuyu dile ge
tirmekten de kendimi alamıyorum. 

Üzüntümün baş sebebi, acaba arkadaşlarımca 
bir nevi yatırım mı telâkki edilir? Endişesidir. 
Bunda da beni teselli eden, henüz bugünkü bir 
yatırımın hedefe uzak oluşu ve bir de bu yatı
rıma bir lüzum hissedip etmeme yolunda şahsım 
için henüz kesin bir karara varmamış olmam
dır. 

Bütün arkadaşlarım benim kadar yakından 
biliyorlar ve inanıyorlar ki, Türk halkı, bilhassa 
büyük şehirlerde yaşıyan dar gelirli insanlar, ge-

I cekondu sakinleri ve hattâ 1 000 liraya kadar 
maaş, ücret ve kazanç temin edebilen aileler ge
çim ve iaşe derdinden çok büyük bir sıkıntı için
dedirler. 

Biz Meclis olarak, mesuller ve Hükümet ola
rak buna kısa zaman içinde çareler aramak ve 
bulmak zorundayız. Hayat şartları ve iaşe mad
de fiyatları mütemadiyen artıyor. Ücret artım
ları bunu karşılayamıyor ve karşılamıyacakta... 
Personel Kanunu belki fena bir şey değil. Fakat 
her defasında görüyoruz ki, geçime çare olmak
tan çok uzak kalıyor. Bu artışın ve bu karın do-
yuramama sıkıntısının devamı her hususta ya
rınlarımız için asıl istifade unsuru olan kütleyi 
maddeten ve manen çok zayıf bir duruma düşü
rüyor. Şüphesiz ki, bu vatandaşlarla hepimiz te
min ediyoruz ve hepimiz görüyoruz ki, günden 
Tüne şahıslarının ve evlâtlarının benizleri solup 

i sararmaktadır. Busun resmen tesbit edilen ve-
""in miktarı yüz küsur bin ise de henüz tesbit 

i odilemivenlerlc bu miktar belki yarım milyona 
yaklaşıyor ve bunların çoğu da yersiz yurtsuz 
olarak büyük şehirler ve etrafında dolaşanlarda 
görülüyor. 

i Bana göre, âczimiz odur ki, bunu hepimiz bi-
. livoru-% müb">voHiz, fakat gelen giden bütün 

mesuller ve hükümetler kısadan ve kestirmeden 
bu derde bir türlü el uzatamıyor. Ve bu mevzu
da kı^a süneli ^e âcil tekliflorde ortava gelmiyor. 
AH;ık bu denlin uzun vadeli plânlara ve el bir
liği ile kalkınma vâitlerine de tahammülü kalma
dı. Biz şuna şükredelim ki; cok vatanperver, mü-

! terazi ve karnı doymadığı halde eğri yollara sap-
mıvan ve sapamıyan evlâtlara sahibiz. Tok aem 
haUnden anlamaz diye bir atasözü var. Ama, biz 
anlamıyacak cinsten insanlar da değiliz. Çünkü, 

— 603 — 
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hepimiz onların içinden ve safından geliyo
ruz ve aynı dertlerle malûl insanlarız. Hele şu 
ağır kışın bastırdığı bugün de içimizde vicdanı 
sızlamıyan bir tek arkadaşımız yok. 

Fakat nedense rejimin icabı mıdır, kanunla
rımızın gereği midir kestirmeden çareler serisini 
bulup bu derde derman olmakta dün de ve bugün 
de çok geç kalıyoruz. Buna göre bilhassa bu der
din sonu bize hayır getirmiyecek ve bilâkis bu 
sefaletin artmasından zevk alan ve pusuda bulu
nan bâzı maksatlıların işine yarıyacaktır. Ve öy
le de oluyor. 

İşte arz ettiğim bu sebeplerle; nasıl biz dış 
meselelerde millî dâvalarda parti işini bir tarafa 
bırakıp birleşecek çareler arayabiliyorsak tüzüğü 
ve teamülleri de bir tarafa bırakıp çeşitli parti
lerden müteşekkil bir komisyon veya heyet kura
lım ve bunun adına halkın geçimi derdine çare
ler arayıcı ve teklifler yapıcı komisyon diyelim. 
«Hemen işe koyulup incelemelere başlasınlar. 
6 - 7 haftalık genç Hükümeti de sıkmayalım. Ya
kında görüşmeye başlıyacağımız bütçe sonunda 
münasip göreceğimiz bir günde tekliflerini Sena
tomuz önüne getirerek hepimize ve Hükümete de 
yardımcı olsunlar. Ben inanıyorum ki, bu çatı 
altında toplanmış altıyüz kişi içinde pek çok pra
tik görüş ve tedbirleri bulacak kıymetli arkadaş
larımız vardır. Ve bu derdi kestirmeden halle
decek yolları pekâlâ ortaya dökebilirler. Meselâ 
bendeniz bir şahıs olarak şunu teklif ederim ki, 
biz bu önemli mevzuu - zamanı bütçeden sonra 
da olabilir, evvel de olabilir - kabul ederek Se
nato olarak bir genel görüşme açmak suretiyle 
dile getirelim ve enine, boyuna tartışarak Hükü
mete bu hususta yardımcı olalım. Çünkü bu da 
Kıbrıs kadar mühim ve Kıbrıs'ın sonucuna da 
müessir .bir derdimiz ve davamızdır. Veya bu 
zamana kadar millete ucuz geçim derdi çarele
rini arıyacak bir karma inceleme komisyonu 
kuralım. Durumu hazırlayıp bize tekliflerini 
veya bunları lüzumlu ve pratik görmüyorsak, si
ze bu teklifi yapıyorum. Bütçeden sonra gelin 
şu Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığını iki kısma 
ayıralım. Biri doğrudan doğruya ağır olan Güm
rük işlerini ifa etsin. Diğeri de Türkiye'de hal
kın iaşesini teminde yardımcı inhisarlar kısmı 
olarak bir İaşe Bakanlığı vazifesini deruhte et
sin. Biz bunu zaman zaman ihtiyaçlar ve zaru
retler karşısında bu usullere kâh Bakanlık ve kâh 

müsteşarlık olarak tatbik etmiş ve ettirmiş bir 
devletiz. O ki, bugün İnhisarlar ismiyle bir faali
yetimiz vardır. Gelen, giden bütün çeşitli Hükü
metlerde buna dokunmuyorlar ve dokunmamış-
lardır. Bu Bakanlık halen çay maddesini, tuzu, 
içkiyi, Devlet eliyle idare ediyor. Hattâ, Türki
ye'mizde şeker de bugün ona yakın bir durum
da bulunuyor. O halde pekâlâ bu Bakanlık 
«Halk İaşesi Bakanlığı» olunca, halkın zaruri 
ihtiyaç maddesi olan, her çeşit yağı da, zeytin 
yağını da, sade yağını da kutular içinde, zeyti
ni naylon torbalarda, yurdumuzda imal edilip 
maalesef bugün kilosu 16 - 18 lira arasında satı
lan kaşar peynirini de kutular içerisinde ve hat-

] tâ Devletçe istenilirse hastalarımızın süt tozları 
i ve yumurta tozları da bu İaşe Bakanlığı marife-
| tiyle ucuz elden halkımıza ulaştırılabilir. 

; Arkadaşlar bu böyle olurken, bunun bir taraf -
1 tan da serbest kısmı da bulunsun. İsterse kay-
; maki.ı lokum., isterse bülbül yuvası otuz liraya sa-
' tıladursun ve biribiriyle rekabet halinde olsun-
' 1ar. Büyük zaruretler ve ihtiyaçlar karşısında 
; biz bu yola yakın istikametlere teveccüh eden li

beral namı altında Hükümetler de gördük. Ben
ce bunun adına artık Devletçilik değil Milletçi-
lik demek lâzım gelir. Ve bu yoldaki çalışmaya, 
umarım ki, zararı da göze alacak bir avuç aracı
mız da millî bir vatan vazifesi olarak katılırlar. 
Bu sayede mesuller de Hükümet olarak vatanda
şa karşı bir Devlet babalık ve hakikî devlet ba
balığı görevini lâyıkiyle ifa etmiş olurlar. 

Sayın arkadaşlarım, huzurunuzda muhterem 
Hükümetimizden de istirhamım odur ki, bâzı me
selelerde olduğu gibi, biz altı aylık, altı haftalık, 
dokuz haftalık Hükümetimiz, lâfını artık bir tara
fa bırakalım. Biz bunu anlıyoruz. Fakat dışarı
da bunu anlamıyan, bunu «Her uzvu ile âciz» 
telâkki eden ve bunu bir fırsat ittihaz edip, iaşe 
maddeleri üzerine alabildiğine kontrolsuz, na
mütenahi fiyatlar yükliyen fırsatçılar vardır. 
Önümüzdeki yaza apartmanlarının temellerini 
halkın sırtından kazandıklariyle atmaya hazır
lanmaktadırlar. Benden teklifi, Hükümetimiz
den, mesullerden ve ilgili arkadaşlarımızdan da 
nazarı itibara alınıp almmamasıdır. Hürmetleri
min kabulünü arz ederim arkadaşlarım. (Alkış
lar. ) 
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2 — Adana Üyesi Galip Afşar; Çukurova'da- il 
ki sel felâketi ve alınması gerekli tedbirler hak- İ 
kında beyanatı. i 

BAŞKAN — Sayın Afşar, sizin gündem dışı j 
söz isteğinizin mahiyeti nedir efendim? İ 

GALİP AFŞAR (Adana) — Ceyhan nehri i 
üzerindeki taşkınlar dolayısiyle gayet kısa bir ) 
beyanda bulunacağım. i 

BAŞKAN — Buyurun efendim, okutayım, i 
teşrif edersiniz. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına İ 
Bugünkü Senato toplantısında Çukurova sel i 

felâketi hakkında gündem dışı konuşmak istiyo- ; 
rum. Saygılarımla, i 

Adana ^ 
Galip Afşar n 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Afşar. i 
GALİP AFŞAR (Adana) — Sayın Başkan | 

ve Cumhuriyet Senatosunun çok muhterem üye- M 
leri, Çukurova'daki sel felâketi sebebiyle kısaca \ 
mâruzâtta bulunmak için huzurunuzu işgal et- t 
miş bulunuyorum. ; 

5 Ocak Bayramı dolayısiyle 3 Ocakta Ada
na'ya gitmiştim. 3 Ocakta başlıyan şiddetli yağ- M 
murlarm devamı yüzünden Ceyhan ırmağı ;-
6 Ocakta yatağından dışarıya taşmaya başlamış 
7, 8 ve 9 Ocakta da yağışlar dolayısiyle Ceyhan : 
normal seviyesinden 7 metreye yakın bir yüksel
me ile Kadirli, Osmaniye ve Ceyhan kazalarının 
kırktan fazla köyünü ve mahallesini ve arazile
rini basarak büyük bir felâket halini almıştır. \ 
Gazetelerimizde her ne kadar 200 000 dekar ara
zinin su altında kaldığı yazılmakta ise de bu 
arazinin 400 000 dekardan fazla olduğu bir 
hakikattir. Ceyhan ırmağı kenarındaki birçok 
köylerde su seviyesi üç metreyi geçmiştir. Bu du
rumda köylülerin damlara, çatılara ve ağaçlara 
çıkarak canlarını kurtarmaya çalışmakta olduk
ları bir hakikattir. Dünden itibaren su seviyesi
nin tedricen düşmeye başladığı haber alınmıştır. 
Su baskınına uğrayan köylere maalesef zamanın
da ve müessir bir yardım yapılamamıştır. Sonra
dan köylerle motorlu kayıklarla irtibata başla
nılmış ise de geç kalınmıştır. 

Şurası muhakkaktır ki, Ceyhan nehrinin bu 
taşkını 100 yıldan beri en büyük bir taşkındır. 
Bu yüzden de sel âfeti ve felâketi her türlü tah
minin fevkinde olmuştur. | 

Bu durumu Yüksek Meclisin ıttılaına ve Hü
kümetimizin dikkatine arz ederken, su baskınına 
uğrıyan halkın her türlü ihtiyaçlarının müessir 
şekilde hal ve temini ve bu felâketlerin tevalisi
ne bir son verebilmek için de Ceyhan nehri üze
rinde yıllardır sürüp giden etüt meselesinin so
na erdirilerek baraj yapılması hususunun temini 
lâzımdır. 

Mâruzâtıma son vermeden evvel şu ciheti be
lirtmeden geçemiyeceğim. Bundan evvel yapı
lan etütlerde Ceyhan barajının üçyüz milyon li
raya ve baraj yapıldığı takdirde sel yüzünden 
harabolan mahsûl, sulamadan ve enerjiden hâsıl 
olacak gelirlerle bu üçyüz milyonun iki senede 
itfa edileceği bilinen hakikatlerdendir. Her şe
yin üstünde plânlı bir ziraatle bütün Türkiye'yi 
besliyebilecek olan Çukurova'nın felâketine son 
verilmesi hususuna tercihan yardım edilmesini ve 
bu derdin şu felâketle olsun sarılmasını Hükü
metten bilhassa arz ve rica ederim. Hürmetlerim
le. (Alkışlar.) 

3. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Os
man Köksal'ın, En az geçim indirimi Kanunu 
yürürlüğe girdiği halde tatbik edilmemesi ve 
Maliye Bakanının beyanları hakkında demeci ile 
Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteğinde bu
lunan Sayın Koksal buyurunuz efendim, öner
genizi okutayım sonra size söz vereceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6 Ocak 1966 günü «Memurların maaşları 

hakkında»1 yaptığım gündem dışı konuşmaya Sa
yın Maliye Bakanı «zannediyorum ki, Sayın 
Koksal belki de kendisine yanlış intikal eden 
bir bilgiye dayanarak huzurunuzda mâruzâtta 
bulundular» şeklinde ifade buyurdular. 

Bu hususu açıklamak üzere âzami 10 daki
kayı geçmiyen gündem dışı söz istiyorum. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Koksal 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü) 

— Sayın senatörler, biliyorsunuz ki, En az ge
çim indirimi Kanunu 1 Ocak 1966 tarihinde yü
rürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği halde 
Maliye Bakanlığı tarafından bu kanunun tatbik 
edilmediği haberi gelmiştir. Bunun üzerine 
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5 Ocak günü Millet Meclisinde C. H. P. İstan
bul Milletvekili Sayın Reşit Ülker gündem 
dışı bir konuşma yapıyor ve Maliye Bakanına 
neden tatbik edilmediğini soruyor. Sayın Ma
liye Bakanı da o kürsüden Sayın Reşit Ülker'e 
cevap veriyor. Şimdi bu* cevabı okumakla mev
zua gireceğim. Aynen zabıtlardan okuyorum Sa
yın Maliye Bakanının cevabını. 

«Malûmunuz bulunduğu üzere Asgari ge
çim indirimine dair kanun tasarısının yürür
lük maddesi 1 Ocak 1966 olarak tesbit edil
miştir. (Orta sıralardan, kanun çıkmadı, ses
leri.)» Bu halen gündemimizde bulunan kanun
dan bahsediyor, devam ediyor. «Müsaade buyu
runuz, şüphesiz kanun henüz çıkmamıştır. Sena
tonun tatile girmesi dolayısiyle Muhterem He
yetinizden çıktığı şekilde Senatoya sevk edil
miştir. Ve yürürlük maddesi de bu tasarı ile 
1 Ocak 1966 olarak kalmıştır.» Yine gündemi
mizde bulunan kanun tasarısından bahsediyor. 
«Kısa bir zamanda Senatodan çıktığı takdirde 
tasarı ileride kanuniyet iktisabedecektir.» Şim
di okuyacaklarıma lütfen dikkat buyurunuz. 
«Şunu bilhassa belirtmek istiyorum ki, bu kısa 
zaman içinde, bilhassa tatbikat bordrolarında 
yeni bir ıslah uzun bir zaman alacağı için bir
çok güçlükleri karşımıza çıkaracaktır. Biz Yük
sek Senatoda bu kanunun müzakeresi bilhassa 
bu neticeyi göze alarak halen tatbikatına de
vam olunmasını, tatbikat istikametinde bir deği
şiklik yapılmamasını uygun bulduk.» 

Savın Mal'ye Bakanının özetle söylediği şu. 
«Bordrolarda ıslah yapmak uzun zaman yiye
cektir, binaenaleyh biz bu kanunun tatbikini 
uygun bulmadık.» Devam ediyor «Sayın Maliye 
Vekili», Yalnız şunu bilhassa belirtmek isterim, 
Senatoda yürürlük maddesini değiştirmek su-
r-rtivlo kanun çıktığı takdirde, yapılacak ufak 
bir kadro üzerindeki değişme ile gayet tabiîdir 
ki, kanun hükümleri yerine getirilecektir. Bu
rada demek istiyor ki, Senato kanun tasarısı
nın yürürlük maddesini Mart, Nisan veya Şu
bata atarsa, o zaman geçmiş günlerin tatbikatı 
için kadrolar çok ufak tadilâtla bu iş halle
dilebilir. O zaman tatbika koyacağız, diyor. Yu
karıda ıslahı çok zor diyor, şimdi kısacık ufa
cık bir tatbikat. Şimdi muhterem arkadaşla
rım, 6 Ocak günü ben de bu kürsüden bir ko
nuşma yaptım. Şimdi onu size okuyacağım. 

«Asgari geçim indirimi kanunu 1 Ocak 1966 ta
rihinde yürürlüğe girmiştir. Gelir Vergisine 
tabi bütün mükellefler bu kanundan faydalan
maktadır. Bu meyanda memurlarımız da isti
fade etmektedirler. Fakat memurlarımıza bu ay 
başında asgari geçim indirimi uygulanmadığı
nı haber almış bulunuyorum. Bu kanunun 
yürürlüğe konmasını geciktiren bir kanun he
nüz bulunmadığına göre asgari geçim indiri
minin tatbiki icabeder. Aksine tutum kanu
na aykırıdır. Bu konuda Hükümetin nazarı 
dikkatini çekerim.» Benim de söylediğim, haber 
aldığım, memurlara tatbik edilmemiştir. Yani, 
memurlar, bu Ocak ayında En az geçim indiri
mi Kanununun yürürlüğe girmesi dolayısiyle 
maaşlarını, geçen aya nazaran zamlı alacaklar-. 
di. Zamlı aldılar mı? diyorum. «Şimdi Sayın 
Maliye Bakanının bana verdiği cevabı okuya
lım, «aynı zamanda» Zannediyorum, Sayın Kok
sal belki de kendisine yanlış intikal eden bir 
bilgiye dayanarak huzurunuzda maruzatta bu
lundular. Öyle bir tatbikat yoktur.» Muhterem 
arkadaşlarım Devletin Maliye Bakanı Meclis 
kürsüsünde diyor ki, «Kanunu biz tatbik et
memeyi uygun bulduk, bordrolarda yapılan ısla
hat zaman yiyecekti, onun için biz böyle 
gördük ve uygun bulmadık.» Yine Devletin Ma
liye Bakanı bu kürsüden diyor ki, «Böyle bir 
tatbikat yok, Koksal yanlış beyana dayanı
yor», diyor. Ne kadar zaman içinde? 24 saat 
içinde. 24 saat içinde Devletin Maliye Bakanı 
Millet Meclisi kürsüsünde, mukaddes Millet 
Meclisi kürsüsünde, «Biz uygun bulduk» diyor, 
geliyor Senatoya yine mukaddes kürsüye 24 
saat sonra, «Hayır bizim haberimiz yoktur, 
böyle bir tatbikat yoktur, Koksal yanılıyor» di
yor. Devam ediyorum okumaya. Yine Maliye 
Bakanının zabıtlardaki ifadelerinden. 

«Bugün yürürlükteki yani bu kanunun 
1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girme
sinden dolayı 193 sayılı Kanun hükümlerinin 
tatbikine mâni olacak her hangi bir tebligat 
Bakanlığımca yapılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 
kürsüsünden biz uygun bulduk diyor. Geli
yor burada 24 saat sonra tebligat yapılma
mıştır, haberimiz yoktur böyle bir şeyden» di
yor. Ben anlamadım, devam ediyorum. «Bunu 
bilhassa belirtmek istiyorum» diyor, yani ifade
sini perçinliyor. «Sizin haberiniz yok» diyor. 
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Bilhassa belirtmek istiyor. Yukarıda da «Bil
hassa belirtmek isterim, biz uygun bulduk» di
yor. Kim diyen? Devletin Maliye Bakanı. Ne 
kadar zaman arayla? Yirmi dört saat arayla. 
Nerelerde?.. Türkiye Millet Meclisi kürsüsünde 
ve Senato kürsüsünde... Devam ediyorum oku
maya. 

«Esasen tatbikat müesseselerde yapılmakta
dır...» Oldu mu arkadaşlarım? 

Sayın arkadaşlarım, bir vücut çalımıyla kü
çüklere bir mesuliyet yüklemek. Hemen bir ça
lımla yirmi dört saat içinde bir vücut kıvırma 
ile küçüklere mesuliyet yüklemek. 

Şimdi son sözlerimi söylüyorum, Sayın Ba
kan 24 saat içinde konuşmalarında Millet Mec
lisi kürsüsünde 1 Ocak 1966 da yürürlüğe giren 
Asgari geçim indirimi Kanununu biz tâtbika 
koymadık, dediler, sorumluluğu üzerine alma ba
kımından iyi örnek verdiler, takdire şayandır. 
Senato kürsüsünde, bizim haberimiz yok, kanu
nu müesseseler tatbik etmektedir, buyurdular. 
Sayın Bakan bu sözleriyle de sorumluluğa ve 
sıkışınca mesuliyetin küçüklerin üzerine atılması 
gerektiğine dair misal verdiler. Can sıkıcıdır. 
teessüfe şayandır. 

Sayın Bakanın iki kürsüde 24 saatteki beyan
ları birbirini hiç tutmamaktadır. Dil kaypaklığı
na ve tezada nadide misal verdiler. Tehlikeli du
rum. 

Sözümü Sayın Başbakandan bir sorunun ce
vabını istemekle bitireceğim. Maliye Bakanının 
dil kaypaklığı, tezat, sorumluluk ve sorumsuz
luk unsurlariyle yaptığı kokteylde bu faktörle
rin dozajları nedir? Hürmetlerimle. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bakan söz istedi Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Benimki 

usul hakkında, takaddüm eder. 
BAŞKAN — Ne usulü efendim, bulunduğu

nuz yerden izah edin. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Gündem 

dışı söz vermemeniz iktiza ederken söz verdiniz.. 
Başkanlığın gündem dışı konuşmalardaki tutu
mu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı; daha evvel bu 
önergeyi okuttum ve siz de dinlediniz ve bundan 
sonra söz verdim. Bir itirazınız var idiyse öner
geyi dinlediğiniz zaman harekete geçmeniz ica-

bederdi. Onun için size söz veremiyeceğim, efen
dim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim; 
alışılmamış bir çığır açıyorsunuz, bu kürsü işgal 
ediliyor. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı; bir dakika anla
dım sizi. Ben mütalâamı söyledim. Tatmin olmu
yorsanız Tüzüğün 12 nci maddesi gereğince Baş
kandan sözlü veya yazılı soru sorabilirsiniz. De
min söylediğim sebeple, yoksa söz verirdim. 

Sayın Bakan konuşmak istiyor musunuz? 
MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz

mir Milletvekili) — Evet konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Yalnız Sayın Bakan, bir daki

kanızı rica edeyim. Bu gündem dışı konuşmalar
da müzakere açılmaz biliyorsunuz. Fakat Hükü
met... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sözlü soru 
haline getirdiniz usulü. Bu bakımdan söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika Ünaldı sizinle bitti 
efendim sözümüz. Müzakere açılamaz. Ancak 
tüzüğümüzün 59 ncu maddesinin ilk fıkrasına 
göre, «Başbakan veya tevkil edeceği bir bakan 
görüşmelerin başından sonuna kadar hazır bulu
nur ve icabında Hükümetin görüşünü bildirir.» 
Buna dayanarak söz veriyorum, müzakere açıl-
mıyacaktır. Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz
mir Milletvekili) — Muhterem Başkan muhte
rem senatörler. Sayın Köksal'm yakinen bildiğim 
centilmenliğiyle, daima münasebetlerinde dikkat 
ettiği ve hattâ konuşmalarında dikkat ettiği has
sasiyetiyle telif edemediğim konuşmasına karşı 
eseflerimi beyan etmek mecburiyeti karşısında 
kalıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinde 
Sayın Ülker'in konuşması münasebetiyle kendi
lerine cevaplarımı arz etmiştim. Biliyorsunuz, 
gündem dışı konuşmalar o anda karşısına çıkılır 
ve ekseriyetle, umumiyetle derinliğine, girmiyen 
bir tetkike dayanır malûmatımıza istinadeder ve 
kendilerini cevapsız bırakmamak için de bu ce
vabı vermeyi sorumluluklarım içinde telâkki ede
rim. 

Muhterem senatörler, Sayın Koksal bir sözlü 
soru vermiştir. Biraz sonra da tasvibinize maz-
har olduğu takdirde, bu asgari geçim indirimi
nin ertelemesine taallûk eden kanun tasarısı tet-
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kik ve müzakere edilecek ve tasvibinize sunula- ; 
çaktır. Burada bu mevzular üzerinde derinliğine \ 
ineceğiz ve teşmil bakımından 1 Ocak tarihine > 
teşmil bakımından öne sürülmüş olan bâzı müta
lâalara da cevaplarımızı serd edeceğiz. Bu iti- ; 
barla, ben aynı şekilde bir müzakere veyahutta 
bir cevaplama lâbirentin n içine kendimi atmak 
istemiyorum. Zaten prensiplerime aykırıdır. Yal
nız şunu söyliyeyim ki, bu kürsülerin kutsiyetini ; 
Sayın Koksal kadar, 37 senesini şu memleketin 1 
hizmetine vakfetmiş olan nâçiz arkadaşınız en : 
aşağı onun kadar takdir eder. Ve en aşağı onun 
kadar konuşmalarında bı; kürsülerin kudsiyetine 
itina göstermeyi vazife \ e sorumluluklarının en 
mukaddes safhasında tanır. • 

Dil kaypaklığı sorumluluk ve sorumsuzluk 
unsurları gibi birtakım tabirleri ise katiyen ken
disine yakıştıramadığımı bilhassa belirtmek iste
rim. Esasa mütaallik cevaplarımı da eğer biraz l 
sonra kabul ve tasvip buyurduğunuz takdirde = 
erteleme kanunu tasarısının görüşmeleri sırasın
da arz edeceğimi bildirir hepinizi hürmetlerimle 
selâmlarım. i 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bangu- i 
oğlu tutanak özeti üzerinde söz istiyorsunuz, özet 
üzerinde mi, tamamen tutanak üzerinde mi efen- : 
dim? 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Tuta
nak üzerinde. 

BAŞKAN — Farklı muamele yapmam lâzım
dır. Tutanak özeti üzerinde mi, tutanak üzerin
de mi, bu verdiğiniz takrirde tutanak özeti üze
rinde diyorsunuz. Onun işin birinde 115 nci mad
deyi diğerine 116 maddeyi tatbik etmemiz lâzım
dır. Onun için söz vermiyeceğim. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Bun
dan evvelki müzakerenin usulü hakkında söz söy-
liyeeeğim. 

BAŞKAN — Bundan evvelki müzakere usulü 
hangisi efendim? 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Bun
dan evvelki tutanağın mevzuu olan ımüzakere 
üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu, verdiğiniz 
takrir ona ait değil. Bunu aksettirmiyor. Bu ba
kımdan başka bir birleşimde istirham edeceğim, 
lütfen. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Başka 
şekilde aksettireyim. 

BAŞKAN — Sayın Banguoğlu, olmaz, isteği
niz bu. 

4. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Ana
yasa Mahkemesi ve Yüksele Hâkimler Kuruluna 
üye seçiminin intacı yolunda gerekli işlemin ya
pılması lüzumuna dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, zatıâliniz gün
demin düzenlenmesi hakkında söz istemişsiniz. 
Yalnız her halde uzun bir şey değil, yerinizden 
imkân var gibi geliyor bana. Yerinizden söyliye-
mez misiniz? Usul münakaşası açılırsa önerge is
terim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Hayır. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; Anayasanın 
vücut verdiği bir kurul olarak her şeyden evvel 
Anayasanın bize yüklediği vazifeleri öncelikle 
ele almak ve yerine getirmek de boynumuzun 
borcudur. Gündemler tanzim edilir, seneler 
geçer, hâlâ Anayasanın müesseselerinden olan 
Anayasa Mahkemesi üyeliği ile Yüksek Hâkim
ler Kurulu üyesi seçimi işini Senatonuz hallede-
memiştir. Evvelce fiilî vaziyetler olmuş, fakat 
bunlar bertaraf edilmiştir. Arkadaşların görüş
leri arasındaki aykırılığın tamamen ortadan 
kalkabileceği bir vasatın doğduğuna inanıyo
rum. O itibarla hiçbir mazerete gitmeksizin 
bütün vazifelerin başında Anayasanın bize tah
mil ettiği başvazifeyi yerine getirerek Yüksek 
Hâkimler Kuruluna seçilecek iki üye ile, on
dan daha önce Anayasa Mahkemesine seçilecek 
üyeyi Senatomuzun hemen seçmesini ve etraf
tan kulağımıza gelen bâzı nahoş sözleje artık 
bir son verilmesini Yüksek Heyetinizden istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın senatörler durumu bili
yor. Komisyondan bilhassa biz de rica ediyo
ruz. Hakikaten biran evvel gelmesi lâzımdır. 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Alioğlu Hayriye'den doğma 
1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'ın ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının önce
lik ve ivedilikle görüşülmesine dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Sözcüsü Ahmet Nusret Tu-
na'nın önergesi (Millet Meclisi 1/864; Cumhuri
yet Senatosu 1/597) (S. Sayısı : 715 e ek) 

BAŞKAN — Gündem dışı istekler bitti, gün
deme geçiyoruz efendim. Öncelik ve ivedilik 
önergeleri vardır. Daha evvel Sayın Ulusoy bir 
teklifte bulunmuşlar, kanunların daha önce gö
rüşülmesi diye. Bunu koymıyacağım çünkü ön
celik ve ivedilik takrirleri geldiği zaman otoma-
tikman bu sıra işliyecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut bulunan 715 e ek, S. Sa

yılı kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Sözcüsü 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

BAŞKAN — Efendim, bu gündemimizin be
şinci kısım B bölümü dördüncü sırasında yer 
alandır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan 
sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabi
bi ve eczacıların 224 ve 472 sayılı kanunlardan 
istifade ettirilmesine dair kanun teklifinin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine dair Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkanı Erdoğan Adalı'nın 
önergesi (Millet Meclisi 2/866; Cumhuriyet Se
natosu 2/182) (S. Sayısı : 713 e ek) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan sağ
lık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabibi 
ve eczacıların 224 ve 472 sayılı kanunlardan is
tifade ettirilmesine dair kanun teklifinin, müd
deti bitmek üzere olduğundan, öncelik ve ive-
düikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Erdoğan Adalı 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Aynı bölümün 7 nci sırasında 
yer almıştır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Gelir Yergisi Kanununun değişik 5 ve 
6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının diğer işlere takdimen, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair Maliye 
Bakam İhsan Gürsan'ın önergesi. (Millet Mecli
si 1/73; Cumhuriyet Senatosu 1/618) (S. Sayı
sı: 744) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin V-12 nci maddesinde bulunan 

«Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 
6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısının, öncelik ve ivedilik
le ve her işe takdimen görüşülmesini arz ede
rim. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

BAŞKAN — Aynı bölümün son 12 nci sıra
sında yer almıştır. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı. (Mil
let Meclisi 1/517; Cumhuriyet Senatosu 1/590) 
(S. Sayısı: 736) ile 

5. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve ola-^ 
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamım sağlıyan kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair İçişleri Komisyo
nu Başkanı Cahit Ortaçhn önergesi. (Millet Mec
lisi 1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. Sa
yısı: 677 ye ek) 

BAŞKAN — Bunlara ait önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 736 ve 677 ye ek sıra sayılı 
kanun tasarılarının görüşme müddeti dolmak 
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üzere bulunduğundan mezkûr kanunların ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Bursa 

Cahit Ortaç 

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

6. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesine dair Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı Erdoğan Adalının önergesi. 
(Millet Meclisi 1/375; Cumhuriyet Senatosu 
1/556) (S. Sayısı: 739) 

BAŞKAN — Bir tane daha önerge gelmiş
t ir ; İmar ve İskân Bakanlığının kuruluş ve gö
revleri hakkında. Yalnız raporda zaten önce
lik ve ivedilik vardır. Binaenaleyh onu hesaba 
katarak bu önergeyi oya koymıyacağım. 

1. — Gelir Yergisi Kanununun değişik 5 ve 
6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları. (Millet Meclisi 1/73; Cumhuriyet Se
natosu 1/618) (S. Sayısı: 744) (1) 

BAŞKAN — Tasarının gerekçesinin okun-
, masını oylarınıza sunuyorum. İstiyenler... İste-

miyenler... Kabul olunmadı. 
Maddelerin bütününün okunmasını istiyen

ler... İstemiycnler... Kabul olunmadı. Tümü üze
rinde söz istiyen?.. Sayın Koksal, grup adına. 
Sayın Bahadırlı, şahısları adlna. 

Buyurun Sayın Koksal. 
Komisyon Başkanı Sayın Adalı, bakınız, bir 

değişiklik teklifi var. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Bu kanun tasa

rısının başlığının şöyle değişmesi lâzımdır; Ge-

(1) 744 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 

Sayın senatörler; kabul ettiğiniz öncelik ve 
ivediliklere göre gündemin son bölümündeki 
bu teklif ve tasarılar diğer görüşmelerin önü
ne alındı. Yalnız bunlardan 4 ncü sıra numara
sında olan, bir af teklifinin süresi yarın bit
mek üzeredir. 7 nci sıra numarasında olan 440 
sayılı Kanuna tabi eczacı, doktor ve diğer kim
selerin ödenek alması hakkındaki kanun tekli
fi ayın 15 inde bitmek üzeredir. Vergi ertele
mesi 17 sinde bitmektedir. Bunları hesaba ka
tarak öncelik ve ivedilik için karar aldığınız 
tasarıları şöyle sıralıyorum ve oylarınıza sunu
yorum. Gündemin 4 ncü sırasında yer alan bir 
teklifi bir, fakat 12 sıra numarasmdakindc tak-
dimen kaydı vardır. Binaenaleyh o önceliği ala
caktır. 12 sıra numarasmdaki bir, dört sıra nu
marasmdaki iki, yedi sıra numarasmdaki üç, se
kiz sıra numarasmdaki dört, iki sıra numara
smdaki beş, üç sıra numarasmdaki altı olmak 
üzere sıra değişimini ki, Tüzüğümüzün 44 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre sıra değişimi 
heyete aittir, oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu sı
raya göre başlıyoruz. 

lir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6 ncı mad
deleri yerine, Gelir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve G ncı maddeleri olması lâzımdır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efendim, 
elimizdeki metinde değişik geçici yazılıdır. Her 
halde bir kısmında yanlış basılmış olacak. Aslı 
öyledir. 

BAŞKAN — Bir hata olmuştur. Baskı hata
sıdır. Şöyle düzeltiyorum; Gelir Vergisi Kanu
nunun değişik geçici kelimesi ilâve edilecek, 
unutulmuştur. Sonra devam ediyor, 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
senatörler, konuşulmasına başladığımız kanun 
tasarısı üzerinde sizleri uzun bir şekilde konuş
maktan kurtarmak için ilk evvelâ söz almış bu
lunuyorum. İcabederse tekrar söz alacağım. 

Muhterem senatörler, şu, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunudur. Bu, 202 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununu değiştiren kanundur. Bu da bu ka
nunun geçici maddesinin iki yıl uzatılmasına 
dair kanundur. 

6 . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, 193 sayılı 
Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri en az geçim 
indirimi hadlerini bildirmektedir. 202 sayılı 
Kanun ki, bunu değiştiren bu maddeler 31 ve 32 
nci maddeleri de değiştirmiştir. Misal vereyim, 
burada 193 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde 
bir mükellef için misal vereyim, Gelir Vergisine 
tabi bir mükellefin 1 800 lirası Gelir Vergisine 
tabi değildir. Nerede? 193 sayılı Kanunun 31 
nci maddesinde. Bunu değiştiren 202 sayılı Ka
nunun geçici 5 nci maddesinin «B» fıkrasında 
bir mükellefin burada geçim indirimi için had, 
1 800 olduğu halde burada 1 080 dir. Şu halde 
bunun tatbiki bırakılmış, 1 800 den 1 080 ne in
dirilmiştir. Şu halde birbuçuk, iki seneden beri 
bu Gelir Vergisine tabi bir mükellefin 1 080 li
rasından vergi alınmıyor. Bu 202 sayılı Kanu
nun, yani 193 sayılı Kanunu değiştiren 202 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin (B) ve (C) fık
ralarında bu zikredilmişti. Fakat şöyle bir fıkra 
olarak da; 

«1 Ocak 1966 tarihinden itibaren elde edilecek 
kazanç ve iratlar ile aynı tarihten itibaren elde 

- edilecek ücretler ve 1960 ve mütaakıp bütçe 
yılları götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde 
bu kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı 
esaslarda en az geçim indirimi hadleri uygula
nır.» denmektedir. 

Şimdi bakınız arkadaşlar, lütfen dikkat bu
yurun. Bu kanunu değiştiren bu kanun bura
daki hadleri daha aşağıya indiriyor .Burada de
niyor ki, 1 Ocak 1966 tarihinde bu geçici fıkra
lar kalkar. Bugün ayın kaçı? 11 i. 11 günden 
beri bu fıkralar yoktur. Öldü arkadaşlar, öldü. 
Nerede? Koridorlardan, komisyonlardan gelin
ceye kadar. 28 Aralık tarihinde Mecliste konu
şulmuş. 1,5 gün içerisinde Senatoya, Senatodan 
komisyonlara gelecek, Senatoda görüşülecek ve 
kanun kabul edilecek. Ölmüştür, ölmüş. Şimdi 
bu ölü maddeler üzerindeyiz. Ölü fıkralar üze
rindeyiz. Ne kalmış orta yerde? Diyor ki, 193 
sayılı Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri 1 Ocak 
1966 dan itibaren uygulanır. O halde meriyette 
olan bu. 193 sayılı Kanunun 31 ve 32 nci mad
deleri bu var mı, yok mu? Yok böyle bir şey. 
Bu öldü, herkes bunu sildi, çıktı, gitti. Gelelim 
yeni kanuna. Yeni kanun ölünün üstüne kanun 
yapıyor. Baştan aşağı kanun bu (B), (C) fık
ralarına istinadederek burada gösterilen hadleri 

bir sene, iki sene daha ertelemeye matuf. Hal
buki bu kanun yok, ölmüş. Ama mirası var. Ne
rede? 202 sayılı Kanunda değil, 193 sayılı Ka
nunda. 

Buna göre kanun hazırlanması gerek. Hal
buki, bu baştan aşağı, 202 sayılı Kanunun ölmüş 
maddelerine istinadediyor. Şimdi konuşacağız. 
Ölmüşü nasıl diriltelim? Bitmiş, nereye geçmiş 
mirası? 193 sayılı Kanunun 31 ve 32 nci madde
lerine. 31 ve 32 nci maddeler hayatta. Bu şimdi 
hayatta, mirası bu. O halde, kanunun bu mirasa 
uygun olarak yapılması lâzımdır. Halbuki bu 
kanun, kalkmış olan, ölmüş olan, ortada yok 
olan, bitmiş olan bir kanuna istinadediyor. Bu
rada okunurken diyeceksiniz ki, «5 nci geçici 
maddenin 1 nci fıkrası» şöyle değiştirilmiştir. 
Var mı? Yok ki, böyle bir şey. Derseniz ki, ba
na, «Gelir Vergisinin 31 ve 32 nci maddeleri 
şöyle değiştirilmişti». Evet doğru. Ama bu da 
ona ait değil? Ölüleri mi dirilteceğiz biz bura
da? 

Şu halde, bu kanun tasarısının reddi ieabe-
der. Derler ki, belki komisyon şimdi, «Bizim ko
misyon 6 Ocakta diriltmiş bunu.» Diriltemez. 
6 Ocakta diriltmiş bunu, nasıl diriltmiş bilmem. 
Yürürlükten 5 gün olmuş geceli. 31 ve 32 nci 
maddelere intikal etmiş miras, diriltmiş. Şimdi, 
Comisyon der ki, belki «Bunu geri alalım, biz 
düzeltelim» Düzeltemezsiniz. Çünkü istinadede-
ceğiniz yer 202 sayılı Kanun değil. 193 sayılı 
Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri. Yeni kanun, 
kanun prosedürü ister. O da Meclisten gelir. 
Derler ki, Meclise iade edelim. Onlar da yanlış
lığı görsün, Hükümete iade etsinler. Hükümette 
bunu alsın, tekrar hazırlasın, getirsin. Olabilir, 
ama Meclis bunu konuştuğu zaman iki günlük 
daha canı varmış. E, ne yapalım. Oradan çık
mış, birbuçuk gün kalmış, oradan çıkmış, kori
dorda geçmiş, komisyona gelmiş, 1 Ocak günü 
de ölmüş. Ölmüş artık. Müsaade ederseniz bunu 
reddedelim, reddine dair verdiğim takririmin 

. tasvip göreceğini tahmin ediyorum. Çünkü bü
yük bir hataya düşüyoruz. Konuştuğumuz ka
nunun, 202 sayılı Kanunun geçici 5 nci madde
sindeki (B), (C) fıkraları yok. Miras 31 nei 
maddede. Eğer Hükümet 31 nci maddede mirası 
istiyorsa, ki biz taraftar değiliz, mirası bütün 
gelir mükelleflerine, bu meyanda memurlara, 
işçilere, esnafa köylüye, dar gelirlilere intikal 
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ediyor .Biz bu mirasın onlarda kalmasını istiyo
ruz. Ama Hükümet bunu almak istiyorsa bu 
mirastan yeniden bir kanun hazırlasın, gelsin 
konuşalım. Hürmetlerimle takririmi veriyorum. 

ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Grup : 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özkaya, komisyon izahat . 
vermek istiyor. Sıra onun buyurun Sayın Gümüş-
oğlu. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem üye arkadaşlarım, yük
sek malûmunuz olduğu veçhile Gelir Vergisi Ka- -
nunumuz geçim için muayyen bir miktarı ver
giden muaf tutmuştur. Bu, memleketimizde maa
lesef küçük bir rakamdır. Şu halde gerek memur
lar, işçiler, tacir ve vergi mükelleflerinin mu- ; 
ayyen, olan kazançları vergiden istisna tutul
muştur. 

Bir de, bu kanun, görüşülmekte olan kanun 
tasarısı ile güdülen maksat da kazanılan vergi- I 
den götürü olarak masrafı yani net kazancı tes- I 
bit etmek için götürü gider kısmının muayyen 
kısmının indirilmesini temin etmektedir, Gelir \ 
Vergisi Kanunu. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Koksal \ 
beyin işaret ettiği gibi, 193 sayılı Kanundan son
ra kabul edilen 202 sayılı Kanunda bu asgari ge
çim indirimi ile götürü vergi indirimi kademeli I 
olarak muayyen senelerde nisbeti yükseltmek su
retiyle daha az vergi almayı istihdaf eden \ 
bir kanun vaz'edilmiştir. Fakat 27 . 12 . 1963 ; 
tarih 365 sayılı Kanunla bütçedeki büyük \ 
açıklık, yani asgari geçim indiriminin da
da yukarı rakama ulaşması sebebiyle 400 
milyonu bulan bir hasılat açığı orta
ya çıkaracağı için bu kanunun uygulanması, ha
tırlarsınız o tarihte ertelenmiş bulunmakta idi. 
Yalnız bu 193 sayılı Kanunun muaddel geçici 
maddesinin son fıkrası şöyle bir bir hüküm ihtiva 
etmektedir. Sene içinde durum imkân verdiği 
takdirde yani vergi hasılatında bir gelişme mev-
cudolduğu takdirde, kazanç ve irat nev'ilerine 
göre bu indirimin uygulanacağını, yani kanun 
bir ertelemeyi temin ettiği halde senesi içinde 
Hükümet imkân bulduğu takdirde bu indirimi te
min edeceğini hükme bağlamaktadır. 

Şimdi Sayın Köksal'm, işaret buyurduğu hak
lı bir nokta vardır. Kanun 1 . 1 . 19-66 gününde 

yürürlükten kalkmıştır. Yürürlükten kalkmış 
olan bir kanunun değişikliği, tadili, ertelenmesi 
bahse konu olamaz elbette. Yalnız muhterem 
arkadaşlarım, bu hususun ıslahı mümkündür. As
lında 193 sayılı Kanunun geçici 5 ve 6 ncı mad
delerinin uygulanmasının ertelenmesidir. Bahis 
konusu budur. Ve bugün yürürlükten 1 . 1 . 1966 
da. kalkan kanun bu erteleme konusudur. Yani 
aslı mevcuttur. Eğer tâbirlerde teknik bakım
dan bir zühul mevcutsa bunu komisyonumuz ge
ri almaya, tetkik etmiye ve bu tasarıyı yine 193 
sayılı Kanunun muvakkat 5 ve 6 ncı maddeleri
nin ertelenmesini gerektiren bir tasarı halinde 
yüksek huzurlarınıza getirmek mümkündür. Bu 
itibarla komisyon olarak geri alalım ve bunu yük
sek huzurunuza bu şekilde getirelim. Mamafih 
şunu da Maliye Vekili haklı olarak ısrar eder, 
Heyeti Umumiye elbette komisyon Heyeti Umu-
miyeye izafetle vazife görür. Bunda da bu tadil 
ve ıslah şekli mümkündür, ama bunu biz kısa 
bir müddet içinde Maliye Vekili müsaade eder
se, getirmek imkânımız vardır; arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayam Bakan. 
MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Şahsınız adına mı, grup adına 

mı? 
MEHMET HAZER (Kars) — Şahsım adı

na. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
MALlYES BAKANI İHSAN GÜRKAN (iz

mir Milletvekili) — Muhterem senatörler, ne Sa
yın Köksal'm ileri sürdüğü gibi, ne de sayın Ko
misyon sözcüsünün benimsediği gibi kanaatimiz
ce ortada ne düzeltilecek bir mevzu, ne de ölü 
olan bir hükmün diriltilmesi meselesi yoktur. Sa
dece kanaatimizi, bu kanunu anlayışımızı ifade 
etmek bakımından söylüyorum. Gerek Köksal'm, 
gerekse bu hususta konuşacakların fikirlerinin 
bizce muhterem olduklarını belirtmek isterim. 

Sayın Koksal, ölmüş hükümler üzerine ka
nunun bina edilmek istendiğini zannediyorum, 
söylediler. Bu kanaatlerine şu noktadan iştirak 
etmiyoruz. Bu tasarının hazırlanması ve Millet 
Meclisinde müzakeresi yapılırken ne önümüzde, 
Hükümetin önünde hükümleri ölmüş olan bir ka
nun tasarısı, ne de her hangi bir vaziyette bizi 
bu şekilde çalışmaktan ve müzakereden alıkoya
cak kanuni bir zaruret ve bir mesnet mevcut de-
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ğildi. Ne yapmamız lâzım gelebilirdi? 193 sayı
lı Kanunun geçici 5 ve 6 neı maddeleri 202 sa
yılı Kanunla muayyen zaruretlere istinaden da
ha evvelki hükümetler tarafından bu erteleme 
teklif edilmiş, Millet Meclisinde ve Yüce Sena
toda münakaşa edilerek 202 sayılı Kanunda ted
vin edilmişti. Biz de aynı zaruretlerle veya mu
ayyen mülâhazalara istinaden bu kanunun hü
kümleri meriyken, Hükümet tarafından bu ta
sarı hazırlanmış. Millet Meclisinde, encümenler
de müzakere mevzuu yapılmış; Millet Meclisin
deki müzakeresi cereyan etmiş ve bence teşriî 
fonksiyonun ifası bakımından ortada bir inkıta 
da bahis mevzuu değildir. Ne olmuş? Bu sıra
da Yüce Senato tatile girmiş ve bu tatil dolayı-
siyle de 202 sayılı Kanun hükümleri 1 Ocak ta
rihinden itibaren ortadan kalkmış gözükmekte 
ve 193 sayılı kanun hükümlerine göre de mua
mele yapılması gerekmektedir, tatbikatta. An
cak bu iddia edilebilir. Kaldı ki, şu kanaatin ve 
şu mülâhazanın üzerinde esaslı surette durmak 
lâzım kanaatimce. Bir tasarı hazırlanmıştır. 202 
sayılı Kanunun 193 savdı Kanunun geçici 5 ve 6 
ncı maddelerinin hükümlerini değiştiren hüküm
lerinin 1 . 1 . 1966 tarihinden itibaren m er'i ol
ması - Hükümetin teklifinde bir sene, Millet 
Meclisinin tesvibînde iki sene - teklif edilmiştir. 
Bunda yenibaştan bu tasarının gözden geçirilme
sini ve 202 savılı Kanunun 1 .1 .1966 tarihinden 
itibaren hükümleri mer'i olmadığına göre bunun 
üzerinde görüsülmiyecek iddiası zannediyorum 
ki, ne kanun anlayışı ile. ne de her hangi bir şe
kilde bu mevzudaki mülâhazalarla kabili telif de
ğildir. Bu hususta Yüce Senatonun esaslı su
rette durmasını istirham ederim. 

B^Kt GÜZEY (Bursa) — Söz. istiyorum. 
BAŞKAN — Savın Güzey, şahsınız adına mı, 

grup adına mı konuşmak istiyorsunuz. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Grup adına söz istiyenlerden 

Sayın Şükran özkaya sıra sizdedir, buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Usul müzake

resi açalım. Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Usul meselesi yapmamız için 

bir teklifte bulunmanız lâzım Sayın Hazer. Der
hal usul meselesine intikal ettirebiliriz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade edin 
usul hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Usule uygun devam ediyoruz 

Sayın Hazer. Ancak dediğim şekilde müzakere
nin tarzı değişebilir. Buyurun Sayın Özkaya. 

MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA MEHMET 
ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Sayın senatörler; müzakeresine başladığı
mız kanun Millî Birlik Komitesi tarafından çı
karılan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun as
gari geçim indirimi haddiyle ilgili maddesinin 
uygulanışının iki yıl daha ertelenmesine ait 
bulunmaktadır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda asgari 
geçim indirimi tesbit edilirken, yalnız malî yön 
değil, bilhassa dar gelirli vatandaşın ağır vergi 
yükünü kısmen olsun hafifletebilecek ve insan
ca yaşamasını sağlıyacak ekonomik ve sosyal 
faktörler de göz önünde tutulmuş ve uygulan
masını da kanunun çıkış tarihiyle bağlamayıp 
geçici madde ile düzenlemişti. 

Geçici madde ile tatbikatını gelecek yıllara 
bırakmasmdaki gerekçe ise şöyle idi: 

Geri kalmış ülkelerde, yatırımların gerçek
leşmesi için gelire olan ihtiyaç fazlalığını temin 
etmede asgari geçim indiriminin tesiri büyük
tür. 

îşte, 193 sayılı Kanun, gelecek hükümetlere 
elastikiyet sağlıyabilmesi ve gelir artırıcı ted
birleri kendi görüş ve prensibine göre alabil
mesi için kaibul edilmiştir. 

Aynı zamanda bu kanun, vergi reformuna 
imkân vererek, malî sıkıntıya düşmeden, asgari 
geçim indiriminde, hükümetlerin güçlüklerini 
önlemek gayesini gütmektedir. 

Bu arada kaydetmek isteriz ki, 193 sayılı 
Kanunun uveulamasından bugüne kadar, koa
lisyon hiiilHîmetİPri verpi reformunu sağlıvama-
nıış, özellikle son bütçede politik maksatla gider 
artırıcı her türlü hareketten de kaçınılma yo
lu seçilmemiştir. 

Bu suretle, asffari geçim indiriminde rol oy-
mvan sosyal ve ekonomik faktörlere önem ve
rilmeden. P"e-nis vatandaş kütlesini üo-'ı'lenfMren 
dar gelirli bütçeleri büyük ölçüde etkiliven Er
teleme Kanununu sadece, malî falktörü nazarı 
dikkate alarak, bütçedeki acıgı kanama gaye
siyle huzurumuza gelmiş bulunımaktadır. 

Bu kanunun hazırlanmasında güdülen gaye
nin gerçek anlamını dile getirmek bız '̂m Göre
vimiz oldnonı kadar. Hükümetin sorumlnbı^u 
altında olan bu konulara deoinmenin. gelecek 
hükümetlere de ışık tutacağı kanısındayız. 
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Değerli arkadaşlarım, 
Vatandaş oyunu almak mecburiyetinde olan 

partiler için, vergi koymanın ve bunu kütleye 
benimsetmenin güçlük arz ettiği ve hattâ ikti
darları yıprattığı bir gerçektir. Ancak, muha
lefetlerin gösterdiği anlayış oranında, bir iler
leme kaydetmek mümkündür. 

Geride bıraktığımız dört yıl içinde muhale
fetlerin bu konuda olumlu saydamı yan davra
nışları ve iktidarların ürkek tutumları plânın 
emrettiği gelirin tamamen gerçekleşmemesi ile 
sonuçlanmıştır. 

Bu dönemde hükümetler, vergi kanunların
da daima çekimser hareket etmeye mecbur kal
mış, muhalefet ise, belki de politikası icabı, 
karşı koyma yolunu seçmiştir. 

Özellikle, son seçim öncesi hazırlanan ve Hü
kümet tarafından plâna uydurulmaya çalışan 
bütçe, Mecliste 1 milyara yakın zamma uğra
mıştır. 

Bu suretle, arzu edilmiyen, plâna aykırı bu 
tutum ve seçmene taviz politikasının bir neti
cesi olarak yapılan gider artırıcı te'klifler. 
1965 bütçesinin tatbikatının son günlerinde Hü
kümeti % 15 tasarrufa mecbur bırakmıştır. 

Burada, bir çelişmeye işaret etmek isteriz. 
Bugünkü iktidar, muhalefette erteleme ve ver
gi kanunlarının aleyhinde bir politika izlemek
teydi. 

Kısa bir süre içinde Erteleme Kanununu 
huzurunuza getiren Hükümetin eski politikası
nı birdenbire değiştiren tutumunu anlamanın 
güç olduğunu da ifade etmek isterim. 

İktidarda ayrı, muhalefette ayrı politika iz
lemenin, parti menfaati için getireceği kârın ya
nında, millî menfaatlere getireceği zararı he
saplamak gerektiği kanısını taşıyoruz. 

Biz, öteden beri, sosyal adaleti temin edecek 
gelir artırıcı, memleket realitelerine uygun her 
türlü vergi kanununu getiren iktidarla berabe
riz. Yoksul ve dar gelirli vatandaşı ilgilendi
ren ve sosyal adaleti zedeliyen tedbirlerin ise 
gayesi ne olursa olsun karşısındayız;. 

Asgari geçim indirimini erteliyen kanunlar, 
açık reiimin birer kapalı Vergi Kanunudur. 

Bundan evvelki, erteleme kanunlarının gö
rüşülmesinde, yanılmıyorsam o zamanın mu
halefet sözcüsü ve bugün Maliye Ba'kanı olan 
Sayın İhsan Gürsan, bu kanunu geniş ve yoksul 

halk kütlelerine hitabeden bir kanun olduğun
dan bahisle sosyal adalete aykırı olduğunu be
lirtmişti. 

Bugün sorumluluk mevkiinde olan Sayın 
Bakanın komisyondaki görüşmelerde, gelir ar
tırıcı yeni vergi reformu kanunlarını getirece
ğini vadetmesini bir taahhüt kabul ediyoruz. 

Ancak, gelir artırıcı kanunları biran evvel 
getirmesini ve Erteleme Kanununu da mevcut 
Hükümet yetkisine dayanarak kısa zamanda 
ertelemenin kaldırılmasını ümidetmeJk isteriz. 

1061 senesinde ihtiyaç duyulan asgari geçim 
indirimi, o günkü, asgari geçim indeks fiyatla
rına göre yapılan asgari bir takdir olduğu aşi
kârdır. 

Bugün ise, 1065 yılında hayat çok pahalan
mış ve enflâsyon kapımıza dayanmıştır. Bu du
rumda kanunu erteleme değil, asgari geçim in
dirimini yükseltmek gerekir. 

Memleketimizin büyük çoğunluğunu teşkil 
eden dar gelirli vatandaşlar asgari geçim in
dekslerinin altında bir hayat düzeni içindedir
ler. 

Yapılan her ertelemenin, mevcut geçim sı
kıntısını biraz daha artırdığı bir gerçektir. 

Hükümet, programında vergi zammı getir
meyeceğini, fakat, sosyal adaleti temin edece
ğini belirtmiştir. 

Sayın Maliye Bakanının komisyonda söyle
diği vergi reformlarını getirme va'dîni bir te
minat kabul ettiğimiz için; bir taraftan fiyat-
lar alabildiğine yükselip enflâsyona giderken, 
diğer taraftan halka kapalı vergi koyan ka
nunları getiren b'r iVt.îdarm sn^val adaleti na
sıl temin edeceği sualini şimdilik sormak iste
miyoruz. 

Yalnız, bütçe açığını kapamak bakımından 
yapılan erteleme, sosyal adaleti gerçekleştir
mesinin bir yolu olan vergi reformu ile çelişir 
ve Anayasanın 41 nci maddesinin ruhuna ay
kırı tutum gösterir. 

Bu durumun, plânın tatbikatmda göstere
ceği güçlükler de ayrı bir problem olarak kar
şımıza çıkmaktadır. 

Hükümet programında vadedilen foTrıüMer
le çelişme halinde bulunan Erteleme Kanunu
nun gelecek günlerde, daha büyük güçlüklere 
gedik açmamasını ve Hükümet programının da
ha başka sürprizlerle etkilenmemesini diler, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Sentörler, daha sırada 
grup veya şahıs adına konuşacaklar vardır. Fakat 
mesele bir usûl meselesi haline intikal etmiştir. 
Usûl meselesini çözmeden esasa geçmeye imkân 
yoktur. Tüzüğümüz de bunu istemektedir. Bu ba 
kundan sayın Hazer'in de usul üzerine bir teklifi 
vardır. Usul meselesi hakkındaki önergesini oku
tacağım ve açıklanması için söz vereceğim. Daha 
sonra usul maddesini tatbik edeceğim. Buna göre 
mesele meydana çıkacaktır. 

Şimdi, bir şey öğrenmek istiyorum: Sayın Ada 
lı, komisyonunuz tasarıyı geri istedi mi? Bu tam 
olarak belirmedi. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Çünkü biraz evvel burada ko
nuşan Gümüşoğlu öyle bir beyanda bulundu da. 

Şimdi, önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Yürürlükten kalkmış bir kanun veya madde

leri üzerinde değişiklik yapılamıyacağmdan, 
Plân Bütçe Komisyonu da tasarıyı geri istedi
ğinden usul bakımından bu tasarı üzerinde konuş
ma yapılamaz. Usul hakkında söz rica ediyo
rum. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Sayın Hazer, komisyona sor
dum geri istemeidğini ifade ettiler önergenizdeki 
o kısmın çıkarılması lâzımdır. 

MEHMET HAZER (Kars) — Çıkarılması 
diye bir şey yoktur, izah edeyim. 

BAŞKAN — Önergenizde komisyonun iste
diğinden bahsediyorsunuz komisyondan sordum 
istemediğini ifade ettiler, binaenaleyh önergeni
zin o kısmının tashih edilmesi lâzımdır. Buyurun 
izah edin. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; meselenin esasını ayrıca görüşeceğiz 
Esası hakkındaki noktai nazarımı mahfuz tutu
yorum. Kanun yapmanın bir usulü, bir tekniği 
vardır. Yüksek Heyetinizce de malûm bulundu
ğu üzere, 193 sayılı Kanunun geçici 5 nci fıkra
sındaki hükümler 202 sayılı Kanunun yine geçici 
maddeleriyle iki sene ertelenmiş bulunmaktadır. 
Bu iki senenin son günü 1 . 1 . 1966 dır. Hükü
met bu kanunu hazırlamakta haklı idi. Meclis 
haklıdır. Bu kanun meriyette bulunduğu zaman 

bunu tetkik etmiştir. Hattâ bizim komisyon da 
belki o güne kadar tetkik etmiştir. O ana'kadar-
ki muamelelerde tamamiyle hukukî mecrada yü
rümüş sayılır. Ama, 1 . 1 . 1966 dan beri o 
maddeler yürürlükte değildir. Kanun değildir. 
Sayın Koksal'm da ifade ettikleri gibi ölmüş 
maddelerdir.' Ölmüş maddeler üzerinde tadilât 
-apmak, değişiklik yapmak suretiyle ihya müm-

Y.in olmıyacağmdan ve kanunlar bir taraftan 
Anayasa murakabesine tabi bulunduğundan iler-
le hak sahipleri bu arz ettiğim noktadan itiraz
la bulunabilirler. Bu itibarla Hükümet de, Ko
misyon da bunda ısrar etmemelidir. Tashihi ko
lay ve kısa müddet içinde mümkündür. Komis
yon bu esas dâhilinde tasarıyı geri alıp tashih 
ederek huzurunuza getirebilir. Nitekim Komis
yonun Sayın Sözcüsü biraz evvel bu noktayı Yük
sek Huzurunuzda ifade etmişlerdi. Binaenaleyh 
Komisyonun da kabul ederek, Komisyon Başkanı 
başka türlü düşünse de, Hükümet de başka tür
lü düşünse de, kolayca halli mümkündür. Usul 
meselesi tamamlanmadan esasa geçmekte hem fay
da yoktur, hem de şimdiye kadar tatbik edile-
gelen usullere, formüllere aykırıdır. Bu itibarla 
Hükümetten de Komisyondan da rica ediyorum, 
geri alsınlar bu kanunu, 202 numaralı Kanunun 
şu maddesinin filân fıkralarını değiştiren kanun 
değil, 193 sayılı Kanunun filân filân maddele
rini değiştiren kanun şekline ifrağ ederek getir
sinler, biz de huzuru kalble bu kanun hakkındaki 
noktai nazarımızı söyliyelim. Yoksa muhayyel, 
mahfuz bir madde üzerinde tadilât yapılamaz 
onun ertelenmesi mevzuubahsolamaz. Aslında yok
tur ki, erteleme mevzuubahsolsun. Bu itibarla, 
bu noktadan tasarının komisyona iadesini arz ve 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Usul önergesi hakkında lehte 
bir üye söz istedi, o da Sayın Koksal'dır. Aleyh
te Sayın Yurdakul, Sayın Güzey'den evvel söz 
istedi. Bunu tesbi etmiş bulunduk. Tüzüğümü
ze göre evvelâ lehte söz istiyen konuşur. Sonra 
aleyhte size söz vereceğim. Sayın üyeler, Tüzü
ğümüze göre, konuşma zamanı 10 ar dakikayı geç-
miyecektir. 

Buyurun Sayın Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, Sayın Maliye Bakanını dik-
katle dinledim. Bir - iki tarizine cevap vermj-
yeceğim. 
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Muhterem arkadaşlarım, ben. demin uzun 
konuşmamak için kısa kestim, misal verme
dim. Bir misal vereceğim. O da şudur. Meselâ 
değiştireceğimiz, konuştuğumuz kanun tasarı
sının 1 nci maddesi, «31 . 12 . 1960 gün ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 202 sayılı Ka
nunun geçici 5 nci maddesinin.» 13u geçici 5 nci 
madde yani 63 ncü maddenin geçici 5 nci mad
desini buluyorum: Bu geçici 5 nci madde (A), 
(B), (C) fıkralarından müteşekkil. Diyor ki, 
«Geçici 5 nci madedsinin (b) ve (c) bendleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» (a) bendi 
kalıyor, (b) ve (c) bendleri. Yok ki böyle bir 
bend. 1 Ocak 1966 da gitti. Şimdi olmıyanı ben 
geldiği zaman komisyondan soracağım, beyler 
bu bend nerede? Burası bomboştur, dümdüz
dür. Yani şu maddeleri ihya edecek, tekrar can
landıracak bir kanun tasarısı getirilebilir. Son
ra şu kanunu alıyoruz, aşağı doğru okuyoruz, 
meselâ diyor ki, «(b) bendindeki miktarlar ay
nen uygulanır» (b) bendi yoktur, (c) bendi 
yoktur, neresini uygulıyacak, neyi uygulıyaca-
ğız? Hayatta olan 1 Ocaktan itibaren mer'i 
olan 193 sayılı Kanunun 31 ve 32 nci maddele
ri. O halde kanun ona istinadetmelidir. Deme
li ki, 193 sayılı Kanunun 31 ve 32 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir veyahut 
202 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesinin (b) 
ve (c) bendleri yeniden eklenmiştir. Düz bura
sı, yok. Burası'yazı (yeniden eklenmesidir) de
mesi lâzımdır. Onun için zannediyorum Sayın 
Komisyon da taraftardır. Büyük bir hataya dü
şüyoruz. Bunun Mehmet Hazer Beyin buyurdu
ğu gibi muamelesi çabuk sürer. Meclis de ölü 
değildir, ama 29 Aralıkta Senato Başkanlığına 
geliyor kanun, 30 Aralıkta Komisyon ve Sena
to hemen bir saat içerisinde Senato toplanacak 
bir kanun çıkaracak. Olmaz böyle şey arkadaş
lar. Meclis de biraz bunlara itina etsin. İvedi
likle, acele ile kanunlar gelip gidiyor, onun için 
yapılan bu hata belki Meclisten 1,5 gün içinde 
çıkarabilirdiniz. Burası otamatik makina değil 
ki. Onun için nitekim Komisyonumuz haklı olarak 
yılbaşı tatilinden sonra, 6 Ocakta erken olarak 
toplanmış. Ve bu Kanunu hu şekilde kabul et
miştir. Ama^ istirham ediyorum. Meclis bir hata 
yaptı diye veyahutta onların ki hatâ değil. Hat
tâ şu: Bize çok kısa bir zamn vermesi. Bu 15 -
20 gün evvel bize gelirdi. Meclisten bize de ge

lirdi, konuşur, konuşur 31 Aralık günü saat 11 i 
55 geçe çıkartsak yine makbuldü. Ama şimdi bu-

İ rası dümdüz, (b) ve (c) fıkralarını değiştiriyo
ruz, diyorsunuz. Neyi değiştiriyorsunuz beyler? 

• Burada bir sürü rakamlar var, o rakamlar yok. 
; O rakamlar demin arz ettiğim 193 sayılı Kanuna 

miras olarak geçmiştir, bunların tatbikatı ta-
• kır, takır görülecektir. Biz bu tatbikatın tabiî 
\ üzerinde duracağız. Nasıl olur beyler? Bir ha-
\ taya düşmiyelim. İstirham ediyorum, bunun 
| reddi için bir teklif verdim, başka teklifler de 
i vardır, hangisi uygun bulunursa kabul ediniz. 
j Senato bir hataya düşmesin. Meclisimizi de 
! biraz ikaz etmiş olur. Hürmetlerimle. 
i BAŞKAN — Sayın Yurdakul. 
| KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Sayın 
] arkadaşlarım, huzurunuza getirilen kanunun 
| bilhassa meriyetten kaldırılmış bir kanuna isti-
İ nadettiği iddiası ortadadır. Evvelâ bu kanu-
j nun yürürlük maddesi tetkik edilirse 1.1.1966 ya 
j irca edilmiş bulunduğuna göre meriyetten kalk-
| mamış bir kanunla irtibatı temin edilmiş oldu-
j ğu meydana çıkar. Ancak sayın arkadaşlar, bu 
I kanun makabline teşmil edilir mi idi, edilemez 
I mi idi münakaşasını yaparlarsa belki o nokta-
j da haklı olabilirler, birinci iddiamız budur. 
i ikinci meseleye gelince; arkadaşlar bu ka-
! nunun ölü bir kanuna, meriyetten kalkmış bir 
i kanuna istinadettirilmesi hâdisesi birinci değil-
j dir. Bendenizin vereceği misal de Anayasa Mah-
\ kemesinden geçmiş bulunmaktadır. 
I 
| Türk parasının korunması hakkındaki Ka-
| nun üç gün sonra meriyetinin devam ettiği 
I hakkındaki kanun çıkmış ve bu mesele, Türk 
I parasını koruma Kanununun Anayasaya aykı-
| rılığı dolayısiyle Anayasa Mahkemesine gitmiş, 
\ Anayasa Mahkemesinde bu iddiaların hepsi ya-
i pılmış ve bu kanunun Anayasaya aykırı olma-
\ dığı neticesi meydana çıkmış bulunuyor. 
i Bu itibarla zannediyorum ki, bu iddialar he-
; le Anayasa Mahkemesinin Türk parasının kıy-
• metinin korunması hakkındaki Kanunu kabul 
; etmesi dolayısiyle biraz haksız oluyor gibi ge-
\ liyor bana. Maruzatım bundan ibarettir. 

: BAŞKAN — Lehte ve aleyhte iki üye konuş-
; tu. Sayın komisyon ve Hükümete ifade etmek is-
\ terim ki, bu maddede sarih hüküm var, iki üye-
\ ye ancak söz veriyoruz. Onun için gelen usul tek-
; liflerini oylarınıza sunacağım. Bu hususta iki 
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teklif var. Sayın senatörler, İm tekliflerden biri
si, bu usullerden dolayı, meriyetten kalktığın
dan dolayı reddini talebetmektedir. Diğeri ise, 
meriyetten kalkmıştır, ama, . maksat bir başka 
kanuna atıftır, tashihi mümkündür, demek sure
tiyle komisyona iadesini istiyor. Bu iki teklifi 
zıddiyet derecesine göre oylarınıza suncağım. Zıd
diyet derecesine göre, en aykırı teklif reddini is-
tiyen tekliftir. Evvelâ onu okutup oylarınıza su
nacağım, sonra diğerini. 

Lütfen okur musunuz?.. 
Efendim usul maddesine göre komisyonla Hü

kümete şimdilik tüzüğümüze göre söz veremedik. 

Cumhuriyet Senatomu Başkanlığına 
144 sayılı Kanun tasarısı 31 . 12 . 1960 günlü 

ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sa
yılı Kanunun 63 neii maddesi ile değiştirilen ge
çici 5 nci maddesinin (B) ve (Ç) bendlerinin de
ğiştirilmesini öngörmektedir. 

202 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesinin 
(B) ve (C) bendi eri ortada yoktur. Olmıyan 
bendler de değiştirilomiyeeeğinc göre kanun ta
sarısının reddini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Osman Koksal 

BAŞKAN — Dinlediniz, oyunuma sunuyo
rum... Reddini kaıbul edenler... Reddini kabul et
miyenler... Reddini kabul edenler... Birer farkla 
sayılar uyuyor. Reddini kabul edenler 39 - 40; 
Reddini kaibul etmiyenler ise 51 - 52 olarak sa
yılmıştır. Bu durumda ret kabul edilmemiştir. 

ikinci önergeyi okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle tasarının ko

misyona verilmesini arz ve teklif ederim. 
Kars 

Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Deminki şekilde 36 - 39 ortalama 37 ile kabul 
oyuna karşı, komisyona iadesi 52 - 53 oyla ka
bul edilmemiştir. Tasarı komisyona iade edilmi
yor. 

Sayın senatörler şimdi bir maddi hata olma
sı ihtimali belki mevcuttur, lehinde aleyhinde 
konuşuldu. İçtüzüğümüzün 77 nci maddesini izah 
etmek isterim. Bir tasan veya teklifin kesin ola

rak oylanmasından önce, ibir sayın üye maddi 
hata olduğunu iddia ederse, ısrar eder ve bunu 
ifade ederse 'bu madde tatbik edilir, Komisyona, 
Hükümete ve üyeye söz verilir, oyunuza sunu
lur. Binaenaleyh, yapılacak şey bundan sonra 
budur. Aksi halde saym heyetin bir maddi ha
tayı bile bile taki'betmesJuc maddeten imkân yok
tur, kabulüne imkân yoktur. Binaenaleyh, şim
di kanuna normal usulle devam edeceğiz. Bu 
77 ned maddenin tatbik edilmesi mümkün olur. 
Bunun dışında <bir tattbikat işlemez. Bilgilerini
ze sunarım. Usul meselesi böylece halledildi. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN 
ADALI (istanbul) — Sayın Başkanım, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen oradan oturduğunuz 
yerden söyleyin nedir efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ERDOĞAN ADALI (Devamla) — 77 nci 
madde içtüzükte hatalı olarak kabul edilen hü
kümlerin düzeltilmesi bakımından, umumi heyet
lerde tekriri müzakere ile düzeltmektedir. Umu
mi heyetlerde tekriri müzakere yapılamaz. Tek
riri müzakere komisyonlarda yapılır. Bununla 
kanunun tamamı tekrar müzakere edilemez. An
cak biraz evvel Sayın Atalay'ın, belirttikleri gi
bi, maddi hatalann, yani rakamlarda olabilecek 
hataların düzeltilmesi içindir. 

Bu kabil maddi hataların düzeltilmesi için 
verilmiş bir imkândır. Yoksa Umumi Heyette 
üzerinde konuşulmuş, oylanmış bir maddeyi, ka
nunun sonuna kadar tekriri müzakere ile yeni
den getirmek imkânını vermez. 

BAŞKAN — Peki anlaşıldı Sayın Adalı. Si
zin anlayışınız 77 nci maddeye göre o. Fakat Baş
kanlığın 77 nci maddedeki anlayışı; yanlış, hata
lı kabul edildiğinin farkına varılırsa en son ke
sin oylamadan önce itirazlar dikkate alınır ve bu 
madde işletilir. Ben hatırlattım, Yüce Heyetin 
ve Başkanlığın bir hataya düşmemesi için. Ama 
normal usul içerisinde gidiyoruz ve o maddenin 
işleyip işlemiyeceği sırasında görülecektir. 

Efendim, usul meselesi halledildiğine göre 
konuşmalara devam edebiliriz. Şimdi, sıra şöyle
dir, sayın senatörler; grupları adına Sayın Kok
sal ve Özkaya'dan sonra şahısları adlarına Sa
yın Bahadırlı, Saym İzmcn, Saym Hazer, Saym 
Güzey, Saym Ağırnaslı söz istemişlerdir. 
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Yeterlik önergesine kadar bu sırayı takibet-
mekle mükellefim. Buyurun Sayın Koksal'... Kon
tenjan Grupu adma grup adına söz istediğiniz 
için öncelik hakkınız var. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

Sayın arkadaşlarım, bulunduğunuz yerden 
müdahaleleri lütfen bırakın. Çünkü usul müna
kaşası açmıştık, usul münakaşası bitmiştir. Arada 
konuşmalar ayrıdır. Şimdi esas üzerinde konuş
malara geçiyoruz. 

Buyurun Sayın Koksal. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
senatörler, kanunun maddelerine geldiğimiz za
man tekrar konuşacağız. Ve bâzı sualleri Komis
yona soracağız. Biliyorsunuz ki, değiştirilmek is
tenen kanun en az geçim indirimini şu şekilde 
tesbit etmiştir. Değiştirilmek istenen kanun 202 
sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesinin (B) ve 
(O) fıkraları değil, 193 sayılı Kanunun 31 ve 
32 nci maddeleridir. Halen meriyette olan, tat
bik edilen o maddelerdir. Buna göre, her mükel
lef için yılda 1 800 lira vergiden muaftır. Mü
kellef evli ise bu miktar eşi için yılda 1 080 lira
dır. Çocuklarının herbiri için yine yılda 720 lira 
ilâve edilir. Şimdi bir misalle bunu arz edeyim; 
400 lira maaşlı bir memuru ele alalım. Bunun 
yıllık maaş tutarı 4 800 liradır. Bu memur be-
kârsa 4 800 liradan en az geçim indirimi olan 
1 800 lirayı çıkarırsak üç bin lira üzerinden ge
lir Vergisi ödiyecektir. Bu memur evli ve üç ço
cuk sahibi ise kendisi için 1 800, eşi için 1 080, 
üç çocuğu için 3 160 yani ceman 5 040 lira Ge
lir Vergisine tabi olmıyacaktır. Bu memurun yıl
lık maaş tutarı 4 800 idi. O halde bu memur 
Gelir Vergisine tabi değildir. Meriyette olan 
1 Ocak 1966 da meriyete giren 31 ve 32 merhum 
mezara girmiş olan kanun tasarısı hakkında de
ğildir. Halbuki şimdi konuştuğumuz kanun tasa
rısı yani şu elimizdeki, Gelir Vergisine tabi ol-
mıyacak âdedi eri şöyle tesbit ediyor. Bir mükel
lef için 1 080 lira, öbür tarafta 1 800 lira, eş 
için 720 lira, öbür tarafta 1 080 lira, her çocuk 
iein 360 lira, öbür tarafta 720 lira olarak tesbit 
ediyor. Verdiğimiz misalleri daha açık ifade ede, 
lim. Bu tasarıya göre 400 lira maaş alan memu
run kendisi için 1 080 lira, eş için 720 lira, 3 ço
cuğu için ceman 2 880 lira Gelir Vergisine tabi 

olmıyacaktır. Memurun yıîîık maaşi 4 800 lira 
olduğuna göre 1 920 lirası Geîir Vergisine tabi 
olacaktır. Bakın misale öteki, yani 1966 tarihîn;.' 
de meriyete giren kanuna göre bu 40$ İ r a alanı 
memurcuk hiç vergi vermiyor. Şimdi kabtfl ede
ceğiniz ölü kanuna istinaden, ölü maddeye istii*a> 
den kabul edilecek kanun tasarısı bunun 1920 li
rasından gelir vergisi kesiyor. Denıekki, bu kanun 
tasarısı kabul edildiği takdirde bu memur yılba
şından evvelki aldığı maaş nisbetinde maaş ala
caktır. Bu kanun tasarısı çıkmazsa ozaman eline 
zamlı geçecek. Zaten bizim iddiamız da 1966 yı
lının 1 Ocak'mda memura zamlı maaş verilmesi 
idi. Maliye Bakanının tatbik etmediği husus bu
dur. Ben bir misâl verdim, bunu çoğaltabilirsiniz. 
Gelir vergisine yalnız memurlar, işçi, köylü, esnaf 
tabi değildir. Birçok şahıslar tabidir Gelir Ver
gisine. Her şahısta bu kıstas uygulanacaktır. 

Şimdi bu kısa misalden sonra yani 1 Ocakta 
tatbika giren kanuna göre memur, işçi, köylü, 
esnaf Gelir Vergisine tabi bütün vatandaşlar 
Gelir Vergisini Hükümete az vereceklerdi. Bu 
suretle de dar gelirlilerin elinde biraz para, me
murların maaşlarına biraz zam olacaktı. Şimdi 
bu kabul edildiği takdirde bu imkân gidiyor. Ne 
yapacaksınız? Memura 1 Ocakta verilmesi lâ
zımdır ki ; verilecektir, bu çare yok. Bunu tek
rar bir bordro ile geri alacaksınız, 1 Ocak 1960 
yi kabul ederseniz. 

Şimdi arkadaşlarım; bu kanunu daha da ge
niş gelirliler bakımından inceliydim. 

Malûm olduğu üzere Gelir Vergisine tabi 
bütün mükellefler, şimdi 1 Ocak 1966 da meri
yete giren kanundan hepsi faydalanmaktadır. 
Yani köylüsü, işçisi, esnafı, memuru gibi dar ge
lirlilerle, geniş gelirliler de istifade etmektedir
ler. Sosyal adalet bakımından bu kanun güzel 
bir şeydir. Şimdi en az geçim indirimini iki sene 
geriye bırakırsak, Yüce Senato bırakırsa dar ge
lirli memur, işçi, köylü ve esnaf bakımından 
kötü olacaktır. Zira geniş gelirliler nezdinde 
artış bir kıymet ifade etmiyecektir. Senede yüz 
bin lira, bir milyon lira kazanan için 50 - 60 lira 
artış bir mâna ifade etmez. Ama 400 liralık bir 
memur için 20 lira, 30 lira artış kabarık bir ra
kamdır. Hiç olmazsa gelecek bayramda çocuğu
nun ayakkabı parasıdır. İşçi evlâdının defterle. 
rini alır, bir hediyecik alır. Yani şunu arz edi
yorum, yüz bin lira kazanan için 50 - 60 lira bir 
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şey ifade etmez, 400 lira da büyük rakamdır, 
çok büyük rakamdır. 

Bunun için dar gelirliler bakımından ente
resan bir kanundur. Denir ki; sosyal adalettir, 
hepsini birden geri bırakıyoruz. Doğru, doğru 
ama, birinde rakam hiç, ötekinde rakam muaz
zam. Bakın şimdi size işçilerin bir bildirisini 
okuyayım. Türk İş Yönetim Kurulunun bildi
risi. Bu kanun ile ilgili, Türkiye İşçi Sendika
ları Konfederasyonu Yönetim Kurulu 26 Aralık 
günü toplanarak 27 Aralık tarihine kadar yap
tığı çalışmalar sırasında şunları, şunları yap
mıştır, diyor ve bu arada da şu bildiriyi yayın
lıyor. 

«Gelir Vergisi Kanununda öngörülen ka
zançların ayda 150 lirayı aşmıyan kısmının 
(150 ilra dediğ; ayda 150 dir, günde 5 tir) se

nede 1 800 dür, şeyi böyle tertiplemiş kanun) 
en az geçim indirimi olarak vergi dışı bırakıl
ması iki yıl ertelenmek istenilmektedir. Âdil 
bir vergi sisteminden yoksun bütçemizde emek
leriyle geçinen dar gelirlilerin sırtına yüklen
miş vergi yükünü azaltma yolunda küçük de 
olsa bir adım teşkil edecek olan en az geçim in
diriminin 45 liradan 150 liraya çıkarılması git
tikçe yükselen fiyatlar karşısında işçi ve bütün 
dar gelirliler için bir ümit ışığı idi. Meclise sevk 
edilen, Plân ve Bütçe Karma Komisyonunda 
kabul edilen tasarı işçi ve dar gelirlilerin eline 
geçecek paranın artmasını önliyecek ve bu ümit 
ışığını söndürecek niteliktedir. Vergi ödeme gü
cünün ilk unsurunun mükelleflerden kendilerini 
ancak geçindirebilecek miktarda gelirlerinin 
vergi dışı bırakılması olduğu gerçeği bugün ar
tık tartışmasız kabul edilmektedir. Bu konuda 
bir örnek olmak üzere Maliye Profesörü Akif 
Erginay'm şu sözlerini kaydetmek isterim. 
(Kendileri yazıyor) insanların kendi bedeni ile 
fizyolojik yaşamalarını devam ettirebilecek 
maddi kaynaklarının vergiden istisna edilmesi 
hem mantıki, hem de ahlâki bir esastır. Aksi 
halde bunlar kendi gıdalarından kesmek zorun
da kalacaklardır. Vergi alınmasını hiçbir ge
rekçe, insanların kendi bedenî varlıklarını de
vam ettirmek gerekçesinden üstün olamaz. Ver
gi yükünün fertler arasında âdil ölçüler içeri
sinde dağıtılmasının sosyal adaletin ilk şartla
rından biri olduğuna inanan Türkiş, gerçek bir 
vergi reformunun lüzumuna bugüne kadar de

falarca işaret etmiştir. Gerçek bir vergi refor
mu bir yana, iyiye doğru gitmesi gereken şart
ların gittikçe yükselen fiyatlar karşısında sa
bit tutulması, statükonun muhafaza edildiğini 
değil, öteye gittiğini gösterir. Bu konuda Kal
kınma Plânımızda açık bir hüküm de yer almış 
bulunmakta ve şöyle denilmektedir. Gelir Ver
gisinde gelir kaynakları itibariyle tanınan istis
na muafiyet ve indirmeler ve denetleme kifa
yetsizlikleri emek geliri elde edenlerin aleyhin
de durumlar yaratmaktadır. Sistemin bu aksak
lıklarının da önlenmesi yolunda lüzumlu ted
birler üzerinde durulacaktır. Türkiş vergi in
diriminin kanunda öngörülen nisbetlere yüksel
tilmesinin işçi ve dar gelirlilerin ekonomik du
rumları bakımından şart olduğuna, kanunun 
bütçeye yükliyeceği külfetin vergi sistemimize 
âdil ölçüler getirecek değişikliklerle karşılana
bileceğine ulanmaktadır. Türkiş kanunla tanı
nan 150 liralık indirimi iki geçici madde ile 45 
liraya düşüren ve bu sistemi iki yıl uzatan tasa
rının Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde 
görüşülmesi sırasında senatörler ve milletvekil
lerinin bu konu üzerinde hassasiyetle duracak
ları ümidindedir. Milletvekilleri ve senatörler, 
diyor. Milletvekillerinden ümitleri kesildi, çok 
şükür. Şimdi sayın senatörlerimize sıra geldi. 
Bir ölü kanunu dirilteceğiz. Ondan sonra kabul 
edilirse bu ümit de kesilecek. 

Şimdi arkadaşlarım, kanunun gerekçesi çok 
kısa. Zaten bulamazlar gerekçe. Komisyonda ge
rekçe gösteremiyecek. Hepsine söz alacağız cevap 
vereceğiz. Zaten bunları göstereceklerdi. Bir kıs
mı kalkıyor demektir. Gerekçede diyor ki, bu
rada «Bütçe açık» bütçeyi kapatacağız. Dörtyüz 
milyon açığı var bütçenin diyor, bu bütçeyi kapa
tacağız. Beyler bu kürsüden arkadaşlarımız sor
dular dediler ki; şu Hükümet programındaki ya
tırımlar yüz milyarı geçer. Sayın Başbakan çık
tı, yüz milyar da nedir? Dedi. Bakıyoruz yüz mil
yar bir şey değil, ama 400 milyon lira bir meb
lâğ oluyor. Hem de nereden? Esnaf, tüccar, işçi, 
memur gibi dar gelirlilerden, kıvrananlardan ke
siyoruz, bütçeye koyuyoruz. Arkasından ne olu
yor? Servet beyanını kaldıracağız diyoruz. Sen 
de bir taraftan vergi kaçır diyoruz. Oradan vergi 
kaçır, sen vergi getir. Nasıl bir sistem bu? ak
lım ermedi buna. Bu sisteme aklımız ermedi doğ
rusu, çok acaip sistemler içindeyiz. Dar gelirli-
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lerin gırtlağına sarılıyoruz, öldü kanun diyorlar. 
Adam parayı alıyor, hayır öldü ama, biz yine 
dirilteceğiz; bizde ilâhi kuvvet vardır. Allah'tan 
üstün kuvvet vardır. Yok böyle bir şey. Bunu di
rilteceğiz, senden bu parayı alacağız, koyacağız 
bu bütçeye. Ama, servet beyanını getirecek, ka
çıracak parayı, ap artım anları dikecek, sen do onu 
seyredeceksin. Yürütemezsiniz bunu arkadaşlar; 
bu rejimi yürütemezsiniz. Komünistlikten hepi
miz bahsederiz, hepimiz şikâyetçiyiz. Sistemler 
komünizmi önler. Lâfla değil. Hcrgüıı bir lâf 
radyoda, her gün bir lâf gazetede «Biz komüniz
me karşıyız.» Kâfi değil. Olmaz, olmaz, olmaz; 
geçti, demode, demode. Komünizmi davet eder, 
komünizmi davet eder, şu sistem birazcık olsun 
birçoklarını muğber eder. Arkadaşlar hepsinden 
kesiyoruz ama arz ediyorum. 1 100 000 kazan
dı. 50 - 00 lira "vergi nedir? Sigara parası. Ama, 
40!) lira gecekonduda oturan adam. için 50 - G0 
lira gecekondunun parası. O i din tiyatroya lütfen 
hepiniz seyir edin. Bakın bir piyes var, görün, 
bakm beş lira için ne oluyor. Onun için arkadaş
lar. hem de bir de ölü kanun. Hayır diriltece
ğiz bir de boğazınıza bineceğiz. Böyle sistemler 
yanlıştır. Komünizmin bunlarla önlenmesi olmaz. 
Artık geçti bu sistemler. 1930 - 1926 senelerinin 
her tarafında «Hapsederim, .yaparım.» yo - yo 
doğru da değil. Yani sisteme aklımız ermedi bi
zim. 

Şimdi Hükümet diyor ki, benim bütçemde 
400 milyon açık var diyor. Ben bu 400 milyonu 
kapatacağım, diyor. E... nasıl kapatırım. Ben pa
ra bulurdum diyor. Hem de yüz milyar olmuş, 
ama bir mesele değil. Bulurdum ben para diyor. 
Anlıyoruz şimdi bulmacanın bir sütununu çöz
dük. Dar gelirli memur, işçi, esnafın boğazına sa
rılacak ve sıkacağız. Birinci... Sayın Başbakanın 
ifade ettiği, bana bırakın parayı, grupunda da 
söylemiş «Bana bırakın parayı» lâf ile bulmaca
nın bir sütununu çözmüş bulunuyoruz. Ölü ka
nunu diriltmek suretiyle dar gelirli işçi, esnaf, 
memur, köylünün boğazına sarılarak, para almak. 
Hayır bütçe böyle kapanmaz, bütçe böyle kapan
maz arkadaşlar. Getirir reformları, vergi reform
larını enine boyuna konuşuruz olur. Millet Mec
lisinde söylediler efendim yoktu ki. Arkadaşlar 
12 aydan beri hâlâ iktidarda, hâlâ bu çocuğu 
yürütemedik. Nasıl iş bu aklım ermedi kon ustu
ranındık. Hâlâ «Zaman yok» diyorlar. Arka
daşlar basma lâf atmak için, ortalığa lâf yetiş

tirmek için aman, aman, aman ne zamanları var 
bilseniz. Bunlardan iktisat edin, güzel bir kanun, 
reform kanunu getirin. Şakır şakır hepimiz ka
bul edelim ve milleti iyi bir istikamete sürükli-
yelim. Sistemlerde, prensiplerde, sadakat olmazsa 
yanılırsak çok hatalara düşeriz; çıkmazlara gi
reriz, Mühim olan şahıs değildir. Demin Sayın 
Maliye Bakanı hakkında konuştum. Her halde 
biraz gücendiler. Hayır; Maliye Bakanı ile bir alıp 
vereceğim yok. Sisteminde alıp, vereceğim var. 
Yürürlüğe giren bir kanunu Devletin Maliye Ba
kanı tatbik etmiyor, ben sistemle uğraşıyorum. 
onun için sistemler üzerinde duracağız, prensipler 
üzerinde duracağız. Burada sistem ve prensip ha
talıdır. Getirsin bize Hükümet bir reform tasarı
sı, vergi reformu tasarısı, verelim. Hatırlar mısı
nız bu geçim indirimi tatbik edildiği zaman bize 
de verdiler. Kuyruğa girdik. Hattâ «Yahu ne iyi 
balcın paramız artmış ik'yüz, üçyüz lira ne iyi» 
diyenleri duydum. Orada hatırlarsınız kuyruğa 
girdik de neşe ile, zevkle ikiyüz lirayı almak için 
böyle yaptık. Bizim maaşımız kaç? Şu kadardır 
200 lira bizim için pek mühim, değil. Şimdi bo
ğazım siki].) geri alacağınız memurdan, işçiden, 
esnaftan elli altmış liranın kıymetini bilmelisi
niz. Arkadaşlar bunu Senato bilmeli. Bu Yüce 
Senato kırk yaşını aşmış, tahsil, terbiyesi üstün 
kimselerden müteşekkil. Bakıyorsunuz efendim, 
bir taraf ak, öte taraf icara diyor, karaya veri
yor. Ben biliyorum Adalet Partisi G-rupunun 
buna kararlı geldiğini biliyorum, kararlı ve in atlı 
geldiğini biliyorum. Bu kadar politikayı öğren
dim. Biliyorum ki, Adalet Partisi Grupu kararlı. 
Bunu plâstiğe yazın, kâğıda yazın bu kanun ta
sarısını buna yine rey verecek. Çare yok. 

ADALET PARTİSİ SIRALARINDAN BİR 
SES — Siz de çift maaşla geldiniz. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Siz de 
alıyorsunuz, yalnız emekli biz iniyiz? 48 arkadaş 
var burada. 

BAŞKAN — Sayın Koksal bir dakika. Mevzu 
hakikaten lehinde ve aleyhinde şiddetli konuş
malar belki icabedecek bir mevzu. Yalnız tahri
ke gitmiyecek şekilde konuşmaya, her iki taraf 
da, lütfen riayet etsinler. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) - - Simdi yine 
kanun tasarısının gerekçesinde, bütçeden sonra, 
bütçeyi böyle kapıyor. Ve bu kanunun böyle illâ 
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çıkmasmdaki sebep, yani illâ çıkarılmasında, ölü 
dahi olsa çıkarılmasındaki sebep bütçe kapanacak, 
bir ay giderse ne olacak? 38 milyon lira ediyor
muş. Bütçe kapanacak bunun için. 

Diğer taraftan bu kanun tasarısının gerekçe
sinde, Yüksek Plânlama Kurulunun tasvibine uy
gun olarak verildi İm, diyor. Yüksek Plânlama 
Kurulu Plânlama Dairesinin üstünde Başbaka
nın ve üç bakanın ve Plânlama Dairesinin erkâ
nının girdiği bir toplantıdır. Bu toplantı karar 
vermek, son kararı vermek salâhiyetini haiz de
ğildir. Bu kurul teklifini hazırlar, Hükümete gö
türür. Hükümet kararı verir. Neden bilmem bu
rada Plânlama Kurulunun kararı gibi bir ifade 
kullandığını anlayamadım. Hükümeti kamuf
le ise doğru değil. Hükümet karar verir. Plânla
ma Kurulu karar almaz. Plânlama Kurulunun 
kararını getlrdiyseniz bize, Hükümet nerede? Aca
ba Hükümet mî yok? Sorulacak sual. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hayat pahalı
lığını biliyorsunuz yıldırım hızı ile ilerliyor. Oh 
maşallah, kapıyı açıyorsunuz sütçü: «Bugün 10 
kuruş zam var.» diyor. Portakal alacaksınız, 
kapıya getiriyorlar «Efendim kilosunda 15 kuruş 
zam oldu.» Ertesi gün kapıyı açıyorsunuz yumur
tacı «Yumurta 60 kuruş oldu.» diyor. Daha erte
si gün yine yumurtacı 65 oldu. Sütçü beş kuruş 
zam yaptı. Neden diye soramıyorsunuz; yüzünü
ze bakıyor ters ters... Yıldırım hızı ile ilerliyor. 
Beyler fakir, fukara ne oluyor?.. Bunun için 50 -
60 lira bir zammın kıymeti vardır. Bunu bıraka
lım, hem de sosyal adalet bakımından çok uygun
dur bu. 1066 da meriyete giren kanunun meri
yetten kaldırmıyalım. Bu fiyatlar karşısında 
bir liranın kıymeti vardır. Daha da göreceksi
niz nasıl dolu dizgin gidecek. Dolu dizgin fiyat
lar giderken biz de bu adamcağızlardan 1966 
Ocaktan beri verdiğimiz parayı tekrar geri alır 
ve bir de hiç vermezsek ne olacak bunlar? Bu iş
çi, dar gelirli, köylü, esnaf, memur ne olacak? 
Zenginler namusu ile kazansın diledikleri yerde 
yesin, hak ve helâl. Ama bu tarafı da biz dü
şünelim de sistemimizi kuralım. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar söz almam 
belki de mümkün olacaktır. - komisyon konuştuk
tan sonra - . Sözlerimi şimdi burada kesiyorum. 
Yalnız son olarak şunu belirteceğim. Senato ölü 
bir kanunu diriltiyor. Biz buna muhalifiz, bu 

kanun tasarısına muhalifiz. Çünkü, ne sosyal ada
let, ne bütçe, ne de ortalığın pahalılaşması ba
kımından... 

SAKIP ÜNAL (Adana) — Bu gibi sözlerle 
bizi haksız mı çıkaracaksınız? 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyi
niz. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Beyefendi, 
kürsü vardır, kürsüden cevap veriniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koksal, ben 
ikazımı yaptım. Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Ben hepi
nizi sükûnetle dinledim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen konuşmanıza 
devam edin, buyurun Sayın Koksal. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Bu bakım
lardan biz bu kanun tasarısına muhalifiz, rey 
kullanmıyacağız, vermiyeceğiz. Ayrıca kanun 
maddesi görüşülürken bâzı sualler de komisj^ona 
tevcih edeceğiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Tarlan, söz istediniz, 
şahsınız adına mı?.. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Evet. 
BAŞKAN — Saym Ağırnaslı, siz şimdi Büt

çe ve Plân Komisyonu üyesisiniz. Burada dikka
timi çekti; muhalifsiniz, fakat muhalefet şerhi

niz yok... 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Niçin 

muhalif olduğumu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhi burada rapor
da gösterilmiş değil... 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Söz hak
kım mahfuzdur demişim. 

BAŞKAN — Söz hakkınız mahfuz olsa dahi 
Tüzüğümüze göre muhalefet şerhiniz olmadığı 
için... aleyhte mi konuşmak istiyor .sunuz? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Söz hakkım mahfuzdur şeyini 
anlayışıma göre kabul etmiyorum. Evvelâ muha
lifim diyorsunuz. 34 ncü madde sarihtir. Muha
lefet beyan eden üye sebebini raporda yazması 
lâzım. Yoksa 34 ncü maddenin 3 ncü fıkrası ge-
reğnıce rapor hakkında söz alamaz. Onu hatır
latmak isterim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Usul 
hakkında söz lütfeder misiniz? 
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KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Tatbikat 
bakımından Şükran üzkaya da söz hakkım mah
fuzdur dedi, söz verdiniz. 

BAŞKAN —• Sayın Yurdakul, çok farkı var
dır. Şükran Özkaya'nm bulunduğu Komisyon 
bu Komisyon değildir bu bir. Park buradan do
ğuyor. İkincisi orada sadece (söz hakkım mah
fuzdur) diyor, muhalifim demiyor. Görüyorsu
nuz ki, çok derin farklar vardır. 

Şimdi sıra Sayın Enver Bahadıdı'da. Lütfen 
sıranız geldiği vakit Sayın Ağırnaslı. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar. Türkiye'de vergi 
düzeni ve vergi adaletinin uygun hale getirilmesi 
için bir müddetten beri çaba gösterildiği yüksek 
malumlarınızdır. Mükellefler ve hizmetliler ver
gi usul kanunlarımızın ve Gelir Vergisi Kanunu
muzun karışık, çelişmeler ihtiva eden hükümle
rinden daima şikâyetçidirler. Bu şikâyetler, mü
kellefler ve hizmetliler dışında bütün vergi so
rumlarının daimî şikâyet konusu halindedir. 
Muhterem arkadaşlar, mükellefler ve hizmetlile
rin vergi kanunlarımızdaki şikâyetlerinde kendi
lerini haklı gösteren sebepler pek çoktur. Ben 
bunlardan misaller vermek suretiyle kıymetli va
kitlerinizi alacak değilim. Esasen bu şikâyetler 
Devletçe ve Hükümetçe de benimsendiğinden, ya
kın zamanlarda vergi kanunlarımızda reform ya
pılması, vergi yükünün hafifletilmesi tarh ve 
tahsilatın basit usullere tabi tutulması için Gelir 
Vergisi ve Vergi Usul Kanunu üzerinde büyük 
çalışmalar yapılmış ve bu kanunlardan Gelir Ver
gisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu da çıkarılmış
tır. Bu vergi reformu ile bir düzenleme yoluna 
gidilmesine başlanılmış iken, şimdi önümüze ge
tirilen bu tasarı ile ümidimizin yeniden kırıldığı
nı görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye:'de geçmişte 
vergi mükelleflerinin ödediği vergilerin çeşitli ve 
ağır oluşu şikâyeti kabul edilmiş, vergi reformu 
yoluna gidilmek suretiyle bu yükün hafifletilme
si istenilmiş, şimdi getirilen bu tatbikatla bu yü
kün ağırlığı iki sene daha geriye atılmaya kal
kışılın aktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısının 
psikolojik tesirlerine de yüksek dikkatlerinizi çek
mek isterim. Piyasada pahalılık, karaborsa ve fi
yatın artışından vatandaşlar şikâyetçidirler. As
gari geçim haddinin ağırlığı ve yükü sebebiyle 

bu psikolojik tesirin her halde yüksek dikkatle
rinizden kaçmıyacağmı ve bu tesirin izalesi için 
bu tasarının Hükümetçe geriye alınması lâzıın-
geldiğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu muvakkat madde
nin iki sene ertelenmesi hususunun yeniden erte
lenmesi, zaten malûmunuz olduğu üzere muvak
kat maddenin ertelenmesi ve yine muvakkat mad
de sureti eklenmiş maddenin değiştirilmesi mu
hakkak ki, vergi düzen:ni ve vergi adaletini, sos
yal adaleti rencide eden bir husustur. Şahsan 
bu kanunun tümüne muhalif olduğumu arz eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Izmen? Yoklar. Sayın Ha-
zer?.. Yoklar. 

Sayın Güzey, buyurun sıra sizde efendim. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş

kan, muhterem senatörler; 193 sayılı Kanunu ta
dil eden 202 sayılı Kanunun 63 ncü maddesinin 
muvakkat 5 nci madde ile tadil edilen kısmı üze
rinde konuşuyoruz. Hakikaten burada serd edi
len meselelerden birisi, kanunun mer'i olmadığı 
bir zamanda yani mer'i olmıyan bir kanunun ta
dili şekli ileri sürülmektedir. Evvelemirde şu nok
tayı ele almak lâzımgelir ki, kanun mer'i olduğu 
tarihte Mecliste tadili teklif edilmiş, Mecliste ka
bul edilmiş, Senatomuza da meriyette kalmadığı 
bir müddet içinde Senatomuza gelmiş bulunmak
tadır. Bu itibarladır ki, eğer bir kusur varsa bu 
doğrudan doğruya Senatoda müzakere olunama
maktan mütevellit bir kusurdur. Ve bu kusuru 
da kanunu tadil eden veya kanunun tadilini tek
lif eden Hükümetin, tadil eden, Meclisin, değil 
doğrudan doğruya Senatoya da bu müddete gö
re müzakere etmemek bakımından Senatonun 
Başkanlık Divanının Komisyonun ve Heyeti 
Umumiyenin kusuru olmak lâzımgelir. Kaldı ki, 
esas itibariyle de bunu tadil etmemeye, yani ta
diline de mâni bir husus mevcut değildir. Şimdi 
işin esasını ele alalım. Şimdi arkadaşlarımız bu 
noktadan hareketle, geçim indiriminin ne oldu
ğundan, geçim indiriminin yükseltilmesi suretiy
le vergi yükünün vatandaş nezdinde hafifletil me
şinden bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında geçim indi
rimi, muayyen bir sınıfa hitabetmez. Geçim in
dirimi demek, her sınıf vergi mükellefinden mu
ayyen bir nisbet dâhilinde, muayyen bir para
nın vergiye tabi olmaması keyfiyetidir. Binaen 
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aleyh, bunda işçi, memur diye tefrika lüzum yok
tur. Çünkü bundan aynı zamanda en büyük ver
gi veren, milyonlarca lira vergi verecek olan mü
kellef de aynı şekilde geçim indiriminin artırıl
ması ve indirilmesinden istifade etmektedir. Bu 
bakımdan demek oluyor ki, muayyen bir işçi züm
resine hitabetmek, muayyen bir memur zümresi
ni bundan zarar görüyormuş gibi göstermek ha
talıdır. Bu işin esasına inmemek suretiyle işin ha
kikatlerini burada gizlemiş olmaktan ibaret ka
lır. 

Sonra bu kanun niçin ertelenmiş? Şimdi işin 
esasına ıbakalım. Evvelce 202 sayılı Kanun 
meriyete konulduğu zamanlarda denilmiş ki, 
«Sizi 1 800 lira nisbetinde vergi geçim indiri
minden muaf tutuyorum.» Herkes sevinmiş, 
bayram etmiş. Hakikaten vergi bir taraftan 
geçim indirimini yükseltmiş ve bu suretle en-
direkt olarak az ücret alanlar biraz kârlı du
ruma «düşmüşler. İşte asıl aranacak nokta bu
rada. Şimdi Adalet Partisine izafe edilen hata 
evvelâ buradan başlıyor. Deniyor ki, sizi vergi 
indiriminden istifade ettirdik, ama arkasından 
iki sene de erteledik. Hani nerede indirilmiş? 
Hani nerde istifade ettirilmiş? Demek oluyor 
ki, eğer mükellef üzerinde hakikaten kararla
rına ve esaslara aldatmacaya müteveccih bir 
hareket varsa, 202 sayılı Kanunun çıktığı za
man bu yapılmış ve iki sene hem geçim indiri
mi yükseltilmiş, hem tatbik edilmemiş, hem de 
güya bu vergi indiriminden istifade ettirilebi
lecek gibi söylenmiş ve bir de esbabı mucibe 
konmuş içerisine. Denilmiş ki, eğer senesi için
de Hükümetin veyahut da Devletin malî bün 
yesi müsaidolursa, demek suretiyle mükellefin 
ağzına biraz da bal sürülmüş. Eğer o sene 
içinde de mümkün olursa tekrar bu geçim in
dirimi tatbik edilecektir. Edilmiş mi? İki sene
dir edilmemiştir. Neden tatbik edilmemiş? İşin 
esası şurada, Devletin malî bünyesi müsaidol-
madığı için edilmemiş. Şimdi kalkmış mı Dev
letin malî vaziyetinin müsaidolmadığı?.. Bugün 
mesul Hükümet gelmiş demiş ki, senin dün ma
lî noktadan malî vaziyetinin müsaidolmaması 
keyfiyeti bugün de devam etmektedir. Ben de 
aynı durumun karşısındayım. Hattâ hattâ, ben 
bir Personel Kanunu çıkardım. Bununla ücret
leri arttırmaktayım. Bu bakımdan da malî bün
yemde esasen memurun ve dolayısiyle İktisadi 

Devlet Teşekküllerinde çalışan memur ve müs
tahdemlerin, ondan inikas edecek olanla işçi 
zümresinin ücretlerini de artıracağıma göre 
oradan da ayrıca ve kendisine bir lütuf veya 
atıfette bulunulmuş veyahut da hakkı verilmiş 
diyelim. Öylece bir artırmanın içinde artık bu
nun ikincisinin tatbikine lüzum kalmıyacak ve 
aynı zamanda Devletin malî bünyesinde zararlı 
olacak, bir Devletin malî bünyesinin sıkıntıda 
olduğunu ifade edecek bir durum meydanda 
durmaktadır. Binaenaleyh dün hangi esbabı 
mucibe ile ertelenmişse, bugün onun aksine ola
rak bilâkis daha iyi bir duruma gelen, gelmek 
istidadında olan bir vaziyette, Devletin malî 
bünyesini de korumak noktasından Hükümet 
bu kanunu sevk etmiş, Meclis de bunu muvafık 
görmüş, böylece ertelenmeye gelmiş bulunmak
tadır. Yoksa bunu ne Hükümet programının id
diası ile ve ne de Maliye Vekilinin eski beyan
larına bağlamaya lüzum yoktur. Maliye Vekili 
bir parti politikasını yalnız başına ifade eden 
bir zat değildir ki, Maliye Vekilinin sözleri esas 
tutulmak suretiyle bu ertelenmeye engel olun
sun. Yok böyle bir şey. Maliye Bakanı o zama
nın kanaatine göre sözcü olarak bütçeyi tenkid 
ederken bunları söylemiş. Söylemesi de belki 
uygun olabilir veya olmayabilir. Bu münakaşa 
edilen bir mevzudur. Ama esas olan Devletin 
malî bünyesinin henüz bu indirimi tatbik ede
cek bir salâha sahibolmaması ve aksine yeni 
bir personel rejimi ile bütün bunları içerisine 
alacak ve bugün bizlerin ve bâzı arkadaşları
mızın müdafaa etmek durumuna düştüklerini 
iddia ettikleri kimseler ve bu millete hizmet 
edenler ister memur olsun, ister işçi olsun, her 
ne şekilde olursa olsun, onların malî vaziyetle
rini biraz daha düzgün hale getirmek noktası
na doğru da bir hareket yapılmış. Binaenaleyh 
bunların hiçbirisi burada serd edilen noktalar 
bu ertelemenin aleyhinde kullanılacak sebepler 
olamaz. Binaenaleyh kanunun olduğu gibi çık
ması ve Hükümet hakikaten malî acz içinde ise 
buna Senatonun yardım etmesi lâzımgelir. He
pinizi hürmetlerimle selâmlarım muhterem ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Melen, grup adına söz 
istemişsiniz. Söz sırası sizindir, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FERİD MELEN 
(Van) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
çok hassas, bilhassa benim için çok hassas olan 
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bir konu üzerinde konuşacağım. Evvelâ sayın 
arkadaşını, değerli arkadaşım Maliye Bakanı 
hesabına hakikaten üzüntü duyuyorum; huzu
runuza ilk defa bu kanunla geldiği için. Gerek 
Hükümet programında, gerek muhtelif beyan
larında hattâ bundan evvelki Hükümetin yani 
Dördüncü Koalisyon Hükümetinin Programın
da «artık yeni bir vergi getirilmiyeceği, yeni 
bir zam yapılmıyacağı sadece vergilerimizin bün
yesi üzerinde esaslı ıslahata «girişileceği» bilhassa 
sosyal bünyenin ıslah edileceğini itmam edile
ceğini ikmal edileceğini ileri sürmüşlerdir. Fa
kat ilk getirdikleri tasarı tamamen tersine, 
bir verginin bilhassa sosyal bünyesini zedele
yici hedef tutmaktadır. Bundan dolayı üzüntü 
duymaktayım. Yine sayın arkadaşım bundan 
birkaç gün evvel İzmir'de istiraht ederken ba
sma verdiği beyanında bir vergi getirilmiye-
ceğini ifade etiler. TTuzıırunuza gelen bu kanun 
dolaylı bir vergi kanunudur. Kaldı ki, bununla 
da kalmıyor. Zannediyorum bugün gelen ev
rak arasında tomruktan vergi almayı hedef 
tutan bir iki vergi kanununu da getiriyorlar. 
Sayın Bakan «Vergi almıyacağız» beyanından, 
bir hafta sonra. Ben niçin getirdiniz demiyo
rum, elbette ki, zaruretlerle getirdiler, ama ma
dem ki, bunu getirecektiniz, bir hafta evvel 
böyle bir beyan yapmamalı idi ve yapamazdı. 
Bu efkârı umumiyeyi şaşırtmak olur ki, Devlet 
adamlarına yakışan bir davranış olmaz. 

ÖMER LÜTFÎ BOZCAM (İzmir) — Vak
tiyle siz de yaptınız. 

FERİD MELEN (Devamla) — Ben mi yap
tım? 

ÖMER LÜTFl BOZCALT (İzmir) — 193 
sayılı Kanun aynı şeydir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, buyurun 
devam. edin. 

FERİD MELEN (Devamla) — Ben yapma
dım. Bir defa tetkik edilsin, 193 sayılı Kanunu 
ben yapmadım. 

BAŞKAN — Söz sıralarında istesinler, ken
dilerine de verelim ekfendim. 

FERİD MELEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, geçim indiriminin, izin verirseniz, 
mahiyeti üzerinde durmak isterim. 

Evvelâ geçim indirimi nedir ve fonksiyonu 
nedir?.. Ne hizmet görür vergicilikte? 

Muhterem arkadaşlar, modern vergicilikte 
vergi iktidara hitabeder. Bizim Anayasamız da 
aynı prensibi bir Anayasa maddesi olarak 
koymuştur. Vergi, herkesin gücü nisbetinde alı
nır. Vergi gücü nasıl meydana çıkar? Vergi öde
me gücü nasıl meydana çıkar? Fedakârlıkta eşit
lik prensibini gerçekleştirmek suretiyle mey
dana çıkar. Vergi gücü ve fedakârlıkta eşitlik 
prensibi. 

Muhterem arkadaşlar, vergi tatbikatında 
bunu birkaç müessese ile gerçekleştirmek iste
mişlerdir, vergicilikte fedakârlık ile eşitliği ve 
iktidara göre vergi almayı. Birincisi en az ge
çim indirimi, ikincisi ayırma prensibi, üçüncüsü 
de müterakkilik prensibidir. Bu üç müessese, bil-
hasa Gelir Vergisinde hu üç müessese bir arada 
tatbik edilebildiği takdirde vergide az çok, vergi 
adaletine yaklaşmak mümkün olur. Çünkü vergi 
adaletini ortadan kaldıracak teknik sebep
lerde vardır. Birçok hallerde bu prensipler veya-
hutta vergi hükümleri tamamen tatbik edilemez. 
Çeşitli sebeplerle muaflıklar ve istisnalar ihdas 
edilir ve saire. Bu üç prensipten birisi, arz et
tiğim gibi iktidar prensibi dışı, en az geçim indi
rimidir. En az geçim indirimi bilhassa Gelir 
Vergisinde en çok kabili tatbik olan bir mües
sesedir. Diğer vergilerde de istisna şeklinde, 
yani matrahda indirim şeklinde tatbik edilmiş
tir, ama daha çok Gelir Vergisinde tatbik edi
lir. Bu müessese bizim vergicilik sistemimize 
1949 yılında Gelir Vergisi reformu ile birlikte 
girmiştir. 

Geçim indiriminin fonksiyonu nedir? 
Muhterem arkadaşlar, geçim indirimi bir 

arkadaşımız da izah etti. Zaten iktidar ne vakit 
başlar? Bir kimse bir mükellef fizyolojikman 
ayakta durma imkânı bulduğu zaman. Yani, 
karnını doyurup çalışma imkânına sahibolduğu 
zaman vergi verme gücü başlar. 

Muhterem arkadaşlar,, geçim indirimi bir ar
kadaşımız da izah etti. Zaten iktidar ne vakit 
başlar? Bir kimse bir mükellef fizyolojikman 
ayakta durma imkânı bulduğu, zaman. Yani, 
karnını doyurup çalışma imkânına sahibol
duğu zaman vergi verme gücü başlar Bu
nun için ne yapmak lâzım?.. Bir insanı ay adeta 
durabilecek, yani karnım doyurup yasayabile
cek vaziyette tutmak lâzımdır. Yani kazancı
nın bir miktarını vergiden muaf tutmak lâzım
dır. Fonksiyonu budur. Maalesef, bu maksat-
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la ihdas edilmiş olduğu halde, edilmiş olması
na rağmen, bil'hassa paranın sık sık, zaman za
man kıymetini kaybetmesi yüzünden hiçbir 
memlekette bu fonksiyon tamamen ifa edile
mez. Yani hiçbir memlekette en az geçime 
yetecek miktar vergiden istisna edilmiş değil
dir. Geçim indirimi olarak kabul edilen mik
tarlar daima bunun altında kalmıştır. Bizde 
Gelir Vergisi ihdas edildiği zaman şu miktar
lar kabul edilmişti. Bekârlar için günde (1,5) 
ayda 45 lira, yılda 450 lira. Çocuksuz evliler 
için günde (2,5) ayda 75, yılda 900 lira. Bir ve
ya iki çocuklu evli mükellefler için günde 3 lira 
ayda 90 lira ve yılda 1 080 lira. Üç veya dört 
çocuklu evli mükellefler için günde 3,5 lira, ay
da 105 lira, yılda 1 260 lira. Dörtten fazla ço
cuklular için günde 4 lira ayda 120 lira ve 
yılda 1 400 lira. 

Bilâhara Gelir Vergisinde 1957 yılında ya
pılan tadille bu miktarlar biraz yükseltildi. Be
kârlar için günde 2.25, ayda 67,5; çocuksuz ev
li için 3,75, ayda 112,5 bir, iki çocuklu için 4,5; 
dörtten fazla çocuklu için 6. Muhterem arkadaş
lar. Gelir Vergisinde bundan sonra en büyük 
tadilât, reform mahiyetindeki tadilât, Millî Bir
lik Hükümeti tarafından 193 sayılı Kanunla 
yapıldı. Millî Birlik Hükümeti hakikaten bu 
kanunu tadil ederken, Gelir Vergisinde geniş 
değişiklikler yaparken, bilhassa Gelir Vergisinin 
sosyal bünyesini kuvvetlendirmeyi başta hedef 
tutmuştur. En az geçim indirimlerini de bu se
beple yükseltmiştir. Millî Birlik Hükümetinin 
193 savılı Kanunda yaptığı tadilde bu miktar
lar bekâr için günde beş lira. nyda 150 lira, yıl
da 1 800 liraya çıkarılrmst'r. Es için sistem de
ğiştirilmiş, ötekilerde evli, bekâr ve çocuk sa
yısına ^örc bir başka sistem kabul edilmiyordu. 
Burada es için ayrıca günde 3 lira yani evli 
8 liraya çıkmış ayda doksan lira. ydda 1 080 li
ra ilâve edilecek. Bu suretle çocuksuz evlilere 
günde 8, ayda 240. yılda 2 500 ayrıca her ço
cuk için gün do 2 avda 60. yılda 720 lira buna 
ilâve edilecektir. Faraza beş çocukluda günde 
18 liraya çıkıyor en az geçim indirimi. Ayda 
540 liraya yılda 6 020 liraya yükseliyor. 

Bu aynen tatbik edilebildiği takdirde 4 ç.o-
cuiklu bir mükellef isçi veya memur veya başka 
bir mükellefin eğer günde aldığı ücret 16 lira
dan az ise tamamen vergi dışına çıkacaktır. Ya
ni hiç vergi vermiyecektir. 16 liradan fazla ise 

En az geçim indirimi Kanununa göre bir miktar 
vergi ödiyeeektir. Yani 16 lirası düşecek, üs
tünde kalacak: olan miktar vergilendirilecektir. 
Yine yılda faraza bir esnafın kazancı 5 400 lira 
ve ondan aşağı ise hiç vergi vermiyecek, bu
nun üzerinde ise 5 400 lirası tenzil edilerek ver
gi verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Milî Birlik Hükü
metince 193 sayılı Kanunla bu hale getirilen 
geçim indirimleri maalesef o tarihte derhal tat
bike konulamamış, arkadaşlarımız da beyan et
tiler. İki kademede tatbiki düşünülmüş. Bir 
kısmı bunun 1963 yılında ve diğer kısmı 
1965 te tatbik edilmek üzere bir muvakkat 
madde tedvin edilmiş. Millî Birlik Hükümeti 
ayrıca bir diğer müessese daha ihdas etmiş bu
nun yanında. Bilirsiniz, bütün vergiler kazanç
ların net miktarlar üzerinden alınır. Halbuki 
ücretlerde gayrisâfi üzerinden vergi alınmakta 
idi, a tarihe kadar. Bu aslında yanlıştır. Çün
kü ücretle çalışan bir mükellef alacağı ücreti 
elde edebilmesi için az - çok bir masraf ihtiyar 
eder; her gün işyerine, dairesine giderken oto
büse biner bir yol parası öder, o yüzden ayak
kabı eskitir, veyahutta iş elbisesi giymeye mec
bur olur. Binaenaleyh onun da ihtiyar edece
ği bir masraf vardır. Haklı olarak yeni bir mü
essese daha koymuş 193 sayılı Kanunla, Millî 
Birlik İdaresi bir götürü gider indirimi koy
muş. En az geçim indiriminin yanında bir götü
rü gider indirimi müessesesi da'ha ihdas edil
miştir. Onun da miktarları oldukça yüksektir. 
Onun da tatbikini 1963 ydma bırakmıştır. Muh
terem arkadaşlar 1963 yılında, arkadaşlarımızın 
ifadesi doğrudur, biz biraz sonra arz edeceğim 
zaruretlerle, 1963 te sırası gelen kısmı bir yıl 
için tehir ettik. Yalnız işçiye tatbik ettik. İş
çi 193 sayılı Kanunun tesbit ettiği tarihten iti
baren bu miktarlar üzerinden en az geçim indi
riminden istifade etmeye başladı. 

İşçi dışındaki mükellefler için bir yıl için 
geri bıraktık. İhtimal ki, iktidar partisine 
mensup arkadaşlarımız daha çok buna dayana
caklardır. E, canım C. H. P. Hükümeti yaptı, 
biz niye yapmıyahm. Bu aslında bir mazeret 
sayılmaz, bir ciddî sebep de sayılmaz. Çünkü 
bizim yaptıklarımızın hepsini yerden yere ba-
tırıyordunuz, kötülüyordunuz, bizatihi geç'im 
indirimini geri bırakırken neler söylendi, zabıt-
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lar tetkik edilirse görülür. Ben arkadaşınım 
sıkıntıya sokmamak için, başını ağrıtmamak 
için vaktiyle söylediklerini tekrar etmiyeceğim. 
Ama, za'bıtla.r tetkik edilirse bu mevzuda bizim 
burada, söyliyebileecklerimizm belki yüz misli 
tenkid ileri sürülmüştür. Ama bu tenkidlerden 
sonra, madem ki, C. H. P. Hükümeti yaptı, biz 
de yaparız, dememek lâzım. İnsaf sahibi olan
lar hicolnıazsa bu kadarını söylemezler. 

Muhterem arkadaşlarım, biz su sebeple bu 
tehiri yaptık zannediyorum ki, Millî Birlik İda
resi de bir sebebe dayanmıştır. G-elir Vergisini 
ihdas ederken, yani Gelir Vergisinin sosyal bün
yesini tatbik ederken Gelir Vergisini zirai ka
zanca teşmil etmiştir. Bunu tatbik edebilmek 
için kül halinde onun neticelerini beklemek za
ruri idi. Zirai Kazanç Vergisinin neticesi bir 
iki yıl sonra alınacaktır. O zaruretle tehir et
miş olduklarını zannediyorum. 

Bize gelince: Biz Hükümette geniş vergi re
formu ile başladık işe. 3 ncü inönü Hükümeti 
Haziranda mesuliyet mevkiine geldi. Biz, Mec
lis açılır açılmaz 20 den fazla vergi kanununu 
huzurunuza getirdik, reform kanunlarını. Şu se
beple bu nokta üzerine basıyorum. Arasıra 
«biz daha 45 günlük Hükümetiz, iktidarız, za
man kalmadı, ne yapalım bundan iyisini getire
medik» denmektedir. Biz arz etliğim gibi altı 
ay içerisinde 20 den fazla anavergi kanunu ve 
reform kanunu getirmiştik. Binaenaleyh bir 
Hükümet isterse bir teşkilât, olgun bir Devlet 
teşkilâtımız vardır, şikâyet etmeye fazla hak
kımız yoktur. Bilhassa Maliyeden Hükümet is
terse Maliye Teşkilâtı olarak iki ay içerisinde 
50 tane kanun hazırlar. Yeter ki, bunu em
retsin, ve istesin. Yoksa bu mazeret değildir 
Getirdiğimiz kanunların, başında Gelir Vergisi 
Kanunu vardı. Gelir Vergisiyle şunları yaptık 
arkadaşlarım. Tarifeyi indirdik. Tarife indi-
r:mk.üçyüz milyondan fazlaya mal olmuştur. 
Yani bizim getirdiğimiz tarife Gelir Vergisinde 
300 milyon liralık bir azaltma teminini hedef 
tutan bir tarife idi ve böyle bir azaltma olmuş
tur Gelir Vergisinde. Ama başka noktada ha
sılat artmıştır. O başka. Zaten bunu iltizam et
tik. Gelir Vergisinde tarifeyi indirdik, vergi zi
yamı önlemiye sebdbolduk tarifeyi indirmekle. 
Büyük bir kayıp olmadı ama aslında karşı kar
şıya koyarsanız, eski tarifeferle, yeni tarifeye 

aynı matrahları tatbik ederseniz hâsıla eksikliği 
300 milyon lira tutmaktadır. Yüzde 15 ten baş
lıyordu, yüzde 10 dan başlattık. Küçük ücret
lerde bilhassa bizim Gelir Vergisi tarifesi ga
yet dik yükselir. Birden bire müterakkiyet 
başlar. Küçük ve orta kazançlar birden bire 
ağır şekilde vergilendirilir. Bu hem sosyal ba
kımlardan mahzurlu ve hem de memleketimiz
de sermaye terakümüne imkân cermez. Bu se
beple evvel tarifeyi indirdik. Başka şeyler de 
tatbik ettik, yatırım indirimi tatbik ettik, Ge
lir Vergisinin ekonomik bünyesini takviye ve 
kazançları bilhassa tasarrufları yatırım sahası
na götürmeye teşvik için süratli amortisman 
sistemini tatbik ettik ve bâzı ücretleri vergiden 
muaf tuttuk, bilhassa ziraat işçilerini vergiden 
muaf tuttuk, esnafın vergisini hafiflettik ve 
zirai kazancı biraz hafifleterek tatbik mevkiine 
koyduk. Bunun dışında, Gelir Vergisinden baş
ka Emlâk alım Vergisi, Nâkil vasıtaları Vergisi 
Damga resmi, harçlar v. s. bir seri tedbiri bir 
arada getirdik. Gelir Vergisinde bu nis'bette 
bir değişiklik bilhassa azaltmaya müteveccih 
bir değişiklik olunca, itiraf edeyim, en az geçim 
indirimi ile birlikte tatbik edemedik. Çünkü o 
vakit Gelir Vergisinden bir şey kalmıyaeaktı. 
Hem vergi tarifesiyle, nisbeti indiriyorsunuz 
hattâ o vakit Sayın Yurdakul hatırlarım, «biz 
vergi tarifesini sadece düşük kazançlarda değil 
yüksek kademelerde de indirmiştik, hiç olmazsa 
bunu yapmayın, yarın dedikodu olur» demişler
di. Ben onu "bilerek yaptığımızı ifade etmiştim. 
Çünkü vergi tekniği bunu gerektiriyor. İkisini 
bir arada tatbik edemedik. Bir merhale yap
mak zorunda kaldık. Bu sebeple bir yıllık bir 
tecil yaptık. Ama arz ettiğim gib'i bu tecili iş
çiye teşmil etmedik. İşçi birinci günden itiba
ren hükümlerinden faydalanmaya başladı. 

Şimdi bugün nedir sebep? Bir ikinci sebep 
arz ettiğim gibi yine Millî Birlik Hükümetinin 
üzerinde durduğu sebebin aynıdır. Zirai kazan
cın bu zayiatın bir kısmını telâfi etmesi lâzım
dır. Gelir Vergisinin zirai kazanca teşmili, o da 
zamana ihtiyaç gösteriyordu, bu da bizim için 
bir selbep teşkil etti. O vakit hu sebepleri Yük
sek Huzurunuzda arz ederek bu ertelemeyi talc-
betmiştik. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Demirel Hü
kümetinin üzerinde durduğu sebep sadece ve sa
dece bütçe açığıdır. İtiraf edeyim ki, bütçe açı-
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ğmı yeter ve haklı bir scbebolarak görmüyoruz 
biz. Arz ettiğim gibi bizim sebeplerimiz mevcut
tu. Başka indirimler yapıyorduk esasen Mükel
lefiyette indirme yapıyorum, bir kademelendir-
me yapıyorum. Ama burada yalnız ve yalnız 
bütçe açığı. Sayın Köksal'm dediği gibi bütçe 
açığının yükünü zayıf vatandaşlara, dar gelir
li vatandaşlara, kazancı geçimine ancak yeter 
miktarda olan vatandaşlara bu açığı kapatma
mak lâzımdır. Eğer se<bep 'bütçe açığı ise Ibıı-
nun için evvelemirde 'bunlar akla gelmemelidir. 
Bir memlekette 'bu nevi mükellefler müracaat 
edilir, fakat en son bunlar gelir, evvelâ değil. 

Şimdi, anlıyorum ki, bu bir zihniyet mesele
sidir, bir anlayış meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar, kaldı ki, bütçe açığı 
böyle üçyüz milyon, bc.şyüz milyondan ibaret 
değildir maalesef bu sene. Bütçe açığı bir bakı
ma göre üç milyarın çok üstündedir. Bütçe gel
diği zaman bunun münakaşasını bol bol yapa
cağız. Binaenaleyh, en az geçim indirimi, bütçe 
açığını üç milyarlık açığı, 2,5 milyarın çok üs
tünde olan açığı böyle fakir fukaraya yükle
mek suretiyle kapatamayacağımız gibi, bir mer
hem de olamaz. Bu sebeple 'bu bakımdan da bir 
ciddî esasa dayanmamış durumdayız. Bir arka
daşımız ifade etti. «Efendim, bu mükellefiyet, 
bu en az geçim indirimi bütün mükellefler hak
kında tatbik edilir.» Doğrudur. Bütün mükel
lefler en az geçim indirimi müessesesinden fay
dalanırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, baştan da arz et
tim, vergide eşitlik esastır. Ödeme gücünde bu 
sununla temin edilir. Bu şöyle izah edilebilir: 
Nasıl bu eşitlik temin edilir? Bir milyon kaza
nan insan için bir lira, milyonda bir nisbetiyle 
ifade edilir. Fakat yüz lira kazanan insan için 
bir lira yüzde birdir. Yüzde birle, milyonda bir 
eşit iki rakam değildir. Burada eşitlik yoktur. 
Eşitlik işte bu iki nisbeti eşit hale getirmektir. 
Binaenaleyh, milyonda bir de milyon kazanan 
insandan alacağımız miktar 1/100 olmalıdır ki, 
eşitlik meydana gelsin. Bu selbeple bir milyon 
ikaz anan insandan bin lirayı en az geçim indiri
mine tâbi tutmuşuz veya tutmamışız, hiç değe
ri yok. Çünkü ona nazaran bu bir yük değil, bu 
miktar hiçtir. Eski maliye kitabında şöyle bir 
cümle vardır: Milyonerin 1 lirası ile fakirin 1 

lirası aynı değerde değildir. Binaenaleyh eşitlik 
prensibini tatbik etmek için bu iki şeye 'başka 
nisbetler tatbik ederek 'bunu riyazi olarak eşit 
hale getirmek lâzımdır. Bu sebeple en az geçim 
indirimi müessesesinden en çok faydalanan zen
ginler değil, çok 'kazananlar değil, bilâkis ka
zancı düşük olan, kazancı az olan mükellefler
dir. Hattâ Ibunun bir 'başka hizmeti de düşük 
kazançlı yani ücret sahipleridir ki, bunlar daha 
çoktur. Ücret sahiplerinde diskriminasyon yap
mak hizmetini görür. Yani onların vergi nisbe-
tini düşürür. Bu sebepledir ki, !bu getirilen ka
nunun daha çok 'bu zümreyi hedef tuttuğunu 
rahatlıkla söyliyecek mevkideyiz ve. gerçek de 
(budur. Ondan dolayı bu mükellefiyet umumi
dir. Herkese tatbik edilir falan. Bu iddiaların 
arz ettiğim sebepler karşısında kıymeti olma
mak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, ıbunun yerine madem
ki bütçe açığı var ve bu bütçe açığını kapat
mak lâzım. Çünkü hakikaten memleket enflâs
yonun çukurunun yanı başındadır. Hattâ içine 
girmeye başlamıştır, yokuş aşağıya süratle ini
yoruz. İlerde fren yapmak bize pahalıya mal 
olaibilir. Bütçe açığını bu sene Meclis Hüküme
te kapattırmalıdır. Onun yollarını bulmalıyız. 
Masrafları mı indireceğiz, o bütçe huzurunuza 
geldiği zaman anlaşılır. Ama bütçe açığının ka
patmanın yolu, ilk akla gelen yolu her halde 
bu yol olmamalı idi. Sayın arkadaşıma haddim 
olmıyarak yol göstermek istemiyorum, birçok 
mütahassısları vardır. Ama bunun yanında ver
giler üzerinde pekâlâ ameliyeler yapabilirdi. 
Faraza bir tekel hâsılatının gider vergisi mev
zuuna alınması, vergi zammı yapmadan 'bir ver
gi tekniğini ıslah etmek suretiyle 100 - 200 mil
yon bir hâsılat temin etmek 'kabildir. 

Süratle bunu getirebilirdi. Ben getiremedim. 
Üzülüyorum, getiremediğime, yetiştiremediği-
me. Süratle bu getirilebilirdi. Gider vergisi ve 
emlâk vergisi üzerinde bâzı ıslahat yapılması müm
kündür. Yani bu mükellefiyeti sırtı kalın olanlara 
yüklemek mümkündür. Ama evvelâ Hükümetin 
aklına fakir fukara gelmiştir. Ve bütçe açığını 
Ibunlardan kapatmak yolunu tercih etmiştir. 
Buna hakikaten üzülmek lâzım. Ben Hü'küme-
tin bunu fakir fukarayı ezmek kasdiyle yaptı
ğını iddia etmem. Böyle birşey politik de ol
maz. Hiç olmazsa, oy almak durumunda olan 
'bir demokratik sistemde partiler bunu yapmaz. 
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Ama kolay olduğu için bu yola gitmişlerdi r. 
Daha rahat ve kolaydır. Enfilâsyon da böyledir. 
Enfilâsyon da ıbir vergidir, aslında. Bir trans
ferdir, kolay olduğu için Hükümetler yorulma
mak için, kötü kişiler olmamak için bu yola gi
derler. Ama neticeleri feci olur. Kolay olduğu 
için bu yola gidilmiştir. 

Yine bir arkadaşımın izah ettiği gibi faraza 
servet beyannamelerinin kaldırılması düşünü
lüyor, vergi ilânının kaldırılmasından söz edi
yorlar. Bilâkis vergi kaçakçılığını önlemek, ver
gi ziyamı önlemek 'başka mükellefiyetler ihdas 
edilmek suretiyle, pekâlâ Hükümet başka, kay
naklardan bu miktarın hattâ daha çok üzerinde 
vergi temin edebilirdi. Bun dan dolayı kolay yo
lu seçmiştir Hükümet. Hakikaten sosyal adalet 
ilkesine Anayasamıza ve plânımıza aykırı bir 
durum ihdas etmiştir, 'bu davranışı ile bunu be
lirtmek isterim. 

Sonra muhterem arkadaşlar, Hükümet bu ta
sarıyı bir yıl için ertelemiş, öyle sevk etmiştir. 
Mecliste bir sebep zikredilmeden iki yıla çıka
rılmıştır. Hattâ Hükümet Mecliste çıkıp «Bir 
yıl için istiyorum» demesine rağmen, her ne
dense bu hir inat meselesi yapılmış, iki yıl ola
rak oya konularak kalbul edilmişti. Hiç, olmaz
sa, Yüksek Senatomuz Hükümet teklifini ka-
toul etmek suretiyle (bunu bir yıl için ertelesin 
ve hir yıl zarfında da Hükümet vakit ıbulama-
dığmı iddia ediyor, o bir yıl kâfi ;bi:~ zamandır, 
bunu telâfi edecek 'başka kaynaklar arayıp bu-
lalbilir. 

Bir diğer nokta usul noktasıdır. Arkadaşla
rım haklıdırlar. Hakikaten hunun üzerinde dur
mak lâzımdır. Hüküm yürürlüğe girmiştir ve ge
çici madde mülgadır, ortadan kalkmıştır, öl
müştür Sayın KöksaPm tâ/biri ile. Binaenaleyh, 
mutdber olmıyan bir hükmün değiştirilmesi de 
anormal 'birşeydir, gayrimantıkîdir. Ve vergi 
tekniğine de, kanun tedvini usullerine de uy
maz. Bu ölü üzerinde ameliyat yapmak, veya
hut da ölüyü tedavi etmek gibi bir mânaya ge
lir ki ; korkarım (bu yüzden müracaat edildiği 
takdirde Anayasa Mahkemesi bu kanunu haklı 
olarak kaldırabilir. Komisyon da sanırım ki; bu 
endişe ile geri almak ve düzeltmek istemiştir. 
Bu da ayrı bir noktadır. 

Diğer bir nokta; bu hüküm yürürlüğe gir
miştir arkadaşlarım, vatandaşlar bundan istifa
de etmişlerdir. Binaenaleyh, makabline teşmil 
edilerek kendilerinden bu para geri alınamaz. 
Maliye Bakanı, tbilmiyorurm Sayın Köksal'm ifa
de ettiğine göre, Mecliste ve burada ayrı ayrı 
ıbeyanlarda bulunmuştur. Biz sanıyoruz ki, 202 
sayılı Kanunu tatbik ettiğimiz zaman da Şubat
ta yürürlüğe girmişti. Ama Marttan itibaren 
ele atbik ettik. Ve Ocak ve ŞuJbat aylarında va
tandaşlar bundan istifade ettiler. 

Hürmetlerimle . (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adama söz istiyen sa
yın üye? Yok. Şahısları adına sayın üyeler; Ni
yazi Ağırnaslı, Cemal Tarlan ve Mehmet Hazer 
var. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, söz vermemek için buynrduysamz lüt
fen usul hakkında söz istiyorum. Niçin bu uy
gulamanın doğru olmadığı hususunu arz edece
ğim. Belki Yüce Senato bunu kabul eder. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı usul hakkın
da şifahi teklifte bulunduğunuz için kanaatimi 
aynen tatbik edeceğim. Şayet teklifini yazılı 
vermiş olsa idiniz bir madde tatbik ederdim. 
Buyurun 34 ncü maddeye lütfen bakın, siz de 
diğer sayın arkadaşlarım gibi gayet anlayışlı 
bir arkadaşsınız, son fıkrayı okuyorum. 

«Komisyon üyesi, muhalefeti sebebini ra
porda açıklamak mecburiyetindedir. Aksi hal
de rapor aleyhinde konuşamaz ve sözcüden so
ru soramaz.» 

Kesin hüküm budur, âmir hükmü budur, tü
züğün. Söz hakkın mahfuzdur meselesi tea
mülle yaratılan ayrı bir müessesedir. Esas hü
kümden sonra gelir kaynakta ve siz bidayette 
muhalifim diye söylemişsiniz, «Söz hakkını 
mahfuz» diye söylemişsiniz. Binaenaleyh, size 
söz veremiyeceğim. Sayın Tarlan, şaksınız adı
na, buyurun. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim., bir takrir vereyim de. Konuşmam, belki 
sizleri aydınlatacaktır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tarlan. Efen
dim, bir önerge var, şahısları adına yapılacak 
konuşmaların on dakika ile tahdidini teklif edi
yorlar. Bunu okutup oylarınıza sunacağım. 



0. Senatosu B : 30 

Yüce Başkanlığa 
Gündemimiz müstacel kanun tasanlariyle 

yüklü olduğundan halen görüşülmekte olan ka
nun tasarısının müzakeresinde konuşmaların 
10 dakikaya inhisar ettirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Afyon 
Celâl Tevfik Karasapaıı 

BAŞKAN — Söz i^tiyen her halde yoktur 
bunda?.. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Siz aleyhinde istiyorsunuz. 
Başka?.. Yok. Sayın Tarlan takrir okununca... 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Etendim, 
10 dakikadan az konuşacağım. 

BAŞKAN — Öyle efendim, yalnız usul bu, 
kusura bakmayınız. Buyurunuz Sayın Koksal. 
Usulü takibedelim. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Muhterem senatörler... 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Takririmi geri aldım. 

BAŞKAN — Sayın Koksal takrir geri alın
mıştır, aleyhte konuşmanıza da sebep kalmadı 
artık. Teşekkür ederim. 

Buyurunuz Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Pek muh

terem arkadaşlarını, müzakeresine devam olu
nan bu kanun tasarısı hakkında konuşmalar 
yapan sayın arkadaşlarımızdan muhterem Kok
sal tarafından biraz evvel burada ileri sürülen 
bir iddiaya iştirak edemiyeceğim cihetle yük
sek huzurunuzu iki - üç dakika için işgal et
miş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Köksal'm 
savunduğu mevzu şüphesiz çok mühimdir ve 
büyük bir kütleyi alâkadar etmektedir ve ken
dileri iddialarına hak kazanmak için meseleleri 
hissî zemine de çekmişlerdir, bunda da haklıdır
lar. Ben işin bu tarafına bir şey demiyorum. 
Yalnız konuşmasının bir tarafında yanlış tesbit 
etmemiş isem; Adalet Partili muhterem arka
daşlarım hakkında reva gördüğü -sözleri ve ile
ri sürdüğü bir iddiadır. Kendileri, eğer yanlış 
tesbit etmedi isem; bizim tarafa doğru döne
rek, Hükümet beyaz kâğıt da getirse rey vere
ceksiniz, dediler. Aşağı - yukarı böyle. Muhte
rem arkadaşlarım, bu mevzuda, kendileri mâ
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zur görsünler, bizim muhterem arkadaşlarımız 
da kendileri gibi düşünebilirler ve hissedebilir
ler. Ama nihayet bu bir bütçe meselesidir. Hat
tâ, tesbit ettiğime göre Plânlamadan geçmiştir 
ve plânlama mevzuunda bununla elde edilecek 
olan -400 milyon lira tahmin ediyorum - 400 
milyon liranın muvafık görüldüğü hususunda 
mutabık kalınmıştır. Ben bir maliyeci değilim, 
ama tesbit edebildiğim kadar konuşurum. Bina
enaleyh, sayın Köksal'ı tanırım; müsriftirler. Ve 
bu sözleri bir Grupun mensubu olan arkadaşla
rını bu tabiriyle incitmek kasdı ile söyledikleri
ni de kabul etmiyorum. Esasen, böyle de olsa za
ten zorlaana ile bir netice alınacağını de ben ka
bul etmiyorum. Bu sebeple kendisi belki konu
şurken hissetmemiş olabilirler. Ben bunu sürçü 
lisan olarak ifade edildiğini kabul ediyorum. 
Ve bunu açıklamak için yüksek huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum, hürmetlerimi sunarını 
muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN —• Usule göre takibediyoruz, bir 
yeterlik önergesi vardır. Yalnız teamüle göre 
lehte, aleyhte ve üzerinde ikişer üye konuşmadı
ğı için oıkutmıyacağım. 

Buyurun Sayın Hazer, sıra sizindir. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın arka

daşlarım, bu konunun bence en ehemmiyetli olan 
tarafı, bunun hukukî veçhesidir. Yani kodifikas-
yonudur. Ben bunun malî cephesi üzerinde faz
la duracak değilim. Bu mesele usul bakımından 
konuşulurken de arz etmiştim. Fakat benden 
sonra konuşan Sayın Yurdakul, getirilen tasa
rının yürürlük maddesi 1 . 1 . 1966 da yürürlü
ğe girmeyi emretmektedir, binaenaleyh vaktin 
geçmiş olması maddelerin yürürlükten kalkma
sını intacetmez, diye buyurdular. Bir defa he
nüz kabul olunmamış bir tasarı maddesini bir 
kanun maddesi halinde kabul etmek hukukan 
mümkün değildir. Hukukun ilk sınıflarında 
okunan ve âdeta mütearife haline gelen bir 
kaide vardır. Kanunlar müddet tâyin edilme
miş ise yürürlükte kaldığı sürece mer'idir; ya
ni bir başka kanunla kaldırılmazsa kaldırılaca
ğı tarihe kadar yürürlüktedir. Eğer müddet ile 
takyidedilmiş ise ömürleri, o müddetin hululü 
ile kanun olmaktan çıkar, yürürlükten kalkar. 
Mevzuumuz olan kanun müddetle ömrü takyi-
dedilen, tâyin edilen bir kanundur. Binaena-
leh, bu kanun 1 . 1 . 1966 dan itibaren yürür
lükten kalkmıştır, mevcut değildir, mer'i değil-
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dir faraziye ile, tahayyül ile buna vücut ver
mek hukukan mümkün değildir. Binaenaleyh, 
Yüksek Heyetiniz bu mevzu üzerinde kanaa
timce lüzumsuz zaman israf etmektedir. 

Bu kanunun iki ehemmiyetli noktası daha 
vardır arkadaşlarım. Eğer müstahakları, bu 
kanundan bu geçim indiriminden istifade ede
cekler, 1 . 1 . 1966 dan itibaren haklarını ala-
mamışsa bu kanunu yürütmekle mükellef olan 
Maliye Vekili kanunu ihlâl etmiştir, suç işle
miştir, bu katidir. Eğer bu kanun, Kâzım Yur
dakul arkadaşımızın temas ettiği geçerlik, yü
rürlük maddesiyle 1 . 1 . 1966 dan itibaren ka
bul edilse bile müktesep hakları ihlâl etmez. 
Memurun, vergi mükellefinin, müstahakm ce
bine giren, o fazlayı geri alması için Hüküme
te bir yetki verilemez, bir hak verilemez. Yani 
bu kanun müktesep hakları ihlâl edici bir su
rette makabline teşmil olunamaz. Bu bakımdan 
da bu kanun yanlıştır, sakattır. Tashih imkânı 
vardı, tadil imkânı vardı, bunun yollarını kı
saca arz etmıistim. Komisyondaki arkadaşlarım 
da bu fikre varmışken, Hükümetin telkini, is
teği üzerine bundan vazgeçtiler. Yanlış yapıl
mıştır. Yine arz etmiştim; bu kanun sevk olu
nurken böyle endişelere mahal yoktu. Müddeti 
içinde çıkarılabilirdi. Getirilmedi, çıkmadı. Şim
di Sayın Güzey arkadaşım, «Efendim Senato 
vaktiyle yapmadı, onun için bu gecikti» diye
bilirler. Bütün bunlar mazeret değildir. Bu ka
nun tasarısına, kanundur diye hüküm vermeye 
yetmez. Bu anda kanunsa kanundur. Değilse 
Senato Komisyonundan geçmesine, Meclis 
Umumi Heyetinden geçmesine rağmen huzuru
nuzdaki bu hükümler sadece tasarı halindedir. 
Tasarı ile kanun arasındaki farkı da Yüksek 
Heyetiniz bilir. Binaenaleyh, ne kanuniyet kes-
betmiş, ne neşir olunmuş ve ne de tatbik mev
kiine girmemiş hükümleri var farzedilerek hak
ları ihlâl etmek, iptal etmek mümkün değildir, 
suçtur arkadaşlar. Eğer bunu muhasipler, tat
bikatçılar başka telkinlerle yapmışlarsa şahsan 
kendileri de mesuldür. Eğer Hükümetin kara-
riyle, emriyle yapmışlarsa Hükümetin mesuli
yeti ayan beyan meydandadır. Binaenaleyh, 
bu kanun Yüksek Heyetinizce bugün kabul 
edilse dahi, öyle bir kanun halinde çıkacak, 
tatbik imkânı bulamıyacak ve hak sahipleri 
bunun iptali için imkân ve fırsat bulacaklardır. 
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Bu esasında bizim de vazifemizdir, bunları ön
lemek, yanlışları tashih etmek ve bir bakıma 
Senatonun teşkil maksadı da budur. Senato, sa
dece Meclisten gelen kanunları ikinci defa mü
zakere eden bir heyet değildir. Anayasanın ru
huna, maksadına ve hukuk esaslarına göre me
seleleri incelemek Senatonun asli vazifesidir. 
Bu asli vazifeyi şu veya bu mülâhaza ile; büt
çe açığını kapamak, Hükümete yardımcı olmak 
gibi muhterem maksatlarla da olsa, bu vazife
sini Senato ihmal edemez. Binaenaleyh, biz va
zifemizi kuruluş maksadımızı ispat edecek bir 
anda ihmal ediyoruz kanaatindeyim. Bu kanu
nu, tekrar arz ediyorum, bu kanunu Hükümet, 
komisyon henüz fırsat varken geri alıp tashih 
etmelidir. Kısa zamanda tadil olunabilir, tas
hih olunabilir. Belki şöyle düşünülebilir; «Efen
dim gelmiş. Ne olacak? Tekrar Meclise gitmesi 
lâzımgelecek» falan.. Arkadaşlar bütün bunlar 
için imkân vardır, zaman vardır. Meclise gi
der, yine yeniden formüle edilir gelir ve biz 
de rahatlıkla bir kanun yapıyoruz diye buna 
leh ve aleyhinde oy verebiliriz. Fakat aslı olmı-
yan, ölü doğan bir kanun için ben vicdanen 
oy vermekte tereddüt içindeyim, müspet veya 
menfi hiçbirisini. Çünkü kanun değildir getiri
len, vesikaları formalitesi tamamlanmış bir hu
kuk vesikası olamıyacaktır. 

Bu umumi izahattan sonra bir noktayı daha 
müsaadenizle arz edeyim. Bu kanunun bir de 
sosyal yönü vardır. Bizim plânımızın sosyal 
hedeflerine de aykırıdır bu kanun. Malûmuâli-
niz plânın bir ekonomik hedefleri vardır, bir 
de sosyal hedefleri vardır. Bu kanun sosyal 
hedeflere de aykırı. Demin Ferid Melen yeter
likle tam bir salâhiyetle meselenin malî cephe
sini izah ettiler. Ona tamamiyle iştirak ederim. 
Bir noktayı daha müsaadenizle arz edeyim. 
Arkadaşlar, fikirler insanlardan doğar, insan
ların malıdır. Fikirler insanlarla beraber yer 
değiştirmelidir. Eğer, insan fikrine sahibolmaz, 
onu işine geldiği zaman yanında bulundurur, 
işine gelmediği zaman isterse, bu o fikri sahip
siz, yetim bırakmak olur. Ayrıca bizim siyasi 
hayatımızda maalesef emsali az görünür ama, 
Batıda okuduklarımıza göre, fikirlerinin peşin
de giden, fikirleri yüzünden mevkilerinden olan 
çok insanlar vardır. Bir fikri şu esas dâhilinde 
dün kabul eden bir insanın, mevki değiştirin-
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ce başka türlü kabul etmesini bendeniz hiçbir 
zaman mazur görmüyorum. Sayın Bakan mu
halefetteyken zabıtlara geçmiştir, bu asgari ge
çim indiriminin bu hale getirilmesini yermiş, 
tenkid etmiş ve haklı birtakım mütalâalar ile
ri sürmüşlerdir. Şimdi aynı Bakanın bu fikri 
kendi makamına beraber götürmemesini ben 
anhyamıyorum. 

Arkadaşlar bizim siyasi hayatımız sahiple
riyle birlikte gitmiyen fikirlerden çok zarar 
görmüştür. Sayın Bakanı bu fikirlerine sa
hip çıkmaya davet ediyorum. Ve hiç olmazsa 
bir makam için yapmadıklarını, dün bir grup 
sözcüsü olarak şunu böyle yaptım, bugün ve
kil olarak yaptım, diya bir mazeret dermeyan 
etmeden Yüksek Huzurunuzda geçmiş fikirleri
nin sahibi olarak ciddî bir tavır takınmasını 
bir millet mümessili olarak istirham ediyorum. 
Bundan bir şey kaybetmezler, çok şey kazanır
lar. 

Arz ettiğim esaslar dolayısiyle bu kanunun, 
bu tasarının Komisyonca geri alınması lâzım-
geldiğine tam manâsiyle inanıyorum. Ne bir 
muhalefet maksadım vardır, ne bir engelleme 
gayem var, ne de geciktirmek için bir gayret 
içindeyim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, konuşma sı
rasına devam edeceğiz. Yalnız bir usûl müza
keresi açılmak isteniyor. Bunun için de bir 
önerge verilmiştir, okutacağım ve kanâatimi 
arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
«Söz hakkım mahfuzdur ibaresi Senato üye

sinin mutlak bir irade izharıdır. Bu suretle ira
de beyan eden bir üyeye söz vermemek Anaya
saya aykırıdır. Başkanlığınızın tutumu üzerin
de söz istiyorum ki hakların özüne taallûk eden 
bu sınırlamanın hukuka aykırılığı anlaşılabilsin. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Niyazi. Ağırnaslı 

BAŞKAN — Verilen önerge budur, efendim. 
NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Takriri

mi izah için söz istiyorum. 
BAŞKAN —• Bir dakika sayın Ağırnaslı 

izaha, lüzum yok. İçtüzüğümüzün Madde 34 
fıkra 3. Başkanlığın kanaatini söylüyorum. «Ko
misyon üyesi muhalefeti sebebini raporda açık

lamak mecburiyetindedir. Aksi halde rapor 
aleyhinde konuşamaz ve sözcüden soru soramaz» 
şimdi demin beyan ettiğim gibi gayet açık olan 
bu hüküm karşısında tatbikatımızı değiştirecek 
değilim. Binaenaleyh, bu şartlar altında bir 
usul münakaşası açamayız sayın Ağırnaslı, ga
yet sarihtir. Şayet bu sizi tatmin etmemişse tu
tumum hakkında gelir tüzüğün 12 nci madde
sine dayanarak bir yazılı ve sözlü soru sorabi
lirsiniz. Böylelikle müzakere açılır tutumum 
hakkında. Ayrıca sorarsınız böyle bir münaka
şa açılır. Ve bu maddenin bu fıkrasının bu an
layış dışında olup olmadığı muhterem heyetçe 
tekrar tetkik edilir. Binaenaleyh, yapılacak 
başka bir şey yoktur, sayın Ağırnaslı. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 
Başkan dar bir anlayış olduğu için fikirlerimi 
açıklamak için usul hakkında söz istiyorum. 
Söz hakkımın mahfuz tutulması suretiyle ira

demi izhar edeceğim. Bunun dışına çıkmadan 
izah edeceğim. 

BAŞKAN —• Sayın Ağırnaslı, mütalâanız 
gayet sarihtir, anlaşılmıştır. Benim, de mütalâ
am budur. Yapılacak bir muamele yoktur. Bu
yurun oturun efendim. 

NİYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Ağırnaslı; yapılacak 
başka bir muamele yoktur. Size söz vermiyorum, 
bahusus bu madde gayet sarihtir. 

Sayın Ağırnaslı size içtüzüğümüzün 12 nci 
maddesini okuyorum. 

«Granıhuriyet Senatosu üyeleri, Başkanlık Di
vanının veya Divanı üyelerinden her birinin 
karar ve işlemleri -hakkında baçikan'dan yazılı ve-
va «özlü sorabilirler.» :Bu maddeyi işletebilirsi
niz. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — O değil 
efendim. Diğer madde. 

BAŞKAN —O hariç. O başka madde. Bu
yurun Sayın Ağırnaslı size söz veremiyeceğim. 
Sayın Ömer Ergün sıra sizde şahsınız adına bu
yurun. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Efen-
d'm ben grup adına istemiştim. 

BAŞKAN — Siz grup demediniz sayın Yur-
daikul. o zaman fiöv1 em ediniz. 

KAZIM YURDAKUL (Sakarya) — Söyle
miştim efendim Yanlışlık oldu. 
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BAŞKAN —'Tashih edilebilir. Sizin öncelik 
hakkınız vardır. Sayın Ergim lütfen oturunuz, 
öncelik hakları vardır. Sayın Yurdakul tasrih 
edin bir daha efendim. 

ADALET PARTİSİ GURURU ADINA KÂ
ZIM YURDAKUL (Sakarya) — Muhterem ar
kadaşlarım, bazı kanunlar talihsiz oluyor. 193 sa
yılı kanun da bu talihsiz kanunlardan bir tanesidir. 
Çıktığı zaman hakikaten etrafında cami ağyarını 
mimi bir kanundu. Eğer, İrer hükmü aynen tatbik 
edilmiş olsaydı, elbetteki bugün bu kanunun hele 
bu maddeleri talihsiz birer madde haline gelmiye-
ceklerdi. 193 sayıl'. Kanmı çıktığı zaman, ihtiva et
tiği hükümler arasında meselâ Zirai gelirin vergi-
lend'rmesi, esnaf murHığı \c buna benzer birtakım 
muafiyetler zamanında tatbik edilmiş olsaydı bu 
kanunun tam olarak bütçeye inikası bugün kar
şısında içinde bulunduğumuz güçlüklere mâni ola
cağı için elbetteki bu erteleme de mevcut olma
yacaktı. Bu talihsizliklerin ilk kısmını 202 sa
yılı Kanun ile, en az geçim indirin ini erteleyen 
202 sayılı Kanun ile, 3G5 sayılı Götürü gideri er
teleyen iki kanun Sayın Melen'in zamanına te
sadüf etmiştir. Bu, talihsizliğin ilk kısmını teşkil 
ediyor. 

İkinci kısmı ise Sayın Maliye Bakanımıza düş
mektedir, Sayın Gursan:a düşmüş olmaktadır. Bu 
kanun ertelenmesinin sosyal sebepleri üzerinde, 
bunun az gelirli vatandaş üzerinde yaptığı tazyik 
üzerinde derecesinin aksini iddia edecek bir ha
tibin bulunacağını zannetmiyorum. Bu elbetteki 
insafsızlık olur. Yalnız şunu itiraf etmek zaru-
retindeyiz ki, bu ilk ertelemenin gerekçesi Sayın 
Melen'in söylediği gibi, zirai gelirlerin tatbik 
edilememesi zaruretlerini ihtiva etmekte idi. O 
gerekçe münhasıran yine böyle bütçe açığı dola-
yısiyle tanzim edilmiş bulunuyordu. Bugün de 
sebep aynıdır. Bugün de bütçe açığını kapatmak 
sebebine matuftur bu erteleme. 

Sayın arkadaşlar, evvelâ şunu arz edeyim ki, 
yalnız 193 sayılı Kanunun birtakım hükümlerinin 
geç tatbiki veya tatbik edilmemesi sebeplerinin 
dışında da bir talanı sebepler vardır. Bu meyan-
da o tarihte Personel Kanununun nasıl çıkacağı, 
bunun bütçeye aksinin ne olacağının tahmini el
betteki mümkün değildir. Keza Grev ve Lokavt 
Kanunlarının çıkmış olması ve bunun bütçeye 
inikaslarının ne miktarda olacağı elbetteki o 
zaman tahmin edilemezdi. 

Ayrıca bâzı müdetkik arkadaşların getirdiği 
kanunlarla her sene giderlere 700 800-500 mil
yon liralık bir yük yükleneceği tahmin edilemezdi. 
Ve nihayet Kıbrıs gibi bir millî mesele ile karşı 
karşıya kalınıp bütçedeki normal masrafların 
dışında bir takım masraflarında ortaya çıkacağı 
akla gelmezdi. 

Sayın arkadaşlar, elbetteki Sayın Melen arka
daşımızın söylediği gibi bir takım kanunlar ge
tirmek suretiyle, bu arzetmiş olduğumuz açığı 
kapatmak imkânı vardır. Fakat kendileri ilk 
ertelemeyi yaptıkları zaman bir takım reform ka
nunları getirmişlerdi. Eğer imkân bulsalardı, 
elbette ki, ona bir yenisini ekler ve o yenisi ile bu 
aradaki farkı kapatırlardı. O zaman bir erte
lemenin bütçeye inikası -dikkat buyurmanızı ri
ca ederim- ]65 milyon lira idi. 400 milyon lira 
değildi. 165 milyon liramn kapatılın a;:m m 400 
milyon liralık bir açığın kapatılmasından daha 
kolay olacağını takdir buyurursunuz. 

Şimdi arkadaşlar, acaba bu ertelemeyi tatbik 
etmesek bu açığı kapamak için bir vergi kanunu
nu getirsek, bunu mevcut vergi kanunlarımıza 
göre bir kıyaslamak aklıma geldi ve Bina Sa
vunma Vergisi, yani bir kanun getirecek olsak 
bugün mevcudolan Bina Savunma Vergisinin 
3,5 defa ağır bir vergi getirmek ihtiyacı olacak
tır. Sırayla arz edij^orum. Meselâ Veraset ve 
İntikal Vergisinin 20 misli ağır, Motorlu Kara 
Taşıtları Vergisinin 5,5 misli ağır, Banka ve 
Sigorta Muamele vergileri ayarımla Nakliyat 
Vergisinin beş defa daha ağır bir vergi, PTT 
Hizmetleri Vergisinin sekiz misli, Akar Yakıt 
Gümrük Vergisinin 1,5 misli ağır bir vergi, Şe
ker İstihlâk Vergisinin bir misli ağır bir vergi, 
Damga Vergisi bir misli ağır, Em]âl; Alım Ver
gisinin 2,27 misli ağır, İthalât Damga Resmi
nin 1,7; Tapu Harcının 27 misli ağır, Mahke
me Harcının 5,5; Pasaport ve Kançılarya harç
larının 22 misli, Trafik harçlarının takriben 60 
misli ağır bir vergi ile huturunuza gelmek mec
buriyetindedir Maliye Bakanı. Benden evvel 
konuşan arkadaşlarımızın söylediklerini kabul 
ediyorum. Bunun aksine zannederim ki Sayın 
Maliye Vekilimiz de bir iddiada bulunamaz, Bu
lunması güç bir iddia. Elbette ki biz, fakir hal
kın daha az sıkıntı içinde yaşamasını isteriz. Ve 
bu hedefe gitmek gayretindeyiz ve bu hedef için 
çalışacağız. Ama, malî imkânsızlıkları nazarı 
itibara alırsanız ve şu söylediğim misalleri de 
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nazarı itibara .alırsanız, zannederim, bu zarureti 
sayın Senato azaları da kabul edeceklerdir. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın senatörler, Sayın Niyazi 

Ağırnaslı Başkanlığın tutumu hakkında demin 
kendilerine söylediğim Tüzüğün 12 nci madde
sine dayanarak hakkı olan bir soruyu soruyor
lar. Başkanlık Divanının üyelerinden birinin 
karar ve işlemi hakkında Başkandan sözlü soru 
soruyorlar. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Yazılı. 
BAŞKAN — Şimdi teyidettiler, yazılı soru

yorlar. Bu yazılı soruya cevap vermek mümkün
dür. Yazılı soru, soru sahibine kürsüde hak 
temin etmez, bu bir. İkincisi, bir dakika efen
dim lütfen. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Söz ver
mek mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı Başkanlığı 
baskı altında tutmak hakkına ve yetkisine sahip 
misiniz bir üye olarak? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Başkan
lık yetkisi bu kadar değildir. Söz vermezseniz 
şerefim üzerine yemin ediyorum, istifa edeceğim. 

(Niyazi Ağırnaslı yerini terk ederek kapıya 
doğru yürüdü.) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, bir dakika 
efendim. Bu muhterem Heyetin kendi iradele
ri ile bizi vazifedar kılması ve önümüze bir Tü
zük koyması inkârı kabil bir hakikat midir? 
Ben Başkan olarak Tüzüğü tatbik etmekle mü
kellefim. Şahsınızın arzu ve iradesine uymakla 
değil. Onun için lütfen beni dinleyin. Kanaati
mi evvelâ söyliyeyim. 

.. NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Tüzük 
yanlış anlaşılıyor, arkadaşlar karara varacak
lar, Tüzük yanlış tatbik ediliyor. 

MEHMET Ünaldı (Adana) — Tüzük yanlış 
arilaşılıvor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Değil Sayın Ünaldı, değil otu
run Sayın Ağırnaslı, izah edeyim. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Açıkça 
İçtüzüğü ihlâl ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, şayet istiyor
sanız bunun üzerinde bir takrir verirseniz Tü
züğün 34 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında 
yazılı olmasına rağmen muhalefet şerhinin, 
raporda bildirilmesine rağmen söz hakkım 
mahfuzdur, diye bir kayıt olursa, o üyeye 
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söz verilir diye bir önerge verirseniz o öner
geyi dahi burada muameleye koymam, içtü
züğümüzün 181 nci maddesine göre Tüzüğün 
tadili teklifi olarak kabul ederim ve bu tadil 
teklifi hakkında komisyon raporu hazırlanması 
için Anayasa Komisyonuna havale ederim. An
laşıldı mı Sayın Ağırnaslı? Gayet sarihtir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Bir yan
lış uyugulama var. 

BAŞKAN — Teklifiniz Anayasaya göre, Tü
züğün tadili olarak kabul edilmiştir. Anavasa 
Komisyonuna havale edilmek üzere Başkanlık 
Divammn sründomine alınacaktır. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara1) — Savın 
Başkanm tutumu hakkında söz ist^nrum. Bu 
söz verilmiyecekse daha evvel de sövmediğim 
gibi istifa erlin gideceğim. Bunu söyliyeyim, 
başka yolu yoktur. 

Tutumunuz hakk-nda söz v^rm^ze^n*/ Se
nato huzurunda sövlüvorum. istifa edeceğim. 
Benden kurtulmak isti yeril er kurtulsun. 

BAŞKAN — Buyurunuz. bir kıvm^tli ar
kadaşı kaybetmiyelim. Buyurunuz kürsüye ge
liniz. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlar, ben değerli Başkanın 
tutumu hakkında söz istemek mecburiyetin
de kaldığım için çok üzgünüm. Günkü .tutu
munu önceden çok tarafsız olacağı inancına 
sahibolduğum için kendisini Başkan vekilliğine 
seçtirmek için arkadaşlarım da şahittir - re
yimi vermekle kalmadım Yüce Senatodaki ar
kadaşlarıma da telkinde bulundum. 

BAŞKAN — Lütfen şimdiki tutumum hak
kındalütfen (gürültüler.) 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI /Devamla) — Kromit 
meselesinden mi bahsedelim? 

BAŞKAN — Snym Ağırnaslı «sadece söz 
hakkım mahfuzdur diye kayıt koydum.» Söz ver
meniz lâzımdır, diyeceksiniz. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Savm 
Balkan bizim söylememize imkân vormedik-
dikleri müddetçe ne sövliyeceğim mnehul ola
caktır. Ve sadece bir sinir spysî olacaktır. 34 ncü 
madde eğ°r sadece muhalefet şerhinden iba
ret, muhalifim demekten ibaret bulunsaydı de
dikleri tamamiyle doğru idi. Söz hakkım 
mahfuzdur demek suretiyle iradesini millî ira
de ile buraya gelmiş olan adam izhar etmiş-
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tir. Burada kıymetli hukukçu arkadaşlarımız 
vardır mütalâa buyursunlar. Açıkça izhardan 
sonra sen muhalefet şerhini yazmamışsın, bi
naenaleyh sana söz veremem, olur mu? Ben 
«söz hakkım mahfuzdur» demiştim. Muhalefet 
şerhini yazmak ancak şu hale münhasırdır. 
Bu böyledir. Beni tasvibeden arkadaşları gö
rüyorum. Eğer ben sadece muhalefet meşru
hatını yazmış olsaydım konuşmaya lüzum ol
maksızın niçin muhalif kaldığımı Yüce Sena
toda arz etmiş olurdum ki, sonradan lüzum 
varsa onun izahı için belki söz isterdim. Ben 
.açıkça «söz hakkım mahfuzdur» demişimdir. 
«Söz habkım mahfuzdur» denilince artık tüzük
ten evel Anayasanın özlük haklarına, millî ira
denin tam tecellisine taallûk eden haklar nasıl 
ihlâl edilebilir. Bu sadece tüzüğün 34 ncü 
m a d d e n i n dapdaracık anlaşılması, gayet dar 
bir rüyetten müşahede edilmesi gibi bir mâna 
ta°4\r. Ne olacak? Konuşmamak da mümkün
dür. Hakikaten söylenecek şeylerin pek çoru
nu çok değerli arkadaşlarım tesbit ettiler. Be
nim onların mütalâalarına, belki Ferid Me-
len'inkme harf iyon ist'rak etmek: ve belki de bi
raz daha ilâve yanmaktan ibaret olacak. Ne c -
kar vazgeçmek mümkün. Ama öyle bir uyar
lama olacaktı ki, bu tatbikat bundan sonra söz 
haklarını gayet birtakım kiliseler İçine karnim 
kalmak suretiyle tahdidotme ha'kkınm Başkan
lık Divanlarına verilmesi gibi bir netice doyu
racaktır. Başkanlar bizim namımıza burada 
celseleri idare ederken söz hakkımızı kendi ken-
d'nme tahdidetfin-lmiz ahval vardır. Nedir o 
ahval? Bir meselenin müzakeresi çok uzar gi
der, yeterlik önergesi verilir, yeterlik önergesi 
kabul buyrulur, mesele kalmaz. Bu biliyor
sunuz Kıbrıs meselesinde oldu. 20 küsur arka
daş daha söz istemiş olduğu halde gruplar adı
na konuşmakta devam edildiği için o arkadaş
ların konuşmasına imkân kalmadı. Bu olur. 
Bu da bana göre, Tüzüğün biraz zorlanarak 
tatbikatıdır. Ama, akla yakın gelebilir. Ama 
burada sadece tüzüğün daracık bir ibaresin/n 
tatbik edilmesi, uygulanması ve açıkça millî 
iradesinin tecelli ettirilmemesi gibi bir yola gi
riyor. Ben apaçık burada oturuyorum. Ölme
mişim, mevcudum. Sözümü mahfuz tutuyo
rum, diye yazmışım. Sen «söz hakkını mahfuz 
tutuyorsun, ama muhalifim dediğin için Tüzük
te de muhalefet şerhini yazmadın» diye söz ve

remem. Bu hukuk anlayışı ile hukukun temel 
kuralları ile ve Anayasanın hakların önüne ta
allûk eden uygulama sistemiyle bağdaşır bir 
tatbikat değildir. Ben saygımdan hiçbir şey 
eksiltmediğim Saym Başkandan bu yanlış uy
gulamadan kendiliğinden rücu etmesini ve bâ
tıl bir uygulama ile Senatoya kötü bir emsal 
vermek ve bir yanlış tutumu ile Anyasanm te
mel haklar prensibini de ihmal etmek gibi bir 
duruma düşmesini arzu etmem. (İhlâl mi diyor
sun, sesleri) Hayır, ihmal. İhlâle kadar gitmek 
seyrinde değil mi.. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Ağırnaslı yal
nız o mevzuda konuşun. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Ben 
'kolaylıkla onlardan bahsetmem, ihmali tabiri 
gavot ehven. Ben Yüce Senatonun arzusuna, 
takdirine ihtiyaç göstermeden Saym Baskaıun 
apaçık hukuk kurallarına aykırı olan bu uygu
lamadan vazgeçmek suretiyle, hakikaten büvük 
bir jest yapmasını temenni ediyorum. Çünkü 
'hatadan dönmek büyük bir fazilettir. Bon o 
fazileti Sayın Başkandan bekliyorum. Huzuru
nuzu bu derecede mühim bir kanunda illâ da 
konuşacağım der gibi ihlâl etmiş olmaktan ger
çekten elem duyuyorum, ama bu aynı zamanda 
Yüce senatörlerin, muhterem senatörlerin her 
birlerinin hukukuna taallûk eden bir tatbikata 
aidolduğu ' için beni mazur göreceklerinden 
eminim. 

Tcşelkkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın senatörler, hata ittifak

la tesbit edilmiş olmadığına göre, hata ve fazi
let ilişkisinin burada yeri yoktur. Bunu beyan 
ettikten sonra; Başkanlık, sizin iradenizle mey
dana getirilmiş olan Tüzüğe karşı gayet saygılı 
olduğu kanaatindedir. Böylelikle üyelerin hak
kının ve yetkilerinin korunduğu kanaatindedir. 
Şayet muhterem Ağırnaslı ısrar ederde, bu Tü
züğün 3 ncü maddesinin tatbikatının değişi'kli-
ğini isterse önergesini o şekilde tadil eder, ve
rir, ben bunu Divana götürürüm. Divandan 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna gider, bir 
değişikliğe doğru gidilir şimdi efendim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Oylayın 
söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Devam ediyoruz. 
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bir sualim 

var. 
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BAŞKAN — Şaym Tokoğlu kimden. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Zatıâliniz-

den. Usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Eğer tatbi

katınızdan yanlışlık kabul ederek rucu etme
diyseniz bu takdirde Sayın Ağırnaslı arkadaşı
mıza Tüzüğün hangi maddesi mucibince söz 
verdiniz, bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Tokoğlu. Tüzüğün 
birincisinde, 34 ncü maddenin 3 ncü fıkrasına 
göre söz vermedim. Sonra 12 nci maddeyi oku
yun; 12 nci madde; Başkanlık Divanının bir 
üyesinin tutumu, karar ve işlemi hakkında her 
üye Başkandan soru sorabilir maddesini, sözlü 
ve yazılı olarak soru sorabilir maddesini alarak, 
kendisine 12 nci maddeyi tatbik etmek üzere 
sorusunu burada tavzihe davet ettim. Söz veriş 
maksadım budur, tatmin ettim mi bilmem. 
Münakaşa açmıyacağız. 

Sayın Karakurt? 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt vazgeçtiniz, 
münakaşa açmıyacağız. 

ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında münakaşa açıl
madı. Açılmadığına göre yeniden şeyetmek 
lâzım. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Bu du
rum muvacehesinde direniyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı görüyorsunuz 
ki, Başkanlık (Gürültüler)... Bir dakika Saym 
senatörler, Başkandan, 12 nci madde gereğince 
sözlü soru sorarsınız. Başkanın bit Divan üye
si olarak tutumu hakkında, sorun efendim. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanmsa S. Ü.) 
— Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun ayağa kalkarak lüt
fen. 

ÂMİL ARTUS (Cıımhurbaşkamnsa S. Ü.) 
— Saym Başkanım, sizin buradaki tutumunuz 
hakkında daima yazılı veya sözlü soru sorul
maz. Sıcağı sıcağına burada üyelerin söz alıp 
Başkanın tutumu hakkında konuşması ve hatalı 
bir tutumu tashih ettirmesi hakkıdır. Bunda 
aynı zamanda sizin de menfaatiniz vardır. 

BAŞKAN — Saym Artus anlayışım bu de
ğildir. Bu anlayışta iseniz Tüzük tadili hak
kında teklifte bulunun yalnız tutumum hakkın
da soru sorun cevaplandırayım. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanmsa S. Ü.) 
— Şunu arz edeyim Saym Başkanım, madem 
ki, müsaade veriyorsunuz: Bugüne kadar Sena
tonun bir tatbikatı vardır. Bu tatbikatı naza
ra almak mecburiyetinde olduğunuz kanaatin
deyim. Bu tatbikat da; söz hakkım saklıdır, 
muhalifim şeklinde şerh vermesi, bir komisyon 
üyesinin kürsüde konuşmasına cevaz verdirmiş-
tir. Bundan evvelki dört seneden beri Senato
da bu husus daima böyle uygulanmıştır. (Gü
rültüler) Şimdi bu suretle muhalefet şerhi ke
limesini, tüzükleri muhalefet şerhi tâbiri, mu
halefetin ifadesi olarak kabul edilmiş ve gerek
çeli ve muhalefet şerhi yazılmasına tatbikatı-
mızea lüzum görülmemiştir. Bugüne kadar böy
le durum olmuştur. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Saym Artus. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Şimdi bu celsede şu tutumumuzla Senatonun 
4 yıldan beri tatbik etmekte olduğu uygulama
yı değiştiriyorsunuz. Bu değiştirmenin tatbi
katımıza aykırı olduğu ve Tüzüğü ihlâl etmek 
gibi bir duruma gitmemenin daha uygun oldu
ğu kanaatindeyim. Bunu ifade etmek istemiş
tim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym x\rtus, 
madde gayet açıktır, muhalefet sebeplerinden... 
(Gürültüler) Bir dakika Saym Ağırnaslı, ko
nuşmaya imkân vermezseniz size Tüzüğün baş
ka maddelerini tatbik ederim. (Gürültüler) 

Saym Karakurt. bir dakika efendim. 

Saym arkadaşlarım, Başkanlığın anlayışı
nı açık olarak bir daha söylüyorum. 34 ncü 
maddenin 3 ncü fıkrası, «muhalefette kalan bir 
üye raporda sebebini bildirmekle mükelleftir.» 
diyor. Aksi halde bildirmezse rapor aleyhinde 
konuşamaz ve sözcüden soru soramaz demekte
dir. Evvelâ muhalifim denmiştir. Sonra (söz 
hakkım mahfuz) denmiştir. Muhalefet müesse
sesi Tüzük hükmüdür. Mahfuz müessesesi tea
müldür. Saym Artus, ben bir hukukçu deği
lim, siz hukukçusunuz. Esas olan bu kaynak 
mıdır yoksa teamül müdür sıraya göre? Her 
halde bu değildir. 
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Buyurun Sayın Ömer Ergim, söz sırası sizin
dir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, münaka
şa burada bitti Bir takrir getiren olursa de
vam eder Saym Batur. Söylediğim yolda ta-
'kibedersiniz, lütfen, yerinizden konuşmayın. 
Buyurunuz Sayın Ergün. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlar, konu enine boyuna, 
derinliğine müzakere edildi. Değerli arkadaş
larım tarafından birçok kıymetli fikirler de 
öne sürüldü. Ben kıymetli vaktinizi fazla iş
gal etmemek için konuşulmıyan, temas edilmi-
yon bir noktaya temas etmekle, yetineceğim. 
Bir defa kanunların sık sık değiştirilmesi, 
karışıklıklara sebebiyet vermektedir. Bu ba
kımdan kanunun diğer arkadaşlarımın ortaya 
sürdüğü mütalâalara da iştirak etmek sure
tiyle aleyhindeyim. Kanunun geçici 5 nci mad
desinin «C» bendinde şöyle bir hüküm vardır. 
«Şu kadar ki, durum imkân verdiği takdirde 
yukarıdaki fıkralarda sözü geçen yürürlük ta
rihlerini kazanç ve irat nevilerine göre daha 
öne almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» der. 
Kanunun birinci ertelenmesinde bu hüküm, geç
miş Hükümet tarafından tatbik edilmiştir, is
tisna edilen kıemı olmuştur. Meselâ, işçiler bun
dan istimna edilmiştir, indirimden favdalan-
dırılmıştır. Acaba, bu kanun Yüksek Senato
dan çıkarsa Hükümet tarafından acaba böyle 
bir tatbikatın bir kısım personele veya işçiye 
mümkün olup olmıyacağını, tatbik edilip edil-
miyeceğini Sayın Maliye Bakanından öğrenmek 
istiyorum. Savcılarımla. 

FERÎD MELEN (Van) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Melen. 
C. H. P. GRUPTT ADINA FERÎD MELEN 

(Van) — Saym Başkan, muhterem arkadaşla
rım, Saym Kâzım Yurdakul'un konuşmasın
da ileri sürdüğü bir iki iddia hakkında ko
nuşacağım. Saym Yurdakul, «Bu erteleme iki 
defa olmuştur, birisi Melen zamanında, diğeri 
Gürsan'm zamanında. Birinci talihsizliğe Melen 
uğramış,, ikinci talihsizliğe Gürsan dedi. Belki 
bir talihsizlik ama muhterem arkadaşlarım, ben 
bir bakıma talihliyim. Çünkü çok şey getir
dik. Arz ettiğim misallerle, Gelir Vergisini bir 
bütün olarak getirdik. Tarifeleri indirdik, bil-
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mem yatırım indirimi tatbik ettik. Bütün 
modern müesseselerin nesi varsa hepsini bir
likte getirdik. Bu bakımdan bilâkis talihli insa
nım. Bana nasiboldu onları getirmek. Ama, iki 
indirimi bir arada , birkaç indirim yapılmış, 
8 - 10 tane hepsi Gelir Vergisinde bir fedakâr^ 
lığı gerektirdiğinden onların topunu birden tatr 
bik edememişiz, bir tanesini bir müddet geri 
bırakmışız. Kaldı ki, biz tamamiyle geri bırak
madık. İki merhale de tatbik edilecekti. Arz 
ettiğim birinci merhaleyi geri bıraktık. Fakat 
1965 ten itibaren, yürürlüğe girdi ve tatbik. 
clildi. Bugün tatbik edilen şeyler Gelir Ver
gisinde 6908 sayıh Kanunda indirim değildir. 
Halen 1965 ten itibaren kendisi için günde üç, 
eş için iki, her çocuk için 1 lira olan nisbetler 
tatbik edilmektedir. Halen yürürlükte budur. 
Yani birinci merhalesi tatbik edilmiştir, birinci 
kademe. Şimdi ikinci kademe mevzuubahistir. 
Kaldı ki, biz ayrıca şunu yaptık. Arkadaşımız 
izah etti. İşçi için erteleme yapmadık. Bu Hü
kümetin de, asgari hiç olmazsa onu yapması lâ
zımdır. Filvaki Mecliste sarih olmıyan bir be
yan vardır. Devlet Bakanının. «İşçi için tatbi
kini düşüneceğiz» diye. Fakat sanıyorum bu iş 
için yetki kâfi değildir. Getirmedikleri muvak
kat bir 5 nci maddenin hükmü vardır. O hükme 
dayanarak erteleme yapacaklar. Halbuki geçici 
maddeler, biliyorsunuz, kendinden evvelki hâ
diseleri tanzim eder. Muahhar hâdiselerin bir 
geçici madde hükmü ile tanzimine haklısınız. 
Bu da bir hukukî imkânsızlıktır. Korkarım ki, 
yarın Hükümet, bu yetki kâfi değildir diyerek, 
vadettiği halde işçiye bu ertelemeyi tatbik et
mek zorunda kalacaktır. Eğer hiç olmazsa arz 
ettiğim gibi, bir defa müddeti bir seneye indir
meli, bir. Ve bizim yaptığımız gibi işçiyi bun
dan istisna etmeli, yani işçiye, ki fiilen tatbik 
edilmeye başlanmıştır, 1 Ocak 1966 dan itiba
ren 193 sayılı Kanunun kabul ettiği hadlere gö
re vergilendirmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Saym Yurda
kul, bu vergiyi getirmeseydik Bina Vergisi 3,5; 
Veraset Vergisi bilmem 8 defa, falanı 10 defa 
artıracaktık. Bu iddia garip bir iddiadır. Sayın 
Yurdakul'a bunu yakıştıramadım. O da benim 
gibi eski bir maliyeci, eski bir vergicidir. Bu 
vergiyi getirmeseydik, bir tanesini alıp zam mı 
yapacaktık ona? Elbette ki, bu mümkün değil. 
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Ya... Hepsini, heyeti umumiyesini düşünülür, 
yahut Sayın Yurdakul'un hiç düşünmediği mev
zular var. Onlar ele alınır. Bir tanesini misal 
olarak verdim. Vergide bir artırma yapmadan, 
sadece sistemi değiştirirsiniz tekel hasılatın
dan Hazineye 200 milyon fazla gelir, iş şu sis
temi değiştirmek, yani ne fiyatta, ne vergide 
ne-şurada», ne burada artırma yapamazsanız. Ha
zine ikiyüz milyon lira fazla alır, bir sistem de
ğişikliği sayesinde. Nihayet vergicilik de bir ilim
dir, bir tekniktir. Bunu bilenler vardır ve bu 
mümkündür. Kaldı ki, bunun dışında daha baş
ka şeyler vardır. Bunlardan bir tanesini söyli-
yeyim.; Vergi ziyamı önliyeeek tedbirleri şiddet-
lendirim Tamamen tersini yapıyorsunuz, bıra
kın daha rahat kaçırsmlar mânasına gelen bir 
şey yapıyorsunuz. Bilâkis vergi ziyamı önliye
eek tedbirleri şiddetlendirin, yine telâfi eder. 
Bu sebeple Saym Yurdakul belki grupu adına 
konuşmak zaruretinde kaldı, ama vergi nosyo
nu ile bağdaştıramıyacağım ifadelerde bulundu. 

Bir diğer nokta muhterem arkadaşlarım, biz 
o tarihte işçiyi bu ertelemeden istisna ettik. Me
murların maaşlarına % 15 zam yaptık, hatırlar
sınız. Diğer mükellefler de zaten kazancı yerin
de olan insanlardı, onlar için erteledik. Biz sa
dece bu ertelemeyi tatbik ettik, işçiyi istisna et
tik, memurun da maaşına yapılan zam ile bunu 
telâfi ettik. Meseleyi bu şekilde sosyal adalete 
daha uygun bir istikamette halletmek imkânını 
bulduk. 

Kaldı ki ; muhterem arkadaşlar enflâsyon 
başlamıştır. Bunun üzerinde duruyorum. Bir 
senede fiyat artışı % 10 un üzerindedir, % 12 
dir. Yani herkesin cebinden, bilhassa memurun, 
işçinin, sabit gelirli, dar gelirlinin kazancının 
% 10 unu esasen vergi olarak bu anda almakta
sınız. Siz gelir gelmez; Adalet Partisi gelir gel
mez enflâsyonu beraber getirmek suretiyle, bir 
defa % 10 bir vergiyi peşinden koydu. Yetmiyor 
mu bir de bunun üstünde başka fedakârlıklar 
istemek 1 • O vakit her mahallede bir milyoner 
yaratma politikasına başlıyorsunuz demektir. 
Zaten kır atı amblem olarak aldığı tarihten iti
baren kır at ile birlikte enflâsyon gelecektir 
şüphesine düşmüştük ve haklı olduğumuz anla
şıldı. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Saym Melen Genel 
Heyete konuşunuz. 

MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Sizin yap^ 
tığınızın neticesi onlar. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı; söz istediniz ve
receğim zaten, merak etmeyiniz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım altı kişi dol
ması için Saym Kurutluoğlu söz istemişti, ken
disine söz verilecektir. Yalnız bir önerge gelmiş
tir. Bu önerge Sayın Ünaldı tarafından verili
yor ve hakikaten İçtüzüğün 58 nei maddesine 
göre usul münakaşası açılması isteniyor. Öner
genin veriliş tarzı ile 58 nei maddeyi karşılaş
tırınca bir münakaşa açılması mecburiyetini 
hissettim. Onun için önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tüzük maddelerinin tatbikatı Başkanın indî 

görüşlerine göre değişmiyeceği kanaatindeyim. 
Bu hususta usul müzakeresi açılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 
Başkan — Muhterem arkadaşlarım 58 nei 

maddenin 1 nei fıkrasında üç husus vardır. Bi
risi bir konunun görüşülmesine yer olmadığına 
dair birisi gündeme sadık kalınmasına dair, bi
risi de bu tüzük hükümlerine sadık kalınmasına 
dair. 

Saym Ünaldı'nm verdiği takrir bunu ihtiva 
etmekte ve usule uygundur. Takrir hakkında 
her halde açıklama istemezler. Binaenaleyh bu 
maddenin tatbikatı hakkında usul müzakeresi 
açıyorum. Önergenin aleyhinde lehinde üzerin
de ikişer üyeye söz vereceğim. Aleyhinde söz is-
tiyenlerl. . Lehinde söz istiyen?. Yok. Aleyhinde 
söz istiyen üye 1 Lütfen Saym Özden buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan muhterem arkadaşlarım.. (Geri aldı sesleri) 
Geri aldı, ise konuşmayalım. 

BAŞKAN — Buyurun, konuşun, bir dakika 
anlaşılmadı efendim, geri aldı mı dendi? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Kanundan 
sonra verilmek üzere geri alıyorum. 

BAŞKAN — Saym Ünaldı, şartlı geri aldı. 
Sonra devam ederiz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Teşekkür 
ederiz Saym Ünaldı'ya. Hiç olmazsa intakı hak 
bakımından kabul buyurdular. (Sağdan, sizi de 
kürsüye çıkardılar sesi) 

BAŞKAN — Saym Kurutluoğlu; sıra sizde, 
buyurun efendim. 
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SAHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 193 sayılı Kanunun ge
çici 5 nci maddesinin değiştirilmesine mütedair 
kanun teklifi üzerinde muhterem arkadaşları
mız lehte ve aleyteki düşüncelerini izhar buyur
dular. Mevzuun ehemmiyeti derkâr. Vergiye 
esas olacak kriteryumların ve kıstasların, eşitli
ğin ve müterakkiyatm veya bu kanun yürürlüğe 
girdiği takdirde dar gelirli vatandaşlara, dolayı-
siylc, yükliyeceği mükellefiyet üzerinde bendeni
ze söyliyecek bir söz kalmadığı kanısındayım. 
Ancak gerek şeklî ve gerekse asli bakımdan bir 
hukukî kaideye istinadedip etmediği hususunda 
nâçiz düşüncelerimi arza çalışacağım. 

Müzakeresine devam etmekte olduğumuz ka
nunun ismi ve başlığı Gelir Vergisi Kanunu
nun değişik geçici 5 nci ve 6 ncı maddeleri hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısıdır. O halde, müzakeresi bahis mevzuu olan 
bu tasarı, Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 
ve 6 ncı maddelerinin tadiline taallûk eyliyen 
bir metni huzurunuza getirmiş bulunuyor. De
ğiştirilmesi mcvzuubahsolan geçici 5 nci madde 
(C) bendi ile 1 Ocak 1966 tarihinden itibaren 
mer'iyetten ve yürürlükten kaldırılmıştır ve bu
nun yerine 193 sayılı Kanunun 31 nci maddesi 
mer'iyete girmiş ve yürülük halini almış bu
lunmaktadır. Ve 31 nci maddeye göre de mükel
leflerin günde 5, ayda 150, yılda 1 800 lirayı 
aşmıyan gelirleri vergiye tabi tutulmaz ve saire 
devam eder. O halde bugün meriyette bulunan 
metin 193 sayılı Kanunla getirilmiş bulunan 
31 nci maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım; affınıza sığınarak 
biraz eski tâbirlerle konuşmak itiyadından 
kendimi alamadığını için hukukun tarifinde "bel
ki bu itiyatlarıma sadık kalırsam özür diliyece-
ğım. Merhum Mustafa Şerif Hocamızın bize 
öğrettiği hukukun tarifi şu idi : «İnsanların 
bâtmi olmıyan münasebetlerine taallûk eyliyen, 
velayeti âmmeye sahip bir otorite tarafından 
ilân edilmiş bulunan ve mecburiyeti vicdanla
rımızda bâtmi olmıyan kuvvetlerle müeyyet bu
lunan kavait külliyesine hukuk derler.» Bu tarif 
hududu içerisinde mevzulunuzu tetkik ettiğimiz 
zaman müzakere mevzuu olan husus, bâtmi 
inançlarımıza taallûk etmiyen bir mevzuu, vela
yeti âmmeye sahip Yüce Senatoda müzakere 
edilmekte olan kaideler ve ilânından sonda da 

mecburiyeti yine vicdanlarda ahlâki veya dinî 
esaslarla müeyyet değil, hukukun icabettirdiği 
müeyyidelerle tcyidcdilmiş bulunan bir kaide 
olarak yürürlüğe girecek ve hüküm ifade ede
cektir. 

Kanunların tarifine gelince; nizama bağlan
masına cemiyetçe ihtiyaç duyulan hususları 
tanzim eden ve yine yetkili mercilerden çıka
rılıp herkesçe mabihüttatbik olması gereken ka
idelerdir. Hükümlerinin yürürlüğü yine o ka
nundaki hükümlerle veya diğer bir kanundaki 
hükümlerle kıymet ifade eder ve zaman ile mah-
dudolduğu takdirde zamanın sona ermesi ile 
kendiliğinden hukukiyetini, hâkimiyetini ve ka
nun iy etini kaybeder bu kaideler. Bu iki esas 
üzerinde arz ettiğim bu tasarrının muhtevasını 
medlulünü, mazmunumu ve mânasını incelemek
te fayda var. Af buyursunlar, eğer hafızam 
beni yanıltmıyorsa, Sayın Güzey bir cümle kul
landılar. Yanılıyorsam, hakikaten rica ediyorum 
beni tashih buyursunlar. Eğer Maliye Bakanlı
ğımız aciz içinde ise, diye bir tâbir kullandılar 
deminki izahlarında. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Hayır, öyle değil. 
SAHİR KURUTLUOĞLU (Devamla) — 

Bilmiyorum, siz ifade buyurdunuz şurada ko
nuşurken. Zabıtlarda aynı olması iktiza eder. 
Bakarsınız, yanlışsam beni tashih buyurursunuz. 
Eğer malî bir aciz mevcutsa, kabul etmiyorum, 
bütçe darlığını, bütçe açıklığını, gelir imkân
sızlığını bir malî aciz olarak bendeniz kabul et
miyorum. Fakat bu aczi geçim aczi ile çabalı-
yanlarm sırtından kapatmaya hakkınız yok bir 
defa. Bu itibarla bu cümleyi tekrar etmiş bu
lunuyorum. 

Kanunun isminden bahsettim, sözlerime baş
larken. Bu bir tadil mahiyetinde konundur, ta
dilin delâlet ettiği mâna ve tadilin ifade ettiği 
hakiki mâna, var olan bir şeyin değiştirilme
sidir. Yok olan bir şey tadil edilemez. O hal
de madum üzerine tadil bahis mevzuu olamaz 
ve olmaması lâzımdır. Geçici 5 nci ve 6 ncı mad
deler muvakkat hüküm ifade eden maddeler ol
ması itibariyle 1 . 1 . 1966 tarihinde yürürlük
ten kalkmış ve madumiyet kisvesine bürünmüş 
ve giyinmişlerdir. Mcvcudolmıyan bir şeyin 
üzerinde tadil mümkün olmadığına göre, geçi
ci maddelerin tadili elbette ki hukukan bahis 
mevzuu olamıyacaktır, olmamalıdır. Bizler, ka-
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nun yapıcıları, kanun koyanlar; kendilerini
zin koyduğu kaidelere ve bilhassa anakaidelere 
riayet mecburiyetini vicdanlarımızda hissetme
nin mecburiyeti içindeyiz. Bizim çıkardığımız 
kaideler bâtmi olmıyan kuvvetlerle müeyyet bu
lunacak kaideler olduğuna göre, hakikaten bu 
vasfı taşımaları lâzımdır. Ve biz bu kanunları 
çıkarırken, bizi bâtmi olmıyan bir müeyyide te-
yidetmiş veya nehyetmiş olmasa bile asgari bu 
mecburiyeti biz kendi içimizde hissetmek mec
buriyetindeyiz. O halde madumun üzerine bi
nayı hükmetmek ve madum üzerine bir hukuk 
kaidesi vaz'etmenin imkânının mevcudolmadığı 
kanaatindeyim. Böyle olunca mucip sebeplerin 
bütçe açığı olması veya falan zamanda falan sı
nıfa tatbik edilmemesi veya aynı mucip sebep
lerin evvelki tehirlerde, evvelki tecillerde yer 
almış bulunması ve saire, ve saire... 

En nihayet siyasi partilerin kendi kanaatle
rinde takviye rolünü oynıyacak ikinci derecede
ki mevzulardır. Her şeyden evvel Yüce Senato 
bir şeyin hukukî çerçeve içinde ısdar edilip edil
mediği hususunda hassasiyet göstermeye mec
burdur, diyeceğim affınıza sığınarak. Çünkü en 
nihayet Senato bir süzgeç vazifesi görmektedir. 
Ve Anayasanın, tedvininde bu boşluğu uzun 
seneler terennümden sonra getirilmiş bir mües-
sesei teşriiye olduğuna göre, daha dikkatli, da
ha hassas ve daha itinalı bir taknin ve bir ted
vin yolunu seçmeye mecburuz. Böyle olunca, 
Bütçe Komisyonu bu kanunu geri alamaz. Al
dığı takdirde dahi madum üzerine bina edilmiş 
bulunan bu kanun tasarısını bir başka kanun 
şekline bürüyüp, sokup o şekilde yeni bir metin 
ile Yüksek Huzurunuza getiremez. Yapılacak 
tek bir şey; istirham ediyorum Sayın Maliye Ba
kanından; mesele bu tecilin geri kalması veya 
öne alınması, tecili veya tacili mânasında bir 
teklif değildir Sayın İhsan Gürsan. Hakikaten 
Hükümetten istirham ediyorum. Madum üzeri
ne binayı hükmedilecek bir kanunun Senatodan 
çıkmasını önlemek ve çıkmamasını temin etmek 
için kanunu lütfen geri alın. Bir maddelik ka
nun getirin, ismini yeni bir isim, yeni bir ka
nun olarak koyun. Onu müzakere edelim. Aksi 
takdirde çıktığı anda ölüme mahkûm, tatbik 
kabiliyetinden mahrum, müktesep hakları hu
kuk çerçevesi dışında ıskata meyletmiş bir hük
mü ihtiva eden bir kanun olarak tatbik mevkiin

de sizleri çok zor mevkie düşürecektir. Saygıla
rımla, hürmetlerimle. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Güzey normal söz sırası

na göre söz istediniz. Altı kişi konuşmuş, daha 
evvel yeterlik önergesi verilmiştir. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Sataşma vardır 
efendim. 

BAŞKAN — Sataşma değil, tamamiylc nor
mal olarak sordu, böyle dediniz diye. Eğer isti
yorsanız lütfen yerinizden ifade edin de zabıtla
ra geçireyim. Bunu tekrar edin zabıtlara geçire
yim. öyle mi dediniz? Değil mi? Bu vaziyette 
sataşma yoktur. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Efpndim benim 
arz ettiğim, şu idi; ilk 202 sayılı Kanunun erte
lenmesi getirilirken Hükümetin büyük malî za
ruretinden mütevellitti. Bugün de aynı esbabı 
mncibeyle dedim. Yoksa Hükümetin veya şunun 
bunun aczi diye bir şey söylemedim. 

SAHİH KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Kaydı ihtiyatiyle kendisine hita
bettim. Yine tekrar edeyim, zaruretler, zaruret 
içinde olanların sırtlarından telâfi edemezler, 
Tekraren arz ederim. 

BAŞKAN — Mesele aydınlığa kavuşmuştur. 
Sayın Güzey ne şekilde ifade ettiklerini gayet 
acık söylemişlerdir. Komisyon söz mü istiyor? 
Bir dakika Komisyon. Riyaset olarak, Heyeti 
Umumiyenin bir kararma uymaya mecburum. 

Şimdiye kadar saat 19 a kadar çalışmaya de
vam ediyorduk. Bu kararı devam ettirmek ya 
var, ya da yoktur. Şu anda sizlere sormaya mec
burum. Divana verdiğiniz esas budur, prensip 
budur. (Gürültüler) 

Devamını arzu edenler... Arzu etmiyenler... 
(Anlaşılmadı sesleri) 

Efendim, saat 19 olmuştur. Kararınız gere
ğince burada müzakereyi kesmek mecburiyetin
deyim. Yine iradenizle bunu uzatabilirsiniz. 

Şimdi müzakereye devamı istiycnler... Iste-
miyenler... Anlaşılmadı, sayacağız. Lütfen bir 
daha işaret buyurun, istiyenler... 

(Esat Mahmut Karakurt ve dört arkadaşı 
saltçoğunluk kalmadığı beyaniyle ayağa kalktı) 
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3. — YOKLAMA 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Beş kişi ayağa kalkıyoruz, ekseriyet yok, yok
lama yapılmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, filhakika oy
lama sırasında önerge verilmez ve bir istekte 
bulunulup tadili cihetine gidilmez ama mesele 
burada ekseriyetin bulunup 'bulunmaması, yani 
Cumhuriyet Senatosu yasama görevini yapabi
lir bünyede midir, değil midir? Bunun tesbiti 
gibi önemli bir meseledir. Beş arkadaşımız aya
ğa kalktığı için bunu ka.bul etmek mecburiye
tindeyim. Yoklama yapılacaktır efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bunun usulü yok Sayın Adalı. 
Tüzük sarihtir. Beş kişi ayağa kalktığı zaman 
yoklama yaptırmak mecburiyetindeyim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, yoklama ya
pılmıştır, mevcut 72 dir. Şimdi müzakerelere 
devam etmek imkânı yoktur. Yalnız İçtüzüğü

müzün 53 neti maddesinde, yoklama yapılır ve 
hilâhara toplanma imkânları bulunursa birleşi
me bir müddet ara verilir. Yarın bu kanunu
muz var, o kanun otomatikman kanunlaşıyor. 
Yüce Heyet görmediği bir kanun için acaba 
«otomatikman kanunlaşsın» diye iradesini iz
har eder- mi? Tahmin ediyorum etmiyecektir. 
Bunun için yetkime dayanarak... («Yarın ol
sun» sesleri) Yarın yapamam, tüzük mânidir. 
19.30 da, yani 15 dakika sonra toplanmak ihti
maline 'binaen... («yarma, yarma» sesleri) Ya
rın yapamam, çünkü tüzük mânidir. Toplantı 
günlerimiz Sah ve Perşembe günleridir. Takrir 
verirseniz reye koyulamaz, 72 mevcut tes'bit 
edilmiştir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, takriri ondan evvel verdik. 

BAŞKAN — Ekseriyet yok, reye koyamam. 
Yapacağım tek şey budur. 20 dakika sonra top
lanmak üzere oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Ömer Uysal (Eskişehir). 

BAŞKAN — Sayın senatörler, oturumu açı- yorum. 

BAŞKAN — Açıkça görülüyor ki, ekseriyet 
yoktur. Ancak bir kanun var ki, baştan da ifa
de etmiştim öncelik sırasını verirken, hangi ta
rihte otomatik olarak kanunlaşması gerektiğini 
Yüce Heyetinize ifade etmiştim. Şimdiye kadar 
Senatoda bir tane kanun böyle oldu, o da ge
cenin saat 24 ünde bir değişikliğe uğramıştı. 
Senato görüşmediği bir kanunun otomatik ka
bul edilmesini asla benimsemiş değildir. Bina
enaleyh Başkanlık Divanı da böyle düşünmek

tedir. Başkanli'k Divanı Senato'dan bir kanu
nun 'böyle geçmesini kalbul etmediği için nam 
ve hesabınıza yetkisini kullanarak sizleri yarın 
olağanüstü toplantıya davet etmektedir. Muh
terem senatörlerin haberi olması için şimdi bil
gilerine sunuyorum. Yarın tebligat yapılacak
tır, saat 15 te toplanacağız. 

Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,35 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
30 NCU BİRLEŞİM 

11 . 1 . 1966 Salı 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

2. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer UcuzaJ'ın, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'nın, palamut mahsulünün değerlen
dirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Taran Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
KÖksaTın, basında neşrolunan yolsuzluk iddia-
larma dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, ilâç imalatı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, trafik kazalarına karşı alınan 
tedbirlere dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, istanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/307) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî ilân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Podgorni'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/312) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Burdur üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ üyesi 
Cemal Tarlan'ın, köy içme sulan 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

13. — Cumhuriyet. Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, zeytin müstahsilinin duru
muna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/325) 

14. — Cumhuriyet Senatosu üyesi Selâhat-
tin özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükümetine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/326) 



15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğ
retim kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/329) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, Keban Barajı dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/330) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
yapılan linyit araştırmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nın 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Cumhuriyet Senatosu 
içtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair içtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporları (2/148) (S. Sayısı: 520 ye 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu, 1329 doğumlu 
Faik özer'in, bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 

2 -
1/821; Cumhuriyet Senatosu 1/595) (S. Sa
yısı : 714 e ek) [Dağıtma tarihi: 28 . 12 . 1965] 
(Ret) 

2. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve içişleri ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/517; Cum
huriyet Senatosu 1/590) (S. Sayısı: 736) [Da
ğıtma tarihi : 27 .12 .1965] 

3. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri Komisyonu raporları. (Millet 
Meclisi 1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. 
Sayısı : 677 ye ek) [Dağıtma tarihi : 27.12.1965] 

4. — Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Alioğlu Hayriye'den doğma 
1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'ın ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları. (Millet Meclisi 1/864; Cumhuriyet 
Senatosu 1/597) (S. Sayısı : 715 e ek) [Dağıt
ma tarihi: 30 . 12 . 1965] [Bitiş tarihi: 
12 . 1 . 1966] 

5. — Rize ilinin Çaınlıhemşin kazası Mu
rat köyünden Ahmedoğlu Hatice'den doğma 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/790; Cumhuriyet Se
natosu 1/606) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma ta
rihi : 31 .12 . 1965] 

6. — Münevver'den doğma 1340 doğumlu 
Mehmedoğlu Ahmet Ulak'm, hapse tahvil edil
miş olan bakiye cezasının affı hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/819; Cumhuriyet Senatosu 1/596) (S. Sayı
sı : 737) [Dağıtma tarihi : 31.12 .1965] 

7. — 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan 
sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabi
bi ve eczacıların 224 ve 472 sayılı kanunlardan 



istifade ettirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve 
İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/866; C. Senatosu 2/182) (S. Sa
yısı: 713 e ek) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 1966] 
[Bitiş tarihi: 15 .1 .1966] 

8. — tmar ve îskân Bakanlığı Kuruluş ve 
Vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu, içişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve imar 
ve iskân ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/375; C. Senatosu 1/556) (S. Sayı
sı : 739) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1966] 

9. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu içişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Mecli
si 1/457; Cumhuriyet Senatosu 1/599) (S. Sa
yısı : 741) [Dağıtma tarihi : 6 . 1 . 1966] 

10. — Sarıyer ilçesi Yeniköy bucağından Ali-
oğlu Saniyeden doğma 1341 doğumlu Ali Kur
na'nm bakiye cezasının affı hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/782; Cumhu
riyet Senatosu 2/180) (S. Sayısı : 742) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 1 . 1966] 

11. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 
halkından Mehmedoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in cezasının affı hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/512; Cumhuriyet Senatosu 1/607) (S. Sayısı : 
743) [Dağıtmatarihi :6 . 1 . 1906] 

X 12. — Gelir Vergisi Kanununun değişik 
5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/73; Cumhuriyet 
Senatosu 1/618) (S. Sayısı : 744) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 1 . 1966] [Bitiş tarihi : 17 . 1 . 1966] 





Dönem : 1 
Toplama : 5 C U M H U R İ Y E T SENATOSU S. Sayısı : 
Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6 ncı maddeleri 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclîsi 1/73; Cumhuriyet 

Senatosu 1/618) 

(Not : Millet Meclisi sıra sayısı : 3.) 
Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 29 . 12 . 1965 
Sayı : 608 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 28 . 12 . 1965 tarihli 29 ncıı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
ayık oy ile kabul edilen, Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 15 . 12 , 1965 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 24 ve 28 . 12 . 1965 tarihli 27 ve 29 ncıı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 3 ve 3 e ek) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 6.1. 1966 

Esas No. 1/618 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» Komisyonumuzun 6 . 1 . 1966 tarih
li toplantısında Hükümetin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. Tasarının ge
nel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair Hükümetin verdiği tamamlayıcı bil
giler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile ekseriyetle kabul edilmiştir. 
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— 2 — 
Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere 

Tüksek Başkanlığa sunulur. 

Malî ve Ik. İş. Komisyonu 
Başkanı 

Balıkesir 
Hasan Ali T ürker 

Antalya, 
M. Akif Tekin 

Konya 
Muhalifim 

Ahmet Onar 

Bu raporda 
Sözcü 

Sakarya 
Kâzım Yurdakul 

Balıkesir 
Mehmet Güler 

Ankara 
Ret 

Rifat Etker 
Sakarya 

Turan Kapanlı 

Gaziantep 
Muhalifim 

Söz hakkım, mahfuzdur. 
Zeki tslâm 

Manisa 
Refik Vlusoy 

Diyarbakır 
t. II amit T iğ r el 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuz. 

Şükran Özkaya 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Çanakkale 
Ziya Termen 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No: 1/618 
Karar No: 9 

6 . 1 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 Aralık 1965 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümle
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 29 Aralık 1965 tarihli 
ve 608 sayılı yazılariyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 
6 Ocak 1966 tarihli Birleşiminde, ilgili Bakan ve bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

1. Tasarı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümleri
nin bir yıl daha ertelenmesini öngörmektedir. 

Mezkûr maddelerin hükümleri uyarınca, her iki indirim hadlerinin tatbiki halinde, 1966 
yılı Bütçesinde 400 milyon lira civarında bir gelir kaybının husule geleceği anlaşılmaktadır. 

Kalkınma Plânının 1966 yılı iç finasman kaynaklarının Yüksek Plânlama Kurulunca tetkik ve 
tesbiti sırasında, gerek bütçenin ve gerek finansman ihtiyacının böyle bir hâsılat kaybına taham
mülü olmadığı sonucuna varıldığından, 1966 yılı finansmanının hesabında, dengenin sağlanabil
mesi için bahis konusu geçici madde hükümlerinir yürürlük tarihlerinin ertelenmesi; komisyonu
muzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
İstanbul 

M. E. Adalı 

Çorum 
A: Çetin 

Bu kanunda Sözcü 
Aydın 

/. C. Ege 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Kâtip 
Ankara 

Muhalifim. 
Söz hakkım mahfuz. 

JV. Ağırnaslı 

Eize 
0. M. Agun 

Cumhurbaşkanınca S 
R. Üner 

Yozgat 
t. Yeşilyurt 

Ö. Senıatosu (ıS. iSaıyoısı : 744) 



MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Gelir Vergisi Kanununun deği
şik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri 
hükümlerinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 
günlü ve 193 sayılı Gelir Vergi
si Kanununun 202 sayılı Kanu
nun 63 ncü maddesi ile değişti
rilen geçici 5 nci maddesinin 
(b) ve (c) bendleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

b) 1965,1966 vel967 takvim 
yıllarında elde edilecek kazanç 
ve iratlar (Götürü usulde tesbit 
edilenler dâhil) ile 1966 ve 1967 
takvim yıllarında elde edilecek 
ücretlerin ve 1966 ve 1967 bütçe 
yılları götürü ücretlerinin ver
gilendirilmesinde, bu kanunun 
31 ve 32 nci maddeleri ile tâyin 
olunan esaslar nazara alınmak 
suretiyle mükellef için günde 3, 
ayda 90, yılda 1 080 lira; eş için 
günde 2, ayda 60, yılda 720 lira, 
her bir çocuk için günde 1, ay
da 30, yılda 360 lira en az geçim 
indirimi; 

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

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

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

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Gelir Vergisi Kanununun deği
şik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri 
hükümlerinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Gelir Vergisi Kanununun deği
şik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri 
hükümlerinin değiştirilmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. iSemaiftoşu' .-- (6. Bajyılsi-: 7̂44̂ ) 



— 4 
Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

nun 63 ncü maddesinin 1 numa
ralı bendinde yazılı götürü indi
rim 1961 takvim yılında uygu
lanmaz. 31.12 .1961 tarihinden 
sonraki devreye taallûk eden 
istihkaklar için, 1967 takvim yı
lı sonuna kadar, mezkûr bendde 
yazılı götürü indirim miktarla
rının yarısı uygulanır. 

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

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

Mali ve İktisadi İşler Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

mm 

0. Son*tx*m (IS. iState t 744) 


