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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk, millet
vekillerinin izinli oldukları halde Mecliste ko
nuşma yapmalarının yersiz ve usulsüz olduğu, 
bu sebeple Başkanlığın izin isteklerini gerektiği 
şekilde incelenmesi hakkında demeçte bulundu 
ve buna, Yozgat Milletvekili îsmail Hakkı Ak
doğan, gündem dışı söz alınarak şahıslara ve 
dolayısiyle gruplara tecavüz edilmesine mahal 
bırakılmaması icabettiği yolunda cevap verdi. 

Kars Milletvekili Hasan Erdoğan, mukave
leli hekimliğin ihdası hakkında İstanbul Millet
vekili Suphi Baykam ve 68 arkadaşının vermiş 
olduğu kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince gündeme alınarak görüşülmesini 
istedi. Başkan, ancak bir önerge verirlerse bu 
önergelerinin gelecek gündeme alınabileceğini 
bildirdi. 

Sivas Milletvekili Cevad Odyokmaz, son gün
lerde sık sık vukubulan kürsüye tecavüz olayla
rının başkanlıkça cezalandırılmasını teklif etti. 

Kocaeli Milletvekili Süreyya Safuoğlu'nun, 
izmit ilinde dördüncü defadır vukubulan sel fe
lâketine Hükümetin yardım elini uzatmadığı yo
lundaki demecine îmar ve îskân Bakanı Fah
rettin Kerim Gökay cevap verdi. 

Giresun Milletvekili Mustefa Kemal Çilesiz, 
(Giresun bölgesinde geniş hasara sebebolan lodos 
fırtınası konusunda. 

Kars Milletvekili Bahtiyar Vural da geçen 
Birleşimde bir milletvekilinin kendisi hakkında 
sarf ettiği cümle münasebetiyle demeçte bulun
dular. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ve 5 arkadaşının, Maden Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifinin, 
Genel Kurulun 12 . 11 . 1962 tarihli ve 4 neü 
Birleşiminde kurulmuş olan Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair Sanayi Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi okunarak kabul olundu. 

Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu 
ve 16 arkadaşının, İşçi Sigortaları Kurumu Ka
nununun muaddel 20 nci maddesine bir bent ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Hükümet
çe hazırlanmakta olan «Emlâk Alım Kanunu 
tasarısı» ile birlikte, nazara alınmak üzere te

hirine dair Maliye Komisyonu raporu okundu 
bilgi edinildi... 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, îsmail 
Sarıgöz ile birlikte verdikleri memurların tah
sil müesseselerinde talebe olamıyacaklarma dair 
4007 sayılı Kanun ile bu kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 183 
sayılı Kanuna ek kanun teklifinin İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince gündeme alınmasına 
dair olan önergesini geri istedi. Geriverme is
teği oya sunularak kabul olundu. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler ve 7 
arkadaşının, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun teklifinin Genel Kurulun 12.11.1962 
tarihli 4 ncü Birleşiminde kurulun Geçici Ko
misyona havalesine dair Maliye Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ile, 
Elâzığ Milletvekili Hürrem Müftügil'in Büt

çe Komisyonundan, 
Ankara Milletvekili Emin Paksüt'ün, Geçi

ci ve 
Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya'mn, 

Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiklerine 
dair olan önergelerine bilgi edinildi. 

Plân, 'Tarım ve Anayasa komisyonları üyelik
lerinden çekilenlerin yerlerine yapılan seçimler 
sonucunda aranılan yeter sayı elde edilemedi
ğinden bu seçimlerin gelecek Birleşimde tekrar
lanacağı bildirildi. 

ıSaym milletvekillerinden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi oku
narak kabul olundu. 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun 6 ncı maddesine fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısının birinci maddesi, üzerinde ya
pılan görüşmelerden ve verilen önergelerden son
ra, komisyonca geri alındı. 

T. B. M. M. Muhasebesinin 1962 yılı Mart, 
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ay
ları hesapları hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporları okundu, bilgi edinildi. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 'Sivas 
Milletvekili Cevad Odyokmaz, Aydın Milletveki
li Orhan Apaydın ve Erzincan Milletvekili Sa
dık Perinçek'in, Türk vatandaşlarının Türkiye 
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Büyük Millet Meclisine dilekçe ile başvurmaları 
ve dilekçilerin incelenmesi ile karara bağlanma
sının düzenlenmesine dair kanun teklifinin Cum
huriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, teklif ka
nunlaştı. 

Gündemin 24 sıra numarasında kayıtlı, ihra
catı geliştirme amaciyle vergilerle ilgili olarak 
Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun tasa

rısı ve Geçici Komisyon raporunun ivedilikle gö
rüşülmesi hakkındaki Geçici Komisyon Başkanlı
ğı yazısı kabul olundu. 

28 Aralık 1962 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mekki Keskin 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs

tanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 

bir karar alındığının doğru olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi, içişleri ve tmar ve İskân 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/499) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşat Ülker'in, İs
tanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Bayındır
lık, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/500) 

3. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın Ölümü ile sonuç

lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/501) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihti
yaca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi ci
hetine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/502) 

5. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, 
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişehir 
belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın son 
dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik gibi 
işler için ne miktar elektrik enerjisi harcandığı
na dair sözlü soru önergesi, Sanayi Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/503) 

2 — GELEN KÂĞITLAR 

. Teklifler 
1. — Tokat Milletvekili Sabahattin Baybu-

ra'nm, Siyasi suçluların affı hakkında kanun 
teklifi (2/374) (Adalet Komisyonuna) 

'2. — Cumhuriyet 'Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, Tapu kayıtlarından hukuki kıyme
tini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 1515 sa
yılı Kanunun birinci maddesine 1 fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi (2/375) (Adalet ve 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 

3. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkında
ki Kanununun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyonları 

raporları (1/208) (Gündeme) (S. Sayısı : 21) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1962] 

4. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle tari
hî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (Gündeme) (S. Sayısı : 22) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1962] 

5. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 
sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/295) (Gündeme) ('S. Sayısı ; 23) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 12 .1962J 



BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatiboğlu (Ankara) 

BAŞKAN — 'Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN -
rne başlıyoruz, 

Ekseriyetimiz -vardır, ^ünde-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cev
det Sunay'ın Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeni 
yıl münasebetiyle Millet Meclisine tebriklerini 
bildiren yazısı 

BAŞKAN — Genelkurmay Başkanı Sayın 
Cevdet Sunay'm yazısını «okutuyorum. 

Sayın Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 
Yeni yıl münasebetiyle Türk Silâhlı Kuv

vetlerinin tebrik ve lıâlisâne temennilerini zâ-
tıalinize ve delâletinizle Millet Meclisimizin 
muhterem üyelerine iletmekten çok mütehassi-
ziım. 

Saygılarımla. 
Cevdet Sunay 

Orgeneral 
Genelkurmay Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. (Alkış
lar) Gereken cevap, Meclis namına Başkanlık
ça gönderilecektir. 

2. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in 
Türkiye'nin genel dış meseleler karşısında güt
tüğü politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım 
Konsersiyomu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra 
anlaşmalarının tatbikatı konularında bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Sayın Ni
hat Erim'in genel görüşme talebi (hakkındaki 
önergesini okutuytorum. 

86 .12 . T962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ikinci Koalisyon Hükümeti güven oyu aldı
ğından fberi milletlerarası münaselbetlerde ıbir-
çok ıgelişmeler oldu. 

Türkiye'nin ıgenel dış meseleler karşısında 
güttüğü politika ve NATO, Ortak Pazar, Yar
dımı Konsorsiyomu, Kıbrıs'a dair Zürih ve 
Londra anlaşmalarının tatbikatı konularında 
Millet Meclisinin aydınlanması, milletvekilleri
nin düşüncelerini Millet kürsüsünden Ibildire-
ıbilmeleri için, Anayasanın 88 nci maddesinin 
verdiği hakka dayanarak, Ibir 'genel görüşme 
açılmasını teklif ediyorum. 

Kocaeli Milletvekili 
Nihat Erim 

BAŞKAN — Gündeme alınıp alınmaması 
gelecek Birleşimde müzakere edilmek üzere 
'bilgülerinize sunulmuştur. 

3. — Plân, Anayasa ve Tarım komisyonların
daki açıklara üye seçimi. 

BAŞKAN — Bâzı komisyonlarda açık olan 
üyelikler için yapılan seçimde geçen Birleşim
de nisap (hâsıl «olmadığı için (seçimin tekrar 
edilmesine karar verilmişti. 

Plân, Anayasa Komisyonu ve Tarım Ko
misyonu olmak üzere üç 'komisyon için üye 
seçimi yapılacaktır. Adayları okutuyorum: 

Plân Komisyonunda açık bulunan üyelikler 
için Ahmet Şener ve Kemal Okyay. 
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M. Meclisi B : 23 
Anayasa Komisyonunda açık "bulunan üye

lik için Mehmet Delikaya. 
Tarım Komisyonu için açık Ibulunan üyeli

ğe aday, Hasan Tahsin Uzun. 
x Evvelâ bir Tasnif Heyeti seçeceğiz. 

Ziya Uğur (Bursa)... Buradalar mı? («Yok» 
sesleri) 

İsmail Sarıgöz (Amasya)... Buradalar mı? 
(«Burada» sesleri) 

NaimTirali (Giresun)... Buradalar mı? («Bu-
rakla»1 »esleri) 

ıSeyfi öztürk '(Eskişehir)... Buradalar mı? 
(«Burada» sesleri). 

Tasnif Heyetini yeniden lo'kutuyorum. 
İsmail Sarıgöz (Amasya) 
Naim Tirali (Giresun) 
Seyfi öztürik (Eskişe!hir). 
Oylamaya hangi seçim çevresinden başlıya-

ıcağımızı tesbit için kura 'çekiyorum: Hakkâri. 
(Hakkâri seçim çevresinden haşlanarak, oy

lamaya geçildi.) 
4. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 

68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele ile 
çalıştırılmasına dair kanun teklifinin, İçtüzüğün 
36 ncı maddesine tevfikan gündeme alınması 
hakkında Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın 
önergesi (2/54, 4/142) 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — önergenin 
okunmasına lüzum yok. Geri alıyorum. Efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Erdoğan önerge
lerinin okunmasına lüzum olmadığını geri aldık
larını ifade ediyorlar. 

Geriverilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, İkin
ci Koalisyon Hükümetinin kuruluşundan bugüne 
kadar yargıç, savcı ve yardımcılarının tâyin ve 
naküleriyle ilgili olarak kaç kararname çıkarıl
dığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusunun 
geriverilmesine dair önergesi (6/482, 4/143) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 36 sırasında bulunan hâkim ve 

savcıların tâyinleriyle ilgili sualimin, Yüksek 
Hâkimler Kurulunun faaliyete geçmesi ve Adli-

28.12 .1962 O : 1 
ye Vekâletinin bu konuyla ilgisi kalmaması se
bebiyle geriverilmesini saygıyla rica ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Geriverilmesi hakkındaki öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiş ve soru geri-
verilmiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin 

sözlü sorulardan önce görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Çanakkale 
Burhan Arat 

BAŞKAN — Her halde arkadaşımız, sene ba
şı dolayısiyle çok mühim olan kanunların çık
ması için ve yine sene başı dolayısiyle bugün 
Meclisimiz tatile gireceği cihetle kanun tasarı 
ve tekliflerinin bir an evvel görüşülmesi için bu 
önergeyi vermişlerdir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde mi efendim? 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, kanun tasarı ve tekliflerinin önce gö
rüşülmesini ben de arzu ediyorum; yalnız gün
deme dikkat buyurursanız, 50 den fazla sözlü 
soru vardır. Sözlü soruların hangi şartlar altın
da verildiği ve Hükümeti hangi şartlar altında 
.kontrol edeceği malûmdur. Bir sözlü soru öner
gesini ancak aradan üç ay geçtikten sonra gö
rüşmek imkânı bulunabiliyor. Çok rica ederim; 
haftada bir günü veya iki günü sözlü soruların 
görüşülmesi için ayıralım, sözlü soruların ay
rı bir günü olsun. Başka türlü Hükümeti kon
trol etmeye ve Hükümetin yetkilerini nasıl 
kullandığını takibetmeye imkân yoktur arka
daşlar. Komisyonlara iştirak ediyoruz, birçok 
şeyler var ki biz onlara yetişemiyoruz, sözlü so
ru verdiğimiz halde onları da görüşmeye imkân 
bulamıyoruz. Lütfedin, kerem edin bugün söz
lü soruları görüşelim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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5. - GÖRÜŞ 

1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/355) (8. Sayısı : 20) 

BAŞKAN — Maliye Bakanının bir önergesi 
var okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver

gisi Kanununun geçici 5 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 26.12.1962 
tarihinde Yüksek Meclis gündemine alınmış 
bulunmaktadır. 

1 Ocak 1963 tarihinden evvel yürürlüğe gir
mesi zaruri bulunan mezkûr tasarının öncelik 
ve ivedilikle müzakere buyurulmasmı saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Maliye Bakanının önergesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Tasarının öncelikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 

SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlar, huzurunuzda müzake
resi yapılacak kanun tasarısının cemiyet üze
rindeki tesirlerini lâyıikı veç'hile anlıyabiimek 
için hiç şüphesiz bu tasarı neyi getirmektedir 
dalha doğru bir ifade ile neyin gelmesine mâni 
'olmaktadır, evvel emirde ibu hususu tetkik et
mek icabetmektedir. Tasarı 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun geçici beşinci maddesinde 
ifadesini bulan ve 1963 - 1964 takvim yıllarında 
vergilendirilecek kazanç ve iratlarla 1963 - 1964 
takvim yılı ücretlerinin, 1963 - 1964 malî yılı 
götürü ücretlerinim vergilendirilmeısinde kanu
nun 31 ve 32 nci maddeleri ile tâyin edilen esas
lar yanında mükellef için yılda 1 080, eşler 
için yılda 720 ve her çocuk için yılda 360 lira
lık bir indirimin önümüzdeki yıldan itibaren 
(bağlıyacak tatbikatını 1965 takvim yılma it-
ımektedir. Bu suretle, gerekçede belirtildiği 
üzere (Gelir Vergisi tahminleri yükseltilmiş, 

LEN İŞLER 

geçim indirimi hadlerinin 1963 yılında uygula-
namııyacağı mülâhazasına göre yapılmıştır.) 
denilmek suretiyle -Koalisyon Hükümetinin her 
şeyden önce Meclfe ve Hükümet münasebetle-
rindeki hatalı görüşünü ortaya koymuş bulun
maktadır. Bu hatalı görüş ise şuıdur : «Ben ya
parım, Meclis tasdik eder.» Hükümetin hatalı 
•görüş ve davranışları yalnız siyasi zihniyet yö
nünden olsa., ibu davranışın cezasını seçmenler 
nasıl ollsa se/çimlerde verirler diyerek insan te
selli bulalbilirsıe de hakikat halde iktisadi ve 
sosyal bünyede bu tasarımın yapacağı tahriba
tı ilerde telâfi imkânı olmıyacaktır. Bugünkü 
Hükümetimizin (başında bulunan zatın birinci 
koalisyonda da aynı mevkii işgal ettiği, o za
manki Maliye Vekili bu memleketin esnaf ve 
tüccarının büyük bir çoğunluğunu vergi ka
çakçılığı ilo itham ederken o zamanı Başvekil 
olan zatın .susmak suretiyle bu fikre icazat ver
miş olinuası bir vakıadır. 

Muihterem arkadaışlarum; her memlekette 
ver'gi mükellefinin az veya çok vergi kaçırdığı 
bir vakıadır. Eğer bu bizde daha çok oluyorsa 
meisul şahısların uluorta çıkıp büyük bir küt
leyi lekelemek yerine, bunun sebepleri ve hal 
çareleri üzerinde fikir yormaları gerekmez 
miydi? Eğer bu yola gidilseydi görülecekti ki, 
bunun sebepleri arasımda vatandaşın (hayatını1 

ve bakasını temim etme endişesi başköşeyi İş
ığa! etmektedir. 

Ellerimizi vicdanlarımıza koyalım, düşüne
lim : 6908 sayılı Kanunla muaddel 5421 sayılı 
Kanunun 32 nci maddesinde en az geçim indiri
mi olarak kabul edilen miktar nedir? 

Bekâr yılda 810 lira, 
Çocuksuz evli yılda 1 350 lira, 
1 - 2 çocuklu evli yılda 1 620 lira, 
3 - 4 çocuklu evli yılda 1 890 lira, 
4 ten fazla çocuklu evli yılda 2 160 lira. 
Bu miktarda bir indirimle bir ailenin, bir 

ferdin geçinmesine imkân tasavvur edilebilir 
mi? Bu geçim indirimi bir vakıa iken diğer ta 
raftan arz ettiğim şekilde icazet vermek sure
tiyle Başvekil de vergi kaçakçılığına inandığına 
göre, demek oluyor ki, esnaf ve tüccar evvel
emirde türlü yollardan geçinebilecekleri kadar 
bir vergiyi, alâkadarlara göre, kaçırabilmekte-
dirler ve bu yolda Hükümet tarafından alınmış 
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her hangi bir tedbir bugüne kadar Meclise de 
aksettirilmediğine göre, bu, devam edecektir. 

Şu halde geriye kimler kalmaktadır; dar ge
lirli, diye tarif ettiğimiz ağzı var, dili yok me
mur ve işçi kütlesi ile götürü vergiye tâbi esnaf. 
Demek oluyor ki, huzurunuzda müzakeresi ya
pılan tasarı sadece ve sadece memur, işçi ve kü
çük esnafa müteveccih bulunmaktadır. Diğer bir 
ifade ile Hükümet, memur ve işçi kütlesini nor
male yakın hayat seviyesi içinde yaşamasına mü
saade etmek istememektedir. 

Gerekçede bir taraftan bu tasarının kabul 
edilmemesi halinde bütçeye 165 milyon liralık 
bir külfetin tahmil edileceği ileri sürülürken 
aynı Hükümet Başkanı geçen sene memurlara 
tanınan % 15 zammın bütçeye takriben 344 5 
milyon liralık bir külfet yüklemesi sebebiyle 
malî takatimizle mütenasibolmadığı için bu se
neye bırakılmasını istemişti. Sebep bütçe ise in
san ister istemez soruyor : Bu ne pehriz, bu ne 
lahana turşusu? 

Kanaatimiz odur ki, hakikat gerekçede izah 
edildiği gibi plânın yatırım hedeflerinin gerçek
leştirilmesinde zaruri olan iç finansman ihtiya
cının sıhhatli kaynaklardan sağlanması için 1̂ 5 
milyon liralık yeni vergi ihdası veya mevcut ver
gilere zam yapılması zorunda kalınması endişe
sinden ibaret olmaktan daha ziyade, sadece alı
şılmış ve kolay olan ve fakat katiyen âdil olmı-
yan bir usulden vazgeçilmeme itiyadından doğ
muştur ve bunun için de muteber değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa sosyal 
adalet, sosyal adalet derken, hele koalisyona 
mensup o partiye kayıtlı arkadaşlarımızın bir
çoğu bu sosyal adalet deyimini ağızlarda sakız 
gibi çiğnerlerken şimdi merak ediyorum, bütün 
vergi mükelleflerinde eşit yaşama hakkını temin 
edecek hele işçi ve memur sınıfı ile dar gelirli 
vatandaşların hayatlarında lehlerine bir durum 
yaratacak vergi yolsuzluklarını telâfi edecek 
yegâne yol bu kanunun reddi iken, acaba arka
daşlarımız sosyal adalet yolunu mu tutacak, yok
sa yukardan gelecek işarete göre mi karar tatbik 
edecekler? Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, tetkik edilmekte olan konu asgari ge
çim indirimlerinin tatbiki ile ilgili olan bir konu
dur. Bu konu mevzuatımıza ilk defa 1950 yılında 
kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile girmiş bu-
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lunmaktadır. Bu bakımdan asgari geçim indirimi 
mevzuunun mebdeinden bugüne kadar geçirmiş 
olduğu merhaleyi gözden geçirmekte fayda mülâ
haza ediyoruz. 

1950 yılında yürürlüğe giren 5421 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununa göre asgari gelir indirimi 
şöyledir : Bekâr mükellefler 540, evli çocuksuz-

, 1ar için 900, evli 1 - 2 çocuklular için 1 080, 3 - 4 
çocuklular için 1 260, daha fazla çocuklular için 
1 440 lira idi. 

1957 yılında 6908 sayılı Kanunla bu madde 
değşitirildi ve asgari geçim indirimi hadleri yük
seltildi. Bekârlar, 810, evli çocuksuz 1 250; 1 - 2 
çocuklular 1 620, 3 - 4 çocuklular, 1 890; daha faz
la çocuklular, 2 160 lira asgari geçim indirimin
den faydalandılar. 

1960 yılında kabul edilen 193 sayılı Kanunun 
31 nci maddesiyle bu hadler biraz daha yükseltil
di. Burada çocuklar için de eşler için de ayrı ayrı 
geçim indirimleri ilâve edilmiştir, bekâr mükel
lefler için 1 800; eşler için ayrıca 1 030; çocuklar 
için de ayrıca 720 lira olmak üzere topyekün, 
3 600 liradır» Ancak 193 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde kabul edilen bu esaslar geçici 5 nci 
maddenin C fıkrasına göre, 1 . 1 . 1965 yılından 
itibaren yürürlüğe girecekytir. Aynı kanunun ge
çici 5 nci maddesinde bu asgari geçim indirimi şu 
şekilde izah edilmektedir. 

1961 - 1962 yılları için, 6908 sayılı Kanunun 
kabul ettiği esaslar ele alınacaktır. 1963 - 1964 
yılları içinde 1 080 lira üzerinden durum hesab-
edilecektir. Şimdi önümüze getirilen 20 sıra sayılı 
tasarının yürürlük tarihleri biraz geriye doğru 
götürülmektedir. Bu kanunun getirilmesine se-
bebolarak, gerekçeden anladığımız ve kendi mes-
muatımıza göre Hükümet geçen seneden bu yıla 
devredilmiş olan yüzde 15 leri vereceğinden ve 
ayrıca vergi nisbetlerinde de bir indirme yapmış 
olacağından, 1963 yılı bütçesinde 165 milyon lira-
lîk bir açık husule getirilmiştir. Bu açığı gider
mek ve Hükümeti malî müzayakadan kurtarmak 
için asgari geçim indirimleri ile ilgili olan tatbik 
yerlerinin tatbikatta görüldüğü üzere biraz geri
ye itilmesi arzulanmaktadır. Şöyle ki, 1964 yılı
na kadar demin izah ettiğim gibi 1961 - 1962 yıl
larında 810, 1963 - 1964 yıllarında 1 080 lira üze
rinden olması lâzımgelen asgari geçim indirimleri 
toptan 31 . 12 . 1964 tarihine kadar 6908 sayılı 
Kanunun kabul ettiği hudutlar içinde mütalâa 
edilecek ve o şekilde yürürlüğe girecektir. 1965 
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yılında yürürlüğe girmesi lâzımgelen ceman 3 600 
liralık geçim indirimi 1965 te başladığı halde 
1966 tarihinden itibaren başlanmak isten inekte
dir. Peşinden şunu söyliyeyim ki, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 31 nci maddesinin istikbale 
muzaf olarak tatbik edilmesini kabul ettiği asgari 
geçim indirimlerinin dahi az olduğuna kaaniiz. 
Bunun artırılması için ilerde tekliflerimiz ol 
tır. Ancak, Hükümetin de durumunu takdir edi
yoruz. Fakat, vergi mükelleflerinin asgari geçim 
indiriminden faydalanmasının ve bu hadlerin 
yükseltilmesinin nisbeten vergi kaçakçılığını önli-
yeceğine kaani olduğum için bendenizin bir tekli
fim olacaktır. Teklifim, geçici 5 nci maddenin, a, 
b, c fıkralarından sonra bir ç fıkrası eklenmesi 
suretiyle olacaktır. Bu yıl, 165 milyon lira sıkıntı 
içinde olan Hükümetimiz, inşallah gelecek yıllar
da böyle bir sıkıntıya düşmez. Teklifim kabul 
edildiği takdirde, bu kanunla kabul edilmiş olan 
müddeti kısaltmak ve asgari geçim indiriminin 
tatbika başlanacağı yılları öne almak için Hükü
mete bir yetki vermiş olacağız. Böylece kanun bir 
elastikiyet kazanmış olur. 

, 'Teklifimiz,. durum imkân verdiği takdirde 
yukarıki fıkrada sözü geçen yürürlük tarihle
rinin daha öne alınmasına Bakanlar Kurulunu 
yetkili addediyor. Bu şekilde (bir takrir verdik. 
Demin de arz ettiğim gibi, önümüzdeki yıllar
da hükümetlerimizin anlayış göstererek, hu tat
bikatı öne alacaklarına inandığımız için, kanu
na müspet <oıy vereceğimizi; dolayısiyle teklifi
mizin kabul edilmesini arz eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — iSaym Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIÎBEAHÎMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, (bilhassa dar gelirli 
vatandaşların günlük ekmeğini alâkadar «den 
•bu mevzuun Yüksek Heyetinizce hassasiyetle 
takibediimekte »olduğuna inanmaktayım. Sayın 
Mustafa Uyar arkadaşımın tarihçesini güzel 
şekilde izah ettiği üzere Grelir Vergisinin ihdası 
tarihinden bu yana bâzı artmalar, çok küçük 
terakkiler olagelmiştir. Geçim indiriminden 
önce değil bundan evvelki artırımlar hattâ şim
di tehiri istenen kanun meriyete girdiği tak
dirde vâki olacak artırımlar dahi bugünkü ha
yat şartları muvacehesinde asgari .geçim imkâ
nını teminden uzaktır. 

Muhterem arkadaşlar, malûmunuz 1950 den 
yani Gelir Vergisinin kalbul edildiğinden ve 
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tatbike başlandığından bu yana hayat şartları 
son derece değişmiştir. Takibedilen enfilâsyo-
nist politika dar gelirli vatandaşın kazancını, 
millî hâsıladan kendisine düşen payı hergün 
biraz daha azaltmış, para değeri düşmüş, fiyat
lar süratle artmıştır. 

1958 deki 4 Ağustos kararları ile para de
ğerinin ayarlanması, paranın değerini büyük 
ölçüde düşürücü ayrı bir faktör olmuştur. Yük
sek Meclisin kabul ettiği plân tasarısının bu 
mevzu ile alâkalı bir bölümünde kabul edildin 
ği üzere, 1950 den bu yana dar gelirli memur
lar, işçiler ve tarım işçilerinin gelirlerinde, mil
lî hâsıladan düşen para itibariyle bir azalma 
olmuştur. 

Millî hâsılaya nazaran, elde ettikleri ka
zancı azalan bu dar gelirli vatandaşların geçim 
indirimlerini hiç 'olmazsa yükseltmek, bu su
retle yaşama imkânları temin etmek maksa-
diyie, 193 sayılı Kanunun bundan bahseden 
maddesi tedvin edilmişti. Biraz evvel arkada
şımın ifade ettiği üzere, bu miktarlar dahi kâfi 
olmamakla beraber, hiç değilse dar gelirli va
tandaşın günlük ekmeğini teminde bir ferahlık 
sağlıyabilirdi. 

Şimdi muihterem arkadaşlar, kâfi olmıyan 
bu miktarları yükseltmek yolunu arıyacağımız 
yerde, maalesef Hükümet tasarısı Ibu miktar
ları daha da azaltmakta, az çok bir ferahlık 
temin edecek bir kanun hükmünü biraz daha 
geriye itmek istemektedir. 

Arkadaşlarım, bu davranış Anayasanın 2 nci 
maddesinde ifadesini bulan sosyal Devlet an
layışına ve Anayasanın 61 nci maddesinde ifa
desini bulan vergide adalet prensibine öteden-
beri zıttır. Anayasa hükümleri, her hangibir 
davranışda böyle ifade edilsin, hukuk edebi
yatı yapılsın ve üzerinde afaki şekilde durul
sun diye tedvin edilmemiştir. Bunların bir muh
tevası vardır ve Anayasanın ıge'tirmiş olduğu 
yeni hükümlerin bir nedeni vardır; Sosyal 
Devlet ve vergi adaleti prensipleri 27 Mayıs 
İnkılâibınm nedenlerinin Anayasadaki ifadesi
nin başlıealarındandır. Onun için bu hükümleri 
kaa'le almamak, bu hükümlere sadakat göster
memek, Anayasanın lâfzına 'olduğu kadar, Ana
yasaya şekil veren ruh ve maksada da uygun 
düşmez. 

Muhterem arkadaşlarım, fazladan, bu tehir 
tasarısı istenen verimi de temin etmiyecektir. 
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Neden? Muhterem arkadaşlarım, Ibir memleket
te vergi aıhlâkı teessüs 'etmedikçe, vergi cina
yeti kemali ile temin edilemez. 

Vergi ahlâkın m teessüsü için vergi kaçak
çılığı 'bir ahlâksızlık, vergi kaçakçılığı yüz kı
zartıcı bir suç olarak, 'kanunlar tarafından de
ğil, cemiyet, efkârı umumiye tarafından kabul 
edilmiş olmalıdır. Bunun vicdanlarda yaratıl
mış olması lâzımgelir. Eğer bu manevi unsur 
mevcut değilse, vergi kaçakçısı, (birtakım ha
talı kanun, hatalı tatbikat yüzünden cemiyet 
tarafından yüz 'kızartıcı bir suç töhmeti altın
da tutül'muyorsa, cemiyetçe vergi kaçakçılığı 
yüz kızartıcı bir isuç 'olarak kabul edilmiyorsa, 
nasıl [hükümler getirilirse getirilsin, ne ıkadar 
ağır cezalar verilirse verilsin vergi ahlâkı te
essüs edemez ve vergiden 'beklenilen verim de 
temin edilemez. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisçe kabul edi
len Plân tasarısında da ifade edilmiş olduğu 
ve biraz evve'l de arz ettiğim gibi, realite, dar 
gelirdi vatandaşların her gün biraz daha dara 
düşmekte olduğu Ihakikatidir. (Bu realite 'kar
şısında geçim indirimlerinin yani dar gelirlile
rin .günlük ekmeklerinin Devlet baba tarafın
dan ıbiraz daha kısılması demek olan şu tasa
rının kabulü vergi ahlâkını tahribedici 'bir te-
<sir yapacaktır. Bu yüzden vergi tahsil in deki 
verim daha da azalacaktır. Çünkü arkadaşla
rım, evet, bütün vatandaşlar iyi niyetli, 'bütün 
vatandaşlar vatanperverdir, aslolan iyi ni
yettir. Devlet kanunlarına elbette her vatan
daş uyar. (Burada, hiçbir vatandaşı 'kötüleme
ye hakkımız yo'ktur. Ancak şu da ıbir hakikat
t i r ; beşerî 'bir zaıftır, beşeri bir mantık icabı
dır, Devlet baba burada mükellef için günde. 
•3, eş için iğimde '2 ve çocuklar için de günde 
ibir lirayı asigari geçim haddi olarak kabul et
mekle kaçak yoluna vatandaşı itmiş .olmakta
dır. in san melek değil. İnsanlar Devlete kar-
şı birtakım vazifeleri, birtakım hakları olan 
mahlûklardır. Bu tabiî beresi bir icaptır. 

Günde «ocuk için bir lira... Bir lirayı harç
lık olarak çocuğa verdiğiniz zaman, yüzüne 
bakmamaktadır, bile. Kadm için 2 lira. Kadın 
için iki lira olur mu?... Mükellef için 3 lira. 
Düşünün, çok azdır. 

Gerçi 1950 de de belki rakamlar pek cılız
dı. Belki bir mâna ifade etmiyordu, etmiyebi-
lir. Ama, şu rakamların bugün bir mânası kal-
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mamıştır. Bugünün hayat şartları karşısında, 
her gün biraz da!ha para değerinin düştüğü ve 
eşya fiyatlarının yükseldiği bir memlekette şu 
rakamların müdafaa edilecek tarafı var mıdır? 
Elbette, bu rakamların asgari geçim haddi ola
rak kabul edildiği gün, vatandaş, kendi vicda
nında kendisini maihkûm etmez ve vatandaş 
birtakım kaçamak yollar arar. Verimin düş
mesi de bu sebeptendir. Ve sizin kabul edeceği
niz şekilde, 193 sayılı Kanunun bugün tehiri 
düşünülüyorsa maddelerin kabulü düşünülü
yorsa, vatandaş, bu miktarların daha üstünde 
rakamları kendi vicdanında tesbit edip ona 
göre beyannamesini verecektir. Ve bu suretle 
16'5 milyonu tasarruf edelim, kullanalım derken 
diğer taraftan belki 300 - 500 milyonu gidecek
tir. Maddi zarar telâfi edilebilir ama mânevi 
zarar ve bunun vatandaş ahlâkında yarataca
ğı tahribatı önlemek mümkün olmıyacaktır. 

Sonra gerekçede deniyor ki, 165 milyon li
ranın şayet bu şekilde tasarrufu 'mümkün ol
mazsa yeni vergi ihdası düşünülecektir. Muh
terem arkadaşlar, bir Hükümet sade vergi al
mak suretiyel Devlet igemisini yürütmez. Ben 
maliyeci değilim, bu işlere fazla 'aklım ermez 
ama okudum, az çok gördük, duyduk. Sadece 
vergi ile değil, tasarruf ile, birtakım lüzumsuz 
masrafları kısmakla da açık kapanabilir. Ha
kikaten bu zordur. Hakikaten bizde harcama 
'gayet kolaydır, rahattır. Hele bizim millet gi
bi, kolay 'harcayan bir anlayışta olursa, tasar
ruf yapmak kolay değil. Sonra, dış ticaret re
jiminde yenilikler getirilebilir. Döviz tasar
rufu yapılabilir. İthalât kısılabilir. Memle
kete daha fazla döviz gelmesi mümkün kılın
makla bu temin edilebilir. 

Söyleniyor, duyuyoruz. 'Turizimden gelirle
rimiz, yüz milyonları bulabilir deniyor. Buna 
göre yeni kaynaklar imkânı bulunabilir, ka
naatindeyim. Ama, biraz kendimizi (sıkmamız, 
yeni birtakım malî prensiplere ve modern dün
yanın tuttuğu yollara bakmamız gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; biraz evvel arkada
şımız temas etti dediler ki îcrai ve teşriî or
ganların münasebetleri bakımından tasarıdaki 
gerekçeler bâzı holş olmıyan usuller getirmek
tedir. 

Şöyle deniyor: Biz Hükümet olarak, bütçe 
tasariisını, bütçe tahminlerini şu elde mevcut 
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/bulunan kanunun kabul ettiği şıkka g*öre ayar
ladık, tahminleri buna göre yaptık. 

'Biz Mecılis olarak, Hükümete, icraya böyle 
bir yetki vermedik; bir bütçe tasarısı 'tanzim 
et ve bugünden birta'kım rakamlar 'kabul et 
ve birtakım yemi kanunların kabulüme bunu ta
lik et ve ondan sonra da biz bütçeyi buna göre 
tanzim ettik, buna göre kalbul ettik de. Böyle 
bir şey olmaz. Bu, Meclis olarak bir nevi emri
vakilerle karşılaşmak gibi bir hal olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, icra ve teşriî heyet
lerin münasebetlerindi sadece' Anayasa, sadece 
içtüzük hükümleri ile değil icranın ve Mecli
sin (davranışları ve Meclisin aldığı 'kararlar ve 
(bu giibi tasarlılar karşısında tutumu ile teessüs 
eden teamüllerle yürütmek esastır. Bugün şu 
esfbabı mucibe île gelen Ibu kanunun kabulü 
yarın Meclisin icra karşısındaki durulmu bakı
mından bir emsali olacaktır. Bu emsal kanaati 
âcizaneme göre teşriin icrayı murakabe ve teş
riin icraya üstünlüğü prensibine aykırı olacak
tır. Bu prensip zedelenıecelktir. 

Muthterem arkadaşlarım, Hükümetten istir
ham ediyorum, gerçi zaman dar. Gerçi bu dar 
ızamanda bunun gelmesi, bunun günahı bize 
ait değil Çok daha evvel verilmiştir, bu tasa
rı gelmiştir. 8 .10 .1962 de gelmiştir. Bu tasa
rı bugüne kadar gündeme alınabilir, bol za
man içinde müzakeresi mümkün olabilirdi. Hü
kümette buna göre, bütçe tasarısında, - şayet 
Ibu kanun tasarısı reddedilirse - ona göre bütçe
de bir tadil yapmak imkânı daha rahat şekil
de elde edilebilirdi. Fakat getirmişlerdir bu şe
kilde. Daha bütçe şeklini almamıışftır, Marta 
kadar tadilâta imkân vardır. Hükümetten is
tirham edeyim, istirham «delim, bu tasarıyı 
.geri alsınlar ve şu dar gelirli, bilhassa hiçbir 
şekilde vergi kaçırtmasına veya şu, bu şekilde 
şu tasarı hükümlerinden sıyrılmasına imkân 
bulamıyan, imkân olımiyanj dar gelirli memur 
ve işçi sınıfını korumuş olmak içini geri alsın
lar. Ve başka yollar ve imkânlar düşünsünler. 

Geçen sene % 15 leri geri aldık, bu sene 
asgari geçim indirimini daha geriye bırakıyo
ruz. Bu psikolojik bir davranış' da değil arka
daşlarım. Plân tasarısı diye bir tasanı kabul 
ettik. Plânlı ekonomiye girdik. Güzel, hepsi 
hoş ama bu plânı biz tatbik edecek değiliz. 
Plânı tatbik edecek elleri maddeten huzur için
de tutmak, onlara hiç olmazsa bir haksızlık 
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yapıyoruz intibaını vermemek zorundayız. Bu
nu tatbik edecek, plânı gerçekleştirecek, bek
lediğimiz nurlu istikballere bizi götürecek, gün
lük ekmeğine el uzatıyoruz durumuna düştü
ğümüz memurlarımız ve işçilerimizdir arkadaş
larım. 

Bu itibarla Hükümetten bilhassa istirham 
ediyorum, bu tasarıyı geri alsınlar başka yol, 
başka imkânlarla bu 165 milyon liranın telâfi
sini teımin buyursunlar. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Sağdan ve soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun İhsan Gürsan, 
İHSAN GÜRSAN (izmir) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Bugün Yüksek Meclisinizde müzakere ve tet

kik mevzuu yapılmakta olan kanun teklifi, 5421 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 6908 sayılı Ka
nunla değiştirilen ve bu kanunun 32 ve 38 nci 
maddelerinde yazılı ve tatminkâr olmaktan va
reste bulunan hadler ve esaslar dairesinde tat
bik edilmekte olan asgari geçim indirimlerinin 
1965, 1966 yıllarına kadar tatbikine devam olun
masını tazammun etmektedir. Bilindiği gibi as
gari geçim indirimleri 193 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesiyle, az - çok mâna ve mahiyetine uygun
luk gösterebilecek bir derecede yükseltilmiş, an
cak bu kanunun geçici 5 nci maddesine konan 
bir hükümle kısmen tatbiki 1963 yılına ve tama
men tatbiki ise 1965 yılma talik olunmuştu. 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 6908 
sayılı Kanunla değiştirilen 32 nci maddesine gö
re ve halen tatbik edilmekte olan asgari geçim 
indirimlerinin miktarı mükellefin şahsi ve ailevi 
durumuna göre şöyledir : 

Çocuksuz evli mükellefte : Günde 2,5, ayda 
75, yılda 9O0 lira. 

İki çocuklu evli mükellefte ise günde 3, ayda 
90, yılda 1050 liradır. 

Yükseltmenin tehirine dair teklif kanuniyet 
iktisabetmediği takdirde 1963 yılı başında bu 
miktarlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ge
çici 5 nci maddesinin (b) fıkrası hükmüne göre; 

Çocuksuz evli mükellefte : Günde 5, ayda 
150, yılda 1 800 lira., 

İki çocuklu evli mükellefte ise, günde 7, ayda 
2110, yılda 2 520 lira olarak uygulanacaktır. 

193 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesinin 
(c) fıkrası hükmüne göre 1965 yılı başında bu 
miktarlar kanunun tatbikini derpiş ettiği esas 
hadlere yükselerek : 
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Çocuksuz evli mükellefte : Günde 8, ayda 240, 

yılda 2 880 lira, 
îki çocuklu evli mükellefte ise günde 12, ayda 

360, yılda 4 320 lirayı bulacaktır. 
Hükümetin gerekçesinde bu geciktirmenin 

mucip sebebi olarak sadece şu iki mülâhaza ileri 
sürülmektedir : 

1. Asgari geçim indirimlerinin 193 sayılı 
Kanunda derpiş edüen şekilde tatbiki 1963 yılın
da 165 milyon lira civarında bir vergi kaybına 
sebebiyet verecektir. 

2. Bu netice Kalkınma Plânının yatırım he
deflerinin gerçekleşmesinde zaruri olan iç finans
man ihtiyacı için 165 milyon liralık yeni vergi ih
dasını veya mevcut vergilere zamlar yapılması
nı zaruri kılacaktır. Bu da vatandaşlar üzerinde 
tazyikler yapacak ve sıkıntılar getirecektir. 

İtiraf etmek lâzımdır ki, asgari geçim indi
rimlerinin mahiyeti, tatbik gayeleri, vergi sis
temleri içerisindeki mevkii ilmî anlamı ve niha
yet memleket gerçekleri karşısında, Hükümet ge
rekçesinde ileri sürülen mütalâaları ve mesnetle
ri kolaylıkla müdafaa ve kabul etmek mümkün 
değildir. 

Asgari geçim indirimi istisnası, mükelleflerin 
elde ettiği gelirlerden bir kısmını vergi dışı bı
rakmayı istihdaf eder ve bu istisnanın gayesi 
biri verginin sosyal fonksiyonları içerisinde en 
ehemmiyetli bir problem üzerinde dikkatle dur
maya sevk eder. 

Bilindiği gibi asgari geçim mevzuu, mükelle
fin ve ailesi efradının yaşamaları için, fizyolo
jik bakımdan zaruri olan Minimum bir imkânı 
ifade eder. Ancak fiiliyatta bu asgari, hayatımı
zın şart ve ihtiyaçlarının doğurduğu bir netice 
olarak fiyolojik değil, kültürel bir minimum 
şeklinde karşımıza çıkar ve bu sebeple de 
muhtevası, şümulü veya ifadesi zaman ve me
kâna ve anlayışa göre bir değişiklik arz eder. 
Bizde bu ifade ve anlayış, maalesef fizyo
lojik bakımdan zaruri olan en düşük bir im
kânı bile ifade etmekten çok uzaktır. Yu
karda arz ettiğimiz asgari geçim indirimleri
nin halen tatbik edilmekte olan gülünç, miktar
ları, bugünkü konjonktür ve hayat şartla
rı muvacehesindeki biçareliği ve değersiz
liği beliğ bir şekilde anlatmağa kâfidir zan
nederim. 

Muhterem arkadaşlarım, verginin mükel
leflerin vergi ödeme kabiliyetleriyle mütenasip 
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bulunması, modern vergi anlamının sosyal 
hedefleri içerisinde yer alır. Bu bakımdan mü
kellefin şahsi durumunu da kavraması gere
ken Gelir Vergisi gibi şahsi bir vergi de 
mükellefiyetin ancak asgari geçim için, o mem
leketin şartlarına göre az veya çok uygun olan 
hadler aşıldıktan sonra bahis mevzuu olması 
bir verginin karakterinin, prensiplerinin bir 
icabı, hattâ ilk temel kaidesidir. İhlâl edil
diği takdirde, modern ve ilmî anlamiyle bir 
Gelir Vergisi sistemimizin mevcudiyetini iddia 
etmek boştur, abestir. Karşımıza çıkarılan sistem 
bir Gelir Vergisi karikatürü manzarısmı arz 
etmekten ileri gidemez. Hükümetin gerekçe
sinde ileri sürdüğü bütçe zaruretleri, malî mü
lâhazalar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun tatlbika konulduğu sıralarda da mevcudol-
duğu halde, bu zaruretler ve mülâhazalar ada
letsiz ve prensipsiz hareket etmenin bir mu
cip sebebi olarak mütalâa edilmemiş, asgari 
geçim indirimlerinin gaye ve maksadına uy
gunluk arz edecek bir seviyeye yükseltilmesi 
bu mülâhaza ve zaruretlerin çok üstünde gö
rülmüştür. 

Asgari geçim indirimlerinin vergiden istis
nasının dayandığı düşünce ve prensipler en 
eski çağlara bile gider. Bakınız Mönteskiyo 
bu mevzuda ne diyor : «Herkesin rrüsavi bir 
fiziliyojik asgariye ihtiyacı vardır. Bu asga
riden vergi alınmamalıdır. (Faydah) ancak 
(Zaruri) den sonra gelir ve sadece bundan 
vergi alınmalıdır.» 

Çağımızdan çok epvelki bir çağın şart
larının içerisinde bile çok gerçek bir görüşü 
ifade eden bu sözden bir ibret dersi almak 
acaba mümkün değil midir? Bütçe zarureti, 
kalkınma plânının yatırım hedeflerinin iç fi
nansman ihtiyacı hiçbir zaman çok acı bir 
gerçeğin ifadesi olan bir zaruretin nazarı iti
bara alınmasının, muazzam muztarip bir va
tandaş kütlesinin içtimai adalete ve en ipti
dai vergi kaidelerine aykırı bir şekilde vergi
lendirilmesine devam edilmesinin haklı bir mu
cip sebebi olarak ileri sürülemez. 

'Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu mevzu-
daki tatbikatın çok ehemmiyetle ürerinde du
rulması gereken diğer mühim bir mahzuruna 
da temas etmek isterim. 

Gelir Vergilerinin en bellibaşlı hususiyet
lerinden birisi bu vergilerin konjoktüre karşı 
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olan yüksek derecedeki hassasiyetleridir. Bu 
da vergiye mevzu teşkil eden faaliyetlerin doğ
rudan doğruya iktisadi mahiyetlerinden doğ
maktadır. Bunlar dışında vergi tekniğinin 
tatbikinden ileri gelen bir kısım hassasiyet
ler vardır ki, bunların en ehemmiyetlisi ver
gi tarifesinin teşkili tarzı yani «müterakki-
lik» usulüdür. Devamlı bir konjonktür yük
selişi dolayısiyle, gelirler aldatıcı bir şekil
de artar ve birçok mükellefler müterakki ver
gi tarifesindeki yerlerini kaybederler ve kon
jonktür artışının nisbetine göre ve gelir ar
tışı iktidarı ifade eden hakiki bir artış olma
dığı halde, bu mükellefler üstün dereceler
den vergi ödemek durumuna girerler. Böy
lece vergi varidatmdaki artış, verdiyi ödeme 
kabiliyetini ifade eden gelir artışına göre gay-
riâdil ve müterakki nibet usulünün istihdaf 
ettiği gaye ve maksada aykırı bir netice verir. 

Şunu bilhassa belirtmek yerinde olur ki, 
konjonktürün yükseliş safhasında, arızî ve 
aldatıcı gelir artışının, düşük gelir kategorilerinde 
yüksek gelir kategorilerine nisbetle fazla oldu
ğu da birçok memleketlerdeki tatbikattan alı
nan neticelerle sabittir. Vergi tarifesinin tesbi-
tinde umumiyetle tatbikatın ve konjonktür ar
tışının tabiî bir neticesi olarak tezahür eden bu 
mahzurları ve gayriâdil neticeleri bertaraf et
mek kolaylıkla mümkün olamaz. Çünkü Hükü
metler yine tek taraflı olan ve kendilerini bir 
umacı gibi korkutan bütçe zaruretleri ve malî 
mülâhazalarla, bütçe dengesini düzeltmek için; 
millî gelirin dağılışında en büyük ekseriyetin 
küçük gelirlerde temerküz ettiğini nazarı itiba
ra alarak vergi tarifelerini, vergi dilimlerini, 
gayriâdilâne olsa da, bunları büyük ekseriyetle 
kapsıyacak şekilde tesbit ederler. Tetkik ve ma
hiyetine nüfuz etmek kolay olmadığı için bu 
teklifler Millet Meclislerinden de ekseriyetle 
kolaylıkla çıkarlar. Katiyen faydalı ve Hükü
metlerin dertlerine tam bir deva olacak bir hal 
çaresi bulunmamakla beraber; bu tarzı hareket 
maalesef bizde de müşahede edilmektedir. Ha
len Karma Komisyonda tetkik edilmekte olan 
kanun teklifinde bu mevzu ve Hükümetin bu 
husustaki tasarrufu bittabi tetkik, tenkid ve 
münakaşa mevzuu yapılacaktır. Belirtmek iste
diğim cihet gelir vergileri tarifelerinin tatbikin-
deki bu karekteristik mahzurun hiç olmazsa 
kısmen bertaraf edilmesinin asgari geçim indi-
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rimi yoliyle mümkün olabileceği hususudur. As
gari geçim indirimleri mûtat tenkide uygun bir 
şekilde tesbit edildiği takdirde hiç olmazsa, iş
çiler, düşük ücretli hizmet erbabı gibi dar ge
lirli ve hakikaten himayesi katî bir zaruret arz 
eden vatandaşları vergiden istisna etmek ve bu 
suretle, konjonktür yükselişinde müterakki ta
rifelerin tatbikatında müşahede edilen aksaklık
ları ve adaletsiz yerlerini kısmen bertaraf et
mek mümkün olabilir. Ve bu hüviyetle asgari 
geçim indirimi tatbikatta bir muvazene unsu
ru olur. 

Çok muhterem arkadaşlarım, sözlerime niha
yet vermeden evvel şu ciheti de açıklamayı bir 
vazife telâkki ediyorum : 

Hükümetin malî mülâhazalarını, bütçe den
gesini sağlamak bakımından karşılaştığı müş
külleri ve zaruretleri ve yüklendikleri sorumlu
lukları takdir etmemek mümkün değildir. An
cak, bu zaruretler, müşküller ve sorumluluklar 
kendilerine çarelerini bulmak vazife ve sorum
luluğunu da yükler. Ama bulunacak çarelerin 
mâkul olması, adaletsiz ve haksız neticeleriyle 
toplumda menfi tepki yaratmıyacak hüviyette 
bulunması şartiyle... 

Kanaatimce asgari geçim indirimleri tatbi
katının tehiri suretiyle elde edileceği tahmin 
edilen 165 milyon lira, on milyarı aşan bir büt
çe içerisinde Hükümeti endişe ve sıkıntıya dü
şürecek bir mahiyet arz edemez. Kalkınma plâ
nının yatırım hedeflerinin gerçekleşmesinde za
ruri olan iç finansman ihtiyacının bu kadarcık 
bir kayıpla sarsılacağı iddiası, bu finansman ih
tiyacının milyarları ve yatırım tatbikatının 
önüne serdiği gerçekler karşısında kıymet ifade 
etmiyen bir iddiadır. Kanun teklifinin kabul 
edilmediği takdirde, 165 milyon liralık yeni 
bir vergi ihdası cihetine gidileceğini, bunun ise 
vatandaşlar üzerinde tazyikler yapacağı ve sı
kıntılar getireceği mütalâasını ise, asgari ge
çim indirimlerinin nihayetsiz haksızlıklar, ada
letsizlikler ve himayeye muhtaç dar gelirli va
tandaşlar üzerinde yaptığı tazyikler ve yarattı
ğı sıkıntılar karşısında, hüsnüniyetle izhar edil
miş bir mütalâa olarak kabul etmek mümkün 
değildir. Kaldı ki, Hükümet vergi reformu adı 
altında sevk ettiği ve etmeyi düşündüğü müta-
addit teklifler bir süre yeni vergiler ihdas et
mekte veya mevcut vergilere zamlar yapmakta
dır. Bunlardan elde edileceği tahmin edilen mil-
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y a n aşan varidat içerisinde 165 milyon lira gibi 
müterakki bir miktarı telâfi edecek bir tedbir 
bulmanın mümkün olamıyacağım kabul etmek 
de güçtür. 

Sabrınızı suiistimal ederek arz ettiğim bu 
mütalâalar ve düşünceler Hükümet teklifinin 
istinat ettiği mucip sebeplerin hakikiliği hak
kında Yüksek Meclisinizee kâfi bir fikir ver
miştir kanaatindeyim. Teklifin reddini ve rey
lerinizi muazzam muztarip bir vatandaş toplu
luğunun, kısmen de olsa, muhtaç olduğu huzur 
ve cüzi bir imkâna kavuşturulmasının temini 
yolunda vicdanınıza danışarak izhar buyurma
nızı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Üç komisyona üye seçimi için 
oyunu kullanmamış arkadaş var mı? Oylama 
muamelesi bitmiştir. 

Tasnif heyetine ayrılan arkadaşların sırala
rın arkasında tasnif yapmalarını rica ederim. 

Sayın Şefik înan, buyurunuz. 
ŞEFİK ÎNAN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu kanun vesilesiyle ilk sözü 
alan arkadaşım, 1 nci Koalisyon Kabinesinde 
kendileri gibi yer alınış bulunan bendenizin 
vergi kaçakçılığı konusundaki sözlerime ve be
yanlarıma atıf yaparak konuşmuşlardır. Ben 
de «nem bu konu üzerinde, hem de kanun hak
kında konuşmak üzere söz almış bulunuyo-

, ram. 
Arkadaşımın iddia ettiğine göre, ne bu kür

süden, ne de her hangi bir yerde hiçbir zaman 
ulu orta konuşmamışımdır. Daima her cümlemi 
mutlaka bir incelemeye mutlaka bâzı rakamla
ra dayatmak itiyadmdayımdır. Onun için Bi-
Tİnci Koalisyon Hükümetinin Maliye Balkanı 
'olarak neler söyledimse, hepisi tetkike, gayri-
kabili ret ve cerh rakamlara müstenittir. Şimdi 
de bu yolda devam etmekteyim. 

Geçen (hafta, burada, servet beyannamesi 
konusu müzakere edilirken, meseleyi açık açık 
anlattım ve rakamlar verdim. Kısa kısa bu ra
kamları size tekrar hatırlatayım: 1959 yılında 
beyannameli vergi mükelleflerinden yüzde kırkı 
yılda 202 lira Gelir Vergisi vermişlerdir. Bu, 
150 lira ücret alan odacılarımızın yılda ödedik
leri Gelir Vergisinden 52 lira noksandır. 

Beyannameli mükelleflerin yüzde 28 i 707 
lira vergi vermişlerdir. Ayda 400 lira ücret 
alan bir memurun verdiği Gelir Vergisinden 80 
lira noksandır. Beyannameli vergi veren mü-
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kelleflerden, Gelir Vergisi mükelleflerinden 
yüzde 16 ısı, yani ayda 1 100 lira ücret alanla
rın ödemiş «oldukları vergi nispeti daha noksan 
•olmuştur. Onlar 313 lira noksan ödemişlerdir. 

Hulâsa: Beyannameli vergi veren .mükellef
lerin yüzde 93 ü, en yüksek «memurlardan da
ha aşağı bir vergide <v ermemişi erdir. Memurlar, 
ücretliler daha noksan vergi vermişlerdir. Yüz
de 7 si ise birazcık fazla vergi vermişlerdir. 
Buna ne ad koyarsak tay alım; bu «gayri'kabili 
inkâr bir (hakikattir. Ben iddia ediyorum, söy
lüyorum ve ilân ediyorum iki; bu memlekette 
yıllar yılı bu kataıgorideki Ibütün vergi mükel
lefleri Devlete ödemeleri lâzumıgelen vergiyi 
ödememişlerdir. (Gürültüler) 

•Memleketimizde vergi 'kaçakçılığı geniştir, 
yaygındır. Bu genişlik ve yaygınlık da, vergi 
sistemimizin gediklerinden ileri «gelmektedir. 
Ama büyük ölçüde, -biraz evvel 'konuşan arka
daşımın ifade ettiği gibi, vergi kaçakçısını bu 
cemiyet, yüz kızartıcı bir insan gibi görmeye 
alışmami'ştır. Ne zaman İki, bu kürsüden «geçen 
gün konuşan Ali Dizman arkadaşım vergi öde
me mükellefiyetini ıstırap diye ifade ederse, bu
na verecek cevap bulamam. 

Mulhterem arkadaşlar; vergi ödemek bir ıs
tırap feonusu değildir, bilâkis "vatandaşlığın bir 
icabıdır. Bu topraklarda oturan insanlar, evve
lâ bu vatanda oturmanın adeta kirası mahiye
tinde olan vergilerini ödiyeceklerdir. Her va
tandaş takatine göre vergisini «diyecektir. Bu
na .alışmadığımız müddetçe, vergi ödemeyi mü
kellefin ıstırabı şeklinde gören bir zihniyete sa- / 
ıhip bulundukça Devlet (hizmetlerini tam mâna-
siyle yürütmenin imkânı yoktur. (Soldan, «Mev
zua gel» sesleri) Arkadaşlar; tamamen saded 
içindeyim. 

Arz ettim, geniş ölçüde kaçakçılık vardır. 
Çok 'geniştir. Ticari muamelelerin içinde bulu
nanlar bilirler, 'kaçta kaçı faturaya bağlı kal
maktadır? Ellerindeki muamelâtın cjoğu fatura-
si'zdır. Müstalhsılm elindeki faturanın kaç tane
si doğrudur. Menşe fatura kaç tanedir. Bu, ta
biatı saniye Ihaline gelmiş bir kere. Benim ince
lemelerime, yaptığım tahlillere göre, bu mem
lekette (kanunlara uygun vergi verenler olsa 
olsa yüzde 25 tir. Yüzlerce milyonun, milyarın 
üstünde liralar kaçmaktadır. Vakıa budur. Bun
dan dolayıdır ki, sosyal adalet ilkeleri gerçek-
leşemiyor. Asgari geçim indiriminde ufak bir 
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değişiklik, Hazineyi 100 küsur milyonluk kay
ba uğratıyor. Hazine imkânsızlık içinde bunu 
aynen 'mulhafaza etmek morunda kalıyor. 

önümüze .gelen bu yeni kanun geç kalmış-
tw. Bu gecikmede, ben şahsan Hükümeti ka
bahatli bulmuyorum/ Sebebi de ışu: Kabahat 
bizdedir, kabaihat Meclistedir. Kendi kabaJhati-
miızi 'başkalarının üzerine atma itiyadını terk 
etm eımiz lâzımdır. 

Şimdi arz edeyim; birinci koalisyon kabine
sinde, 9 Nisan 1962 de Gelir Vergisi tasarısı 
Başbakanlığa tevdi edilmişti. («Meclise ne zaman 
geldi?» sesleri) İstirham ederim sözümü kesme
yin. Gelir Vergisi tasarısı 9 Nisan 1962 de Baş
bakanlığa tevdi edilmişti. Tasarıyı bütün bakan 
arkadaşlarımız gördüler, okudular. Hattâ demin 
grupu adına konuşan ihsan Gürsan arkadaşım 
da okudu. O kanun tasarısı bir sebepten dolayı 
Yüksek Meclise gelemedi. İlkbaharda gelmesi 
lâzımdı. O zaman Tarım Bakanı olan arkadaşım 
tarımın vergilendirilmesine, yahut usulüne iti
raz ettiği için, 52 gün bekledik, bu kanunu çıka
ramadık, kendisine imzalatamadık. Tamam mı? 
Bu bir. Buraya getiremedik. Eğer kanun tasa
rısı gelmiş olsaydı, şimdiye kadar da kanunlaş
mış olurdu. Şimdi kanunda mevzuubahsedilen 
asgari geçim indirimi meselesi de bu kanunla 
halledilmiş olurdu. Yani Hükümet bir tasariyle 
huzurunuza gelecekti. Hattâ bu kanunla 193 sa
yılı Kanunun koyduğu kaideler de kaldırılmış 
oluyordu. Asgari geçim indirimi olduğu gibi mu
hafaza ediliyordu. Neden bu kanun uygulanma
sını 1965 e talik de etmiyor. Meçhul bir zamana 
bırakıyor. Yaptığı hesapların altından Maliye
nin kalkması mümkün değil. Eğer Tarım Bakanı 
arkadaşım bu tasarıda 52 gün mukavemet etmese 
idi, ziraatin vergilendirilmesi konusunda, o ka
nadın imzaları bulunan bir kanun tasarısı, ya 
şimdiye kadar kanunlaşmış olurdu, yahut da biz 
halen onu müzakere edecektik. Çünkü, iki tasarı 
arasında ufak tefek değişiklikler vardır. 

RUHİ SOYER (Niğde) — ihsan Beyin de 
imzası var mı? 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Vardır. İhsan 
Beyin imzasını da almış olacaktık. Kendisi ile 
mutabıktık. 

Dâva budur. Bu eski bir meseledir. İkinci 
koalisyon kabinesinin getirmiş olduğu tasarı yü
rümüş olsaydı bu acele kanunla karşı karşıya 
kalınmıyacaktı. 
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SOLDAN BİR MİLLETVEKİLİ — Yalan! 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Ben ömrümde 

yalan söylemiş bir adam değilim. Meselelerimizin 
hal yolu gelir tarafıdır. Ne yapıp yapıp bütün 
vergi sistemimizi ıslah etmeliyiz. Bunda süratle 
Hükümete yardımcı olmalıyız. Çünkü, gelir me
selelerimizi halletmediğimiz müddetçe, hiçbir 
dâvamızı da halledenleyiz. Ne personel dâvamızı, 
ne piyasadaki durgunluğu, ne maaş meselelerini 
halledebiliriz, ne de okulsuz köyleri okula, susuz 
köyleri suya kavuşturabiliriz. Hattâ plânı dahi 
uygulayanlayız. Bu durumu önlemek için de, 
herkes kudretine göre vergisini seve seve verme
lidir. Artık vergi bir ıstırap konusu olmamalı
dır ve bunun edebiyatına son verilmelidir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv. 
Sıranızı yazdırıyorum, Sayın Gürsan. Grupu-

nuz adına mıydı, Sayın Gürsan? ' 
İHSAN GÜRSAN (izmir) — Hayır. 

BAŞKAN — Buyurun, Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çok muhte

rem arkadaşlar, benden evvel konuşan muhterem 
maliyeci Şefik İnan Beyefendiden, bu kanun 
hakkında bir şeyler öğrenirim, diye bir hayli 
bekledim. Fakat arkadaşım kendisine yapılan bir 
ithamı burada cevaplandırmakla yetindi ve bu 
arada kanunların gecikmesinden Yüksek Mecli
simizin kabahatli olduğunu ve bunların bir an 
evvel çıkarılması lâzımgeldiğini, herkesin vergi 
vermesi icabettiği gibi pek çok dersler verdi. 

Ben kendisine şunu söylemek istiyorum; biz 
bu memleketin hakiki sahipleriyiz. Bu vatanda 
geçici olarak oturmuyoruz. Bu vatanın hakiki 
sahipleri olarak oturuyoruz. Burada, ne gibi iş
lerle karşıkarşıya kaldığımızı Şefik İnan Bey
den öğrenecek değiliz. Çünkü vatanın öz sahip
leri olarak bulunuyoruz. 

ASIM EREN (Niğde) — Fiilen gösteriniz. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Siz, Asım Eren 

Bey, burada çok dikkatli bir parlâmento âzası -
sınız. Biz, buraya hiçbir zaman vakitlerimizi 
boşa harcamak için çıkmıyoruz. Biz, burada mil
letin dertlerini dile getiriyoruz. Bizi buraya 
gönderen kimselerin dertlerini bu kürsüden ifa
de etmek için vazife yapıyoruz. 

ASIM EREN (Niğde) — Sözleriniz birbirini 
tutmuyor. Demagoji yapıyorsunuz. 
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ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Biz büyük 

bir iddianın karşısında değiliz. Geldiğimiz bir 
sene içinde birçok hâdiselerle karşılaştık. Geçen 
yıl, Büyük Meclisin daha önce çıkarmış olduğu 
bir kanunun bu memlekette feragati, fedakârlığı 
herkesçe müsellem olan ve Şefik înan'm da işa
ret ettiği, tüccarların çok üstünde yüklü olan ka
dirşinas memurlarımızın % 15 zamlarını bir 
sene geriye bıraktık... (Ortadan : «Bu sene veri
liyor» sesleri) Bu sene veriyoruz, fakat bu % 15 i 
fazla fazla karşılıyacak şekilde suya, ekmeğe.... 
her şeye zam yaptık. Ondan sonra bu % 15 lcri 
veriyoruz. Yani bu milletin dar gelirlisinin sır
tına yüklediğimiz kamburlar yetişmiyormuş gibi 
daha büyük kamburlar yüklemek istiyoruz. On
dan sonra da gazete sütunlarında sosyal adaletin 
avukatlığını yapıyoruz. Vatandaşın ekmeğine 
yağ sürmekten, suyunu temin etmekten bahsedi
yoruz. Bu vatandaşın dertlerine deva olalım, 
diyoruz. Şimdi, geçen yıl % 15 1er bir sene geri 
atılırken, «fiyatlarda istikrarı temin edeceğiz, 
bu itibarla % 15 leri verecek olursak, tüccar 
elindeki metaa zam tatbik edecek ve bu suretle 
hayat pahalılığı alıp yürüyecektir.» diyerek bu 
şekilde bir esbabı mucibe ile ve yine aynı zatın 
ağzından ve o vasıtayla Hükümetten bir talçp 
gelmişti. 

Bu seneye kadar % 15 ier verilmemiş, fakat 
hayat seviyesi ve geçim maddeleri de istikrarlı 
tutulamamıştır. Fiyatlar yükselmiştir. 

RUHt SOYBR (Niğde) — Ne kadar zam ol
du ki?... 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Sözlerime 
başlarken, Orta - Anadolu'dan ve bu arada Niğ
de'nin yükselmesi ve kalkınması için bizlerden 
imza toplıyan, Niğde milletvekillerinin bunu 
sormaması lâzımdı. Kendileri bunu ifade edi
yorlardı. 

Muhterem arkadaşlar, oturduğunuz yerden 
müdahale etmeyiniz, mevzuu kaybetmiyeyim. 
Her müdahaleye cevap vermek isterim, bu be
nim huyunıdur, konuşmam insicamını kaybetme
sin. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, önümüze gelen bu 
kanun, tıpkı geçen seneki tehir ettiğiniz kanun 
gibi, Yüksek Meclis tarafından çıkan kanunlar 
vatandaştı şuurunda, itimatsızlık tevlideden, bu 
sene çıktn kanunda üç ay sonra gelecek kanunla 
atılır. İlgili bakanlık tarafından yürütülebilecek 
mi. yürütülemiyecek mi şeklinde istifham doğu-
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ran bir tasarı daha huzurun uzdadır. Yüksek Mec
lislerinizden çıkan bir kanunun bihakkin kanun 
olduğunu, günü gününe tatbik edilecek bir kanun 
olduğunu, vatandaş aleyhinde bir hareketin mcv-
zuubalısolamıyacağmı belirtmek bakımından bu 
kanunu mutlak surette reddetmek mecburiyetin
deyiz. 

Kanunun esbabı mucibesini bundan evvelki 
oturumda Yeni Türkiye Partisi Grup Reisinin 
sözlerinden bir cümle çıkararak bunun üzerine 
bina etmemek lâzımdır. Konuşmaların içinde 
cümleler yerine göre mâna ifade eder. Ben bugün 
ifade ediyorum, Türk vatandaşı vergi külfetinin 
altındadır Şefik Bey. Türk vatandaşı vergi yükü
nü yorganını, çuvalını, merkebini satarak ödeme
ye gayret eder. Vatandaşlar arasına giriniz, masa 
başında uyuyarak yalnız kitaplar içinde kapalı 
kalan satırlar içinde memleket seyredersek o za
man realiteleri göremeyiz. Uzanınız Hükümet ko
ridorlarına; Bakanlık memurlarının hepsi, şu 
önünüze gelen 193 sayılı Kanunun geçici beşinci 
maddesinden sonra ıstırap içindedirler. Biz % 15 
lerden geçen sene büyük bir ümitle bu seneye 
bağlanmıştık. Fakat geçim endekslerinin de bu 
arada yükselmiş olması, bu % 15 lerin faydasını 
ortadan kaldırıyor. 193 sayılı Kanunun geçici be
şinci maddesi bu sene tatbik edilecek ve % 15 ler
den medet umulacak... Vatandaş, «Meclis ne yapı
yor» diye feryat etmektedir. Eğer dar gelirli olan 
memur arkadaşlarımızdan bihakkin iyi vazife bek
liyorsak onların bu yaralarını sarmalıyız. Devlet 
baba, 165 milyon lirayı temin edemiyorsa bunun 
yükü dar gelirli vatandaşlara binmemeli, başka 
yerlerden kaynak bulmalıdır. Eğer bunu yapamı
yor ve bir kolay yola gidiyorsa bu kadar kolay 
şeyi yapacak olan herkes hükümet makamına otu
rabilir. Sıkıştığın zaman koy vergiyi, artır nis-
betleri... O zaman elbette açıklar kapatılır, plân 
da daha büyük imkânlarla tatbik edilir. Esas hü
kümet odur ki, bu dar imkânlar içinde bulacağı 
tedbirlerle, vatandaş aleyhine değil, lehine bula
cağı tedbirlerle bu plânı tatbik sahasına koyacak
tır. Muhterem Maliye Bakanı burada plân konu
şulurken, onu kabul ettiğimiz zaman çıkıp, '«bu 
kanunu geriye iteceğiz. Bundan sağlıyacağımız 
165 milyonu kullanacağız» deselerdi, burada baş
ka şeyler de söyliyebilirdik. Sanki bu plânın tat
biki için yeni yeni bâzı tedbirlerle formüllerle 
karşımıza gelmiyecekler mi?... Acaba plânın ger
çekleşmesini temin için bu şekilde esbabı mucibe-
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lerle ifadeleri olmıyacak mil. . Açık ve sarih olma
larını istiyoruz. Vatandaşın sırtına binerek değil, 
bulacakları başka formüllerle plânın gerçekleşti
rilmesini istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını; bir vatandaşa 540 
kuruş asgari geçim indirimi tanıyan bir Hükü
met, bir kilo zeytinin beş lira olduğunu, («7 lira» 
sesleri) evet, 6 lira, 7 lira olduğunu hesaba ka
tarsa, vatandaşın çalıştığı müddetçe zeytin para
sını kazanacağını ve üstüne yüklenen bu geçim 
indiriminden dolayı, vergisini artırannyacağmnzı 
anlamamız lâzımdır. Neden büyük rakamlar için
de kaybolalım?... Basit gerçekler var... işte içtimai 
hayatımızın her gün gözümüzün önünde tebe!lül
eden hâdiseleri... 

Eğer bugün hastane kapıları veremi ilerden 
geçiimiyorsa, bunlar 200 - 250 lira ücret alan. 
8 -10 lira yevmiye alan insanlardır. 

Şefik Bey vergi kaçakçılığından bahsetti, mü
kelleflerin vergi vermediğini ifade etti. Bir Mali 
ye Vekilinin vazifesi, maliyenin vazifesi vergiyi 
tahsl etmektir. Vergi kaçakçılarının peşinden ko
şan, kaçakçıları yakalamak için asli vazifesini ya-
pamıyan, adaleti temin edemiyen insanlar varken 
mükellefi mesul tutmak yerine, vazifeyi ifa ile 
mükellef olanı mesul tutmak icabetmez mi l . 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimin sonunda 
şunu ifade etmek isterim : Bu kanunun plâna 165 j 
milyon liralık bir külfeti vardır. Vergi Kanunu i 
hazırlanırken, daha Senato ve Meclisten geçme- J 
den Senato ve Meclisten geçmiş gibi muamele gö- ! 
rüyor. Nasıl olur"? Sizin hikmeti vücudunuz ne- j 
dir, sorabilir miyim?.. . J 

Şu meclisten kanunlar geçmeden, geçmiş gibi i 
bir muamele görürse, yüksek huzurunuza gelirse 
o zaman meclislerin kendi kudretlerini gösterme
leri iktiza etmez mi? (Ortadan gürültüler). Ge-. 
rekçesini okursanız sözlerimin bu gerekçenin tâ 
içinde bulunduğunu görürsünüz. j 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 1963 yılına gi
riyoruz. Bugün 1963 yılından evvelki son oturu
mumuzu yapıyoruz. Hepinizin ellerini vicdanları- j 
niza havale ediyorum. Türk milletinin esnaf, ine- ! 
mur ve işçi gibi dar gelirli kütlesine, yeni yıla gi- i 
rerken, eski yılın acı hâtıralarını tarihe gömerek, ' 
bir yılbaşı hediyesi vermek mecburiyetindeyiz. } 
Bu hediye bir vergi olmamalıdır. Devlet, kudreti- ! 
ni göstermek suretiyle 165 milyon lirayı yarata- ; 
rak bu dar gelirli kütlenin omuzundan bu yükü 
kaldırmak ve bu kanunu reddetmek suretiyle 1962 , 
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yılının hatalı bir işini böylece ortadan silip halk 
kütlesinin huzuruna böylece çıkmak mecburiye-
tiııdeyJ::. Hepinizi bu inan içinde hürmetle selâm
larım. (Soldan, <re sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN ~ Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANT FERÎD MELEN • -

Biz memleketin bütçesini, vergilerini, her şeyi
ni Yüksek Meclise memleketin hakiki sahipleri
nin önüne getiririz. O neye karar verirse, o şe
kilde olur. Bu sebeple, geri almak için bir sebep 
göremiyorum. 

Çok Muhterem milletvekilleri; bu mevzu 
hakikaten. Meclis ve memleket huzurunda Hü
kümet adına müdafaası en güç bir mevzudur. 

İhtimal ki, ihtimal değil, muhakak ki, siz
ler de rt-y verirken, benim gibi bu güçlüğü vic
danlarınızda duyacaksınız. Ama Devlet haya
tında bu neviden birçok meselelerin mesul in
sanlara terettüp ettiği zamanlar olur ve olmuş
tur... Bunları hiçbir şeyden çekinmeden ve sa
kınmadan seve seve yapanlar çoktur. 

Mevzu hakikaten naziktir. Tlele bir muhalif 
için, böyle mevzular muhalifler için kolay ko
lay ele geçmez gördünüz ki. Değerli arkadaşı
mız Thsarı (!ursan, bunun tadını çıkara çıkara 
konuştu. Profesör Nen m ark'm buna dair ne 
fikri varsa hepsini söyledi. 

A DNA N KA R A KÜÇÜK (M araş) — Kema 1 
Sarıibrahimoğlu da konuştu. 

MALİYE BAKANT VKRÎT) MELEN (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar; konuşan ar
kadaşımızın da ifade ettiği gibi, en az geçim 
indirimi prensibi, gelir vergisi ile gelmiştir. 
Ondan evvel bâzı vergilerde ufak tefek indirim
ler vardı. Rn az geçim indirimi, preıısibolarak, 
Gelir Vergisi ile gelmiştir. 

İhsan Gürsan arkadaşımızın işaret ettiği gibi, 
(kitaptan okuduğu tarife göre hakikaten) «en 

az geçim indirimi bir fiziyolojik imkândır. Mü
kellefi ayakta durdurmak içindir.» Adında bu 
indirim bir şahsa, bir kimseye; geçimine yete
cek miktarı vergi dışında bırakan bir müessese 
değildir. Olsa olsa, geçim imkânlarını kolay
laştıracak bir müessesedir ve Dünyanın her ye
rinde tatbik, edilir ve Dünyanın hiçbir /erinde 
geçime yetecek bir miktar ifade etmez. Ama 
şu faydası olur; bilhassa kazancı düşük seviye
de olan, işçiler gibi, esnaf gibi ve aşağı kade
melerdeki ücretliler ve memurlar gibi züınrele-
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i'in geçim imkânlarını biraz daha tehvin ve aynı 
zamanda vergi nisbetinin mütedenni bir hal al
masını temin eder. Gelir Vergisi müterakki 
nisbet esasına, iştinadeder. % 15 ten başlar, 
En az geçim indirimi sayesinde bu nisbet az 
kazançlı sınıflarda yüzde 15 in altına da düşer. 
Bâzı memleketler doğrudan doğruya ücretlere 
bir başka nisbetler tatbik ederi er. Ama umumi
yetle geçim indirimini kabul etmek suretiyle 
az kazançlı sınıflarda mütedenni bir nisbet tat
bikini imkân dâhiline sokmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bizde kabul edil
miş olan en az geçim indirimi bir kimsenin ge
çimine hiç şüphesiz yetmez. Ve biraz sonra 
arz edeceğim gibi yürürlüğe girmesini istediğiniz 
en az geçim indirimi de bunu sağlamıyacaktır. Yü
rürlüğe girmesini istediğimiz indirimler, ge
çim seviyesi yüksek olanlarda büyük bir fark 
hâsıl etmiyecektir. Ama arz ettiğim gibi aşağı 
kademelerde nisbetlerde bir hafiflemeye im
kân verecektir. Çok az gelir sağlayan, geliri 
en az geçim indirimi civarındaki kimseler vergi 
dışında kalacaklardır. Burasını dikkatinize 
arz etmek isterim. Başka, memleketlerde millî 
gelirin nüfus başına düşen miktarı ile en az ge
çim indirimi arasında aranılan bir nisbet mev
cuttur, 1/4, 1/3 gibi. Bizde bu nisbet yüksek
tir. Yüzde 60, Bekâr bir mükellef için en az 
geçim indirimi 810 liradır*. Millî gelirimizde nü
fus başına düşen miktar ise 1 600, 1 700 lira 
kadardır. Demek ki, nüfus başına düşen millî 
gelirin yarısı indirim olarak kabul ediyoruz. 
Başka memleketlerde bu miktar, faraza Âme-
ka'da dörtte birden aşağıdır, Almanya'da üçte 
bir, Fransa'da ve italya'da üçte bir veya dörtte 
birdir. Şuhalde, kendi ölçümüze göre, nüfus 
başına düşen millî gelir seviyesine göre kabul 
ettiğimiz indirim, hakikaten en az geçim için 
kafi olmamakla beraber, başka memleketlerin 
kabul ettiği miktardan daha üstün bir seviye
dedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kanunu 
biz niçin getirdik? Bir kısım arkadaşlar, bâzı 
mülâhazalar ileri sürdüler, onlara cevap arz 
edeyim : «Hükümet Meclisi emrivaki karşı
sında bulunduruyor:», dediler. Muhterem arka
daşlar, bütçe bir tasarıdır, Muvazene! Umu
miye Kanunu bir tasarıdır, cetvelleri bir tasa
rıdır. Her sene Hükümet bütçeyi bütçe ile ilgili 
kanun tasanlariyle 'birlikte getirir. Bu tasarı-
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lar bütçe ile birlikte müzakere edilir. Hattâ büt
çeye tesiri olabilecekler daha evvel müzakere 
edilir, bunlar kabul edilirse bütçe kabul edi
lir. Aksi halde bunlar kabul edilmezse bütçe 
tasarısı da tadile uğrar. 

Bu bütçe ile birlikte, sadece benim vekâle
timden gelen kanunların sayısı 17 dir, hepsi 
bütçe ile birlikte müzakere edilecektir. Yüksek 
Meclîs bunları aynen veya, tadilen kabul ederse, 
bütçe buna göre kabul, edilecek; reddederse, 
bütçe buna mütenazır olarak gerekli işleme 
tâbi tutulacaktır. Yıllardan beri bu böyle ce
reyan eder başka memleketlerde de böyle olur. 

Bundan dolayı, Hükümetin Meclisi bir emri
vaki karşısında bulundurması iddiası vâridol-
mamak lâzımgelir. Meclisçe bu tasarı kabul 
edilmediği takdirde, bütçe gelirini buna mu
vazi olarak başka kaynaklardan artıracaksı
nız. Veyahut da bu indirime tekabül edecek 
miktarda masraflarda bâzı indirmeler yapa
caksınız. Bu husus, Büyük Meclisin bileceği 
bir iştir. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızın da 
izah ettiği gibi, bizde Gelir Vergisi sistemi 
ile mevzuatımıza giren en az geçim indirimi 
mevzuu, bekâr mükellef için 955 te 540 lira 
idi. 1958 de bu miktar 810 liraya iblâğ edil
miştir. Millî Birlik Komitesi Hükümeti, Ge
lir Vergisini yeniden tedvin ederken 810 lira 
olan geçim indirimini, 270 lira ilâvesiyle 1 080 
liraya çıkardı. Fakat o tarihte bugün olduğu 
gibi, bütçe zaruretleri sebebiyle, bunu tatbik 
edemedi ve tatbikini 1963 yılma talik etti. 1963 
vâdesi bu yıl gelip çatmaktadır. Hükümeti
niz bu yıl vergi ıslahı yaparken bu mevzu 
üzerinde de düşündü. Biraz evvel Şefik inan 
arkadaşımızın izah ettiği gibi, Birinci Koalis
yon Hükümeti zamanında Millî Birlik Hükü-

. me'ti tarafından kabul edilmiş olan en az geçim 
indirimi hadlerinin 'büsbütün ortadan kaldırıl
ması düşünülmüş, fakat bu tasarı Meclise ka
dar' gelememiş. 

Bu defa Gelir Vergisi tadil tasarısını tek
rar getirdiğimiz zaman biz hakikaten bunun 
bu yıl için tatbikini imkânsız görmekle bera
ber büsbütün kaldırılmasını da muvafık gör
medik. Bunu neden yaptık? Plânın müzakeresi 
sırasında Yüksek Meclise arz ettiğim gibi, bu 
yıl büyük bir vergi reformu yapıyoruz, Buna 
ait tıaısamlarT Yüksek Meıelise sunduk. Bunla-
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rm 'başında Gelir Vergisi tasarısı gelmekte 
idi. Bu tasarı halen ilgili komisyonda tetkik 
edilmektedir. Hakikaten büyük bir ıslahatla 
gelmiş olan Gelir- Vergisi tasarlısı 'bunların 
başındadır. Gelir Vergisinde nlislbetler bilhassa, 
az ve orta kazançlı mükelleflerde vergi nislbe-
ti yeni tarife ile çıoik düşürülmektedir. Hükü-
mıet ıbu tasarıyı getirirken; evvelâ sosyal, 
ikinci olarak da ekonomik sebepleri göz önünde 
tutmuştur. Yeni tasarı ile Gelir Vergisinde1 ya
tınım indirimi, değer artışıları ve yatırımların 
muayyen bir istikamette kanalize edecek: mü
esseseleri getirilmiştir. Bunların hepsi Gelir 
Vergisinde bir zayiatla, bir fedakârlığa mal ol
maktadır. Ayrıca bu yıl, geçen yıl tehir edi
len % 15 zamlar verilmektedir. % 15 zamla
rın. tutarı genel ve katma bütçelere 400 mil
yon civarında, bir yük getirmektedir. Arz et
tiğim gibi nispetlerde indirim mevcuttur. 

Bir üçüncü indirim olarak bu en az geçim 
indirimini artıran bir teklifi getirmeye hakika
ten imkân bulamadık. Bahsettiğim teşkillerden 
geçim indimimini mi tatbik edelim, tarifeyi mi 
geri bırakalım? Yoksa tarifeyi tatbik edelim 
de (geçim indirimini mi geri 'bırakalım? İkisi 
arasında bir tercih yapmak durumundaydık. 
Hükümette arz ettiğim gibi, tarifenin tatbiki
ni diğerinin geri bırakılmasını tercih etti. 
Çünkü tarife birkaç hedefli idi. Birincisi, az 
kazançlı sınıflarda vergi nisbetini düşürüyordu. 
İkincisi, tarifede ekonomik hedefler de mev-
<cut idi. Arz ettiğim gibi bir sosyal ve ekono
mik hedefi bir arada toplıyan tarife tasarısı
nın tatbikini diğerinle tercih ettik. İkisini bir 
arada gördüğünüz zaman, ümidederim ki, Mec
lisçe ide tarifenin tatbik edilme'si tercih edile
cektir. Çünkü, bundan işçi, memur gibi esnaf 
'da istâfade edecektir. Hattâ vergi kaçakçılığı
na mâni olunacaktır. 

Bir arkadaşım, az kazançlı kimselerin az 
vergi ödemelerinin, vergi kaçakçılığını azalta
cağını ifade etmiştir. Bu doğru bir görüş değil
dir. Bu indirim az kazançlı 'mükelleflerde, be
kâra 5 lira, evliye 7 veya 9 liraya yakın bir 
ımiktarda kazanç sağlamaktadır. Bu mükel
lefler bu kadar az bir vergi farkı1 vergi ka
çakçılığını ne teşlvik. eder, ne de azaltıcı bir 
tesir icra eder. Halbuki tarifeyi tatbik ettiği
miz takdirde tarifede teklif ettiğimiz indirimler 
vergi kaçakçılığına müessir bir vasıta olarak 
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görülür. Bundan dolayı biz Hükünıe-t olarak 
yeni tarifeyi tercih ettik. Yüksek Meclis her 
ikisini birden tatbik imkânını bulursa, bütçede 
tasarruf sağlamak suretiyle ikisini de tatbik 
etmek, yoluna giderse elbette daha yerinde 
olur, geniş bir ferahlık da yaratmış olur. Şa
yet bu iki müesseseden birini tatbik ötmek lâ-
'zımgelinse. ben leıminim ki Yüksek Meclis tari
fenin tatbikini tercih edecek ve bu müessese
nin gelecek seneye, âtiye bırakılmasını' istiye-
cektir. Bu konuda bir talihsizliği olmuştur : 

Eğer iki tasarı bir aırada huzurunuza gel
miş olsaydı, bu iki müesseseyi bir arada tetkik 
ederdik. Fakat komisyonda: gecikmesi dolayı-
ısiyle ve indirimlerin yılbaşında yürürlüğe gir
mesi zaruretiyle bir ayrı metin getirmek zo
runda kaldığımız için, bu iki müesseseyi de, 
bir arada tetkik etmek imkânı hâısıl .olunuyor.' 

Muhterem arkadaşlar, indirimleri şimdi tat
bik ettiğimiz takdirde bu yıl ne olacaktır"? 
Bekâr mükellef için indirim 810 iken 1 080 
olacaktır. Yanıi bumu az kazançlı bekâr bir 
mükellefte ayda 335, evli mükellefte 435, evli 
ve iki çocuklu mükellefte ise 900 kuruşluk bir 
vergi kazancı elde edilecektir. Halbuki, yeni 
nispetleri tatbik ettiğimiz zaman istifade daha 
çok olacaktır. 

Bu indirimlerin bütçeye tesiri 165 milyon li
radır. Büyük bir mükellef kütlesinin geçim sevi
yesinde 5 ve 7 liranın tesirsiz olduğunu inkâr 
etmem. Ama, buna mukabil tasarıyı kabul eder
sek, bu bütçeye 165 milyon liraya mal olacaktır. 

Bu takdirde, bü fedakârlığın başka suretle 
telâfisi lâzımgelecektir. 165 milyon liralık bir 
hizmeti ihmal edemiyeceğimize veya biraz evvel 
işaret ettiğim gibi, tarife ve yeni geçim indirim
lerini bu arada tatbik edemiyeceğimize göre çift 
hedefli tarifenin tatbikini geri bırakmak zarure
ti ile karşı karşıya kalacağız. 

Bu arada şu ciheti de arz edeyim, bu kanu
nun bu anda kabul edilmesi de istediğimiz ne
ticenin istihsaline hizmet etmiyecektir, çünkü 
Senatodan da geçmesi lâzımdır, halbuki Senato 
tatile girmiş bulunmaktadır. Geç kalması dola-
yisiyle çaresiz bu kanunu komisyonun geri al
ması ve esas tasarı ile birlikte mütalâa ederek. 
huzurunuza getirmesi lâzımdır. Ve bu müessese 
1 Ocakta yürürlüğe girecektir. Ondan sonra en
cümen bu durumu nazara alacak vaziyeti yeni
den tetkik etmeye mecburdur. O vakit bunda 
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mı israr ederiz, yoksa tarifenin tatbikini bir yıl 
geri bırakmayı mı teklif ederiz veya her ikisini 
tatbik suretiyle bütçede 165 milyon liralık bir 
indirim mi yaparız? Buna o vakit bir karar ve
rebiliriz. 

Bu anda. Yüksek Meclis kabul etse dahi Se
nato toplantıda olmadığı için 1 Ocaktan evvel 
yürürlüğe girmiyecektir ve bir faydası da ol-
mıyacaktır. Geç kaldığımızdan dolayı özür dile
rim. Ama, kabahatin hepsi de bizim değildir. 
Tasarının incelenmesi için, birkaç celse Meclis
te ekseriyet bulunmadı, bu yüzden başka bir gü
ne bırakılmasına karar vermek durumuna dü
şüldü. Hürmetlerimle. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FENNÎ İS-
LtMYELl (Balıkesir) — Muhterem arkadaşla
rım, elimizde bulunan tasarının 1 . 1 . 1963 tari
hinden itibaren mevkii meriyete girmesi iktiza 
ediyordu. Ancak Senatonun tatile girmesi mu
vacehesinde bu tasarının kanunlaşmasına imkân 
kalmamıştır. 

Diğer taraftan Mustafa Uyar- arkadaşımız 
bu kanun tasarısından ayrı olarak bir kanun 
teklifi yapmıştır. Bu kanun tasarısını vergi re
formuna taallûk eden diğer tasarılarla birlikte 
görüşmek üzere geri alıyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyonun arz ettiği mucip 
sebebe göre komisyon tasarıyı diğer vergi re
form tasarılariyle birlikte görüşecek ve tekrar 
Yüksek Heyete getirecektir. Komisyonun bu is
teğini nazarı itibara alarak tasarı, komisyona 
iade edilmiştir. 

2. — İhracatı geliştirmek amacı ile vergiler
le ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere 
dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/303) (S. Sayısı : 17) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?... 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Sev

gili arkadaşlarım, ihracatın artırılması için ge
tirilen bu tasarı, tedbirlerin yalnız bir cephesi
ni teşkil etmektedir. İhracatı artırmada en bü-

(1) 17 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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yük faktörün maliyette düşüklüğü temin etmek 
olduğunu da göz önünde bulundurmak mecbu
riyetindeyiz. Maliyette düşüşü temin edebilmek 
için alınacak birçok tedbirler vardır. Bu tedbir
lerin başında Devlet eliyle imalât ve istihsal var
dır. Memleketimizde birde hususi teşebbüs yolu 
ile imalât ve istihsal vardır. Eğer Türkiye'
de ihracatı artırmak, dış pazarlara gitmek 
istiyorsak bunun birinci şartı maliyette düşü
şü temin etmektir. Maliyette düşüşü temin 
etmek ise Devlet eliyle işletmecilikle ve Dev
let eliyle istihsal ile mümkün değildir. 

Size bu hususta bir iki misal vereceğim : Te
kel bugün şarapçılık yapmaktadır, hususi te
şebbüs 4 e şarap imal etmektedir. Tekel idare
sinin yurdun 'bâzı köşelerinden üzümü 40 ku
ruştan aldığını 'tesbit ettik. Buna karşılık hu
susi teşebbüs, üzümü 60 kuruştan almıştır. 
Fakat gidip tetkik edin, Tekelin şarap maliyeti 
80 kuruş ise, hususi teşebbüsün şarap maliyeti 70 
kuruştur. Yüksek fiyatlarla dış pazarlara 'gir
meye imkân yoktur. Bu itibarla Devlet eli ile 
imalâttan vazgeçmeli. Yoksa işin halline bu su
retle imkân yoktur. 

İkinci misal olarak size bir iki işletmeden 
bahsetmek: 'bunlar üzerinde durmakla iktifa 
edeceğim: Devlet Demiryolları, bugün büyük 
bir naikliye müessesesidir 've âmmeye hizmet 
ettiğini iddia eder. Hattâ son zamanlarda ka
panmak ve âmmeye daiha fazla yardımı etmek 
'gayesiyle 'bir kısım tenzilâtlar da yapmıştır. 
Devletin üçüncü mevki vagonları 34 liraya 
Haydarpaşa'ya götürdüğü bir yolcuyu, buıgün 
hususi teşebbüs daha konforlu 'bir vaziyette 
17 iliraya götürmektedir. Hani, 'bunun âmme 
hizmeti yönü nerede ? 

Yine eşya nakliyatında hususi teşebbüs bir 
kamyonun şofürüne 800 lira verir, Devlet ma
kinistine 700 lira verir. Hususi teşebbüs şoför 
muavinine 300 lira vergi, Devlet ateşçisine 300 
lira verir. 'Kamyoncu 10 ton mal yükler, ma
zot yakar, lâstik aşındırır; Devletin vasıtası 
mazot yerine kömür yakar, lâstik yerine de
mir yıpratır. Ve ıo çe'kdiği 2 bin tonla gelir, 
yine de zarar eder. 

KENAN BSE'NGİN ('Zonguldak) — Demir
yollarını patronlara mı verelim? 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Ha
yır, prensipleri üzerinde duruyorum. Devlet iş
letmeci 'olur. Devlet işletmeciliğe hevesle de-
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vanı. etmez ve işin 'prensibini vaz'etmezfse, Tür
kiye'de iktisaden kalkınmaya iıri'kân görmü
yorum. Bugün, yine Devlet işletmeleri üzerin
de duracağımı; iki müesseseyi de 'misal olarak 
alıyorum., i Bunlar, İşiçi .'Sigortaları ve Emekli 
Sandığı... Bu müesseseler, sermayelerini nasıl 
işletir*? 'İş'çi [Sigortaları ve Emekli Sandığı, miJ-
yomiarca. lira harcar, (fidin Ankara'da yapılan 
iş hanlarını tetkik edin ; ihÜnye'sinde '3 tane ika-
pıeı; '3 tane 'memur 'geçinir. Halbuki bu para
ları, istihsali ve imalâtı çoğaltacak .sahalarda 
'kullandırsalar, finansman durumunu ona göre 
düzenleseler hünyele rinde bir kapıcı, iki odacı 
değil, binlerce işçi çalıktı raca/k ve millî istihsa
li çoğaltacak 'varlıklar elde etmeleri mümkün 
olur. 'İşte Devletin ise nm a ye işletmeciliğinin ha
line de 'bunu misal olaraik gösteriyorum. Ancak 
bu finansman vazifesini görürken ihracatçıya, 
imalâtçıya karşı uılaıı tutumunda da. ıslahata 
ihtiyaç 'vardır. Bulgun sgidip ^Sanayi (Bankasın
dan para isterseniz evvelâ 500 bin liralık ibir 
ıgayrimenikulün ipotek 'olarak verilmesini şart 
'koşar. >Bu vaziyet sermayeyi işletme sahasına 
'değil, donduracak bir istikamete sev̂ k ediyor. 
Ben 500 bin 'lirayı donduracağım, apartman 
alacağım, ondan 'sonra '260 000 lira almak için 
bunu hankaya ipotek yapacağım. Böyle §ey ol
maz. Bunun da ıslahına ihtiyaç vardır. Memle
ketimizde Devlet 'sermayesiyle işliyen ibir Umu
mi Mağazalar Vardır. Narenciye yüklü vapur
larımız Almanya'ya gider; orada Yunanlılar 
sdğuk hava tesisleri 'kurmuşlardır ve ellerinde 
bol miktarda 'da stokları. mevcuttur. Aynı pi
yasaya bizim. vapurlarımızla mallar gittiği za
man tabiî teknik, 'sıhhi imkânlarımız 'mevcud-
olmadığı İçin oralara, gittiğimiz zaıman malla
rımızı yok pahasına sattırmak için derhal kapı
lar açılır. Bu sebeple mallarımız orada heder 
olur gider. Biz Karalbükten demir alır gideriz; 
peralkende ısatmak için... Yani demircilik ya
parız. tşte Devlet çalışmalarının bir misalidir 
hu... Trakya'da, 'kavun karpuz, Cenupta na
renciye holdür, Bursada şeftali ve memleketi
mizin birçok diğer ürünlerini Avrupa piyasa
larına intikaJ ettirmemiz lâzımdır. Bir sanayi 
nalkliyatı şirketi kurulmuştur; dolar 9 lira iken, 
2'80 kuruştan 100 küsur 'kamyon getirmiştir. 
'Bunların millî 'bünyeye hizmeti nedir?. Ne ol
muştur? istihsal mallarımızı Avrupa pazarla
rına ıgotürmesi icaibederken, 'memleket içinde 
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kamyonculuk yapmalkta, Sirkeci meyhanelerin
de simsarların peşinde koşarak iş aramaiktadır. 

Her zaman duyarız: «Efendim 'biz, hususi 
teşebbüsün karşksında değil, yanındayız» deriz. 
M.aalesef tatbikat 'böyle değildir. 

Bir misal daha vereyim: Devlet şimdi de 
matbaacılığa karar vermiş. Devlet Malzeme 
Ofisi matbaa kuruyor. [Bu suretle 2 - 3 mil
yon lira, kâr sağlanaeaikmış. Bir Devlet 2 , 3 
milyon için prensiplerinden vazgeçmez, Bir 
tüccar hile hu kadar para için prensiplerinden 
vazgeçmez, Evvelâ prensipleri vaz'etmek lâ
zımdır. 

'Maliyette düşüş arıyonsaik. maliyetlerimizi 
dış piyasalara uyduramadığımız takdirde bunu 
temin edemeyiz; Ibu şekilde dıışarda pazar 'bul
mamıza ve Ortalk Pazara girmemize imkân yok
tur. Hlsasen üzerinde durduğumuz meseleler 
hu ulardır. 

Devletin kalkınmasının yalın:', vergile
rin artırılması ile olmıyacağmı bilvesile arz 
etmek isterim. Evet, vergi adeletsizliği ga
yet tabiî sosyal dengeyi bozar. Ama esas bu 
hususlarda çareyi varidat yollarına aramak 
muhakkak ki, çok faydalı olacaktır. Vergi 
hususundaki kanun tasarısı geri alınmamış 
olsa idi, huzurunuzu biraz işgal edecektim. 
Tek taraflı istismarlarla bu memleketin dâva
larını halletmemize imkân olmıyacağmı bilve
sile arz ediyorum. Kanun tasarısı geldiğinde 
inşallah huzurunuzu işgal .edeceğini, hürmet
lerimle. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Başkan bir usul ha
tası yapmıştır. Şimdi, öncelikle görüşülme
si 'kararlaştırılan işler ımeyanında sırada bi
rinci olan 4792 sayılı îşçi Sigoı ta lan Kuru
mu Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar ek
lenmesi hakkındaki tasarıyı görüşeceğimiz 
yerde, derhal ikinci maddeye geçmiştir. Ken
dilerine sordum, diyorlar ki, komisyondan ta
sarı henüz gelmedi, tasarı..son şeklini alarak 
gelmedi ise niye gündeme alıyorlar? («Bakan 
yok» sesleri) Bakan yoksa müzakeresi bahis 
mevzuu edilmeli, Bakanın burada bulunma
dığı da tescil edilmelidir. 

500 
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BAŞftAN — fcir dakika beni dinlemenizi 

rica edeceğim. 
Komisyona giden tasarı değil, maddedir. 

Komisyona giden madde olduğu için tasarı gün
demden çıkmaz, komisyonda görüşülüp neti
ceye bağlanmadığı takdirde yine gündemde
ki yerini muhafaza eder. Komisyondan mad
de tedvin edilip gelmediği içindir ki, o hu
sus atlanılmıştır. Bilgilerinize sunulur. 

Müzakeresini yaptığımız tasarının tümü hak
kında başka konuşmak istiyen arkadaş var mı? 
Maddelere geçilmesini yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler .. Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

tvedilik teklifi de vardır. İvedilik teklifi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul ede/der... Bt-
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi okutuyorum. ı 

îhraoatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili 
olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair 

Kanun 

MADDE 1. - Mamullerimize ihraç gücü ka
zandırmak amacı ile bunların tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri, mu
aflık ve istisnalar ihdası veya iade süratiyle 
ve gerektiği takdirde mevcut malî mevzuatta
ki ihracata müteallik muaflık, muvakkat ka
bul ve iade hükümlerini de geri bırakarak ta
mamen veya. kısmen bertaraf etmeye ve bu 
maksatla gerekli usulleri ihdasa, bunların uy
gulanmasını mümkün kılacak şartları hazırla
maya, bu usul ve şartlarda gerekli değiştir
meleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında :öz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Birinci maddedeki yetkiye 

dayanılarak Bakanlar Kurulunca ihdas oluna
cak usullere, hazırlanacak şartlara ve bunların 
değiştirilmesine mittedir kararlar yayınlandık
ları tarihte yürürlüğe girmekle beraber bu ta
rihten itibaren üç ay içinde yasama organının 
onayına sunulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun. Sa
yın Dizman. 
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H. ALÎ DİZMAN (Tokat) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, kanun, yüksek malumlarınız oldu
ğu üzere. Meclislerin vücudunun sebebi olan 
mühim bir mevzuda salâhiyetlerinin bir kısmı
nı İcra Kuvvetine devretmektedir. Ve gerekçe-
sindeki fevkalâde inandırıcı sebepler muvacehe
sinde bu kanuna elbette ki, müspet oy kullanaca
ğız. Ancak müzakere edilmekte olan 2 nci mad
dede Bakanlar Kurulunun bu kanuna göre ih
das olunacak usullere ve alacağı tedbirlere ve 
diğer hususlara dair kararların üç ay zarfında, 
onaylanması için Meclise sunulması derpiş edil
mektedir. Bu maddenin esbabı mucibesinde ise 
kanun tasarılarının hazırlanmasındaki güçlük 
belirtilerek üç aylık müddetin ancak kifayet 
edeceği belirtilmektedir. 

Bakanlar Kurulu bir karar alırken bir esba
bı mucibe tâyin edeceğine göre bu esbabı muci-
beyi yazar, kararnameyi imzaya götürürken bu 
yazı «Bakanlar Kurulunun şu tarih ve sayılı, şu 
mevzudaki kararını tasdik ederek» mealinde 
olacağına göre, bu şekilde tasarıyı da birlikte 
hazırlar. Yani alınacak kararı imza edecek Ba
kanlar Kurulunun bu kararı tasdik ederken bu
nu tasdik salâhiyetini veren kanun tasarısiyle 
birlikte imzalaması mümkündür. Bu itibarla ka
rarın neşredildiği tarihte kanun tasarısı hazır
lanmış, imzadan çıkmış ve Meclise gönderilecek 
şekli almış olabilir. Bu itibarla üç aylık müd
dete lüzum ve zaruret yoktur. Hal böyle olun
ca üç aylık müddeti kısalmada mahzurun mev
cut bulunmasına rağmen bâzı faydalar da mü
talâa edilebilir. Diyelim ki, çıkarılan karar Yü
ce Meclisin tasdikine iktiran etmiyecek tipten 
olsun. Halihazırda benzer salâhiyet kanunlarına 
göre Meclisin onayına sunulacak kanun tasarı
ları gelmektedir. Bunlardan bir kısmı hak
kında 1961 Temmuz veyahut Haziran ayında 
Bakantar Kurulunca karar verildiği görülü
yor. Halbuki çoğu kanuniyet kesbetmış değil
dir. 1.961 ile 1962 yılı arasında bir buçuk se
nelik bir zaman olduğuna göre karâr çıktıktan 
sonra, değiştirilmesine zaruret olsa. dahi, bu 
kadar uzun müddet sonra değiştirilmesine lü
zum ve zaruret kalmıyacak duruma gelir. 

İkinci maddedeki $ ayın bir aya indirilme
sini arz ve teklif edeceğim. Bu husustaki ka
rar Yüce Meclisin huzuruna, sunulsun, hata var-

I sa görülsün; 

~ mı ~ 
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Bakanlar Kurulunun bu tip kararına karşı 

milletvekillerinin hazırlıyacakları kanun tasa
rısı ile bu kararnamelerin yürürlükten kaldırıl
ması haklarının baki ol duşu aşikârdır. Çünkü 
hakkın esas sahibi Büyük Millet Meclisidir. 

BAŞKAN — Tasnif neticelerini okuyoruz 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Komisyonunda açık bulunan üye

lik için yapılan seçime (254) üye katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Amasya (liresun 

İsmail Sarıgöz Naim Ti rai i 
iKskişeüıir 

8eyfi öztü.rk 
Mehmet Delikaya 243 
Boş pusla 11 

Yüksek Baş kan lığa 
Plân Komisyonunda açık bulunan üyelikler 

için yapılan seçime (254) üye katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Amasya Giresun 

İsmail Sarıgöz Naim Tirali 
! Eskişehir 

iSeyfi öztünk 
Ahmet Şener 235 
Kemal Okyay 238 
Boş pusla 13 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Komisyonundan açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (260) üye katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur, 
Eskişehir 

S ey fi öztünk 
Hasan Tahsin Uzun 248 
Boş 12 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANİ FBRİD MELEN - Hü

kümet her zaman mükellefiyet tahmil edici ta
sarılar getirmez, bazan da mükellefiyet indirici 
tasarıları huzurunuza getirir. Fakat dikakt edi-
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yorum, hu mevzuda hararetli konuşmalar ol
madı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasan bizim sa
nayi mamullerimizin ihracına imkân verecek
tir. Şayanı şükrandır ki, son zamanlarda bir
çok sanayi manıulleinin ihracı imkânını artık 
elde etmiş bulu iniyoruz. Yalnız bu ihracı sü
ratlendirmek, teşvik etmek ve çoğaltmak için 
iç fiyatla dış fiyat arasındaki farkı prim olar-
rak vermek veya. bir başka yolla temin et
mek lâzım geliyordu. Türk parası üzerinden 
prim olarak vermek, bir muamele halini ala
cağı için bu yolu değil, vergi iadesi şeklini 
tercih 'ettik. Birçok memleketlerde de durum 
böyledir. Mevzuatımıza sistem olarak girmiş
tir. Yalnız (lider Vergisinin ilk maddesine taal
lûk eden vergiler mevzuubahistır. Bu tasarı 
ile bunu genişletiyor, bütün vergilere teşmil edi
yoruz. Hattâ işçilerden alınan ücretlere taallûk 
eden vergilerin dahi icabında iadesi yoluna gi
dilecektir. Bunları peşinen tesbit etmeye imkân 
yoktur. Her hesap için tetkikat yapmak gelir 
ve gider miktarı ne ise onları mütehassıslar ma
rifetiyle tesbit ettirmek lâzımdır. Onun için 
yetki istiyoruz. 

Yüksek Meclise üç. ay içinde sunulacaktır. 
Bunun hemen Meclise sunulmasına maddeten 
imkân yoktur. Belki her ay birkaç madde 
için karar alınacaktır. O vakit ayda 8 - 1 0 ta
ne tasarı göndermek mecburiyetinde kalırız. 
Halbuki üç ay zarfında alınacak kararlar top
lanır ve bir üste halinde bir tasarıya, bağlı 
olarak Yüksek Meclise arz edilir. Bu sebeple 
üç ay esas alınmıştır. Bu müddet başka ka
nunlarda da mevcuttur. Bu suretle o kanun
larla da mütenazır hir hale getirilmiştir.. Yok
sa daha evvel takdim imkânı vardır. Yalnız, 
arz ettiğim gibi, bu münasebetle belki her ay 
5 - 10 kanun getirmek mecburiyetinde kalı
rız. Bu ise komisyonları ve Meclisi fevkâlede 
yorar. Bu sebeple üç ay esas alınmıştır. 

BAŞKAN —• Başka konuşacak arkadaş yok. 
Tadilnarne vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bu kanuna, göre alınacak kararların yasama 

organının onayına sunulması gayet basit 
olup, hattâ kararname ile birlikte kanun ta
sarısının da hazırlanması ve Bakanlar Kurulun
ca birlikte imzalanması mümkün ve hattâ bu 
şekilde yapılması kolaylık ve zamandan tasarruf 
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sağlıyaeağı cihetle, alınacak kararın 3 ay zar
fında yasama organının onayına sunulması 
lüzumsuz bir gecikme ve eğer karar yasama or
ganınca reddolunacaksa bu reddin artık bir 
kıymet taşımıyaeak zamana kalmasını intacet-
tireceğinden ikinci maddedeki '(üç ay) in (bir 
ay) olarak tadilini arz ve teklif ederim. 

Tokat; 
Ali Dizmau 

BAŞKAN — Tadiiname önergesini oyunuza, 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

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

MADDE 3. —- Bıı kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe, girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Rtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyen 
var mı? Lehte buyurun, Asım Eren. 

ASIM EKEN (Niğde) - Pek muhterem ar
kadaşlarım, kabul buyurduğunuz, kanun tasarısı, 
haddizatında Devlet işlerimizde âdeta iktisadi bir 
dönüm noktası sayılacak çok* mühim bir iktisadi 
tedbirdir. Bu tedbirin mahiyeti, hepinizin de ma
lûmudur. Hulâsa olarak arz edeyim ki, Devletin 
zirai kalkınması ile paralel olarak, millî kalkınma 
plânına uygun bir şekilde geliştirmek bakımın
dan sınai istihsalin ihracına matuf mamullerin 
dünya piyasasındaki rakiplerle boy ölçüşebilmek 
için satış fiyatları inmiş bir şekilde ihracını sağ
lamak için alınacak tedbirlerden ibarettir. Yani, 
sınai mamullerin maliyet fiyatları bu tedbirle dü
şürülecektir. Türkiye sınırını geçtikleri zaman, 
yani satış hukukan aktedildiği anda dünya piya
sasında rekabet edecek şekilde bulundurulmaları
nı sağlamak içindir bu tedbir. 

Ancak... 

BAŞKAN — Sayın Eren, bir dakika; biliyor
sunuz, tasarının tümü hakkındaki konuşmalar 
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bittiğine göre, şimdi söz alınanız oylar babında 
fikrinizi aksettirmek içindir. 

ASIM EREN (Niğde) — Ancak bir nokta 
benim için çok mühimdir. O da şudur : Devlet 
maliyet fiyatlarını bu tedbirlerle indirirken en
düstri patronlarının kendi maliyetlerini iktisadi 
tedbirlerle indirmeye matuf gayretlerinde onları 
gevşetmiş olacaktır. Yani Devletin tedbirleri ya
nında kendileri alabildiği şekilde yüksek maliyet
le imalâta devam edecektir. Bu itibarla ilgili ba
kanlıkların endüstri hayatımıza nüfuz ederek ma
liyetleri fabrikalarında, tezgâhında, yazıhanesin
de, plânında düşürecek tedbirleri de aldıracak şe
kilde teftiş, murakabe ve ona lâzımgelen müspet 
telkinler icra etmeyi temenni ediyorum. 

îktisadi tekliflerin, her mükellefiyeti Devletin 
sırtına yüklenir. Bunun için de suni tedbirlerle, 
hiçbir zaman beklenen neticelere varılmaz. ( «Le
hinde konuş» sesleri) 

Lehindeyim. Bu kanunun bâzı noktalarım 
muhterem üyelere arz etmek istedim.' 

BAŞKAN - Tasarı, akçalı bir iş olduğu için, 
açık oylarınıza .sunuyorum. ( «Ekseriyet yok» 
sesleri) 

Biliyorum, ama. tasarı oylanma şuasını kay
betmemiş olsun. 

Uörüşmesini \ apt iğim iz tasarıya oyunu kul-
lanmıyan arkadaşlarımız var mı? 

Oylama işlemi bitmiştir. 
İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili 

olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun 
tasarısına (70) arkadaşımız katılmış; (69) kabul, 
(1) çekinser oy vardır. Aranılan çoğunluk elde 
edilemediğinden Tasarı gelecek Birleşimde tekrar 
oylanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; çoğunluğun kalmamış 
olduğu bu oylama sonucunda anlaşılmış ve esasen 
vakit de gecikmiştir. 

1962 yılının son Birleşimini bu şekilde kapat
mış olacağız. 

1963 yılının memleketimize, milletimize, Mec
lisimize ve değerli arkadaşlarımıza hayırlı, uğur
lu olması dileği ile 2 . 1 . 1963 Çarşamba günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum efendim. 

Kapanma sati : 17,45 
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6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

7. — Kıbrıs Türk Cemaat . Meclisi Başkam 
Rauf Denktas'ın, Millet Meclisi Başkanı ve üyele
rinin yeni yılını kutlayan telgrafı 

7. — DÜZELTİŞLER 

.1. — 28 . 12 . 1962 tarihli 23 rıcii Birleşim 
tutanağı sonuna ekli : 

20 S. Sayılı basrnayazmm 1 nei sütun 4 neü 
satırbaşmdaki ( » ) kalkacak, satır sonundaki (;) 
ise (:) olacaktır. Aynı zamanda ınütaakıp 12 nei 
satır sonundaki 38 rakamı 33 olarak düzeltilecek 
ve bu maddenin sonundaki uygulanır.» daki (») 
kalkacaktır. 

. . . > . . - . > > • • - < ' .«... 
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İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
İbrahim Imirzalıoğlu 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 

AYDIN 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Müthat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BURDUR 
Fethi Çelifcbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat AJkay 

Üye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
70 
69 

0 
1 

374 
6 

[Kabul 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Vefik Pir inçci oğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

İÇEL 
ihsan önal 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
Selim Sarper . 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 

edenler] 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Nihat Künşat 
Neeip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Selçuk Aytan 
îhsan Kabadayı 
Fakdh özlen 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

Talât Oğuz 
NİĞDE 

Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ref et Aksoy 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestik-i 

[Çekinserler] 
İSPARTA 

Ali îhsan Balım 
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[Oya hatılmıycmlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
tbrahdm Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
HaMk Nur BâM 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Asım Yıknaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatipoğln 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

Ilyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.)« 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orfhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolafk 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiriıtoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
H a l t Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balitacıoğılu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuz kan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim ökteım 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Neemi ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Anslan 
Yusuf Azdzoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isikenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 

îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müfitügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret M'avitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıdnçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

OÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğm 
Sekip tnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Batip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evreu 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim GökaA 
(B.) 
Ali Coşkun Kurca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
îlhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yf.zgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

M. Meclisi B : 23 

Mehmet Alı Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
3aim Kaygan 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 

i thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Gökeır 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

I KIRKLARELİ 
I Mehmet Alâeddin Eriş 

Fikret Fiiliz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

£8.12.1962 0 : 1 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Paran 
Ahımet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu (B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Ffchmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan I 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 

Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NÎGDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Ilyas Kılıç 
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Hüseyin Özalp (Î.Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SttRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SÎVAS 
Adil Alltay 
Rahmi Çeltetkli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 

M. Meclisi B : 23 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşa/t Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit, önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

[Açık wt 

Aydın 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Manisa 1 

28.12 .1962 0 :1 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahltokılıç 

yeliMer] 
Muş 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn ' 6 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentag (Î.Ü.) 
Şülkrü Kösereisoğlu 

YOZaAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konaik 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgiıt 




