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1. — GEÇEN Tl 

(Bu birleşimde iki oturum yaparı Genel IKu-
rul'da; 

Harçlar Kanunu tasarısının gmHİşüiım'esi bi-
1 irildi ve Cumhuriyet Senatosunca, it asarının 
kanunla şmaısı kaıbul edildi. 

(Damga Yergisi Kanunu. ıbaisarıısı görüşüldü 
ve Cumhuriyet Senatosunca, tasarının (kanun
laşması kabul olundu. 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadroların değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı görüşüldü Ve tasarının kanunlaş
ması kabul edildi. 

Teklif 

1. — 15 Temımuz 1963 tarihli ve 274 «ayılı I 
Sendikalar Kanununun bâzı, maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 'Millet 
Meclisince kaıbul olunan metni (M .Meclisi 
2/629, C. Senatosu 2/1.27) (Sosyal İşler Komis
yonuna) 

Raporlar 

2. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun (bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna ıbâzı hükümler eklen
mesi halkkındalki kanını tasarısınrıı Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/625, 
C. Senatosu 1/400) (S. Sayısı : 453) 

3. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunun un bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna .bâzı hükümler efe 
•1 emmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Mesl'isince kaıbul olunun ımetni' ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/632, C. Senatosu 1/405) (S. Sayısı : 454) 

4 — Gider Vergileri Kanununun ibâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna İmzı 
hükümler ilâve eıdikııesine dair kanun tasarlısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve j 

3 — YO 

71 nci 'Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir i 
yoklama tutanağı : 

'ANAK ÖZETÎ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Aralık 1963; Ocak, Şubat 1964 aylarına 
ait hesapları hakkında •Cumlıuriıyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu okun
du, ibilgi 'edinildi. 

12 Mayıs 1964 .Salı günü saait 15 t'e topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
E Aka Cuimhıulbaşkarmınea S. Ü. 

Â. Ünlü 
Kâtip 

Amasya 
M. Zer en 

Cumhuriyet Senatosu iGeçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/628, O. Senatosu 1/406) (S Sa
yısı : 455) 

'5. — Sağlık ve Sasıya! Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtında .çalışmakta olup hususiyet arz eden 
yer ve hizmetlerde görevledirilen Sağlık per
soneline dair kanun tasarılsının Millet Mecli
since kaıbul olunan antetni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal İşler ve But.ee ve Plân komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/531, 2/89; O. Se
natosu 1/404) (S. Sayısı : 451) 

6. — Karasuları kanunu tasarısının Mil Jet 
Meclfeinee kaibül olunan metni ve Cumhuriye! 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve İçişle
ri İkamiısyonları raporları (M. Meclisi 1/206 
C. Senatosu 1/401) (S. Sayısı : 452) 

7 — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı Cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ((M. 
Meclisi 1/692, C. Senatosu 1/414) (ıS. Sa-
lyısı : 456) 

8. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl-
maisı hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (ıM. Meclisi 2/709, C. Se
natosu 2/128) (S. Sayısı : 457) 

1. Kahini Arıkan (Bolu) 
2. Raisini Hancıoğlu (Afyon Karahisaı^ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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3. Hüseyin Kalpaklıoğlu ('Kayseri) 
4. Kadri Kaplan (Tabiî Üye) 
5. Osman Köiksal (Tabiî üye) 
6. M. Zeki Tolunay (Malatya) 
7. Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 
Yulkarda adları yazılı «aynı (7) üyenin C. 

BAŞKAN — Gündem dışı 4 sayın üye söz 
istemiştir. Sıra ile söz veriyorum. 

'/. — Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, işçi is
tihkaklarının zamanında ödenmediğine, buna 
karşı işçilerin işvereni dâva etmekten başka bir 
himayeye mazhar bulunmadığına, bu konuda ge
rekli tedbirlerin alınması gerektiğine dair de
meci. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özlgüneş. 
MKHMET ÖZGÜNTCŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, C. Senatosunun sayın üyeleri, 
20 Ocak 1963 günü gündem dışı söz alarak 
mevsimlik işçilerin işverenlerle acıklı münase
betlerini huzurunuza getirmiştim. Bu konuş
mamda. mevsimlik işçilerin gündeliklerini ala
madıklarını, birçok mütaahhidin Devletten 
alacaklarını aldıkları halde, işçilerin istihkakı
nı vermemekte inat ettiklerini ve bu yüzden iş
çilerin büyük bir müşkülâta düştüklerini belirt
miştik. O zaman söz alan Sayın Çalışma Baka
nı Bülent Ecevit şöyle söylemişti; Sayın Meh
met Özgüneş'in bahsettikleri mesele bizim en bü
yük dertlerimizden birisidir. Bilhassa yapı iş
lerinde mahdut sayıda da olsa bâzı mütaahhitler 

12 . 5 . 1964 O : 1 
Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1964 tarihli 
71 nci Birleşimin'e katılmadıkları tesbit edilmiş
tir. 

Kâtip Kâtip 
Ahmet Naci Arı Macit Zeren 

kendilerine ekseriya işveren durumunda olan 
Devletten olan alacaklarını zamanında ve hattâ 
bazan da daha evvel aldıkları halde işçilerin 
hakları olan ücretlerini zamanında ödememek
te, geciktirmektedirler. Bazan da bu gecikme. 
üç dört gün de kalmamakta ve maalesef daha 
uzun sürelere kadar da varmaktadır. Pek mah
dut bir sayıda mütaahhidin sebebolduğu bu du
rum hakikaten yüz kızartıcı bir durumdur. Bi
zim de en çok üzüldüğümüz konulardan birisi 
budur. Bugünkü mevzuat karşısında, bu şekilde 
kanunları ve işçi haklarını çiğneyen kimselere 
karşı maalesef mahkeme yolunu göstermekten 
başka elimizde hiçbir müeyyide yoktur.» 

Sayın Çalışma Bakanının bu sözlerinden 
sonra 16 ay geçmiş fakat durum asla düzelme
miştir. Son bir misal olarak Cumhurbaşkanlığı 
Muhafız Alayı Lojman inşaatında çalışmış olan 
işçilerin durumunu belirtmek isterim: Bir yıl 
kadar mütaahhit hesabına işçi çalışmış, aradan 
bir yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ gündelik
lerini alamamışlardır. Çeşitli kapılara başvur
muşlar, her gittikleri yerde mahkeme kapıları 
gösterilmiş, avukat tutun mahkemeye gidin de-

B Î R Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Naci An (Kırklareli) 

BAŞKAN — 71 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defterin imzası suretiyle yoklama yapılacaktır. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 609 — 
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nilm iştir. Sırtında yamalı yorganından başka 
hiçbir şeyi olmıyan insanlara, her biri memleke
tin muhtelif yerlerinden gelmiş olan parasız, 
pulsuz, bilim ve ekonomik gücü olmıyan bu in
sanlara avukat tutun, mahkemeye gidin elemek 
bu insanlara ekmek bulamazsanız pasta yiyin 
demekten çok daha gülünç ve merhametsizcedir. 
Bir yıldan beri paralarını alamıyan bu insanlar 
bu durumlarına rağmen bir avukata müracaat 
etmişler, avukat tutmuşlar, avukat ilk taksit 
olarak ve peşin olmak suretiyle bin lira verme
lerini söylemiştir. Her biri bir köyden gelen 
ve arz ettiğim gibi 5 kuruşa muhtaç durumda 
bulunan bu insanların bu parayı toplamaya ve 
bir avukat tutmalarına imkân yoktur. Çok müş
kül şartlar içinde bulunan bu işçilerin yanında 
Devlet mutlaka yer almalı, bunların haklarını 
da aramalıdır. Bu işçilerin esasen müşkül du
rumları vardır. Bunların ne kadar müşkül 
şartlar içinde çalıştıkların! belirtmek için bir 
misal vermek isterim: 

Geçenlerde bunlardan 'birisiyle görüştüm, 
Kavaklıdere'de 'bir inşaatta çalışıyordu. îşi bit
tikten sonra akşani'leyin 60 kuruşluk Ihan pa
rası vermemek için Kavaklıdere'den Bailıçeli-
evler'e kadar yaya yürüyor, orada, 'kapıenlik 
yapan bir hemşehrisi yanında yatıyor, ertesi 
•günü erkenden kalkıp Bahçeliovler'den Kavak
lıdere'ye kadar yayan yürüyordu. Gündelik 
•rızkı sadece peynir ekmekten İbaret ve yamalı 
yorganı ile bu .şartlar içinde çalışan işçilerimiz 
maalesef bir yıldan heri istihkaklarını alama
mışlardır. Bu gibi kimselere sadece mahkeme 
kapısı göstermek sosyal bir Devletin ağzından 
çıkacak hir söz değildir-. Klâsik- Hukuk Devle
tinin verebileceği bir cevaptır. Türkiye Cum
huriyeti klâsik Hukuk Devleti değildir, sosyal 
Devlettir. Sosyal Devlet güçsüze yardım eden, 
güçsüzün yanında yer alan bir Devlettir. Güç
süzün hakkını güçlüden alan bir Devlettir. 
Bir tarafta avukatı ile ekonomik ;gücü ile 
bir mütaahhit, öbür tarafta sadece yamalı bir 
yorganından başka hiçibir şeyi bulunmıyan (bir* 
işçi. Bunları karşı karşıya, bırakmak, ıgit hak
kını mahkemede al, demek hir sosyal Devletin 
ve sorumlusunun söyliyeceği bir lâf değildir. 

Yüce Senatonuzun, 'huzuruna hu müşkül du
rumda bulunan işçilerin durumunu !bir defa; dıaıha 

getirir, yardımınızı diler, hepinizi hürmetle se
lamlarım. 

2. — İçel Üyesi Cavit Terfik Okyayıız'un, 
dolu âfetinin Erdemli ve civarında tevlidetiği 
hüyüh kayıpları izah ve Hükümetin âcil yardım
da bul un masına dair demeci 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ükyayuz. 

CAVİT TEVFÎK ÜKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, ben
deniz de memleketin mühim bir derdine dokun
mak üzere kısaca sizleri işgal edeceğim : 

Temsilcisi olmakla daima, iftihar ettiğim Mer
sinimizin memleketin zirai ekonomisinde büyük 
rol ve büyük değeri olan Erdemli ilçesinde maa
lesef büyük bir dolu felâketi müstahsili köylü
müzü çok ezici ve üzücü bir darbeye mâruz bı
raktı. Hepimizce bilinen bir hakikattir ki Er
demli ve civarı bu 'memleketin narenciye ve tur
fanda sebze istihsalinde önde gidon, öncülüğü
nü yapan aziz bir memleket parçasıdır. Gazete
lerin İra ıstırabı naklettiklerinde bize verdikle
ri ölçü 13 milyon liradır. Halbuki, benim aldı
ğım telgraflardan ve yaptığım telefon konuşma
larından öğrendiğime göre, bu bölgede müstah
sil köylümüze 30 milyon lira civarında bir zarar 
ihraz etmiştir. Ben Hükümetimizin memleketin 
bilhassa ihracat mevzuunda en önünde giden 
kuvvet ve kudretteki Erdemli ve Erdemlileri bü
yük bir dikkat ve alâka ile koruyacağına ve 
bu ıstıraptan onların zaferle çıkacağına, yardım
cı olacağına samimiyetle inanmaktayım. Burada 
bu kürsüden bunları kısaca konuşmama sebep, 
hakikaten kalbi sıcak, kanı sıcak bu memleket 
çocuklarının bu sıcak hislerle hürmetkar olduk
ları Hükümetten kendilerine yardım bekledik
lerini, bir kere daha Hükümete duyurmak arzu
sundadır. Ben Hükümetimizin yapıcı, koruyucu, 
kollayıcı tedbir ve tertiplerle, Erdemli köylüle
rinin yanında büyük bir alâka ve muhabbetle 
yer alacağına güveniyor ve bu güvenişin büyük 
huzuru içinde Hükümetin dikkat ve yardımını 
istiılıam ediyorum ve Cumhuriyet Senatosunu 
lıürmetle selâmlıyorum. 

3. — Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğan'ın: Ki
limli'd eki maden kazasında toprak allında kalan 
işçilerin kurtarılmasını takdir ve bu hususta 
gayret sarf eden Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

— 610 — 
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Bakam ile diğer personele minnet ve şükranları
nı bildirdiğine dair demeci. \ 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. | 
AKIP EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın j 

Başkanım, aziz vo muhterem arkadaşlarım, j 

Gazetelerden ve radyodan muhterem arka- j 
daşlarımm muttali olduğu veçhile, Zonguldak'- { 
m Kilimli ocaklarında, su borusunun patlama-
siyle ocak içinde 63 saat kadar mahsur kalan j 
7 işçimizin kurtarıl m a siy] e ilgili bâzı mâruzât
ta bulunmak isterim. 

Ahmet Tarkan, Hüseyin Çağdaş, Akif Al- i 
tun, İsmail Tarh an, Ahmet Korkut, Eyüp Dom-
bayeı, Hasan Nalbant ismindeki bu işçilerimizin 
63 saat mahsur kalması hâdisesinde işletmenin 
kurtarma ekipleri büyük alâka göstermiş ve bir 
derivasyon tüneli açarak kurtarılmalarına çalı
şılmıştır. Bu kurtarma işi bundan otuz yıl ev
velki kendi başımdan geçmiş bir misalinden bi
lirim ki, bu tip göçük içinde kalanlar için ölüm 
yüzde yüz muhakkaktır. Ancak derivasyon tü
neli .açılmak suretiyle ve çok müşkülâtla kurtar
ma, 'müstesna hallerde vukubulmuştur. Bir de
fa. dört işçiyi 1928 yılında göçük arkasından 
aynı metotla 8,5 saat uğraşmadan sonra kurta
rabildik. Ve havasızlıktan ölmek üzere iken 
kurtardık. Bu defa daha modern tesislerle işle
tilmekte olan ocaklarda hava cereyanı temin 
edilmiş olduğu içindir ki, 63 saat dayanabilmiş-
lerdir. Bu vatandaşlara yüksek huzurunuzda; 
geçirmiş oldukları büyük tehlikeden dolayı geç
miş olsun derken, kurtarma, işinde çalışan işçi
leri, personeli ve işletmeyi, ve kurtarma işini ya
kından takibetmek için vaka mahalline kadar 
gidip kurtarma işine bizzat nezaret eden ve aynı 
zamanda Hükümetin hassasiyet ve alâkasını tem
sil eden Sayın enerjik Enerji Bakanımız Hüdai 
Oral'a da yüksek huzurlarınızda teşekkür öde
rim arkadaşlar. ' 

/. — Elâzığ Üyeni Celâl Ertuğ'un; Avrupa 
Konseyi İstişari Meclisinde Kıbrıs konusunda vâ
ki görüşmeleri, Türk delegasyonunun tulumunu 
ve yabancı delegasyondan gördükleri desteği ifa
de eden demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem Senatörler, yüksek huzurlarınıza 20 | 

— 611 
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Nisanla 24 Nisan arasında toplanan Avrupa Kon
seyi Umumi Heyetinde cereyan eden Kıbrıs'a ait 
müzakereler hakkında kısaca maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Bu defa, Kıbrıs meselesinin Avrupa Konseyi
ne girilişi Kıbrıs heyetinin, üç kişiden müteşek
kil olan Kıbrıs heyetinin tarzı teşkiline karşı bir 
Türk Parlâmento heyetinin itirazı ile olmuştur. 
Malûmuâlileridir ki, Kıbrıs heyeti Avrupa Kon
seyinde iki Yunanlı bir Türk delege ile temsil 
edilmektedir. Bu defa, bu Türk delege iştirak et
memiş bulunuyordu. Esasen devre başlangıcı top
lantısı olduğu için bütün üyelerin üyelik mazba
talarını tetkik eden komisyona Türk delegasyonu 
adına on imzalı müracaatta bulunduk ve Kıbrıs 
delegasyonunun gerek Kıbrıs Devletinin Anayasa
sı ve gerekse Avrupa Konseyi İçtüzüğü bakımın
dan meşru bir heyet olmadığını iddia ettik. 

Bu iddiamız Mazbataları tetkik komisyonun
da incelendi ve asıl enteresan olan cihet, bu maz
bataları tetkik eden heyetin raportörü Alman de
legesi Kop'un tanzim ettiği raporunda aşağı - yu
karı Kıbrıs meselesinin bütün ana noktaları ve 
mücadelemizin esprisi aksettirilmişti. Bu rapor 
Heyeti Umumiyeye geldiği zaman gayet tabiî 
münakaşa açıldı. Bu münakaşaya heyetimizden 
Sayın Feyzioğlu, Sayın Akçal, bendeniz ve Sa
yın Sarper iştirak etti. 

Muhterem arkadaşlar maruzatımın bu kısmı 
size, Kıbrıs meselesinin yabancı âlemdeki etkile
rini ve nasıl karşılandığını canlandırmaya kâfi 
gelecektir zannederim. 

Yunanlılar, Kıbrıs meselesinin herhangi bir 
dünya politik teşekkülünde müzakere edilmesin
den şiddetle kaçınmaktadırlar. Nitekim, Kıbrıs'
ın Yunan delegesi Klerides sözlerine şöyle baş
ladı; «Bundan önceki toplantıda da Kıbrıs mese
lesi mevzuubahis olduğu zaman Londra'da bu iş 
müzakere edilmektedir. Eğer biz burada bunu 
mevzuubahsedersek işi uzatmaktan başka bir 
şeye yaramayız.» demişti. Bu defa da, Ada'da 
Birleşmiş Milletler Kuvvetleri vardır, bir aracı 
mevcuttur. Avrupa Konseyi, Avrupa'nın ünifi-
kasyonu gibi bir gaye gütmektedir. 

Halbuki memleketimde Birleşmiş Milletler 
Askerleri mevcuttur. Ve Türkiye de Adayı böl
mek iddiasındadır. Birleştirici bir Mecliste bö
lücü fikirlerin müd a fasını veya müzakerelerini 
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yapmak ateşe gazyağı dökmekten başka birşey 
değildir. Münakaşa yapmıyalıra,» dedi. Fakat 
buna rağmen söylenecek şeyler söylendi, her iki 
tez ve anti tez ortaya konuldu. Ve Kıbrıs Heye
tinin meşru olamayacağı, bir Türk delegesinin 
Kıbrıs heyetinde yer almadıktan sonra Kıbrıs 
Heyetinin Avrupa Konseyi assamblesinde temsil 
edileniiyeeeği iki variyatla ortaya sürüldü. 

Birisi, bil heyetin külliyen reddedilmesi, di
ğeri ise, üç üye yerine bir Rum üyenin çıkartı
larak Türk üyenin konması şeklıi idi. Bu husus
ta da lehimizde müdahaleler oldu. Bu müdaha
leler arasında İtalyan Delegesi Luçifero ve Si-
bill'c'rîin adlarını yâdetmek benim için bir vazife
dir, Çünkü bu delegeler, milletvekilleri, dediler 
ki, «Bu heyet Parlâmentolar tarafından seçil
mektedir. Parlâmentolar tarafından seçilen bu 
üç kişinin sırasını değiştirmek yetkisine biz sa
hip değiliz. Bunu parlâmentolarına iade edip, 
yeni bir heyet seçilmesini sağlamak icabeder.» 
Neticede Türk delegesinin hakkı mahfuz tanın
mak üzere bu heyet reddedildi. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs meselesini 
bugün Cihanda gerek Avrupa'da, gerekse Ame
rika'da beşerî bir mevzu olarak herkes tanımak
ta ve, incelemektedir. Meselâ, Amerikan televiz
yonunda, Almanya'daki televizyonda Kıbrıs'ta 
yapılan katliam gösterilmekte ve insanlığa, yüz 
kızartıcı hâdiselerin cereyan ettiğini söylemek
tedirler. Ancak, bizim Kıbrıs meselesini hallede
bilmemiz için, sadece bu beşerî yönden hareket 
etmemizin yeter olmadığını burada belirtmek is
terim. Çünkü, Kıbrıs'ı biz bilhassa demokratik, 
Batı Demokrasi cephesinin, hür Avrupa'nın bir 
öz meselesi olarak ileri sürmemiz gerekmekte
dir. 

Ben şahsan konuşmamda bu tezi müdafaa et
tim, dedim ki, «Avrupa Konseyinin üyeleri olan 
onyedi millet, siz, Kıbrıs meselesinin Türkiye'
nin, Yunanistan'ın, İngiltere'nin veya Kıbrıs'ın 
meselesi olarak telâkki ederseniz veya bu millet
lerden birisinin meselesi olarak kabul ederseniz 

/. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Feh
mi Alpaslan'a izin verilmesi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (S/309) 

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin birinci maddesi ile ilgili Cumlıu-
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yanılırsınız. Çünkü bu bir Akdeniz emniyeti me
selesi, bir Avrupa emniyeti meselesidir. Kıbrıs'
ın jeopolitik önemi, stratejik ehemmiyeti mev
cuttur. Ve bugün Kıbrıs Akdeniz içinde bir ko
münist enfiltrasyouu, ve bir komünist yığmağı 
haline gelmektedir. Kıbrıs ikinci bir Küba vazi
yetine gelmektedir. Şu halde eğer Avrupa emni
yetini savunmak istiyorsanız, 60ü senedenberi 
hür dünyayı hür Avrupa'yı koruma görevini 
muvaffakiyetle yapan Türkiye'nin yanında yer 
almak vazifenizdir. 

Hulasaten Avrupa Konseyi konusunda söyli-
yeceklerim bunlardır. Yalnız, Hariciyemizin dik
katini çekmek isterim. Kıbrıs meselesini sadece 
beşeri trajedilerin cereyan ettiği bir sahne ola
rak ve bu yönden ortaya koymak kâfi değildir. 
Kıbrıs'ın stratejik emniyeti Türkiye'nin Kıbrıs'
tan. faydalanmasının Avrupa emniyeti bakımın
dan bir zaruret olduğu tezinin daha kuvvetli ve 
daha geniş olarak gerek Avrupa, gerekse Ameri
ka efkârı umıımiyesine inandırmak mecburiye
tindeyiz. Bugün diyoruz ki, «Dostlarımız yanı
mızda yer almıyor ve bize yardım etmiyorlar. 
Biraz realist olmak lâzımdır'arkadaşlarım. e 

Bugün dünyada o kadar çok problem var
dır ki, meselâ bir Berlin meselesi vardır. O da 
insanlığın yüzünü kızartıcı hazin bir olaydır. Bu 
da, Avrupa'nın ve bir çok 'milletlerin içinde hır
sızı, bir dert halindedir. Bizim, Avrupa efkârı 
umumiyetini, Amerikan efkârı um um iyesini, 
dünya efkârı umumiyesini Kıbrıs mese'lesinde 
yanımıza almak ve fiilî bir neticeye varabilme
miz, ancak Avrupa emniyeti ve hür dünyanın 
emniyetini sarsıcı bir nokta olduğunu ısrarla ta-
lebetmemiz ve bilhassa bunun üzerinde çok ge
niş propaganda yapmamızla müımıkün olacaktır. 

Mâruzâtımı, bu noktada faydalı görerek arz 
ediyorum. Gündem dışı fazla konuşmalarla vak
tinizi almak istemiyorum. Ayrıca Konseydeki 
çalışmalarımızı yayınlayıp yüksek huzurlarımıza 
arz edeceğim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

riyet Senatosu Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 

Alpaslan'ın mazeretine binaen 11 Mayıs 1964 ta-

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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O. Senatosu B : 71 
rihindon itibaren 1 ay müddetle izinli sayılması 
Başkanlık Divanının 7 Mayıs 1964 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde bulunan kanunların sözlü soru

lardan önce görüşülmesini arz ve teki il' ederiz. 

Sözcü Karma Komisyon Başkanı 
Konya Zonguldak 

Ahmet Onar Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edcnlei'... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

j . _ 4 . ı . 1901 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/625, C. 
Senatosu 1/400) (S. Sayısı : 453) 

2. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/632, C. Senatosu 1/405) (S. Sayısı : 454) 

BAŞKAN — İkinci bir önerge var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü gündemde yer alan ve 1964 Büee-

si ile ilgisi dolayısiyle bir an önce kanunlaşma
ları zarara olan : 

1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tsaarısı ile, (454) 

2. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Gelir 
Yergisi Usul Kanununun bâzı madde ve .fıkra la-
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BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan'a 11 Ma-

yıs'tan iibaren 1 ay izin verilmesini kabul eden
ler... Emiyenler..; Kauuı edilmişir. 

rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı; (453) 

Haklarında öncelik ve (ivedilik) kararı ve
rilmesi ve diğer tasarılara t akdi men müzakere 
edilmesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Sayın Ferid Bey, şimdi bir ön
ceki önerge ile kanunların önce görüşülmesi ka
bul edildi. Siz sıraya göre mi istiyorsunuz, yok
sa önergedeki sıraya göre 193 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması önce, 213 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanunun görü
şülmesini sonra mı istiyorsunuz ? 

MALİYE BAKANİ FERÎD MELEN — Ev
velâ Gelir Yergisi, ondan sonra Yergi Usul Ka
nununun görüşülmesini teklif ettik. 

BAŞKAN — Yani, önergedeki sıra ile. 
Sayın Maliye Bakanının vermiş olduğu öner

gede iki defa görüşülecek işler arasında ve iki 
numarada, yer alan, 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
öncelikle görüşülmesi istenmektedir. Bu hususu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/632, 
C. Senatosu 1/405) (S. Sayısı : 454) (1) 

(1) 454 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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BAŞKAN — Tasarının müzakeresine başlıyo

ruz. Komisyon raporunu okutuyorum. 
Geçici Komisyon raporu 

8 . 5 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale buyurulan 31.12.1960 

tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı, 

Komisyonumuzun mütaaddit toplantılarında 
Maliye Bakanı ve temsilcilerinin de iştirakleri 
ile her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu tasarı gerekçesinde belirtilen 
hususlar ve buna mütedair temsilcilerin verdik
leri tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasarısı 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şek
li ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı. Sözcü 
Zonguldak Konya 

A. Eyidoğan A. Onar 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Söz hakkım saklı O. Koksal 
V. Ersü 
Adana Sinop 

Muhalifim Söz hakkım mahfuzdur 
M. Ünaldı S. Batur 

Denizli Kayseri 
O. Akyar Bu kanunun âdilâne ol-

mıyan esasına ve dola-
yısiyle ruhuna 

muhalifim 
H. Dikeçligil 

Tunceli Çorum 
M. A. Demii' A. Çetin' 

Gaziantep İzmir 
N. özgül Esasına muhalifim 

Ö. L. Bozcalı 
Yozgat 

S. Artukmaç 

BAŞKAN — Tümü üzerinde; SÖK istiyen, 
Adalet Partisi Senato Grupu adına Saym Ün
aldı. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET ÜNALDI (Adana) — Muhterem arkadaş
lar. 
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Hükümetin, gerek programında, gerek bütçe 

müzakereleri sırasında, gerekse muhtelif beyan
larında vergi reform kanunları diye adlandırdı
ğı, kanaatimizce sadece malî zorlukları karşıla
mak maksadına matuf ve vergilerde açık bir 
zammı tazammun eden seri zam kanunlarından 
uçtan esi huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Ta
sarıların tümü üzerinde Adalet Partisi görüşü
nü izah ve tesbit etmeden önce Yüksek Heyeti
nizi Grupum adına hürmetle selâmlarım. 

Bu kanun münasebetiyle de olsa Senatomuzu 
ilgilendiren bir hususa temas etmeden mevzua 
girmek istemiyorum. Senatonun seçimleriyle il
gili Nispî Seçim Kanununun müzakeresi sırasın
da, .İçtüzük tatbikatı ve Geçici Komisyonun ku
ruluşu üzerinde burada uzun münakaşalar ya
pılmış olmasına rağmen, vergi kanunlarını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyonun kuru
luşunda yine Anayasa ve İçtüzüğün orantı ile 
ilgili maddeleri ihlâl edilmek suretiyle 72 kişi
lik Adalet Partisi grupunun seçtiği, 6 üyeye mu
kabil, 40 kişilik C. H. P. Grupıınu temsilen de 
6 kişi seçilmiştir. Bu sebeple, kanunda yapmak 
istediğimiz birtakım tadiller, kanun tekrar Mil
let Meclisine gider endişesiyle ve kolaylıkla red
de uğramıştır. Hattâ o kadar ki, Gider Vergisin
de bir madde üzerinde yapılması icabeden bir de
ğişiklik, bu icabı Halk Partili sayın üyeler de 
kabul ettiği halde yukarda işaret ettiğimiz endi
şe ile Komisyon mazbatasına izahat konulmak 
sureliyle reddedilmiştir. Bu davranışı Yüksek Se
natonun vücut sebebi ve Senatonun haysiyeti ile 
bağdaşır bir keyfiyet olarak görmüyoruz. 

Muhterem, arkadaşlar, 
Vergi Devletin her malî sıkıntı anında müra

caat edebileceği veya zorlayabileceği bir müesse
se değildir. Eski devirlerin basit tarifi olan «Ver
gi, Devletin masraflarına halkın iştirakidir.» ta
rifi yanında, bugün artık verginin iktisadi ve 
içtimai fonksiyonları da vardır ve vergi bir mem
leketin siyasi, iktisadi ve içtimai durumu ile sıkı 
sıkıya bağlıdır. 

Bir memleket ki, siyasi huzursuzluk içerisin
de bulunur ve dış politikası karanlık bir man
zara arz eder, bir memleket ki, iktisadi potan
siyeli hareket kabiliyetinden mahrumdur, bir 
memleket ki, içtimai ölçüleri dengesizdir, o mem
lekette zammı tazammun eden yeni vergiler hiç
bir zaman beklenen randımanı veremez ve şiddet 
davet eder kaidesi ile. vergi sistemi bir fasit da-
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ire içine düşer. Gelir Vergisi modern bir vergi 
sistemi olduğu için, memleketimizde ilk tatbik 
edildiği günden beri bünyesindeki noksanlıklara 
ve tatbikat eksiklik ve hatalarına rağmen, mem
leketin iktisadi gelişmelerini yakinon takibettiği 
ve ona muvazi olarak ve ondan daha ileri bir sür
atle yürümüş olduğu, bugüne kadar bu sistemle 
yapılan vergi tahsilatı ile de sabittir. Bu husus
ta iki rakam vermek iddianın doğruluğunu tes-
bit bakımından kâfi gelecektir. Gelir Vergisinin 
ilk tatbikat yılı olan 1051 de 10,5 milyarlık milli 
hâsıladan 200 milyon lira tahsilat .yapılmışken, 
1963 te 55 milyarlık millî hâsıladan takriben 
2,100 milyar liralık tahsilat yapılmıştır. Eğer 
bu vergi memleket şartları tamamen nazara alın
madan nazarı metotlarla hazırlanmış olan Kalkın
ma Plânının gaye tuttuğu iktisadi ve içtimai he
deflere cevap veremiyorsa, sistemi kökünden sar
sıcı, iktisadi ortamı hırpahıyıcı ve mükellefi hu
zursuz bırakıcı ve hattâ vatandaş haysiyetini ze
deleyici bir tatbikat yolu açmanın yersiz ve ieap-
sız olduğu kanaatindeyiz. Yukarda da işaret et
tiğimiz gibi, Gelir Vergisi tatbikatının ilk gün
lerinde sistemin bâzı noksan ve açık tarafları 
kalmıştır. Biz bunları burada tadadetmiyeceğiz. 
Ancak bu zarf ve noksanlıkların sistemin bün
yesini tahribedici yollarla değil, gayret ve emek 
istiyen ilmî ve sistemi tamamlayıcı ve ıslah edi
ci yollarla giderilmesini daha uygun buluyoruz. 
Bugün Gelir Vergisi arzu edilen seviyeyi göste-
remiyorsa, bunun neticesi olarak görülen vergi 
ziyamı yalnız vatandaşın vergi kaçırmasında ve
ya sistemin noksanında da aramak hataya düş
mek demektir. Biz Maliye Vekâletine vergi ziya
mın sebeplerini yalnız kanunda ve mükellefte 
arıyacağma, biraz da vergi randımanını düşü
ren, maliyeti artıran kendi teşkilât bünyesinde 
ve verginin kontrol, tarh, tahakkuk ve tahsilin-
deki zafiyet ve noksanlıkların ıslahına çalışması
nı ve teşkilâtının şimdiye kadar elde edilen tat
bikat tecrübelerinden faydalanılarak daha mües
sir esaslara göre yeniden düzenlenmesi yolunda 
bir gayretin içine girmesini tavsiye ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 

Zam kanunları hakkındaki umumi görüşleri
mizi kısaca ve böylece tesbit ettikten sonra, bu 
kanunlarda yapılan değişikliklerin ana prensip
leri ve memleket şartlarına uygunluk dereceleri 
üzerindeki görüşlerimizi arza çalışacağız. 
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Hepinizin malûmları olduğu üzere, Gelir Ver

gisinde dairenin açık kalan halkası zirai kazanç
ların Gelir Vergisinden muaf tutulması idi. Bu 
bakımdan zirai kazançlardan vergi alınması pren
sibi üzerinde bir ihtilâfımız yoktur. Ancak, zirai 
kazançlardan alınacak verginin, yüzölçümü ve 
satış miktarı esasları ile teminat altına alınamı-
yacağı endişesiyle asgari vergi usulünün ihdas 
edilmesini, modern gelir vergisi sistemini teme
linden kundakhyan bir usul olarak görmekteyiz. 

Ekilen araziden dönüm başına ve kademeli 
olarak, hayvanlardan hayvan başına ve meyve 
veren ağaçlardan ağaç basma, maktu ve muay
yen asgari bir vergi alınması esasına dayanan bu 
vergilendirme, ne hakikî geliri kavrama bakımın
dan Gelir Vergisinin ana prensiplerine, ne de 
vergi adaletine uygun düşmemektedir. Her ne 
kadar Maliye Vekâleti, bu usullerin yalnız ver
gilendirme gayesiyle değil de mükellef adayları
nı tesbit için kullanacağını beyan ederlerse et
sinler, bu ölçüler içine giren herkesin mükellef 
olacağı ve maktu ve asgari verginin kendisinden 
isteneceğinden şüphe edilmemelidir. 

Diğer taraftan bu basit ve iptidai usulle 
vergiye tabi olan vatandaşlar masraf vesikası 
tutmıyacakl arından veya tutamıyac aklarından 
dolayı da yapacakları itirazların tetkikinde de
lilleri umumiyetle kabule şayan görülmiyeceğin-
den, bu sınıf vergi mükellefleri için devlet - va
tandaş münasebetleri dostluk ölçüleri içerisine 
giremiyecektir. Mükellef maliyeyi daima umacı 
olarak görecek ve vatandaş bu usulde kâr etse 
de zarar etse de vergi ödiyecektir. Zarar ettiği 
zaman vergi alınması demek de sermayeden ver
gi almak olacaktır. Saniyen, bu usulün dayandı
ğı mesnet de gayet zayıftır. 55 milyar millî ge
lirin 20 milyar lirası ziraat sektörüne aidoldu-
ğu halde, bu 20 milyardan ancak 30 milyon ver
gi almıyormuş da bu ise çok azmış. Nüfusunun 
l/c 82 si ziraat sektöründe olan bir memlekette 
bu usulle alınan bir verginin, Gelir Vergisinin 
umumi ana prensipleri ve fonksiyonları ile na
sıl bir tezat teşkil ettiğini takdirlerinize arz et
mekle iktifa edeceğiz. Gelir Vergisi sistemini ze-
deliyen ve tatbikatta birçok ihtilâflara yol aça
cak bir husus da 193 sayılı Kanunun 111 ve 113 
ncü maddelerinde yapılan tadilâttır. Ee'sen tak
dir komisyonları yerine hem davacı hem hâkim 
mevkiinde olan komisyonların ihdas edilmiş ol-
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maşıdır. Takdir ve tarhın aynı komisyona veril
mesi hukuk prensiplerine de aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vergi Usul Kanununda yapılan tadilât sala

hiyetlilerin verdiği izahata göre, vergilendirme
de otokontnolıi sağlamak maksadiyle yapılmış
tır ve dünyada bâzı memleketlerde tatbik edil
mektedir. Adalet Partisi olarak prensip itibariy
le vergi cetvellerinin ilânına taraftar olamıyo
ruz. Biz bu metodu, mükellefi rahatsız ve izace-
dici buluyoruz. Zira bu kanunla konulan ihbar 
cezalarının ağırlığı dolayısiyle yapılacak ihbar
ların umumiyetle ve hattâ tamamen imzasız ola
cağı, bunlara istinaden tetkikler, ihtiyarî de ol
sa, yapılacağı içindir ki, netice itibariyle mükel
lef devamlı bir tehdit altında bulunacak veya 
bulundurulacak demektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gider Vergisi Kanunundaki tadilâtla, gaza 

yapılan zammın prensibolarak aleyhinde olduğu
muzu beyanla sözlerime nihayet verirken, kanun
ların madde müzakerelerinde tekrar huzurunu
zu işgal etmek üzere Yüksek Heyetinizi Adalet 
Partisi Grupu adına hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN —• Sayın Gener buyurunuz. 
MÎLLET PARTÎSÎ TOPLULUĞU ADINA 

İZZET GENER (Niğde) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler. Vergi zamları ve reform ka
nunları üzerinde Millet Partisinin görüşlerini 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu ko
nudaki görüşlerimiz, daha ziyade umumi pren
sipler üzerinde olacak ve o prensipler esaslarına 
göre açıklanacaktır. 

tlim ve tecrübenin verdiği sonuçlara göre, 
bir memleketin kalkınması, yalnız fazla yatırım 
yapmakla ve gelir sağlamakla değil, aynı zaman
da istihsal ve gelirler arasındaki dengenin korun-
masiyle mümkün olur. Yatırımlardaki artışın, 
umumi gelir seviyesi üzerinde kuvvetli tepkilere 
sebebolduğu bir gerçektir. Fakat üretimin gelir
lere muvazi olarak gelişme göstermesi, yatırım
ların vasıflarına göre değişmektedir. 

özel sektör yatırımları, nisbeten kısa bir vâ
de içinde üretimi artırıcı ve besleyici neticeler 
vermektedir. Bunun aksine olarak Devlet yatı
rımlarından daha yüksek içtimai faide beklen
mekle beraber, üretim üzerindeki müspet tesir
leri yıllarca sonra tezahür etmektedir. Bu itibar
la gelirleri hızlandıran bir ekonomi politikası 
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güden hükümetlerin enfilâsyonu frenliyebilme
leri, bir taraftan yatırım miktarını tâyin ederken 
ifrata kaçmamalarına ve öte taraftan da yatırım
ları artırırken özel sektör hissesini her yıl geniş
let ebilm el erine bağlıdır. 

1964 te, Maliyenin yeni vergi fedakârlıklarına 
lüzum göstermesine sebep, yatırım hacmini (11.) 
milyar (345) milyon lira gibi bir rekor rakama 
çıkartmak kararıdır. Bu zamlardan beklenen hâ
sılat sağlanabilirse, yatırımlarda Devlet hissesi
nin % 60 tan aşağı düşmiyeceği umulmaktadır. 

Halbuki, bugünkü konjonktürde alınacak ted
birlerin tam aksi istikamette olması gerekmekte
dir. Türk ekonomisinin bir kere daha enfilâsyon 
cereyanına sürüklenmemesi için yatırımlarda 
özel sektör hissesini genişletmeye yarıyacak ted
birlere ihtiyaç vardır, önümüzdeki devrede ya
tırımlar sayesinde nakdî gelirlerin bir hayli ka
baracağını, fakat istihsalin gelirlerdeki artışa kı
yasla gerilerde kalacağını gösteren deliller orta
dadır ve kuvvetlidir. Vergi politikasına verilmek 
istenilen yeni şeklin ve resmî sektör yatırımları
nın er geç pahalılığa ve dış ticaret zorluklarına 
yol açacağını kabul etmiyenler yanılmaktadırlar. 

Cağımızın büyük maliyecileri ve ilim. adam
ları. vergi yükünün hafifletilmesi halinde, yatı
rımların önemli bir ölçüde genişliyeceğini hesap
lamaktadırlar. Halbuki memleketimizde bunun 
tamamen tersine olarak iktisadi kalkınmayı bes
lemek ve desteklemek için yeni finansman kay
naklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı 
karşılayıcı tedbirler olarak da vergi reform ve 
vergi zamlarını öngören bir düzine kanun tasa
rısı Parlâmentoya gelmiştir. Vergi yükünü ha
fifleterek gerçekleştirilmeye çalışılan neticeye, 
Hükümetimiz aksine olarak vatandaşlardan daha 
fazla fedakârlık istiyerek erişileceğine inanmak
ta ve bu yola sapmaktadır. 

Tarihçiler eskiden beri, milletlerin yükselme
sine veya gerilemesine sebebolan ve ortamı hazır-
lıyan olayları ve durumları tahlil ederken, vergi 
yüküne de pay vermişlerdir. Klâsik iktisatçılar, 
mutedil vergileri gelişmenin ve refahın zaruri 
şartlarından biri olarak kabul etmişlerdir. Aksi
ne olarak modern ekonomide ise, bâzı durumlar
da vergi indiriminin ekonomik gelişmeyi kolay
laştıran bir nevi operasyon olarak görülmekte
dir. Vergi hatalarının memleketimizde büyük 
ekonomik zararlara yol açtığı ve sebebolduğu ma
la mdur. Meselâ : 
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1. 1929 yılında memleketimizde serbest dö

viz ve serbest ithalât rejimi cari idi. Memleketin 
geçirdiği harblerdcn bitkin ve perişan bir halde 
çıkmış olmasına rağmen, dış memleketlere seya
hat edecekler veya ithalât yapacak olanlar, hiç
bir tahdide tabi tutulmamakta idiler, îç piyasa 
muvazenesi o durumda idi ki, ithalât meyli suni 
olarak tahrik edilmezse kambiyo arz ve talebinin 
bozulacağını gösteren bir alâmet yoktu. 

Fakat bu sırada çıkarılan bir kanun ile Güm
rük vergilerine zam yapılmış ve bu; zam bir
kaç yönden ekonomimizi sarsmıştır. Zamlı ta
rife yürürlüğe girmeden kabil olduğu kadar 
fazla ma\ sokmak gayretiyle tüccarın verdiği 
siparişler döviz sıkımtısımı yaratmıştır. Bu 
yüzden kambiyo kontrolüne gitmek ve başvur
mak zarureti hâsı] olmuş ve yabancı devletlere 
müracaat edilerek borç taksitlerinin tecili is
tenilmiştir. Bir süre sonra patlak veren ikti
sadi buhran neticesinde, dünya ticareti daral
ma temayülü 'gösterirken: yeni Gümrük IKanumu 
bizi kuvvetli pazarlık .şartlarından mahrum bı
rakmıştır. 

Bütün dünyada ^olduğu gibi, bu buhranın 
memleketimizde de tesirli izler bırakması tabiî 
idi. Fakat Gümrük vergileri hakkında tetkik 
edilmeksizin çıkarılmış olan bu kanun sıkıntı 
ve muvazenesizliklerin vaktinden çok erken 
başlamasına sebebolmuştur. 

2. Yine düşünülmeden gelişigüzel çıkarılan 
bir kanun, Türk Lirasının dış piyasada zayıf 
bir para durumuna düşmesine yol açmıştır. 
194*2 yılında piyasada mal darlığı ve pahalılık 
hüküm sürdüğü sırada, Hükümet aldığı bir 
kararla, bütçe masraflarını karşılamak için 
emisyon yapmadan ve enflâsyon yoluna .gitme
den Varlık Vergisi almak suretiyle, tedavül
deki fazla paranın, çekilmesini temin etmek yo
luna; gitmiştir. 

Aynı izanı anda şekerden alınan: vergiye zam 
yapılmış ve şeker fiyatının beş liya.ra çıkarıl
ması uygun görülmüştür. Şeker fabrikaları yıl
da (100) milyon kiloluk istihsal yaptıklarına 
•göre, bu fiyata yapılacak satışlarla Devletin 
fevkalâde masrafları karşılanabilecekti. 1942 de 
alınan tedbirler bu hareket noktalarına ve mü
lâhazalarına dayanıyordu, Fakat Hükümet, 
bir talep elastikiyetinin meveudolduğıınu hesaba 
katsa idi bu hayallere kapılmazdı. Çünkü o 
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tarihteki gelir seviyesine ve istihlâk meyline 
ıgöre, beş liradan (100) milyon kilo tutarındaki 
şekere müşteri bulunmasına imkân olmadığını 
ani ıyac aktı. 

Zamlar, halkı sıkıntıya soktuğu kadar, Ha
zineyi de gelirden mahrum bırakırlar. Bu ted
birler işte bu neticeyi vermiştir. Hazine vari
datı iki yoldan arttırılabilir. Birinci yol, hü
kümetlerin iktisadi hesap yapmadan ve bu kül
fete katlanmadan koyacaklara vergilerle, 

ikinci yol ise, ekonomik gelişmesi neticesin
de istihsal ve kazançlarda husule gelecek yük
selişle. 

Birinci yol, yurt ekonomisini zorlar ve taz
yik altında bırakır, hâsılat bakımından da ka
yıplara sebebiyet verir, ikinci yol ise, istihsal 
ve yatırım piyasalarını ferahlatarak bundan 
doğacak menfaatlerden Devlete hisse kazandırır. 
Vergi reformunu bu zihniyete dayandıran poli
tikayı takibeden memleketler daima kazanmış 
ve iktisadi buhranlardan kolaylıkla sıyrılmaya 
muvaffak olmuşlardır. 

Muhterem senatörler; 
1964 yılı pro'gramına göre yatırımlar : 
1. Resmî sektöre : 6 845 000 000 lira, 
2. Özel sektöre : 4 500 000 000 lira, 

olarak tesbit edilmiştir. Toplamı 11 345 000 000 
lirayı bulmaktadır. Bu y ait irim hacmi, gayri-
sâfi millî hâsılanın % 18 ine tekabül etmekte
dir. 

Halbuki, Plâulamıa Teşkilâtına yaptırılan 
(Yatırım hesap]arımın tevhit ve tashihine <mü-
taaltik proje çalışmaları hakkındaki rapor) a 
göre ise, 1950 - 1960 devresi yatırımlarının 
dağılışı şu şekildedir : 

1950 - 1960 ortalama paylar esas alınarak 
1964 toplamı yatırım tahminine tatbik edilirse, 
sektörler itibariyle : 

5 093 900 000 lira, yani 

sektör : 6 251 100 000 lira yani 

Resmî sektöı 
% 44.9 

özel 
% 55.1 

Şeklinde dağılmış olması gerekirdi. Bu 
takdirde resmî sektör bir milyar (751) mil
yon (100) bin lira azalmaktadır. 

Bu neticeye göre, fbirbuçuk milyarı aşan 
bir yatırım hacmi 1964 yılı resmî sektör pro
gramına yüklenmiştir. 
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Yatırımların sektörler itibariyle dağılışı ya

rı yarıya alınacak olursa, resmî sektör payı 
5 672 500 000 liraya baliğ olmaktadır, bu du
ruma göre, yıllık programdaki yatırım rakamı
na nazaran resmî sektör payı 1 172 5 milyar 
lira azalmakta ve özel sektör payı da bu miktar
da artmaktadır. 

Görülüyor ki; 1964 bütçe yılı programının 
finansmanı için her hangi bir ilâve kaynağı ih
tiyaç bulunmadan tatbik imkânı mevcuttur. 
Asıl önemli olan husus, özel teşebbüsün plân he
define yöneltilmesi için lüzumlu vergi ve kre
di teşvik tedbirlerinin alınmasıdır. Kanaatimiz
ce vergi hasılatını artırmanın en doğru yolu, 
sıhhatli bir ekonomik bünyeye sahibolmak, geli
şen ve mütemadiyen genişliyen bir ekonomik 
hareket ve faaliyet neticesi verginin bazını ge
nişletmektir. 

Halbuki memleketimiz daha düne kadar çok 
yakın bir geçmişte bir inkılâp geçirmiştir. Bu
na ekli olarak az gelişmiş bir memleket olma
mız dol ay isiyle, sağlam ve sıhhatli bir ekono
mik bünyeye kavuşabilmemiz için lüzumlu mad
di ve mânevi ortam da yaratılamamıştır. Bu 
ortamın doğmasında en müessir unsur hiç şüp
he yok ki, güven ve istikrardır. Vergicilik ala
nında zaruri olan emniyetin ve bilhassa istikra
rın mevcudiyeti iddia edilemez. Aynı kanunun 
aynı maddesinin bir yıl içinde bir kaç defa ta
dili ve buna reform denilmesi, memleketimizin 
bugünkü ekonomik bünyesine ve şartlarına uy
mamaktadır. 

Kalkınma plânının finansman ihtiyacına ve 
bu ihtiyacın enflâsyonist yollara sapmadan nor
mal, sıhhatli ve sağlam kaynaklarla sağlanması 
zaruretine inanmaktayız. 

Ancak bu mesele, finanse edilecek yatırım
larla diğer harcamaların, memleketin realiteleri
ne ve kapasitesine uygun ölçülerle tesbit edil
mesi lâzımdır. Mükellefin kaldıramayacağı ağır
lıkta âmme yatırım ve harcama yerlerinin tes-
biti ve bunlara kaynak aranması halinde birta
kım zorlamalara başvurulması tabiîdir. Bundan 
beklenen sonuçların sağlanması da şüphelidir. 
Âmme yatırım ve harcama yerlerinin, bu ölçü
lere göre tesbitinden sonra gerekli finansman 
kaynaklarının da yine memleket şartlarına ve 
realitelerine uygun olarak her türlü nazari ve 
spekülâsyondan uzak, realist ölçü ve metotlarla 
aranması gerekir. 
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Nitekim bu mahzur, 1964 yılı için tesbit edi

len yatırımlarda kendini göstermiş, özel ve res
mî sektör yatırımları için rakamlar tesbit edi
lirken bu realiteler nazari itibara alınmadan, 
resmî sektör yatırımları için yüksek bir rakam 
tesbit edilmiş ve bin nitice memleket imkânları
nın çok üstünde bir zorlamaya gidilmiştir. 

Muhterem senatörler : 
Son zamanlarda Avrupa'da, gelirleri frenle

mek arzu ve temayülü doğmaya başlamıştır. 
Çünkü yatırımlar artırıldığı veya ücretlere zam 
yapıldığı zaman, gelirlerin ve harcamaların ka
barması tabiî bir haldir. Kalkınmayı hızlandır
mak maksadiyle yatırımlar zorlanırsa, gelirlerin 
istihsale nisbetle daha süratli bir tempoda art
ması önlenememektedir. Piyasada beliren satm
alına gücü fazlası, arz ve talep dengesini boza
rak bir enflâsyonist tazyik doğurmaktadır. 

Talebin genişlemesi ve fiyatların yükselmesi, 
ihracat zorluklarına yol açmakta ve ithal eşyası 
talebini tahrik etmektedir. Modern ekonomide 
dış ticaret ve dış ödemeler muvazenesine veri
len önem, diğer bütün ekonomik hedeflere üs
tündür. 

Kalkınmayı buzlandırmak için döviz sıkıntı
sını göze alan ülkelerde, çok geçmeden iktisadi 
hayatta kontrolün elden kaçırıldığı bir vakıadır. 
Bu sebeple ihracat barometresinde ilk menfi be
lirtiler göze çarpınca, gelir artışını frenleyici 
çareler aramaya başlanmaktadır. 

Bâzı iktisatçılar gelir artışının iki yoldan 
frenlenebileceğim tesbit etmişlerdir. 

1. Enflâsyonist tazyikin önceden tedbir ala
rak durdurulabilmesi, ancak gelirlerin doğuşu
na ve paylaşılmasına müdahale ederek kabil ola
bilir. Bütçe masraflarının kısılması, kredilerin 
şişirilmemesi, ücret ayarlamalarında ihtiyatlı 
hareket edilmesi, henüz piyasa dengesi bozulma
dan enflâsyon temayüllerini durduracak tedbir
lerdendir. Bu tedbirleri zamanında alamıyan 
ülkelerde tutulacak ikinci bir yol vardır. 

2. Vergilere zam yaparak kazanç sahiple
rinin ellerindeki satmalma gücü fazlasını Dev
let kasasına aktarmak. 

1964 Avrupa'sı enflâsyonist talep fazlasını 
birinci yoldan frenlemek zaruretine inananların 
kanaatleri istikametinde bir yol takibetmekte-
dir. Meselâ, isveç Hükümeti iktisadi dengeyi 
korumak için kalkınma hızını düşürmeye karar 
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vermiştir. Bâzı Batı memleketlerinde, bilhassa 
İsveç gibi sosyalist bir Hükümet tarafından 
idare edilenlerde bile özel sektör sahası çok ge
niştir. Batıda sosyalizm ülkülerini gerçekleş
tirmek hususunda artık kamulaştırmalardan zi
yade, vergi politikasına dayanmayı tercih et
mektedir. 

Holânda'da 1956 - 1963 arasında ücret zam
ları yüzünden iktisadi dengenin bozulmaması 
için sendikacılar hükümetle işbirliği yapmışlar
dır. 

Memleketimizdeki gelir politikasına gelince: 
Beş yıllık plânda kalkınma hızına, iktisadi 

muvazene şartlarından daha l'azla ehemmiyet 
verilmektedir. Devlet sektöründe l'azla inşaat 
yaptırılmak suretiyle, yatırım ve gelir seviyesi
nin tahrikine çalışılmaktadır. Sosyal cephede 
de gelir politikasını aynı maksatla destekleyici. 
tedbirler birbirini kovalamaktadır. 

Plânlama Teşkilâtının gelir politikasındaki 
itici gayretlerine mukabil, Maliye Bakanlığı al
dığı tedbirlerle frenleyici bir siyaset takibet-
mek istemektedir. Bu iki daireden birincisinin 
beğendiği yol, memleketi enflâsyona yöneltecek 
mahiyettedir, ikincisinin yolu ise, iktisadi faa
liyetin verimi üzerinde endirekt menfî tepkiler 
yaratmaktadır. Bu birbirine zıt iktisadi tezler 
refaha kavuşmamız ümidiyle oyalanmamızdan 
başka bir netice vermemektedir. 

özel teşebbüsün, yatırım yapabilmesi ve is
tekle çalışabilmesi için siyasi ve iktisadi istikrar 
kadar malî istikrara da lüzum vardır. Yani bü
yük bir işe girişmeden önce bütün maliyet un
surları gibi, ödenecek verginin de ne olacağının 
önceden bilinmesi zarureti vardır. Her sene 
yeni vergi ve zamlar getirilirse, bu sene çıkartı
lacak vergiler geçen yıllara tatbik edilirse, bü- " 
yük yatırımlara girmek hem yerli ve hem de ya
bancı sermayeler için bir macera ve cesaret 
olur. 

Kalkmıma yapan idareler, gerek yabancı 
sermayenin celbi ve gerekse yerli sermayenin 
toplanması için başlangıçta vergi politikasın! 
çok dikkatle tanzim etmek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) _ Ben, yedin

ci madde üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Bende

niz 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu üzerindeki 
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tadilât üzerinde duracağım. Kanını geldiği va
kit fikirlerimi arz edeceğim. 

Şimdi ,bu da reformlara dâhildir reformun 
kökü mânası nedir, bunun üzerinde durmak 
iktiza eder. 

Reform; yenilik, tekâmül, ıslahat, köklü de
ğişiklik mânasına gelir. 

Şimdi ibu kanunda ibir (tekâmül var mıdır? 
Bir yenilik var mıdır? Bir ıslahat Var mıdır? 
Bir köklü değişiklik var mıdır? Bu .kanunda 
bunu araştırmak lâzımdır. 

Benim kanaatimce, bu kanun memleket şart
larına uygun bir kanun değildir. Çünkü 'büt
çe müzakerelerinde enine boyuna Hükümet söz
cülerini ve saym bakanı dinledik ve fikirleri
ni aldık. Ama. memleket realitelerine bir baka
cak olursak bu kanun hakikaten memleket re
alitelerine, ölçülerine uygun mudur, tamamını 
içerisine alıyor mu? Ziraatı, hayvancılığı teşvik 
edici nıahiyette midir, değil midir? Çünkü bu 
kanunlaı- bir taraftan Devlete gelir getirirken 
diğer taraftan da halkı, efkârıumimiyeyi teşvik 
edici mânada olmadı. Ve bir adalet esasına ıııüs-
tenldolmadı. Enine boyuna derinlemesine !)i 
kanunu tetkik ettiğimiz zaman hiçbir zaman 
için bu kanunun hakikaten köklü bir değişiklik 
ve reform mânasına gelmediğini anlar ve gö
rürüz. Sonra ziraatimizi de teşvik edici .mahiyet
te olmadığını da anlarız. Çünkü ziraat her ne 
kadar gelişmiş duruyorsa da ve Plânlama Baş
kanı «ziraatte plânın gayeye doğru ulaştığını» 
beyan ediyorsa, da bunun gerçekten, hakikaten 
ziraatte plânın tahakkuk etmesi icabeden ga
yeye doğru vardığını söylemek hatalı olur, ye
rinde olmaz. Sebebine gelince; verime bakmak 
lâzım: Hava şartları Türkiye'de iyi olduğu 
takdirde mahsul iyi olur, kötü olduğu takdirde 
mahsûl de kötü olur, alınamaz. Nitekim bu se
ne mesele meydana çıkacak. O halde kendi 
kendini beslemek zorunda olan ve gelişmeye 
ihtiyacı olan Türkiye gibi bir ziraat memleke
tinde, kanunlar gelirken daha ziyade halkı teş
vik edici, iktisadı artırıcı mahiyette olmalı. On
ları köstekleyici mahiyette olmamalı. Ve maa
lesef üzüntü ile kaydederim ki, bu kanun zira-
ati teşvik edici mahiyette değil, bâzı hususlar
da köstekleyici mahiyettedir. 

Şimdi dekar 'başına alınan toprağı düşünsek; 
Türkiye'de bir defa toprağın verimi her yerde 
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biri'birinin ayıu değiklir. Bırakalım Türkiye'de, 
toprak biı* vilâyet dâhilinde de aynı değildi!-, 
bir (dirlik dâhilinde ayını değildir. Şimdi °\vu> 

bir zirai reform kamum gelmelidir ki, hakika
ten İm gelirken, vatandasın toprağının kıymeti 
derecesinde bir vergi tarhedilsin, bunun için 
de hususi bir araştırmaya ihtiyaç, vardır. Araş
tırma, esnasında toprağın tam mânasiyle lâyıkı 
veçhile emlâk envanterinin yapılması ve, araş
tırılması ve 'buna göre âdil bir vergi sisteminin 
konulması iktiza eder, nulalesef Türkiye'mizde 
bu olmamıştır. Meyva bahçeleri de bu yönden 
ele alınmıyacak olursa korka rınıki yarın halk 
bu ağaçları kesecektir. Ağaçlandırılmaya ih
tiyacı olan ve değersiz topraklarının 'değerlen
dirmeye ihtiyacı olan bir memlekette ağaçlan
dırmayı teşvik edeceğimiz yerde, bunu önliye-
c,ektir Ben şu kadar ağacımın şu kadarını ke
serim, diyebilir. Bunlar ihtilâflara da yol ve-
re'bilir. Şimdi memleketimizde vaktiyle tatbik 
edilen, ve zirai gelirlerden alman bir âşâr usulü 
vardı. Âşâr usulünü beğenmedik kaldırdık. Bu 
doğru, ama âşâr usulünde her senrfki gelirine 
göre bir vergi verecektir. Şimdi bunun yerine 
koyduğumuz bu kanun toprağın envanteri, on
dan sonra meyva, bahçelerinin durumu usu! 
bakımından, plân bakımından âdil bir esesa, 
tekâmül esasına, rejini esaslarına müstenit 'bir 
kanun olarak karşımıza çıkmamalıdır. 

Hayvancılığa, gelince; yine hayvancılığı da 
teşvik edici mahiyette de değiklir. Ne olabilirdi 
burada? Olabilecek te'k şey burada başka, for
müller düşünülebilmesi idi. Ve bu formüller 
düşünülürken hakikaten biraz kalkınmaya baslı-
yan zürranm gelişmesini teşvikkâr olacak bir şey 
alınabilmelidir. Meselâ satış üzerinden bir vergi 
sistemi düşünülebilir. Ve buna, doğru gidilebi
lirdi. Ama bunlar tabiî biraz zorlayıcı, tetkik 
edici mahiyet arz eder ve bunlar uzun emek 
mahsulü araştırma ister ve bunlar yapılmadığı 
için elbette Hükümete vergi ve para lâzımdır. 
Ziraatten vergi alınmıyordu, bundan da alın
ması iktiza eder. Her vatandaşın geliri nisbetin-
de, hakikaten vergiye iştiraki zaruridir, gibi ka
yıtlarla, ondan sonra bu kanun gelmiştir. Ve bu 
kanun Türkiye'nin bünyesinde kâr verimi ve ge
lir namına bir şey levlidetmiyecektir, bilâkis hal
kımızı ürkütecektir. Ürkütücü olmasından da teş
vik edici mahiyette olmıyacaktır. Ve reform esas
larından çok uzak olacaktır, 

Şimdi hiç mi vergi vermesin'!? Versin. Elbette 
versin. Ama bu, önceden de arz ettiğim gibi, bu 
verişlerin hakikaten adalet esasına müstenidola-
rak verilmesi lâzımdır. Bir bahçe düşününüz o 
bahçede ağaç basma vergi veriyor, bir yerde bin
lerce limon verecek, bizim başkanın da söylediği 
gibi, esasen kıraç toprakta hiç, de o kadar ver
mez, zeytin geliri de öyledir, fıstık geliri de ha
keza öyledir. Tam mânasiyle biz bunları bir öl
çüye tabi tutmuşuz, bir ycı- almış ve vergiyi ge
tirmiş koymuşuzdur. 

Şimdi bunlar daha da uzatılabilir, şu halde 
bunun reform neresindedir, vergi adaleti nere
sinde, ziraatı teşvik edici mahiyeti neresinde?.. 

Onun için ben bu kanunun, muhalefet şer
hinde dediğim gibi, hakikaten Türkiye ölçüleri
ne ve realitelerine uygun olmadığı için tam ma

vnası ile ruhuna vicdanen muhalifim ve muhalif 
de kalacağım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın îzmen. 
Y. T. P. ((RUFU ADINA MEHMET TZ

MEN (Güresini) — Muhterem Başkan, Yüce Se
natonun değerli üyeleri; bugün görüşülmesine 
başlanmış bulunan vergi kanunları münasebetiy
le Y. T. P. Senato (îrupu adına görüşlerimizi 
Yüce Heyetinize arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlamadan ev
vel Yüce Senatoyu Grupum adına saygıyla se
lâmlarım. 

Mevzuun önemi aşikâr. Hükümetin teklifi veç
hile, vergi kanunlarımızda reform yapan kanun 
tasarılarını görüşüyoruz. Fakat gönül arzu eder
di ki, bu münasebetle senatomuzda mevzuun 
ehemmiyetine mütenasip bir meveudolsun, bir 
alâka olsun, onun azlığı bile insanı üzmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet vergi re
formları adı altında mevcut vergi kanunlarımız
da bâzı tadilât yapmak niyetiyle Yüce Meclisi1, 
bâzı kanunları sevk etmiştir. Bizim görüşümüze 
göre, bu kanunlar efkârı umumiyeye arz edildiği 
ölçüde, vüsatte vergi reformu tabirine lâyık de
ğildir. Başka bir tâbir ile bunun efkârı umumi
yeye arzında, sanki Türkiye vergiciliği baştan 
aşağıya köklü, esaslı bir reforma tabi tutuluyor, 
gibi bir arz ile efkârı umumiyeye çıkarılmıştır. 
Halbuki esas böyle değildir. Aslında 1964 büt
çesinin plânın finansmanı ve bütçenin cari mas-
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raflarını karşılamak üzere gelirleriyle giderleri 
arasında 900 küsur milyon lira bir açık tahassül 
etmiştir. Bu açığın karşılanması için bir gelire 
ihtiyaç, vardır. Bu gelirin temini maksadiyle ka
nunlarımızda bir tadilât yapılmaktadır. Bizim 
görüşümüze ve gerçeğe göre esas budur. Türk 
vergiciliği Gelir Vergisiyle, Gider Vergisiyle 1945 
yılından bu yana takdire değer bir ölçüde ilmî 
araştırmalara dayanan bir reform sahasına gir
miş bulunmaktadır. Bunlardan Gelir Vergisini 
ele alacak olursak, Gelir Vergisi 1949 - 1950 yıl
larında yürürlüğe konmuş bulunan Gelir Vergi
si; hakikaten Türkiye'de geniş mânası ile, ilmî 
mânasiyle, muasır memleketlerdeki tatbikat mâ-
nasiyle esaslı bir vergi reformu olarak mütalâa 
edilmek yerindedir. Ancak, Gelir Vergisinin ha
zırlanması, Mecliste müzakereleri sırasında, 
memleketimizin realiteleri yanında birtakım si
yasi mülâhazalara müsteniden Gelir Vergisinin 
bünyesinde istiyerek, belki de bâzı zaruretler 
icabı birtakım noksanlıklar yapılmıştır. Zaman 
zaman bu noksanlıkların izalesi için kanun tadi
lâtı yapılmış, zamanla Gelir Vergisi de tekem
mül etyniştir. Bizim görüşümüze göre vergiciliği
miz, bu başlamış bulunan ıslahat yolunda pek 
çok eksiklikleri ihtiva etmektedir. Hakikaten tam 
mânasiyle Türk vergiciliği, Türk vergi sistemi 
reforme edilmelidir. Çeşitli vesilelerle söylediği
miz gibi, birçok değerli hatip arkadaşlarımın da 
muhtelif vesilelerle işaret buyurdukları gibi, ver
gi reformu denilince; bir memleketin vergi sis
teminin esasları, dayanakları, hedefleri anlaşıl
malıdır. Biz vergi sistemimizin reforme edilmesi 
yanında daha geniş bir mânada malî sistemimizin 
de reforma tabi tutulmasına kaaniiz. Bununla 
şunu kasdediyoruz ki; bir taraftan vergilerimizi 
tahsil edeceğiz, öbür taraftan tahsil edilen vergi
ler, vergi hâsılatı olarak harcanacaktır. Bu har
camalarla âmme hizmetleri görülecek, bu harca
malarla memleket yatırımları karşılanacaktır. Bi
naenaleyh, vergilerimizin ıslahı da dâhil olduğu 
halde geniş mânası ile mevzuat bakımından, he
defler bakımından, tatbikat bakımından malî sis
temimizin topyekûn ıslahı lâzımdır. Vergi ka
nunlarının görüşülmesi münasebetiyle bu mev
zulara lüzumundan fazla geniş temas etmek su
reti ile Muhterem Heyetinizin vaktini almayı ye
rinde görmüyorum. Ancak, sadece bunlara işa
ret etmenin yerinde olduğu kanaatindeyim. Çün-
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kü, vergi hâsılatının mahalline sarf edilmesi, 
süratle sarf edilmesi, arzu edilen neticelerin za
manında alınması için vergi sistemimizin yanın
da, vergi mevzuatının yanında malî sistemimizin 
de geniş mânası ile ıslahı lâzımdır. Masraf ka
nunlarımızın, genel muhasebe kanunumuzun 
Türk parasının kıymetini korumak hakkındaki 
Kanunumuzun kredi politikasiyle ilgili kanunla
rımızın, döviz mevzuatımızın, dış gelirlerimizle 
ilgili mevzuatımızın, topyekûn birbirini tamam
layıcı mahiyette ıslahına zaruret vardır. Bunun 
yanında ayrıca vergi idaresinin ve maliye idare 
teşkilâtının ıslahına da ihtiyaç vardır. Vaktin 
müsaadesi nisbetinde bu hususa, bilinen, esasen 
malûm olan ve birçok yönleriyle de hazırlıkları 
yapılmakta bulunan, ele alınmış bulunan ve yal
nız bir an önce hazırlıkları ikmal edilerek tatbi
kata konacak kıvama getirilmesi temennisiyle ik
tifa ederek asıl mevzuumuz olan vergi kanunları
nın müzakeresi mevzuuna avdet ediyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, biz vergi refor
mundan şunu anlıyoruz; evvelâ bir kere vergile
rimizin Devlet vergisi ve mahallî idareler vergisi 
olarak topyekûn bir sistem haline getirilmesi lâ
zımdır. Demin arz ettiğim gibi, Devlet vergici
liğinde şayanı şükran, şayanı takdir bir vergi re
formu başlamış ve bu reform inkişaf etmektedir. 
Fakat bunun yanında mahallî idareler vergicili
ğimiz henüz ele alınmış değildir. Binaenaleyh, 
Devlet vergileriyle birlikte mahallî idareler vergi
lerinin de topyekûn ele alınması lâzımdır. Âmme 
teşekküllerinin masraflarını, Devlet yatırımları
nın icabettirdiği harcamaları karşılamak için mü
racaat edilecek kaynaklar arasında başta vergi 
gelmektedir. Muhterem Heyetinizce malûmdur 
ki, adı, çeşitleri, cibayet tarzı tatbikatı ne olursa 
olsun, vergilerin tek membaı millî gelir ve millî 
gelirden fertlere isabet eden paylardır. Binaena
leyh vergi sistemimizin bütün millî geliri ve millî 
gelirden pay alan fertlerin gelirlerini kapsıya-
cak şekilde millî gelir ile uzvi rabıtası olan, bir 
nevi riyazi tâbirle fonksiyonel münasebetleri olan 
ve onun tahavvüllerini kendiliğinden takibedecek 
bir hale getirilmesi lâzımdır. Verginin gayesinin 
de iyi tesbit edilmesi lâzımdır. 

Yine Muhterem Heyetinizin malûmudur ki, 
vergilerin çeşitli gayeleri vardır. Başta malî ga
ye gelir. Vergilerin zaten hikmeti ihdası, meyda
na geliş sebebi, tarihî doğuş sebebi Devletin, hü-
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kümdarlarm daha başlangıçta Devletin tekâmülü 
ile, Devlete verilen mâna ile Devletin masrafları
nı karşılamak üzere müracaat edilen varidat mem-
baları olarak doğmuştur, vergicilik. Binaenaleyh, 
verginin doğuş sebebi, esas gayesi, malî gayedir. 
Devletin fonksiyonu, Devlet telâkkileri genişle
dikçe Devletin fonksiyonları içine sosyal telâk
kiler, Devletin ekonomik hayata nâzım vaziyetin
de, demokratik nizam içinde nâzım vaziyetinde, 
müdahalesi arttıkça verginin gayesi de artmıştır. 
Yani, vergi gayesinin içine, sosyal gayeler girmiş, 
ekonomik gayeler de girmiştir. Binaenaleyh, 
komple ve mahallî idareler vergiciliğini topyekûn 
içine alan bir vergi sisteminin bu gayeleri de 
sarih olarak belli olmak lâzımgelir. Bizim kanaa
timizce, memleketimizin bugünkü şartlarına göre, 
vergilerimizin malî gayesinin galip olması lâzım-
gelir. Muhterem Heyetinizce bilinen bir hususu 
hatırlatmak kabilinden arz edeyim ki; verginin 
malî gayesi demek, vergi mcvzuunuıı mümkün 
olduğu kadar yaygın, kezalik matrahın yaygın, 
istisna ve muafiyetlerin dar olması demektir ki, 
verginin randımanı yükselsin, verginin malî ga
yesi tahakkuk etsin. Bizim görüşümüze göre, 
plânlı kalkınma devresinde Türk vergiciliğinin re-
formc edilmesi sayesinde, reforma tabi tutulması 
sayesinde malî gayenin galip olması lâzımgelir. 
Aksi takdirde diğer gayelere galip vasıf verdik
çe vergi randımanı düşer, vergi randımanı düş
tükçe de Devlet yatırımlarınııı, Devlet masrafla
rının finansmanında bâzı güçlükler husule gelir. 
Bununla demek istiyorum ki, diğer gaye külliyen 
ihmal edilsin, malî gaye galip gelsin, asla. Yani 
merkezi sıkleti teşkil eden malî gaye galip, diğer 
gayeler de bu çerçeve içinde inkişaf etmelidir, 
demek istiyorum. 

Yine muhterem arkadaşlarım, vergi reformu 
görüşülürken, vergilerin millî geliri kavraması, 
bütün matrahları kavraması yanında verginin tat
bikatı da son derece: ehemmiyetlidir. Binaena
leyh tatbikatı sağlayıcı idari ıslahatın da bunun
la mütenasibolarak ele alınması zaruridir. Vergi 
kanunları biraz evvel arz ettiğim prensiplere ne 
kadar uygun olursa olsun, kanun metinleri itiba
riyle ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın tat
bikat mühimdir. Vergi kanunlarını koymak kâ
fi değildir. Vergileri bilfiil cibayet etmek lâ
zımdır. Zaman, zaman hepimizin şikâyetleri me-
vamnda «efendim, Gelir Veroisi su suretle tat-
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bik ediliyor, vergi daha ziyade ücret erbabının 
üzerinde kalıyor, asıl "vergiye tahammülü olan 
sermaye sınıfı bir nevi muaf tutulmuş bulunu
yor» diye şikayet ediyoruz. Bu şikâyetlerde he
pimiz görünüş itibariyle haklıyız. .Fakat, hâdi
seyi tetkik ettiğimiz zamanda, kanunda kabahat 
yok. Başlangıçta arz ettiğim gibi, ziraatin bâzı 
siyasi mülâhazalarla, ekonomik mülâhazalarla ha
riç. tutulması bir noksanlıktır. Tamamlıyalım. 
Bilmem esnaf muaflığı adı verdiğimiz bir kısım 
ticaret ve sanat erbabını vergi dışında bırakmak 
doğru değildir. Deminde arz ettiğim gibi, ver
ginin reform istikametinde bir illettir. Bu illeti 
bertaraf edelim. Fakat, bunların bertaraf edil
mesi kâfi değil, verginin bilfiil cibayet edilmesi, 
lâzımdır. Cibayetten maksat, beyana tabi mükel
leflerin beyanlarını hakkiyle kontrol etmek lâzım
dır. Bugün kabul etmemiz lâzım ki, Türkiye'de 
Gelir Vergisi geniş mânasiyle beyan ile iktifa et
mektedir. Mükellef ne verirse onunla iktifa edil
mektedir. Gerçek durum budur. 

Söz buraya, gelmişken, zaman zaman müna
kaşa mevzuu olan bir hususa işaret etmek istiyo
rum. O da şu; Türkiye'de bugün vergiye karsı 
bir mukavemet mevcuttur. Türkiye'de bugün 
vergi ziyaı mevcuttur. Bunları bilmemiz lâzım. 
Yalnız bunun çeşitli sebepleri vardır. Bu sebep
leri burada teker teker tadat (itmeye zamanımız 
müsait değil. "Fakat bizim görüşümüze göre, 
vergiye karşı mukavemetin izale edilmesi için, 
vergilerin mahallî sarf olan, âmme hizmetle
rinin Devlet yatırımlarının tatmin edici şekilde 
zamanında izah edilmesi lâzımdır. Plânlı bir 
yatırım devresine girmiş bulunuyoruz; öyle ya
tırımlar vardır ki, on milyonlarca liralık te
sisler senelerce hizmete girmemektedir, bunların 
uzun sürmesinin yıllık programlara bağlı ol
ması yanında, masraf kanunlarımızın çok eski 
zamanlardan, başka türlü ihtiyaçlar zamanından 
kalmış olması itibariyle formalitesi, hazırlıkları 
v. s. si ağır yürümektedir. Halbuki bizim biran 
evvel yat ılımlarımızın gelirlerimizi artırıcı, ge
lirlerimizin yatırımlarımızı artırıcı istikamette 
birbirini tamamlayıcı olarak faaliyette bulunması 
için yatırımlarımızın, programlarımızın senelik 
olarak tahakkuk etmesi ve istihsale girmesi lâ
zımdır. Bunun bir ölçüde masraf kanunları ile, 
masrafların icraat iyi e sıkı alâkası vardır. Vergi
ye karşı mukavemetin başlıca sebepleri, âmme 
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hizmetlerinin vatandaşların işlerini teshil edici 
süratte, vatandaşların arzularını âmme hizmet
lerinin anlayışlı, kavrayışlı şekilde görülmemesi
dir. Gerçi verginin eski telâkkisi değişmiştir. 
Yani vergi eski telâkkisiyle âmme hizmetlerinin, 
umumi hizmetlerin bir karşılığıdır. Bu telâkki 
gittikçe değişmektedir. Fakat galip olan tarafı 
yine budur. Devlet dairelerinde işlerin ağıı gö
rüldüğünden şikâyetler hepimizin yerine göre 
uyduğu şeylerdir. Zaman, zaman kendi başımı
za da gelmektedir, kendimiz dahi çok defa Dev
let hizmetleri kendimize taallûk ettiği halde şikâ
yet ettiğimizi bilmekteyiz, görmekteyiz. 

Vergi ziyamın, vergi mukavemeti adını verdi
ğim bu kısmından başka, memleketimizde vergi 
zıyaı da mevcuttur. Vergi ziyamın da türlü se
bepleri vardır. Vergilerde istisnaların çokluğu 
vergi ziyamı mucip olur. Vergilerde muafiyetin 
genişlemesi vergi ziyamı mucibolur. Vergilerde 
bir kısım faaliyet sahalarının vergi dışı kalması, 
rekabet icabı piyasada aynı şartlarla çalışan, bi
risinin maliyeti daha ağır, külfeti daha zor şart
lar altında çalışır, diğeri buna nazaran daha 
sabırlı olan kimselerin yan yana çalışması bir 
nevi, tâbir caizse müdafai nefis diyelim, müda-
fai malî diyelim arzu ederseniz, bir zaruretin ica
bıdır. Birisi vergi verecek maliyeti yüksek, öbürü 
hiç ver-miyecek, ona rekabet edecek, o da bu şart
lara intibak etmek mecburiyetindedir. Aksi 
takdirde işini bırakıp gitmesi lâzımdır. Her
kesin işini bırakıp gitmesi kolay değildir. 

Ayrıca vergi tatbikatımız noksandır. Mali
ye Vekâletimiz de 'bu hususu teslim etmektedir. 
Türlü vesilelerle vergi tatbikatımızın noksan
lığımı kabul etmişlerdir, işaret etmişlerdir. Bu 
mevzuda da şükranla kaydedilecek' çalışmalar 
mevcuttur. Bizim kanaatimize göre, Türkiye'
deki vergi zıyaınıı muhterem arkadaşlarım, da
ha ziyade matrah hareketlerinin, hizmet ha
reketlerinin vergi duşında kaim asımdandır. 
Demin arz ettiğim gibi, bir kimse iş yapacak, 
mal alıp satacak veya bâzı hizmetler ifa: edecek 
ve bunlardan aldığı paraları matrah olarak 
teshit edecek. Yami, -bugün Türkiye'de mevcut 
geniş hir vergi ziyamın başlıca sebeplerinden 
birisi, hu matralh hareketlerinin, (hizmet hare
ketlerinin birçoğunun vergi kayıtlarına intikal 
etmemesidir. Bumun yanımda 'birtakım muha
sebe usulleriyle de vergi zıyaı yapanlar mev-
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cuıttur. Fakat bizim görüşümüze göre muha
sebe usulleriyle vergi zıyaı ve vergi kaçırılması 
kolay değildir. 'Bir sürü insanlarım işi. Fakat 
daha ziyade vergi zıyaı göreceksiniz, bildire
ceksiniz, onlar sizin işimize iştirak edecekler, 
sırlarınıza muttali olacaklar v.ıs. hu kolay değil. 
Fakat daha ziyade vergi zıyaı 'bâzı matrah ha
reketlerinin, bâzı /hizmet hareketlerinin 'geniş 
•ölçüde vergi dışında kalmalımdan ileri gel
mektedir. (Bunun çaresi nedir? Kanaatimize 
göre bunun çaresi vergi tatbikatının geniş öl
çüde, müessir şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu 
maksatla kontrol teşkilâtının ikiye ayrılması 
yani bir kısım kontrol .teşkilâtınım münhasıran 
vetlgi matrahları, hizmet hareketlerinin maddi 
'olarak kavranıp, mükelleflerin kayıtlarına ıgi-
rip 'girmediğini kontrolden ibarettir. Bizim 
görüşümüze göre !bu çok farklı hir eleman me
selesi değildir. Bu, muayyen tahsil kademelerin
den ıgeçmiş, 'muayyen staja tabi tutulmuş, mu
ayyen formasyona tabi tutulmuş insanların, 
elemanların yapabileceği şeylerdir. Meselâ hu 
maksatla sizlere ıbir müşahhas misal olarak arz 
etmek isterim k i ; defterdarlıktaki vergi kon
trol teşkilâtı .memurlarının başlamış 'bulunan 
tevsiatımım biran evvel ikmal edilmesi ve 'bun
lar vasıtasiyle ver'gi kontrolünüm matralh ve 
'hizmet Ihareketleri bakımından ikmali zaruri
dir. Ayrıca vergi teşkilâtlımızın da gerek sayı 
itibariyle, kadro itibariyle, gerek vasıf itiba
riyle genişletilmesi, ihtiyaca kâfi hale getiril
mesi lâzımdır. Kahul etmemiz lâzım ki, bugün 
Ankara gibi, İstanbul gibi, İzmir gibi 'birkaç 
büyük şehirlerimiz haricinde, diğer şehirleri
mizdeki vergi teşkilâtımız ıgerek sayı itibariyle 
ve .gerekse vasıf itibariyle ve aynı izam anda da 
en modern vergiler demek lolan Gelir Verigisi 

ve Gider Vergisi gibi 'birtakım iktisadi bilgi
leri, muhase'be bilgilerini, 'şahısların durum
larını takibedebilecek şekilde umumi bilgilere 
sahip eleman çok azdır. Bu vergiler, hu saha
da oldukça geniş 'bilgileri icahettiren, tatbikat 
istiyen vergilerdir. IBu kahîl vergilerin tatbi
katı ile meşgul olan memurlarımızın çoğu bu 
vasıflarla muttasıif değildir ve bu vasıfları ik-
tisabetmiş değillerdir. Memleketimizde Gelir 
Vergisi, modern ver'gi tatbikatı henüz yeni
dir. Mükelleflerimizin de 'bilgisizlikleri mev
cuttur. 
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Muhterem a r kadaşla rim, birçok arkadaşla

rı m iz temas etmişlerdir , bilirler ki, vengi ka
nunlarını anlamak, o kamu'nların ica'bııu yerine 
get i rmek bugün bir ilmi mahsus hal indedir . 
Değme arkadaşlar ım, tâbir imi mazur görünüz 
değme avukat la r , değme inalı müşavirler, değ
me hocalar Ibuigün veHgi beyannamelerini dol-
du ramamak tad ı r l a r . 'Bunları bildiğiniz halde 
mükelleflerin şu veya. bu şekilde 'hata etmiş ol
malar ı ha l inde ağır müeyyidelerle yüklenmek 
'biraz insana güç geliyor. Burnunla şunu demek 
istiyorum, ki. vergi ta tb ikat ımızın hedeflerinden 
bir tanesi de mükelleflerimizi öğretici istika
mette olmalıdır. Buigiin birçok mükellefler 
hak ika ten bilgisizlik yüzünden hem mükellefi
yet vazifesini yerine get i rememekte, hem de 
bunun neticesi olarak birçok müeyyidelerin tat
bikatıma mâruz ka lmaktad ı r . Muhterem Heye
tinizi fazla, yormamak için sözlerimi hulâsa 
etmek istiyorum. Memleketimizde başlamış bulu
nan. iyi yolda bulunan, vergi ıslahatı, vergi 
reformunun bütün bu arz ettiğim hudut ve 
şümulü ile ta tb ika t tarafı ile ele alınması, bir
an evvel tekemmül ett iri lmesi zaruridir . Ma
demki plânlı .yatırım devresine girmiş bulu
nuyoruz, bu vergi sisteminin Devlet ve mahalli 
idareler vergiciliği ile bir 'arada ele alınmaması 
hal inde (böyle her sene bütçe kanunlar ı ile. 
5 Yıllık Plânın ta tb ika t yıl larına ait program
lar münasebet iyi e ortaya birtakım zam ihtiyaç
lar ı hâsıl edecek milli gelir ile insicamlı, onun
la müterafik, onunla mütehar r ik vergi sisıte-
m im izi n m e ve ud o! maniası, gerek mükellefleri
mizi, gerek bizleri sıkışık zamanlarda tazyik 
edecektir, ' i s t ikrar , i s t ikrar diyoruz. 'Mükel
lef in de bir bakıma ne ile mükellef bulundu
ğu hususunda m ü s t a k a r bir durumu bilmesi 
lâzımdır. Bugün karma ekonomi içindeyiz. 
IFususi sektöre de ıgeniş ölçüde yat ı r ım vazife
leri düğmektedir , bir mânada. Ve bu mânada 
bir .mükellef zümresi ki, ben şu çapta bir is
tihsal teşebbüsüne girmiş bulunuyorum. Du
nun için de şu kada r yat ı r ım ihtiyacım var, bu 
kadar ın ı bu sene, şu kadarımı gelecek sene, o 
kadar ını da öbür sene yat ır ım yapmam gerek. 
de lecek seme talbi -olacağım vergi mükellefiyeti 
ana İmt lar ı i t ibariyle malûm değilse biz hu 
gibi teşebbüslere, nasıl ıgirişeccğiz'? ö y l e mi
saller vermek mümkündür ki, 'bütçe mülâhaza
sı ile vâki sık ışık! ük yüzünden vergi kanunla

rımız çok kere makablime tes.mil edilme zaru
retinde kalınmıştır , i l e r ek vergi hukuku ba
kımından, gerek arz ettiğim memleket kalkın
masına hususi sektörün bihakkin ve müs taka r 
ve plânlı bir vaziyette katı labilmesi için vergi 
tatbikat ımızın, vergi sistemimizin de ar t ık o tur 
muş olması, aleniyet hal ine gelmiş bulunması 
lâzım... Vergiciler, vergi hocaları der ler k i ; 
«•Kötü bir eski vergi, çok iyi h i r yeni vergi
den d allı a iyidir. Yani vergiye karş ı mukave
metin bir sebebi de ver'gi kanunlar ın ın müte
madiyen değişmiş olmasıdır. Yani a lakadar
ların bile takilbetmesinde müşkülât vardır. Bu 
itibarla- vergi kanunlar ının maddeleri müza
kere edildiği zaman ayrıca görüşeceğimiz hu
suslar mahfuz kalmak şart iyle bu temennileri
mizi t ekrar ederek Yüce Heyetinizi burada 
hürmet1 e selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Coşkumoğlu, buyurunuz. 

KÂMİL (H>*$KILYOtfTAJ (Uşak) — Muhte
rem a r k a d a ş l a r ; vengi reform kaımınl-arı müna
sebetiyle bâzı arkadaşlar ımızın vergi zammın
dan bahsetmiş olmaları üzerine söz almış ve 
yüksek' huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Umu
mi efkârda ay la rdan beri yapılan neşriyat ve 
bâzı beyanat sanki vergilerin ağır laşt ırdığı ha
vasını yaymaktad ı r . Halbuki vengi reform ta
sarıları birkaç, gün evvel yüksek ibuzurunuız-
dan geçen. Harç l a r TCanunu, DaıUga Resmi 
Kanunu gibi kanunlar la da gördük k i ; bunla; ' 
birer vergi zammı olmaktan ziyade vergi ada
letini sağlayıcı ve 'reform yapıcı mahiyet te ka
nunlard ı r . 

Şimdi yüksek huzurunuza gelmiş bulunaıı 
(îitler Yergisi 'Kanunu da bun la rdan h i r misal
dir. (îelir Yengisi Kanununda .görüşülmüş 
olan bâzı zamlar, yükselmeler haddizat ında, 
şalisi kanaat in le göre. bir vergi zammı olmak
tan ziyade diğer vergilerle ahenkli suret le , 
vergi adalet ini sağlayıcı hükümler mahiyetin
de bu lunmaktad ı r . Memleket realiteleri şudur 
ki a rkadaş lar , yeni Anayasa nizamından son
ra. plânlı bir ka lk ınma devresine .girmiş bulu
nuyoruz. Bu kalkınma plânının ta tbiki ve bu 
plânın sağlanması için malî kaynak la ra ihti
yaç bulunduğu da şüpheden varestedir . Bina
enaleyh, memleketin bu 'realitesini göz önüne 
alarak, memleketin 'kalkınması bakımından bu 
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reform kanunlarına ihtiyaç bulunduğunu da 
takdir etmek icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni bir iktisadi 
hattâ kültürel ve sosyal savaş içinde bulunu- -
yoruz. Bu savaşı başarmamız, birçok kanunlar
la birlikte vergi reformuna da bağlıdır. Bu [ 
memleket, İstiklâl Mücadelesini başarırken ver
gi olarak değil, yani kazancından değil, serve
tinin % 40 mı bu mücadeleyi başarmak için 
vermiş olan bir millettir. Bugün de İstiklâl Mü
cadelesi gibi bir iktisadi kalkınma mücadelesi 
içindeyiz. Binaenaleyh, bu mücadeleyi başarma
mız için böyle bir vergi reformuna, hattâ ge- . 
rekirse vergilerin biraz daha artırılmasına ih
tiyaç vardır. Benim şahsi kanaatim budur. Bu 
itibarla efkârı umumiyede vergi zammı yapılı
yor, vergiler artırılıyor! gibi bir hava yaratma
nın doğru olmadığı kanaatindeyim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 

saym senatörler, vergi reform kanunları ana 
hatları itibariyle istihsali artırıcı olmalı idi. 
Çünkü Devlet müstâhsil değildir. Bilhassa zi
rai vergilerin bu memleketin Hazinesine bol aka-
bilmesi için zirai istihsali artırıcı, vergi refor
munun gelmesi zarureti vardı. 

Her hangi bir çiftçi, 30 000 lira ile muaf tu
tulmuş, 25 000 liralık mahsul kaldırırsa; 35 000 
liranın üzerinden vergi vermek mecburiyeti hâ
sıl olacaktı. Halbuki 30 000 i muaf tutsa idik 
onun üzerinden kazanacağı on binden, yirmi 
binden, otuz binden, eğer vergi alacak olsa idik, 
bu artışla millî istihsali artırma yönüne gire
cektik. Halbuki bu muafiyet hudutlarında eğer 
istihsal yapanlar duracak olurlarsa, millî istih
salimiz tamamen bu memleketin kaderini felâ
kete götürecek duruma inebilir. Bu noktadan ma
liyecilerin «ille ver» düsturunu yıkmak lâzım
dır. 500 ağaç. zeytin 505 olduğu zaman, 505 üze
rinden (1 500 sesleri) ne ise 1 500, 1 600 oldu
ğu zaman i 600 üzerinden vergi alınacaktır. 
O zaman 1 500 ün hududuna gelecek duracak. 
lOğer 1 500 den fazla zeytin ağacı varsa yıka
caktır. Asması varsa yine yıkacaktır. Bunun me- \ 
suliyetini acaba Maliye Vekilinin omuzları ta- ' 
şıyabilecek mi? Taşıyamaz beyler. Neden taşıya- ; 
maz? Bu yine buraya gelecektir. Bu bir haki- j 
kattır, Ben doktorum, ziraatle uğraşmıyorum 
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ama, meslekim icabı; bugün Türkiye'nin ens-
tantif ziraat yapan bir bölgesinin çocuğuyum, 
herkesle doktor olmam hasabiyle irtibatını 
vardır, söyledikleri bütün sözler, bunlardır ve 
bunların büyük bir mânâsı vardır. O halde iki 
bin zeytinliği olan bir kimse beş yüzünü katle
derek, bunu 1 500 e indirecektir. Halbuki gaye 
o değildir. 1 500 ü muaf tuttuktan sonra 1 500 e 
katılacak olanlardan vergi alacak olursanız, bu 
bin beş yüz 3 000 e 3 500 e yükselmiş olabile-
cekdir. Bu yönden millî hâsılayı, millî ihtihsali 
darbelemiş oluyoruz. Şu noktaya hassaten temas 
etmek isterim ki, bu zihniyetten Maliye Vekâ
leti vazgeçsin ve istihsali artırıcı tedbirler al
sınlar. Bu sayede vergi de artar, bütçe de te
vazün bulur. 

Sonra çiftçi birçok şartlara bağlıdır. İklim 
şartlarına, bilhassa bağlıdır. Bâzı felâketler gelir, 
gider, bâzı haşereler gelir, gider. İki, üç sene 
mahsul alır fakat beş sene müddetle mahsul alın-
mıyabilir icabında. Enstansif ziraat; gübreleme, 
sulama ve ilaçlamaya henüz o seviyede girişilme-
miştir. Saniyen bir çiftçi 15 bin liraya ithal edi
len bir traktörü, 60 bin yahut da asgari 45 bin li
raya alır. Parça 100 liradır, 300 liraya alır Bu 
durumu ne Hükümet sorar, ne alâkalı olan bir 
kimse sorar ne de oranın valisi sorar, ne mebusu 
sorar. Niye sormaz, İm bir ihtiyaç İmlini almış
tır, ekimin günü geçmektedir öyle bir yerde sı
kışmıştır ki, naçar kalır, 100 liralık bir yedek 
parçayı gidip .1 000 - 1 500 liraya alıp takmak 
mecburiyetindedir. Eğer takmazsa mahsul zama
nında atılmadığı için bitmez. Bitmeyince de bu 
oynadığı kumarda mahvolur gider. Onun için 
plânın illâ şu kadar arazi var, şu kadar mahsul 
olur nazariyesiyle değil tabiatla karşı karşıya bu
lunan çiftçinin durumunu daima göz önünde 
bulundurarak, hesaplarımızı ona göre yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Çiftçimiz mahsulünü dolar olarak dışarıya 
satsın. Doları kendisine verelim. Öyle yapmıyo
ruz. Merkez Bankası muayyen kurdan alıyor, bir 
doları 9 küsur liradan alır. Halbuki Merkez Ban
kasında 13 lira civarında muamele görür. Arada 
zaten çiftçi malını verdiği zaman 425 - 500 ku
ruş gibi aşağı - yukarı açıktan bir para gidiyor. 
Bu nereye gidiyor? Bunun sualini verecek olan
lar da Maliye Vekâletidir. Ve inşallah beni de 
tatmin ederler. Bunu birkaç kişi ve sormuş olma-
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ma rağmen cevap veren olmadı. O halde çiftçi 
dolar olarak mahsulünü satar da dolar karşılığı 
olarak da âlet ve edevatını alırsa mesele yok. O 
zaman istihsal gücü artabilir. Ama bir oradan 
vur. Bir parçadan vur, bir ithalâttan vur ve va
sıtalı vergiler halinde gazdan ve mazottan çiftçi
ye yüklen. O zaman bu çiftçi yerde sürüklen
meye mahkûmdur. 

Bir noktaya daha temas edeceğim: Gerçi tica
ret erbabımızı elbette ki, her zaman korumak 
mecburiyetindeyiz. Ama bu arada müstahsilin 
hakkını da korumak mecbuiriyetindeyiz. Zi
raat Bankası umumi kredisinin yüzde 
60 mı, ticaret erbabına kredi olarak verir, % 35 -
40 mı da çiftçiye verir. Bugün İtalya'da yal
nız Ziraat Bankası gibi bankalar değil, birçok 
Devlete ait bankalar, hattâ hususi bankalar çift
çiye kredi sağlamaktadır. Ve bu şekilde entansif 
ziraat e yönelmek imkânını sağlamışlardır. Bizde 
ise 3 milyon liralık serveti olan, arazisi olan bir 
çiftçi 15 bin liradan fazla bir kredi alamaz. Sa
yın Maliye Vekili bu noktayı dinlemenizi sizden 
istirham ediyorum. Zatı âlinizden özür dilerim; 
100 bin lira sermayesi olan bir tüccar 150 - 200 
bin lira gider dışardan kredi sağlıyabilir. Bu 
sağlanan kredi batabilir. Bu alman para çalma-
bilir. O dükkân yanabilir, mahvolabilir, hileli if
lâsa gidilebilir. Ama bu tüccar bunu alabilir. 
Ama 3 milyon liralık arazi ve tarlası olan bir in
san 15 bin liradan daha ilerisi belki 30 bin lira
dan fazla kredi alamaz. Alamadığına göre bu 
tarlasını entansif olarak işletemez. İşletilemedi
ğine göre de felâkete duçar olur. Faizle borca 
girer. El altından verilen paralardır. Ve buna 
mahsul daha bitmeden girer, üç aylığını % 40 
tan, 50 ve 69 tan alan çiftçiler vardır. Ve küçük 
çiftçiler bilhassa bu faizler yüzünden mahvolup 
gitmektedirler. Aldığı paranın faizini dahi 
mahsulü ödiyemiyecek duruma düşmektedir
ler. O halde çiftçilerin kalkınmasını isti
yorsak, eğer bu Hazineye bol bol para akması
nı istiyorsak, evvelâ çiftçi kredilerini bu yönden 
sağlamak mecburiyetindeyiz. Ben şöyle düşünü
yorum: Asıl bu memleketi ayakta tutacak millî 
istihsalle ve bu istihsalin harice ihracı ile bu mem
leket kalkınacağına göre ve yalnız alış verişle de 
bir memleket kalkmmıyaeağma göre, o halde ev
velâ bu memleketin çocuklarının son emeğiyle 
meydana getirecekleri büyük istihsaller ancak bu 
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memleketi kurtaracaktır. Bu yönden bunların 
elinden neden tutulmaz, neden bu Türk köylüsü 
ile Türk çiftçisi yerde sürünmeye mahkûm bı
rakılır? Varlığı var. Ama banka kapısına gider, 
fakat bir tüccar gibi para alamaz. 50 bin lirası 
olan 100 bin lira alıyor. 300 bin lirası olan 200 
bin lira alıyor. Ama, 3 milyon liralık tarla ve 
arazisi olup da bu memleketin kaderine ekmek 
denen şeyi, pamuk denen şeyi getirecek olan ve 
bu sayede de memleket haricine ihraç etmek su
retiyle döviz sağlıyacak olan sektöre, maalesef 
% 1 bile para verilemez hale geliyor. Servet kar
şılığı, işte bu kanunlar durdukça bu memleket 
sürünmeye mahkûm olur arkadaşlarım. Ben bu 
hususu önceki Maliye Vekiline de, Ziraat ^Veki-
line de söyledim. Bu memleketin zirai istihsal 
kollarını diğer bankalar da, kârları nisbetinde 
% 5, % 3, ne ise bir kısmını çiftçiye kredi ola
rak vermelidirler. Bunlar uzun vadeli olarak ve
rilmelidir. Yalnız Ziraat Bankası değil diğer 
bankalar da, eğer bu millî bir kalkınma ise, plân 
dâhilinde bir kalkınmayı istiyorsak onları da va
zifeye davet etme zarureti hindeyiz. Aksi tak
dirde, yalnız Maliye de böyle sadecek almak ve 
vermemek ve memleketin istihsal gücünü zeytin
liği artırmak yönünden kösteklerse 1 500 ile kim
se zeytin dikmez. 

Şunu arz edeyim : Cenup Bölgesinde 8.5 mil
yon insan yaşar. Kilis ve civarı, Antalya'ya 
kadar. Bunun tek geçim kaynağı o zaman naren
ciye idi. Asma, üzüm ve zeytin üzerine mebni 
idi. Bu 8.5 milyon insanın kaderi zeytinle mey
dana gelmiştir. Ve bugün o gün oradaki eserle
ri Allah korusun bugün Antalya yıkılsa Öyle bir 
eserin harabesine raslıyamazsınız. Büyük sa
raylar orada yatmaktadır. Sırf zeytincilik yü
zünden 4 - 5 milyara yakın bu memlekette yabanî 
zeytin vardır. Ben avcı olarak dağ köylerinde 
bunu aşılattım. Bir zeytin beş sene sonra ancak 
meyva veriyor ve asgari on senede iki teneke 
mahsûl veriyor. Bu 4 - 5 milyon yabanî zeytini 
bir plân dâhilinde aşılıyarak, bir milyonunu aşı-
lasak beş sene sonra meyva vermeye başlıyacağına 
ve herbiri 10 ncu senede de .iki teneke mahsûl 
verse ve bir teneke zeytin de 20 kilo geldiğine gö
re, iki tenekesi 40 kilo eder. 1 milyon zeytin 
40 milyon kilo zeytin edecektir. Aşılandığı tak-. 
dirde ve 10 sene sonra. İki liradan satıldığını 
düşünün, 80 milyon eder, Bunun yarısını da 
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atalım 40 milyon, kalır. 10 senede bir kalemle 
büyük bir kalkınma hazinesi yalnız Akdeniz sa
hillerinde yatmaktadır. Bu benim başımdan geç
miştir. Burada Mehmet Ünaldı da var o da bu 
mevzuda salahiyetli sayılır, o da uğraşmıştır. Bu 
köylerde diğer mahsullerden vazgeçilmiş zeytin
cilik ön plâna gelmiştir. Bu köyler kendilerini 
kurtarmışlardır. O halde plânlamada dahi balı-
sedilmiyen bir tek kalem on senelik Kalkınma 
Plânı ile kalkınacağımız dâvanın da üstünde bu 
memleketin millî istihsaline ve millî varlığına bü
yük kudret katacak olan şeyi bir tarafa itmiştir. 
Neden? Arkadaşlar icabederse bu zeytinleri aşı
lamada Parlâmento dahi bir aylığına vazifelene
bilir, tatile girer ve o yerde aşı yapabilir. Evet 
bu oraları gezmekle mümkündür. • Bu dediğim 
arazilerde zeytinden başka üzüm de yetişebilir. I 
Fakat iki insanın kavuşturamıyacağı kadar bü
yüklükte yabanî halde bulunan milyonlarca, mil
yarlarca zeytin vardır. Bunlara el atılarak aşı
lamak lâzımdır, işte şimdi 1 500 ağaç deniyor. 
1 600 oldumu, bu 1500 ağaç 1 600 den itibaren 
vergi verecek vatandaş 1 500 ün üstüne bir 1 500 
daha ilâve ederse, kaybolmuş ne vardır? Bu 
1 500 ün varlığı bu memlekette kalacak, üzerine 
bir 1 500 daha ilâve edersek ve yalnız ondan ver
gi alırsak işte bu istihsal yatırımı olur arkadaş
lar. Bu sayede kalkınır memleket. Yoksa illâ 
ver, sen yerde sürün, ben bütçeyi denkleştirece
ğim diye bu memleketin kaderini buraya götüre
meyiz. Bu itibarla, çok rica edeceğim. Bu ka
nunun maddeleri üzerinde tadilât yapılması lâ
zımdır. Aarkadaşlarım haklı olarak değiştirge 
önergeleri vereceklerdir. Ve zaten bu kanun şu 
seçim zamanına raslamıştır. Bunun üzerinde 
günlerle düşünmek, tetkik etmek ve değiştirge 
önergeleri hazırlamak ve bu memleketin varlığı 
ile alâkalı olan bu kanunu ki, bu zam kanunudur 
başlı başına. Üstelik millî istihsali köstekleyici, I 
bir kanunduı*. Millî varlığımıza darbe indiren 
bir kanundur. Bunu böyle olup bitliye getire
nleyiz. En büyük üzüntüm budur. Böyle kısa 
anlara sığdırarak yürütmenin bir mânası yok- I 
tur. Benim sözlerim belki acıdır ama, içimin 
ıstırabını döküyorum. Ve ben bu hayatı yaşa- I 
di m, gördüm. Bir ağaç on senede iki - üç teneke j 
zeytin verir ki, bu da 40 - 50 kilo eder. Milyar
larca bir meblâğ bugün memleketin kalkınmasına I 
medar olur . I 

Hürmetlerimle. (Sağdan Alkışlar) 1 
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BAŞKAN — Sayın Türker. 
HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler, Türkiye'nin zira-
atinde ve hayvancılığında henüz bir gelişme yok
tur. Çok arzu ederim ki, vergi artırımı değil di
ye telâkki edilen ve fakat yeniden vergiler ihdas 
eden bu kanun neticesinde Tünkiye ziraati istih
salini artırabilsin. Biraz evvel konuşan arkada
şımızın dediği kadar zeytincilik hakkımla bilgim 
yok. Fakat şuna inanıyorum ki, Türkiye'nin zi
raati bugün verimli değildir. Meselâ kanunda 
bâzı noktalarda dönüm başına yüz lira gibi hâ
sıla hububat hâsılası ileri sürülmüş. Bu hayalî
dir, diyebileceğim. Sonra bilhassa hayvanlar üze
rinde konulan vergi, bugünkü hayvan mahsulle
rinin değerlendirilmesine göre, miktar itibariyle 

uygun görmemekteyim. Çünkü, geçenlerde ve 
bütçeler üzerinde konuştuğum zaman çeşitli ve
silelerle arz ettiğim gibi, Tünkiye'de henüz yal
nız zirai mücadele noksanlığından senelik zayiat 
miktarı üç milyar ikiyüz milyon lira iken, hay
van hastalıkları ile mücadele edilememesinden 
mütevellit zararın 3 milyar liranın üzerinde ol
duğunu kabul edersek bugün ziraatçilik ve hay
vancılık yapan köylünün ne kadar ağır bir zayi
atla karşı karşıya bulunduğunu görmek kabil 
olur. Böyle bir durumda hastalıklar bakımından 
çok iptidai bir haldeyiz. Islah bakımından çok 
geri bir durumdayız. Bütün dünyanın medeni 
memleketlerinde ilerlemek için, iktisaden kalkın
mak için, evvelâ ziraat ve hayvancılık ele alınıp 
onlar teşvik edilirken, bunlara verimsiz, kısır ge
çim yolları ariyan bu gibi vatandaşa ağırca de
necek kadar vergi yüklemek elbette ki, bugün için 
bizim ziraatimizi \e hayvancılığımızı kalkındır
mak değil, geriye götürecektir. Geçenlerde de 
arz etmiştim, kalkınmak için. toplum olarak köy
lümüzün elinden tutulması icaıbediyor. Bunu 
söylerken gelirden vergi alınmasın demek istemi
yorum, çünkü gelir başkadır. Fakat, bugünkü 
ölçülerle topraktan ve hayvancılıktan şu teklif 
edilip meclislerden geçerek önümüze gelen ka
nunda, bilhassa hayvancılık üzerine konulan ver
gi fazladır ve fayda yerine zarar sağlıyacaıktır. 
Bunu bilhassa açıklamak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 

CAVlT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, bende
niz görüşülmekte olan vergi reformları hakkında 
çok kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum. PTe-
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pinizin bildiği veçhile, yatırımlar her sahada ve 
mutlaka malî ve iktisadi istikrar arar. Bilhassa 
yabancı sermaye haklı olarak ucuz vergi ve malî 
istikrar mevzuunu dikkatle ve ehemmiyetle arı-
yacaktır. Bu yolda ve bu istikamette müessir ted
birler alıp iş hacmini çoğaltarak vergi miktarını 
artırmanın çok isabetli ve çok yerinde bir hare
ket olmasına rağmen tamamen aksi istikamette 
karar ve tatbiklerle gelmenin memlekete bu sa
hadaki yatırımlar bakımından fayda getireceği
ne inanmıyorum. Ayrıca, bu vergilerle 1 milyar 
lira kadar yatırım ödeneğinin özel sektörün elin
den alınacağı kanaatindeyim. Şöyle ki, bence bu 
vergilerle cebrî bir transfer suretiyle bir milyar 
lira kadar bir meblağ Özel sektörün elinden dev
let sektörüne aktarılacak ve bu niısbet içinde özel 
sektör çalışma imkânlarından ve yatırım yapma 
imkânlarından mahrum kılınacaktır. Bu sebep
le, bu istikamette getirilen bu tedbirlerin de, özel 
sektörün çalışmaları adına faydalı olabileceğini 
zannetmiyorum. Ayrıca, vergi miktarlarımızı ço-
ğaltmaktansa, istihsal gücümüzü artırabilecek 
müessir tertip ve tedbiri erin aranarak ve Dev
let masraflarını kısma yolunun biraz zor da olsa 
tatbikatı aranmak suretiyle bu istikamette mas
raflarımızı azaltarak, plânlı, gayretli ve dikkatli 
bir çalışma ile bu türlü bir netice istihsal etme
nin müspet ve faydası aşikârken bu yola gidil-
miyerek bu türlü bir tatbikatla gelmenin, müs
tahsilin satın alma gücünü bu nisbette azaltacağı 
meydandadır. 

Müstahsilin satınalma gücünün bu ölçü içe
risinde azaltılması hakikatte özel sektöre tama
men intikal edecek ve özel sektör bu ölçü içeri
sinde çalışmaktan ve memleketi, müspet ve mü
kemmel bir yolda giderken yapmayı düşündüğü 
yatırımlardan mahrum kılacaktır. Bu sebeple, 
bu tatbikatın memleketin iktisadi hayatında ge
rek ziraat, gerek hayvancılık, gerekse de sanayi 
sahalarında faydalı olabileceği mütalâasında de
ğilim. Bu sebeple getirilen bu hükümlerin ve ge
tirilen kanun tatbikatının memleketin lehine, 
hayrına neticeler vereceğine inanıyorum, inşal
lah neticeler aksi istikamette tecelli eder. Bu is
tikamette vereceğimiz değişikliklerin Sayın Cum
huriyet Senatosu tarafından dikkate alınmasını 
bilhassa arz ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN —• Başka söz ist iyen var mı?.. Hü
kümet adına buyurunuz Sayın Maliye Bakanı. 
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MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler, bu tasarı do-
layısiyle burada üzerinde durulan noktalar Yü
ce Senatoda o kadar çok telkrar edildi ki, ve 
ben de o kadar çok bunlar üzerinde durdum ki, 
tekrar huzurunuzu bu mevzularla işgal etmek
te bir fayda görmüyorum. Buna rağmen bu
rada ileri sürülen fikirler bana, birkaç cümley
le dahi olsa cevap vermemek mecburiyetini tah
mil etti. Bir nolktada. şu duygumu açıkça arz 
etmeme müsaade edin. Bu konuşmaları dinler
ken haMkaten düşünüyorum, yani bu memle
kette vergisiz bir idarenin zannediyorum tılsı
mı bulunmuş gibi arkadaşlarım tarafından, şu
na dokunmayınız çünkü ziraat inkişaf edemez. 
Vergi alırsanız ziraat inkişaf edemezmiş, ver
gi alırsanız sanayii inlkişaf edemezmiş, vergi 
alırsanız hususi teşebbüs inkişaf edemezmiş. 
Dünyanın neresinde devlet, varsa, orada vergi 
vardır. Ve bu vergilerin en çok alındığı yerler
de de bunlar inkişaf ediyorlar. Bu iş nasıi olu
yor pekâlâ? Şu halde, vergi bizatihi bu sana
yiin, ziraatin ve saireııin inlkişafma mâni olan 
bir unsur değildir. Binaenaleyh, böyle olunca, 
hu devlet idaresinde mesuliyeti yüklenmiş olan. 
insanların hakikaten kendilerini bu türlü dü
şüncelere saptırmaları ve kaydırmaları da pe'k 
yerinde görülmemek lâzımdır. Bir arkadaşım 
şunu söyledi; yabancı sermaye istikrar ister, 
şunu ister, bunu ister. Gelmez. Muhterem ar
kadaşlarım yabancı sermaye bugün bize gelmi
yorsa niçin gelmiyor biliyor musunuz? Vergi 
kaçakçılığı yüzünden gelmemektedir. Türkiye'
de o kadar vergi ziyaı vardır 'ki; biz ünliyemi-
yoruz. Gelen yabancı sermaye şüphesiz ki, re
kabet etmek imkânını bulamıyor. Bu sebeple 
de gelmiyor. Yani vergi disiplini müsaittir fa
kat, o sebeple gelmiyor. Bu memlekette iyi 
vergi alırsak, iyi vergi disiplinini temin eder
sek, emin olun yabancı sermaye buraya daha. 
büyük bir şevikle ve emniyetle gelmek imkânı
nı bulur. Hatta getirdiğimiz kanunların bir 
maddesi vardır; buradan tası tarağı toplayıp 
gitmek üzere olan çok mühim, dünyaca tanınmış 
bir firma da mevcuttur. Vergi ziyaı ile reka
bet edememiştir. Bu sebeple gitmek istiyor. 
gitmesin diye biz vergi nisbetini indiriyoruz. 
bu firma gitmesin diye. Çünkü, bütün dünyada 
şöhret yapmış bir firmadır. Ve gitmesi hakika
ten memleketimizin aleyhine olaeaiktır. Niçin 
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gidiyor Türkiye'den? Rekabet edemiyor, gay-
rimeşru bir rekabet suretiyle rakipleri ile re
kabet edemiyor ve vergi nizamı kendisini hima
ye etmiyor, gidiyor. Biz yeni getirdiğimiz ni
zamla bunları temin etmeye çalışıyoruz. 

Efendim, L 500 zeytin ağacından vergi al-
mıyalım. Kimden alalını ? Günde üç lira iki lira, 
alnının teri ile kazma sallıyan adamdan mı 
alalım? Vergi adaleti bu mudur? Adalet istiyor
sunuz bu memlekette. Bütün vergileri sadece 
işçiden, çalışan insanlardan alalım, büyük top-
ra,k sahibinden vergi almıyalım, alırsak batar 
sonra, büyük sermaye sahibinden vergi almıya
lım alırsak inkişaf edemez o da batar. Bu dü
şünce ile hakikaten bir milleti refaha ve saade
te götürmeye imkân olmadığım -muhterem ar
kadaşlarımız kabul ederler. 

Sayın senatörler; 
Tekrar üzerinde durmayı, hakikaten zama

nınızı alma, sayıyorum. Getirilen kanunlar re
form mu, zam mı? Bunun münakaşası çok oldu. 
Hattâ burada, hatırlarsınız, bütçe sırasında 
birer, birer madde, madde sayarak reform mu
dur, değil midir diye arkadaşlarımdan çotelo 
tutmalarını dahi rica etmiştim, o kadar. 

Muhterem arkadaşlar, biz reform kelimesine 
anlaşılan bir başka mâna veriyoruz. Reformun, 
dictionnaire'lı açarsanız lügat manâsı şudur: 
«Tslâh maksadiyle yapılan değişiklikler.» Bu 
değişiklik köklü de olabilir, köklü olmıyabiür 
de. Ama hepsi reformdur. Bir vergi sisteminden 
öteki vergi sistemine geçersiniz. Vaktiyle yap
tığımız gibi. Âşârı bıraktik arazi vergisi siste
mine geçtik. Temettü vergisini bıraktık kazanç 
vergisine gittik, bunlar reformd-ur. Ama bir 
vergi sistemi içerisinde vergi verimini artırmak, 
adalete daha çok yaklaşmak, vergi tatbikatını 
kolaylaştırmak istikametinde yapılan değişik
likler de reformdur. Bizi vergi adaletine yaklaş
tıracak, küçük dahi olsa her ameliyeyi ben 
reform sayarım ve dünyanın her tarafında da 
bu böyledir. Hele, arkadaşlardan hakikaten 
rica, ediyorum, şu getirdiğimiz ve bu anda üze
rinde konuştuğumuz Gelir Vergisi tasarısıdır. 
Bu Gelir Vergisi tasarısında hangi maddeye 
yüzde şu kadar zam yapılmıştır0 Lütfen göster
sinler de ben de bu kanuna zam kanunu diye
yim. 

Tarifelere mi zam yaptık? Neye zam yap
tık?... Nisbetleri mi artırdık?... 

Bu gelir vergisi Kanununda yapılan şudur 
arkadaşlarım: Zirai kazanç mükellefiyetini bi
raz daha geliştiriyoruz. Vergi vermesi mümkün 
olan, muktedir olan, 3 milyon çiftçiden, sade
ce 50 - 60 bin büyük çiftçiyi gelir vergisi mev
zuuna alıyoruz. Yani yıkıcı olan bu mudur? 
3 milyon çiftçi ailesinden 2 milyon 900 küsurunu 
vergi dışı bırakıyoruz, sadece 60 bin büyük çift
çiyi vergi içine alıyoruz. Ve bu bir memlekette 
ziraati yıkıyor her şeyi mahvediyor, haksızlık
tır deniyor. Hakikaten hayret etmek lâzımdır. 
Ne yapıyoruz şimdi? Vergi ziyamı önliyecek 
tedbirleri alıyoruz. İlân müessesesini getiriyo
ruz. Ortalama kâr haddi esasını koyuyoruz. Bun
ların hiçbirine zam yok. Ne nisbeti artırıyoruz, 
ne maıtrain artırıyoruz. Hiçbirisinde zaım yolk. 
Badece ve sadece hepinizin arzu ettiği ve bu 
memlekette vergi adaletine doğru bizi yaklaş
tırmaya hizmet edecek bir şey getiriyoruz. Ver
gi ziyamı azaitmıya, çalışıyoruz. Yani namuslu 
vatandaşlar, vergisini dürüst olarak veren va
tandaşlar bu memlekette eşit şartlar içinde piya
sada, iktisadi hayatta yaşama imkânı sağlıyoruz. 
Bunu kim istemez? Muhterem arkadaşlarım, ge
lir vergisinde getirdiğimiz bütün tadiller bu
na muzaftır ve bir tek dahi vergi zammı yok
tur. Geçen, sene yaptığımız tadilde, ki, şimdi 
tatbikatını görüyoruz, arkadaşlarım. Gelir ver
gisinde sadece. 15 vilâyetten aldığımız muvakkat 
rakamlar bize şunu vermiştir, kazam; beyanna
melerindeki matrahlarda, 1063 e nazaran 1964 
tc yüzde 40 a yakın fazla beyan vardır. Bir 
yılda yüzde 40 artıştır, vatandaşın beyan et
tiği kazam; kazancı c/r 40 artmamış, ama beyan 
% 40 artmıştır. Getirdiğimiz bu tedbirler vatan
daşımızı doğru beyana teşvik etmiştir. Tam 
meriyete girmediği halde. Ama ne oluyor? Ver
gi % 40 artmıyor da ne kadar artıyor tahak
kuk eden vergi? Sadece yüzde 10 - 12 - 15 artı
yor. Niçin? Çünkü, gecen seneki gelir vergisi 
tarifesini değiştirdik. Tarifeler de indirme yap
tık zam yapmadık. Asgari nisbeti düşürdük, âza
mi nisbeti düşürdük, tarife ıııüterakkiyetini 
yumşattık. Bu sayede ne oldu? Yeni tedbirler 
getirdik vergi nisbetine zam yapmadığımız hal
de vatandaş geçen yıla nazaran yüzde elliye ya
kın yani c/c 40 nisbetln.de fazla beyan yaptı. Bu 
reform değil de nedir arkadaşlarım? (Ne kadar 
iflâs var memlekette, onu da söylesene, sesle
ri) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, 

Göreceksiniz bu yeni getirdiğimiz tedbirler
de tek bir zam yoktur. Ama gelecek yıl bu mem
leket, bunun faydasını çokça görecek ve bu mem
leket hakikaten bu inkılâpçı Meclisi demokra
si tarihinde daima anacaktır, bu reformları ta
hakkuk ettirdiği için. 

Bir arkadaşımız gümrük resminden bahsetti 
ve hattâ 1929 senesine kadar gitti. 1929 sene
sinde yapılan hareketi takdirle anmak lâzım
dır. 1929 da no yapıldı biliyor musunuz? Daha 
evvel kapitilâsyonlarla doldurulmuş olan tari
fe Lozan'da elde ettiğimiz imkân sayesinde muh
tar tarife haline geldi. Yani biz serbestçe tarife 
yapmak imkânını bulduk ve memlekette sanayi
mizi, mamullerimizi mahsullerimizi himaye et
mek imkânının elde ettik ve bu memleketi im
paratorluk devrinden 300 sene geri bırakan bir 
âmili ortadan kaldırdık. İktisaden istikrarlı 
bir hayata kavuştuk. Bir tarife meydana ge
tiriyoruz;, arkadaşımız bunu bir nevi bizim bir 
gerileme sebebimiz olarak ifade ediyor. Bunu 
dinlerken insan hakikaten hayretler içinde ka
lıyor. Bu defa yine öyle bir gümrük tarifesi 
getiriyoruz. Kiminle mutabık olarak? Ticaret ve 
Sanayi Odalariyle hepsiyle mutabık kalmak 
suretiyle getiriyoruz. Bugün dikkat ederseniz 
tarifemiz eğer biz döviz tedbirlerini, dış ticare
ti tahdit tedbirlerini fcaldırsak ki, kaldırmaya 
ilerde mecburuz. Müşterek Pazara giriyoruz. 
Memlekette bir tek fabrikayı ayakta tutama
yız, bu gümrük tarif esiyle himaye payı mev
cut değildir, resim seviyesi % 13 e düşmüştür. 
En gelişmiş memleketlerde dahi bu nisbet % 
25 - 30 dur. Biz sadece % 13 nisbetinde resim 
alıyor 

alıyoruz. Terakki etmek istiyen, sanayiini ge
liştirmek istiyen memleketler bu imkân içerisin
de yaşıyabilirler mi? Bunu getiriyoruz ve sayın 
arkadaşlarımız hakikaten üzerine belki eğilme-
dikleri için bu kanunu dahi bir zam* kanunu 
şeklinde ele alıyorlar. Ticaret Odası zam kanu
nu demiyor, Sanayi Odası zam kanunu demiyor. 
Muhterem arkadaşlarımız, burada onlar adına 
zam kanunudur diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, üzerinde durulan 
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noktalar ve umumiyetle bu kanunlar memle
ket şartlarına uygun değildir. Neresi uygun 
değil? Mücerredolarak bir şey söylemek kolay. 
Bu Gelir Vergisi memleiket şartlarına uygun 
değilse neresi uygundeğildir? Memleket şart
larına uygun olan sistem nedir, lütfen bunu 
ortaya koyun, hep beraber biz de kabul ede
lim. Geçen sene, hâtırılıyorum, Gelir Vergisi 
zirai kazançlara uygulanamaz; çünkü memleket 
şartlarına uygun değil. Ne yapalım? Dönüm 
başından alalım, umumiyetle bu söyleniyordu. 
Şimdi zinhar dönüm başına alınacak vergi 
gayriâdildir, zira kazansa da alınacak, kazanma
sa da alınacak. Halbuki, biz dönüm başına ver
giyi getirdik ama, esas mükellefiyet olarak 
değil, bir asgari vergi olarak cüzi bir vergi 
olarak getirdik. Buna dahi arkadaşlarımız fer-
yadediyorlar. Ve bunu muvakkat bir zaman 
için getirdik. Gayesi de şudur; Gelir Vergisini 
hiç olmazsa bu kalbur üstünda bulunan bü
yük çiftçilere 'tatbik imkânını yaratmak ve ha
kikaten bundan dönmemek, gayriâdil bir başka 
vergi sistemine gitmemek için asgari bir şey 
getirdik. Buna da gayriâdil denilirse başkaca 
âdı'l bir şey bulmaya hakikaten imkân olmaz. 

Sayın îzmen arkadaşımıza teşdkkür ede
rim. Vukufla mevzular üzerine eğildi. Üzerinde 
durmuş olduğu 1 - 2 noktaya ilişeceğim. Vergi 
sistemi reforma tabi tutulurken malî sistemi
mizde de ve bilhassa masraf kanunlarında da 
reform yapılması lâzımdır, dedi. Bu fikirlere 
tamamen katılıyoruz. Esasen bu istikamette bir 
çalışmamız vardır. Bütçe müzakereleri sıra
sında da mevzuubahsedikli. Bütün vergi ka
nunlarımız, ile beraber malî kanunlarımız da 
ele alındı. Ana kanunlar olan Muhasebei Umu-
miya Kanunumuz Meclistedir. İhale Kanunu
muz Meclistedir. Sayıştay Kknunumuz Meclis
tedir. Yakında huzurunuza gelmiş olacaktır. 
^unun dışında da birçok masraf kanunları 
huzurunuza gelmiştir. Ve bunların hepsini kül-
lolarak mütalâa etmek lâzımdır. Hükümet de 
esasen o yoldadır ve sizi uzun zaman işgal 
edecek olan tasarılarımız hazırlanmış komis
yondadır ve yaknda Meclise sunulacalktr. 

Mahallî idareler vergilerinin de ele alın
masından bahsettiler. Doğrudur. Ve bunlar da 
ele alınmış bulunuyor. Biz vergi ısistemi-
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ınizi sadece ıslah ederken Devlet vergi siste
mini değil, topyekûn bütün vergi sistemle
rimizi ele aldık. Birinci merhalede geçen yıl 
kabul ettiğimiz kanunları getirdik; G-elir 
Vergisi, Vergi, Usulü, Kurumlar Vergisi, v. s. 
Bu defa huzurunuza ikinci tertip kanunlar 
getiriyoruz. Arkasından da bir kısmı komis
yonda olan" mahallî idareler kanunlarını geti
receğiz. Mahallî idareler vergi sistemini de 
Devlet vergileri gibi toptan ele aldık. Ufak 
resimleri, vatandaşı yoran vergileri kaldırı
yoruz; bunun yerine bizim vergicilikte masif 
randımanlı dediğimiz büyük randımanlı ve
rimli vergiler getiriyoruz. işte Bina ve Arazi 
Vergisini kaldırıp bunun yerine Emlâk Ver
gisini koyuyoruz. Bunun üzerinde Mahalli 
Id'aıreler Vergisinde bir başka ş'ey daha yapı
yoruz. Malî Tevzin Kanunu getiriyoruz, ingil
tere'de uzun zaman uygulanmasından mülhem 
olarak bunu getirdik. Malî Tevzin Kanunu ile 
mahallî idarelerin, belediyelerimizin ve özel 
idarelerimizin muhtelif kanunlarla kendilerine 
verilen hisse verme yükünü bertaraf edip or
tadan akldırıyoruz. Buna (mukabil bâzı vergi
leri tamamen kendilerine bırakıyoruz. Devle
tin aldığı büyük vergilerden, Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisi, Damga Resmî ve saire gibi 
vergilerden de her sene bütçe ile yine Büyük 
Meclisçe tesbit edilecelk olan yüzde 4 - 6 ara
sında bir nisbette mahallî idarelere hisse veri
yoruz. Bu şekilde, mahallî idarelerde bu reform 
tahakkuk ettiği takdirde bugünkü varidatla
rının birkaç misli gelir elde edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu tesbit etmek 
lâzımdır. Vergisiz, kaynaksız hiçbir hizmet 
olmaz. Şehirlerimizin inkişaf etmesini suya, 
elektriğe ve saireye kavuşmasını istiyorsak 
ki, ımuhakbak istiyoruz behemehal bunların 
karşılığına bulmak lâzımdır. Bunların karşılı
ğını hiç şüphesiz sıraya koymak lâzmgeMrse, 
evvelâ vergi gelir. Ben istanbul'da bir adres 
iararken bâzı arka sokaklarda dolaştım. Ve 300 
yıl önceden kalma arnavut kaldırımları üze
rinde dolaşırken düşündüm. Bunlar nasıl as
falt olur? ileride bunları söküp nasıl asfalt 
yapacağız? O sokağın içerisindeki bina sahibi 
eğer bir metrekare aslfaltı yapacak kadar vergi 
vermezse ve masrafa iştirak etmezse ilelebet 
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olm'az. Arkadaşlarım gideceksiniz falan yer
deki çiftçiden vergi alacaksınız, oraya vere
ceksin, şehri imar edeceksiniz. Bu gayriâdil 
olur, günah olur. Devlet bütçesinden verip 
orayı asfalt yaptıracaksınız. Bu yazıktır. Kim 
istifade edecekse evvelâ ondan alacaksınız. 
Başka yol yoktur. 

Belediyelerimizin hepsi, üç milyon lira tah
sisat buyurdunuz. Hepsi bugün Maliye Bakan
lığı kapışandadır Üç milyon tahsisattan herkes 
hisse istiyor. Hepsi âciz, bitkin vaziyettedir, 
memurlarının m'aaşmı dahi veremdyecek du
rumdadır. Peki bunlar nasıl fcalkmacaktır? 
Şüphesiz bunların hepsi vergi reformu ile kal
kınacaktır. Vergi alınması ile kalkınacaktır. 
Eğer başka bir usul biliyorsanız, bilmiyo
rum, buyurun. O vakit Devlet idaresi hakika
ten kolay olur, bir başka usul kaşfedilirse. 

Yine 'Sayın Mehmet Izmen arkadaşım, 
tatbikatı sağlayıcı idari ıslahat üzerinde dur
dular ki, maliye olarak bilhassa vergi daireleri 
üzerinde çalışıyoruz. Yabancı mütehassıs ge-
ttirttik. Amerikalı bir mütehassıs getirttik, 
aynı zamanda onların teknik yardımından fay
dalanmak imkânını verecektir bize. Bir taraf
tan da hesap uzmanlarının sayısını çoğalttık, 
vergi kontrol (teşkilâtını kuvvetlendiriyoruz ve 
vergi dairelerine de yeni bir şekil verilecektir. 
Küçük vergi daireleri yerine vilâyetlerde ih
tisasa dayanan büyük vergi daireleri (tipini 
tercih edeceğiz. Yakında bunun kanununu da 
huzurunuza getireceğiz. 

Muhterem Sakıp Önal arkadaşımız birkaç 
nokta üzerinde durdular. Vergiler ziraati teş
vik edici olması lâzımdır, dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın hiçbir ye
rinde bu getirdiğimiz vergi kadar ziraati teşvik 
eden vergi bulunmaz. Nasıl bir vergidir? Meni
lerimizde üç milyon çiftçi ailesi vardır. Biz sa
dece 60 bininden vergi alıyoruz. Ne yapıyo
ruz? 1 500 ağacı olan çiftçilerimizden vergi al
mıyoruz. Bu usul teşvik etmez de ne eder? 
Başka memleketler böyle mi yapıyorlar acaba? 

Sayın arkadaşımız, çiftçilerin kredilerinin 
artırılmasından bahsettiler. Kredi nasıl artar, 
arkadaşlar? Kredi artırılması bir tarihte ya
pıldı. Para basarak dağıtabilirsiniz. Ama kre
di öyle artmaz. Ertesi yıl paranın değeri ne hale 
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düşer bilirsiniz. Kredi kaynak ister. Kredi için 
kaynak nasıl bulunur? Ticaret bankalarında 
bu kolay, mevduatı artırmak isteriz ama asıl 
mesele tarım kredisidir. Tarım kredisi başka 
yerlerden beslenmek ister. Uzun vadeli, sabit 
formüllerle beslenmek ister, vergilerle beslen
mek ister. Eğer biz Ziraat Bankasına her yıl 
bütçeden 200 - 300 milyon lira para vermek im
kânını bulabilirsek kredi artar veremediğimiz 
için artmıyor, vergiyi de onun için alıyoruz 
arkadaşlar. Krediyi artırmak iein alıyoruz. 
Yatırımları artırmak iein alıyoruz. Vergiyi ni
çin alıyoruz? Şu halde gayemiz bir. Fakat kre
di artırılsın deniyor, ne ile artırayım krediyi? 
Arkadaşımız bize para versin ben de artırayım. 
Kredi artmak için kaynak ister, tşte yaratmak 
istediğimiz bu. İşte bir kaynak getirmek istiyo
ruz. Bu kaynağı bize verirseniz krediye de ve
receğiz, yatırımlara da vereceğiz. Ve bütün 
bunlar memleketin kalkınmasına hizmet edecek
lerdir. Sadece krediyi artırmak temennisi ha
vada kalan bir temennidir, netice vermez, kay
nak vermedikten sonra ne yaparsanız yapınız. 

Söylerler arkadaşlarım, mektep yapmalı, 
şunu yapmalı, vergiye gelince almamalı, dokun-
mamalı. Nasıl yapalım? 

Sayın arkadaşım, bir noktaya daha işaret et
li. İhracat dolarını çiftçiye vermeli, dedi. Bu 
ayrı bir sistemdir. Bu, şüphesiz üzerinde uzun 
münakaşa edilebilecek önemli bir mevzudur. Sa
dece bu hususta bir yanlış anlayış var, onu tas
hih etmek isterim. Doları çiftçiden dokuz lira
dan alıyor, onüçbueuk liradan satıyorsunuz. 
Onücbucuk liradan dolar satmıyoruz biz. Dokuz 
liradan alıp 904 e satıyoruz. Dört kuruş fark
la satıyoruz. Aradaki aldığımız fark İhracat 
Vergisidir. Bu Devlet bütçesine vergi olarak 
verilir. 

Sayın Hasan Ali Türker arkadaşımız da bir -
iki nokta üzerinde durdular. Hayvanlar üze
rinden vergi. Hayvanlar üzerinden vergi yok
tur. Hayvan Vergisi getirmedik. Sadece 200 
den fazla küçük baş veya 40 dan fazla büyük 
baş hayvanı olanı, Gelir Vergisi ödemeye muk
tedir bir çiftçi olarak ele alıyoruz. Bunlar
dan vergi alıyoruz. Bunlardan neden vergi is
tiyoruz? Hayvancılıktan elde ettiği kazancın
dan vergi istiyoruz. Biz arz ettiğim gibi ver
giden muaf olan çiftçi ile vergiye tabi olan kim-
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seleri, Amerika veya, başka memleketlerde ol
duğu gibi muayyen bir kazanç kıstası üzerinden 
değil, maddi birtakım karinelere dayanarak 
tefrik ediyoruz. Memleketimizin şartları bunu 
gerektiriyor. Amerika'da 2 bin dolardan fazla 
kazancı olan vergiye tabidir. Her hangi bir 
çiftçi veya her hangi bir meslek sahibi, kendi 
kendini tetkik eder, vaziyetini tetkik eder ka
zancı iki bin dolardan fazla ise kendisini Gelir 
Vergisi mükellefi addeder ve beyannamesini ve
rir. 2 bin dolardan aşağı kazancı olan vergi 
vermez. Ama oradaki sistem müsaittir, orada 
saklıyamaz. Çünkü orada muameleler herkesin 
defteri var, muhasebesi var, alış - veriş faturalı 
vesikalıdır. Binaenaleyh saklıyamaz; saklarsa 
yakalanır. Böyle bir ölçü şüphesiz en iyi ölçü
dür. Herkese seyyanen tatbik edilir. Fakat biz
de, kabili tatbik değildir. Çünkü böyle bir öl
çü koysak bununla hiçbir mükellefi teşvik et
menin imkanı yoktur. Bu itibarladır ki, biraz 
geri, iptidai başka usullere gidiyoruz. Belki 
bâzı ahvalde tamamen âdil de değillerdir. Ba-
zan arazi ölçüsünü esas alıyoruz, satış ölçüsünü 
esas alıyoruz, ticarette dükkân kirasını esas 
alıyoruz ve diğer karinelere gidiyoruz ve bu 
karinelerle mükellefi tesbit etmeye çalışıyoruz, 
esas mesele budur. Hayvan sayısı da buradan 
çıkıyor, yoksa hayvandan vergi almıyoruz. Ar
kadaşlar, bunu tasrihen söylüyorum sizlere. 
Çünkü bu konuşmalar dışarıya hayvandan ver
gi alıyorlar şeklinde inikas odiyor. Belki de bu 
sebeple söyleniyor, benim de hiçolmazsa muka
bil düşüncem efkârı umumiyeye intikal eder 
diye tasrihen söylüyorum. 

Sayın arkadaşlarımın üzerinde durdukları 
noktaların belli başlı olanlarına işaret ettim. 
Diğerleri maddelere taallûk etmektedir. Madde
ler üzerinde sırası geldikçe ayrıca izah ederim. 

BAŞKAN — Siz Sayın düzey, söz mü isti
yorsunuz? Sayın Ünaldı'da söz istiyorlar. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Şimdi siz sualinizi sorun Sa

yın Âdemoğlu. 
MEHMET NITRt ADEMOĞLU (Adana) — 

Sayın Bakan dediler ki, çiftçi kredilerinin artı
rılması için Ziraat Bankası imkânlarım çoğal
tılması lâzımdır. Şimdi ben soruyorum Sayın 
Bakandan, bu vergi kanunları çıktıktan sonra, 
Ziraat Bankası imkânları ve çiftçi kredileri ar
tacak mıdır? 
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MALİYE BAKANI FERlD MELEN (De- I 

vamla) — Bu Vergi kanunları bütçenin kay
naklarını artıracaktır. Bütçe emrinizdedir. 
Bütçe kaynakları artınca Ziraat Bankasına tali- I 
sis edilen tahsisat da şüphesiz buna muvazi ola
rak artma imkânına sahibolacaktır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çağa. | 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — I 

Efendim geçen seneki Zirai Vergi, mükellefe 
yetmediği uzun uzun münakaşa edildi. Ona rağ
men Sayın Bakan geçen seneki kanunda bunun 
kâfi olmadığını söylediler ve aynen kabul edil
di. Bu sene de bu tevzi edildi. Acaba gelecek 
sene de bu tevzi yapılacak mı, ve ne kadardır? 
Sayın Bakandan bunu öğrenmek istiyorum. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Belki. Vergi kanunlarını tekemmül j 
ettirme esastır. Eğer işlemesinde bir sakatlık 
görülürse, noksan görülürse, hedefine varma 
hususunda yetersiz görülürse, tadil teklifi ge
tirmek her Hükümetin vazifesidir. 

"~* ESAT ÇAÖA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bir sual daha müsaade buyurun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yeni bir sual mi, buyurun Sa
yın Çağa? 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim o halde Muhterem Bakan Maliye Ve
kâleti mevzuatının yetersizliğini kabul etmiş 
oluyorlar. Çünkü bir Hükümetin uzaklığa gö
re hiç olmazsa bir sene sonrayı görebilmesi lâ
zımdır. 

"*" MALIYK BAKANI FERÎD MELUN (De
vamla) — Hükümet vazifesini yapmıştır, Hü
kümetin geçen sene getirdiği tâdillerin müdafa
asına sayın arkadaşlarımızda yardım etseler ve 
aynen çıkarsalardı bu.defa getirmek ihtiyacını 
duymazdık. Hükümet vazifesini yapmıştır, va
zifesini yapmıyaıılar başkalarıdır. 

BAŞKAN — Sayın Önal. 

İHSAN ÖNAL (Adana) — Sayın Bakan zi
rai vergiden bahsederken, bundan daha mükem
mel vergi olmaz, dediler. Hangi memleketlerin 
vergi sistemini tetkik etmişler ve bizimkini han
gileri ile mukayese etmişler ki, böyle söyleyebili
yorlar? Bu hususta söylediklerini ben benimse
miyorum. Memleketin kaderini değiştirmek is-
t iyen, gelirine bir şeyler katmak istiyen müs
tahsilin, istihsalini bu sistem önleyicidir. İza
hının tekrarını istiyorum. 
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MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarını, Dünyanın 
her memleketinde gayet geniş bir şekilde zirai 
sektörden vergi alınır. Ziraatten vergi almıyan 
memleketler arasında birinci olmasak bile ikinci, 
nihayet üçüncü sayılırız^ Hiç de çok vergi almı
yoruz ziraatten. Binaenaleyh, bu bakımdan key
fiyet iyidir. Başka memleketlerle mukayese eder
sek arkadaşımız pek iddialarında kârlı ve haklı 
çıkmazlar. Bir kösteklemekten bahsediliyor. Ben 
a.nlıyamıyorum. Bir vergi kanunu ne zaman 
köstekleyici olur bilir misiniz? Kazancının hep
sini vergiye verirse, elinde bir şey kalmazsa, o 
zaman köstekleyici olur. Veya, büyük- müşkülât 
doğurur, adam illallah der, o işi bırakır o za
man kösteklemekten bahsedilir. Bunlar vahi
midir, mevcut mu, böyle bir hâdise olmuş mudur? 
Kazancının hepsini alıyor muyuz çiftçinin? Arz 
rttiğim gibi, 20 milyar zirai kazançdan geçen se
ne sadece 30 milyon aldık. Bu sene belki 100 mil
yona çıkarmak istiyoruz. Sadece bu kadar, yani 
aldığımız şey devede kulak bir şey. Bunun nere
si köstekleyici olabilir? Arkadaşımız bir şey
den bahsettiler. Bakın ben söyliyeyim, bu mu 
köstekleyici yoksa onun düşüncesinin tatbikatı 
mı köstekleyicidir? Üç milyon arazi var, 15 bin 
kredi alamıyor, dedi. Üç milyonluk arazisine 
15 bin kredi alamıyorsa, o işletme bu memlekete 
faydalı değildir, demek ki, işliyemiyor. Bu tak
dirde bu üç milyonluk" araziyi müsaade etsinler, 
bu memlekette topraksız insanlar işlesin ve bu 
memleketin ekonomisine onlar da faydalı olsun
lar, hemde kazanç sağlasınlar. Yoksa orada üç mil
yon arazisini yatırmak, boş tutmak doğru değil
dir. Ne yapar bu üç milyon arazisi olan kimse 
kredi alamıyorsa? Bu üç milyonluk arazisinin bir 
milyonunu satar sermaye yapar, işletir. Eğer 
bunu yapmıyorsa faydalı değildir, işte köstekle
yici olan budur arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Okyayuz. su
alinizi sorunuz. 

CAVİD TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 
Sayın Bakandan şiınu öğrenmek istiyorum: 
«Memleketimize gelen yabancı sermaye iktisadi 
ve malî istikrar arar» şeklindeki izahımı, «yaban
cı sermaye memlekette vergi ziyamdan dolayı 
kaçmamaktadır. Çünkü rekabet yapılmıyor» di
ye cevaplandırdılar. Bu husus Maliye Bakanlığı
nın imkansızlıklarına rağmen memleketteki vergi 
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kaçakçılığının takyid edilemez şeldindeki açık 
bir itirafı olduğuna göre, Maliye teşkilâtının va
zifesini isabetle yapmadığının delil ve ifadesi de
ğil midir? 

ikincisi; Sayın Bakan «vergiler tekâmüle tâ
bidir, icabedersc gelecek yıllarda da yeni deği
şiklikler getirilecektir; bu zaruri» diye beyanda 
bulundular. Biraz evvel arkadaşımız dediği gibi, 
tetkik ve hesaplarını gerekli şekilde kıymetlendi
ren! ediklerinden bu türlü neticeler doğmuş olabi
lir. Bu da, memleketin malî istikrarını bozucu 
neticeler verir. Bilhassa yabancı sermayede bu 
türlü korku olursa, yabancı sermaye rahatça ve 
memlektimizin istediği istikamette korkusuzca 
yatırım yapıp çalışabilir .mi? 

MALÎYE BAKANI FERlD MELEN (De
vamla) — istikrarı bozan hâdise, reform değildir 
arkadaşlar, ıslahat da değildir. Bir sistemi tekâ
mül ettirmek, geliştirmek, bunlar istikrarı bozmaz 
bilâkis gittikçe istikrara götürür, kuvvetlendi
rir. Binaenaleyh, bu istikamette yapılacak ta
diller, bu mânada yabancı sermayeyi teşvik et
mesi lâzımdır ve teşvik eder. istikrarsızlık şu 
mânada, şu vergi tarh ediliyor. Yarın bu vergi kal
dırılıyor, başka bir vergi getiriliyor. Yok böyle bir 
şey arkadaşlar. Bilâkis biz bu mevcut sistemi te
kemmül ettiriyoruz, ıslâh ettiriyoruz, iki yıldır 
yapmakta olduğumuz şey budur. Vergi zayiatını 
önlemek, vergi adaletine yaklaşmak istiyoruz. Bu 
istikamette yapılacak her tadilât vatandaşı ür
kütmez teşvik eder. Bizim kanaatimiz bu yol
dadır. 

Maliye teşklâtına gelince; Maliye teşkilâtı, 
Devlet teşkilâtı içerisinde kendisine düşen vazife
leri yapmakta olan bir teşkilâttır. Ve iftiharla 
kayıt edeyim ki, büyük imkânsızlıklar içerisinde, 
kendisinden hattâ beklenmiyen nisbette netice 
almaktadır. Bunu huzurunuzda kayıt etmek is
terim. Ve bütün Maliye teşkilâtına da bu arada 
minnetlerimi arz etmek isterim. Ne türlü imkân
sızlıklar içerisinde maddi, mânevi çalıştıklarını 
vergi dairelerine, maliye dairelerine gittiğiniz za
man yakînen görürsünüz ve o teşkilât Devletin 
başka teşkilâtları ile mukayese edildiği zaman 
belki onlardan üç misli semere vermektedir. Bu
nu da iftiharla kayıt etmek isterim. 

Maliye teşkilâtı memlekette vergi ziyamı ön
leyemiyorsa, bu, teşkilâtın kusurundan değil; eli
ne verdiğiniz silâhların kusurundandır. Silâh | 
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verilmez, vasıta verilmez, salâhiyet verilmez, yet
ki verilmez.. Hırsızı kovala dersiniz. Bunun böy
le önlenmesi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Maliye Ba

kanı «üç milyon dönüm araziye sahibolan, arazi
sinin bir milyonluk kısmını satsın, kendisine ser
maye yapsın ve böylece kalan kısmı işletsin» de
diler. Bugün Maliye Bakanlığı olarak en aşağı 
60 milyarlık Devlet sektörü vardır. Şu birkaç 
ay önce 50 ile 500 milyon liralık zararı olmuştur. 
Şu halde bu zararlı çalışma sistemi niçin tasviye 
edilmiyor? Niçin hususi sektöre devir edilmiyor-
Niç.in bunların sahipleri el değiştirmiyor? Bunu 
izah etsinler. Bunları izah edemiyen bir kimse 
bu mevkie oturamaz. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
Hükümetimiz bu istikamette çalışmaktadır. Bu 
teşkilât ve bu müesseseleri yıllarca bu sekile ge
tirenler utansınlar. Hükümetimiz bataktan kur
tarmaya çalışmaktadır ve vazifesini de yapmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertuğ. 
CELAL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim Sa

yın Bakan diyorlar ki; bir memleketin iktisadi 
açığını kredi ile kapatmaktan başka bir yol 
yoktur. Varsa lütfetsinler deniyor. Bendeniz 
şimdi sualime geliyorum; vergi tahsilatımız tam 
ve mükemmel bir yeterlikte midir, değil mi
dir? 

Bildiğimize göre bir Amerikalı mütehassıs bu 
hususta, uzun bir rapor hazırladı. Bu raporu 
okudum. Bizim vergi tahsilat sistemimizin son 
derece aksak olduğundan bahsediyor. Bu mem
leketimizde de bir gerçektir. Yani.tahakkuk eden 
vergileri dahi almaktan âciz bir vergi tahsilat 
sistemine sahip bulunduğumuz bir gerçektir. 
Onun için ilk önce yapılması lâzımgelen husus 
bu vergi tahsilat sisteminde esaslı bir reorgani-
zasyon şarttır. 

ikincisi; Devlet giderlerinde tam tasarruf ol
duğuna kaani değilim... 

BAŞKAN —• Sayın Ertuğ sual soracaksınız. 
Bu müessese cevap müessesesi değildir. Lütfen 
sadece sual mahiyetinde olsun. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sayın Baş
kan lütfen zahâliniz müdahale etmeyin de sözü
mü tamamlıyayım. Devlet giderlerinde tam tasar
ruf edildiğine kaani midirler? Sözümü bitirme
den böyle bir sual de sormak istedim. Cevaplan
dırılmasını istiyorum. 
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MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De

vamla) — Geçen yıldan bu yana vergi tahsilatı
mızda yüzde 18 nisbetinide bir artış olmuştur. 
- Bir yıl zarfında yüzde 18 nisbetindc bir artış 
olmuştur. - Arkadaşlarımız bunun üzerine eğilir-
lerse, bunun nasıl bir çalışma sonunda elde edi
lebileceğini insaf ile ve takdir ile mütalâa eder
ler. Maliye teşkilâtımızın ıslaha muhtacolmadı-
ğını iddia etmem. Vazifesini hakikaten hepimi
zin arzu ettiğimiz gibi tamamı tamamına yapa
cak halde bulunduğunu da iddia etmiyorum. El
bette ki, orada da büyük bir çalışmaya ihtiyaç 
vardır. Nitekim yapıyoruz. Bir müddet önce ka
bul buyurduğunuz bir kanunla, bâzı kadrolar ih
das ettik. Biraz evvel işaret ettiğim teşkilâta ye
ni bir şekil vermeye çalışıyoruz. Teşkilâtın mües-
siriyetini artırmaya çalışıyoruz. Teşkilâtı her ba
kımdan, maddeten ve manen takviye etmeye ça
lışıyoruz. Bunlar muhakkak ki ihtiyaçlarımızın 
mahsulüdür. Binaenaleyh dünyanın her yerinde 
de maliye, vazifesini yüzde 500 yapamıyor. Böy
le bir iddia yoktur. Noksanları olacaktır. Ama 
biz tekâmül ve geliştirme istikametindeyiz. De
min de Söylediğim gibi, bu imkânlar içinde yapı
lacak olandan âzamisi yapılıyor. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ulu'soy. 

REFİK ULUSOY (Manisa) — Efendim bir 
arkadaşımız diyorlar ki, ziraat erbabı başka ti
caretle uğraşıyor. Muhasibini çağırdım diyor. Bir 
senede tek bir beyanname verir deniyor. Şimdi 
'bütün vatandaşlar asgari geçim haddi için ayrıl
mış olan paradan şikâyetçi. Vergi kaçakçılığı da 
buradan doğuyor. Buna karşılık Maliye Vekâleti 
asgari geçim haddini yükseltecek mi, yükseltmi-
yecek mi? 'Bunu öğrenmek istiyor um. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Asgari geçim haddini şu mânada an
lamamak lâzımdır. Herkes ihtiyacı nisbetinde 
para sarf eder, geri kalanın üzerinden vergi ve
rir. Dünyanın hiçbir yerinde, asgari geçim had
di bu mânada anlaşılmaz. Bilâkis verginin bir 
kısmı vatandaşın istihlâkinden alınır. Yatırıma 
ve tasarrufa ayrılacak paradan değil. Aslında ya
tırıma ve tasarrufa ayrılabilecek para, bir mik
tar vergiden muaf olmalıdır. Çünkü, o nasıl ol
sa memleket ekonomisine verilecektir. Şu halde 
nedir? İstihlâkini bir miktar kısmak daraltmak 
lâzımdır. Dört elbise yerine üç giyecektir; beş 
kravat yerine iki kravat kullanacaktır ye bir kıs- | 
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mini Devlete verecektir. Binaenaleyh, bu tarif 
edilen mânada alırsanız, o vakit vergi ortada 
kalmaz; herkes sarf ettiği kadar edecek, geri ka
lanından vergi verecektir. Böyle bir vergi dün-
yanın hiçbir yerinde yoktur ve bu mânada da 
değildir. Bizde, asgari geçim haddi; evet azdır, 
mahduttur. Yalnız hemen arz edeyim ki, maale
sef bizim vergi sistemimiz bu anda ancak buna 
müsaittir. Biz işte ona gayret ediyoruz bu bün
yeyi değiştirmeye gayret ediyoruz. Ama ne ya
palım ki, arkadaşlarımızın bâzısı bize yardım et
miyorlar. Mahrütun kaidesini az kazançlı sınıf 
teşkil eder. Yani büyük vergi verenler kimlerdir 
biliyor musunuz? Memur, işçi v. s. gibi az ka
zançlı olanlardır. Asgari geçim haddini bugün
kü durumunun bir misline yükseltirseniz, iki 
milyarlık Gelir Vergisi bir milyara düşer. Bir 
milyarlık fedakârlık mukabilinde sadece bir mis
li yükseltmemiz bize bu neticeyi verir. Binaen
aleyh Gelir Vergisini tekemmül ettirmedikçe, yay-
madıkça, vergi dışında kalan kütleleri bu vergi 
mevzuuna almadıkça bu ameliyeyi maalesef ya
pamıyoruz. Bunu da imkânsızlık sebebi ile yapa
mıyoruz, yoksa biz de bunun yeterli olmadığına 
kaaniiz. 

BAŞKAN •— Buyurun. Yeniden söz alanlar, 
sırası ile; Sayın Tunçkanat, Sarıgöllü, Ünaldı, 
Sayın Güzey bulunmaktadırlar. Sırası ile söz 
vereceğim. Buyurun Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tafbiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım; geçen sene yine 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu ve 202 sayılı Vergi 
Usul Kanununun tadili münasehetiyle görüşleri
mizi bildirmiştik. 

Hükümetin böyle sık sık Senatonun, Parlâ
mentonun karşısına vergi kanunları ile gelmesi, 
memleket efkârında çok yıpratıcı ve zararlı te
sirler yapmaktadır. Bu hususa .bilhassa Hüküme
tin dikkatini celbederim. Bundan sonraki sene
lerde de eğer bu şekilde gelecekse, yine piyasa
da istikrarsi'Zİıik ve vergi mükellefleri arasında bir 
istikrarsızlık ve huzursuzluk devam edecek 
demektir. Bilhassa Sayın Maliye Bakanından 
istirhamımız; memleketteki bu iç finansman kay
naklarını çoğaltmak bakımından Maliye Bakan
lığı teşkilâtını hem genişletmesini, hem de men
suplarını maddi olarak tatmin etmeyi birinci 
plânda ele almalarını, aynı zamanda Usul Kanu
nunun kendisine, maliyecilere gerekli silâhı ve-
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recek şekilde tadil edilmesini bilhassa ön gör
mekteyiz;. 

Aksi takdirde ne kadar iyi kanunlar çıkarsa 
çıksın, bu kanunların bir hâsıla sağlaması, hemen 
hemen imkânsız gibidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsülerden geç
miş devirlerden alışılagelmiş bir edebiyat, yine 
alalbildiğiııe alıp yürümektedir. Bu da, fakir hal
kımız, köylümüz vergi vermektedir diye herkes 
aklına estiği şekilde konuşmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarını; gerçekleri bilmenin 
zamanı gelmiştir. Bizim fakir köylümüz vergi 
vermez, bunu iyice bilmek lâzımdır. Bina Vergi
si, vermez .arkadaşlarım. Köyün içerisinde bir 
tane ağanın, veya muhtarın ev, ya Bina Vergisi
ne girer yahut da girmez. Ziraatten vergi alm-
mıyacak, geriye Arazi Vergisi kalıyor ki, bu da 
çok cüzidir. Hayvan Vergisi de zaten Millî Bir
lik Komitesi zamanında kaldırılmıştır. Şu halde, 
fakir köylümüzün vergi verdiği bir gerçek değil
dir, vasıtalı vergi olarak nihayet kendilerinin is
tihlâk ettiği maddeler nisbetinde cüzi bir vergi 
ödemektedirler. Buna mukabil, sadece 1964 yı-
y ılımla Zirai Sektöre Hükümetin yatıracağı mik
tar bir milyar liradan fazladır. Muhterem arka
daşlarını, buna mukabil zirai sektörden ne alıyo
ruz?.. 20 milyon lira. 

Muhterem arkadaşlarını, yani şu büyük yatı
rım karşısında şu cüce gelire baktığı zaman, insa
nın gözleri yaşarı yor. Kalbi, bilhassa memleketin 
perişanlığı ile titreyen ve titrediğini iddia eden 
arkadaşlarımızın insaf ile gerçekleri dile getirme
sini bilhassa kendilerine tavsiye ederiz. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, ayrıca elimiz
deki kanuna bakacak olursak, şu fakir denilen, 
yani kendilerinden vergi alınması istenilen va
tandaşlar kimlerdir? Bunları da şöyle bir gözden 
geçirelim : 

Büyük baş 50 hayvanı olacak, küçük baş 250 
hayvanı olacak. 1 500 zeytin ağacı olacak. Ar
kadaşlar koskoca bir ormandır 1 500 zeytin 
ağacı... 

50 dönüm cay ve tütün ekecek, veya 150 dö
nüm pamuk ekecek? 

Arkadaşlar 150 dönüm pamuk ne gelir geti
rir biliyor musunuz? Şunu kısaca gözlerinizin 
Önüne sermek isterim. 250 kilo veriyor asgari 
bir dönüm, (imkânı yok, sesleri.) 400 de veren 
var, neden imkânı yok? 400 veren de var, ondan 
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bahsetmiyoruum asgarisini koııuşuuyorum, Ada
nalı. arkadaşlarımız iyi bilirler. 

OAVİT TEVFİK OKTAY UZ (İçel) — 
150- 175 kilo âzami. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, fikrini 
söv 1 üyor ef end i m. 

HAYDAR TITNÇKANAT (Devamla) — 
Arkadaşlar bunu 150 ile çarptığımız zaman da 
148 - 150 bin liraya yaklaşan bir gelir ortaya 
çıkıyor. Bunu ne ile tesbit edecek? Arkadaşlar, 
Maliye Bakanımız da söylediler ki, bunları tes
bit etmek oldukça zor, bizim memleketimizde. Ni
hayet bir de para koymuşlar: 30 bin liranın üze
rinde satış. Bunların da teshili, oldukça zor. 
töğer bu memleketin 20 milyon köylüsünün hep
sinin hiç olmazsa 50 baş büyük hayvanı varsa ve
yahut da 250 baş küçük hayvanı varsa, arkadaş
la]', biz çoktan kalkınmışız demektir, o zaman. O 
zaman seve seve vergi verelim. Ama kaç kişinin 
bir tane ineği vardır arkadaşlar? Çift sürerken 
tarlasında bir tarafına ineğini, bir tarafına ka
rısını koşan köylerimiz çoktur, töğer kalbi, bu 
vatanın kalkınması için ıstırap çeken insanlar, 
eğer gerçekten bu ıstırabı duyuyorlarsa, bunların 
kalkındırılması için gerekli vergilerin, vergi ver 
ine kabiliyetinde olanlardan tahsili için gayret 
sarf etmeleri icabeder. Yoksa böyle alışılmış 
bir siyasi edebiyatla gerçekleri gizliyerek memle
ket gerçeklerini aksi istikamete yöneltmek tah
min ederim ki, insaf ile teli I' edilemez. 

Şimdi bir de muhterem arkadaşlarım; plân 
kabul edilmiş, 1904 yılı bütçesi de kabul edilmiş, 
Hükümet de teklif ettiği bu tabanı genişletme, 
yani muafiyetleri daraltma kanunlarını Millet 
Meclisine vermiş ve bugüne kadar geçirmiş, geç
miş. Bugün beşinci aydayız arkadaşlar. Yarın, 
bir hafta sonra tatile de girersek seçimler müna
sebetiyle, Hazirana kadar bunlar geçecek. Açık 
büyümektedir. Plânın iç finansmanının nasıl kar
şılanacağı belli değildir. Koıısorsiyom ne karar 
alacaktır, o da belli değildir. 

Binaenaleyh, hiç olmazsa plânın iç finansma
nın sıhhatli kaynaklara, istinadetnıesi ve süratle 
temin edilebilmesi için bu kanunların gecikme
si büyük mahzurlar doğurur. Bu bakımdan da 
bu kanunların süratle müzakere edilerek, bir ne
ticeye bağlanmasını istirham ederim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri; 

Murat bir, fakat rivayet muhtelit Hiç kimse 
vergi verilmesin, vergi tahakkuk ettirilmesin, 
iddiasında değil. Bütün mesele vergi nasıl tahak
kuk ettirilsin ve vergi verecek vatandaşın duru
mu ne alsını'? Bugüne kadar tahsil edilen vergi
ler, sistem olarak yerine masruf mu? Bütün me
sele buradadır. 

Gelir Vergisi ve diğer vergiler hakkında re
form tabiri üzerinde Sayın Bakan durdular. Ke
limeler veya terimler hem aynı memlekette za
manla, yavaş yavaş mâna değiştirirler, hem de 

başkaıiııemleketlerden alınmışsa, başka dillerden o 
memlekete diğer bir anlamla adapte olur. Bizde 
reform; yenilik mânasında bir ıslah olarak ka
bul edilir, yoksa bir vergi -artırması veya şekli 
itibariyle olan ıslahat, diye kabul edilmiyor. Bi
zim lügatimiz böyle bir ıslahatı - özür dileyerek 
arz edeyim - kabul edemiyor. Buna Türkiye'de, 
vergi zammı derler. Islâhat denmez, töğer ısla
hata gelecek olursak, ıslahat; gelir vergisi evve
lâ asgari geçim indiriminden başlıyarak, ihti
yaçları karşılama neticesinde elinde yatırım için 
kalan kısımlar için vergi alınır. Bu, Amerika'da 
böyle olduğu gibi, İsviçre'de de böyle ve gelir 
vergisini tatbik eden memleketlerde de esas ga
ye budur. 

Yoksa 1 080 lira ile bir sene geçineceksiniz gi
bi bir haildi tâyin etmok, evvelâ hakikate muga
yirdir. Binaenaleyh Gelir Vergisinde bizatihi ıs
lahat şarttır. Gelir Vergisinin prensibinde bu ıs
lahata varılamadığı içindir ki, Sayın Tımçkanat 
arkadaşımızın da, beyan ettiği gibi her gün yeni 
bir değişiklik veya ıslahat namı altında yeni bir 
vergi yüklemesi gelecektir. 

Deniliyor ki, bu Zirai Krediler ve diğer kre
diler için bu vergilerin muhakkak artırılması, 
zaruridir. Güzel ama, Hükümet programında 
beyan ettiği İktisadi Devlet teşekkülleri, Kamu 
teşebbüsleri gibi 50 küsur milyar liralık bir mü
esseseyi hâlâ zararla işletmekte devam ederse 
bıı zavallı vatandaş, kansı ile beraber çifte ko
şulan vatandaş hâlâ vergi vermekte devam et
sin mi? Bütün mesele burada. 

Biz evvelâ sistemi tanzim edelim, düzeltelim, 

ondan sonra da vergi mevzuunda gerekli refor
ma hakikaten girelim. 

Bir taraftan Zirai Kredi bakımından Maliye 
Vekâleti kendi hissesine düşen meblâğı vereme
mek gibi bir durumdadır, fakat İktisadi Devlet 
teşebbüslerini desteklemek ve zararlarını kapat
mak için de bir milyar liralık Devlet Yatırım 
Bankası için kanun da getirmektedir. Ee, izm 
versin de bir banka daha kuraimi. Daha başka 
böyle zararlı müesseseler varsa onları da rahat 
rahat kapıyalım ve binaenaleyh vatandaş vergi
sini versin. 

Şimdi üzerinde durduğumuz nokta şu: Va
tandaş vergi versin mi, vermesin mi? Versin. 
(Vermesin sesleri) Hayır versin. Ama bu alman 
vergi, yerine sarf edilsin, bu alman vergi asıl 
vergi verecek vatandaşı takviye etsin. Eğer es
naf desteklenmezse, esnaf çalışacak hale gel
mezse, esnafa gereken kredi temin edilmezse, es
naf vergi veremez. İstendiği nisbette vergi vere-
miyecektir. 

Binaenaleyh bir taraftan Ziraat Vekâleti Zi
raat Bankasına, Maliye Vekâleti hissesine düşen 
200 milyon veya nisbetindeki parayı veremezse, 
gayet tabiî bu kredi yerine sarf edilmezse, bunun 
karşısındaki vergi cibayeti o nisbette düşecek
tir. Bu bir hakikat. Ama bu arada deniyor ki ; 
efendim biz evvelâ vergimizi tahsil edelim. Eğer 
buradan artarsa, biz bu kalkınmalara, gideceğiz. 
Hâlbuki bu program ve bu bütçe geldiği zaman 
bunu kabul ettiğimiz anda derhal konsorsiyum 
şeye geçirecek ve gereken krediler temin edile
ceği gibi vaatlerde de bulunuldu. Arz ettiğim gi
bi rivayet muhtelif ama maksut, murat bir, fa
kat neticeye varamıyoruz ve deniyor ki, eğer 
siz bizim istediğimiz kanım tekliflerini vergileri 
getirseydiniz, geçirseydiniz buradan bugün bu 
halde olmazdık. Yani bir meclis, Hükümetin mu
hakkak istediğini kabul edecektir diye bir kai
de yoktur. Ye bunlar geçmedi diye de bir Ba
kanın burada üyeleri ithama da hakkı yoktur. 
Gayet tabiîdir ki, yerinde bulmazsak müspet oy 
kullanmayız. 

Dış harcamalar kanunu mevzuunu burada 
müzakere ettik, münakaşa ettik, tenkid ettik. 
Doları !•'] liradan satmıyorum.^Ya kaçtan satı
yorsun?.. 

Eskiden kararname ile oluyordu, bu sefer ka
nun getirdiniz. Yani doları 9 liradan satıyorum, 
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dediğiniz zaman acaba Türkiye'de bunu normal 
olarak kabul edecek bir vatandaş var mı? Yok. 
Neydi? (9) liraydı. Kararname ile (13) e çıktı. 
Şimdi kanunla (13) çıkarıldı. Yani netice değiş
miyor ki, neticede ihiebir değişiklik yok. Yalnız 
ismi değişmiş. Ali - Yeli yerine Veli - Ali ol
muş. 

Vatandaştan alman, vergi nlsbetine gelince; 
zannedersem dünya yüzünde Türkiye'den daha 
ağır vergi ödiyen vatandaş yoktur. Bunun vası
talısı, vasıtasızı, rüsumu, yani tadâdettiğimiz 
takdirde Türkiye'den daha ağır vergi ödiyen 
bir vatandaş, öyle zannediyorum ki, dünya yü
zünde yoktur. Halka kadar yayılmış bir slogan 
vardır, vergiyi nnemur öder. Bu, bütçenin bir 
nevi gelir ve sarf muvazenesinde ortaya konmuş 
bir malî oyundan başka bir şey değildir. Me
mur hattâ; hiç vergi ödemez. 

Eğer baremi tanzim ederken vergi düşülmek 
suretiyle 1500 lira deseydi ne olacaktı'? Vergi 
mi ödiyecekti? Vergi esası nazarı itibara alın
mak suretiyle kendilerine muayyen bir para 
ödenmektedir. Ama, diyor ki, ben vergi ödüyo
rum. Nereden ödüyor? Devletin verdiğinden 
ödüyor. Eğer bu vergiyi nisbet olarak düşüp de 
bütçede göstermeseydi veya göstermezse vergi 
diye bir mevzu kalacak mı ? Devlet bir elinden 
veriyor, öbür elinden çekip alıyor. Karşıdaki va
tandaş da diyor ki, ben vergi ödüyorum. Hem 
o kadar vergi ödüyorum ki, bütçenin yarısından 
fazlası benden çıkıyor. Hayır, böyle değil arka
daşlar, çünkü memur bizatihi müstahsil olarak 
kazandığı bir paradan vergi ödemiyordu. Ecir 
olarak aldığından bütçe dolayısiyle bir vergi 
nisbetimi eklemişler, onun üzerinden ben vergi 
ödüyorum, diyor. Yine tekrar aynı noktaya geli
yorum. Müstahsil insandır hakiki vergiyi ödi
yen. Ecirden ödenen vergi hakiki vergi değil
dir. Şimdi, Maliye Vekâleti biraz evvel Sayın 
îzmen'in söylediği ve Sayın Bakanın da kabul 
ettiği gibi bir de malî sistem ve teşkilât üzerinde 
gerekli ıslahatı yapması lâzımdır. Burada haklı
dırlar. Sistem ve memur maaşatında, ve sairesin-
de gerekli değişikliği yapması lâzım. Ancak Ma
liye Vekâletinin prensip itibariyle evvelâ kendi
si, tâbir caiz ise, mükellefi güzel çift sarı yumur
ta yumurtlıyacak hale g-elmesinde de çok yar
dımcı olması lâzımdır. Binaenaleyh, dış serma
ye kanunu, iç yatırımlar, esnaf kredileri, zirai 
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krediler Maliye Vekâleti tarafından hassasiyet
le ele .alınıp, 071a göre ödenmesi lâzım. 

Bugün dikkat buyurun, turistik kredi mev
zuunda % 4 faizle para vermeye kadar gayet 
geniş, uzun vadeli, anlayışlı bir sisteme gidil
miştir. Fakat esnaf kredisinde bu husus maale
sef yoktur. 

Sınai Kalkınma Bankasının verdiği parayı 
alıp, hiçbir müessese iflâs etmeden iş yapamaz. 
Ancak alıyor ve arkasından da iflâs bayrağı
nı çekiyor. Sebep; faiz nisbeti yüksek. Binaena
leyh, Maliye Vekâletinin, kendisine yumurta yu-
murtlıyan tavuğu da, mükellefi de gayet iyi, 
dikkatle, itina ile yetiştirip vergi verecek hale 
getirmesi lâzımdır. Hattâ Ticaret Vekâletiyle 
müşterek birtakım noktalara varıp, ithal edile
cek makinaların istihsal makinası olmasını te
min etmesi de lâzımdır. Adana'da bir atölyeye 
gittim ve orada «Taşkıran» dedikleri büyük bir 
makinanm yapıldığını gördüm. Bunu bir usta 
yapmış. Bunu memlekette ya pmıyoıi arınış, yapa-
mıyoıiarmış. Bu zat, Sanayi Kalkınma Banka
sından kredi alamıyor, çünkü şimdiye kadar al
dığı kredinin yüksek faizi bir iş yapmak imkâ
nını vermiyor kendisine. Halk Bankası kendisi
ne kâfi miktarda, uzun vadeli ve düşük faiz ile 
kredi vermiyor'. Nedir ithal edilen şey? Yalnız 
torna tezgâhı. Halbuki diyorlar ki, adamlar, bi
ze torna tezgâhını yapacak makinanm ithalini 
temin edin ki, biz üç - beş m akma ile memleke
tin ihtiyacı olan 500 - 1000 torna tezgâhını yapa
lım. Bu suretle sanayileşelim. Ve bu suretle it
halât ve ihracat durumu nazarı itibara alınsın. 
Ve memlekette esnaf kalkınsın ki rahat rahat 
vergi verebilsin. Yoksa biz bugün, ben nasıl 
gördü isem aynı şekilde devam, etmekteyim ka
zancımın miktarı kâfi derecede artmamaktadır 
ve binaenaleyh gereken fazla vergiyi vermeye. 
de imkânını bulunmamaktadır, diyor. 

Binaenaleyh bir gelir vergisi reformu ma
demki geliyor. Bunu verginin artımında değil, 
vergi sisteminin ıslahı ile ve vergi mükellefinıin 
kalkınımasının temini ile mümkün olacağı kana
atindeyim. Onun için mademki murat bir, deği
şiklik olan rivayetleri el birliği ile değiştirelim 
ve hakikaten bu memlekete lüzumlu olan vergi
yi, ödeme imkâmna bizi de sahip kılsınlar. Hür
metlerimle. 

— 638 — 



O. Senatosu B : 71 
BAŞKAN — Maliye Bakanı söz istemiştir. 

Ancak dört sayın üyenin de söz sırası 'vardır. 
Fakat iki kifayet önergesi gelmiştir. Yeterlik 
önergelerini okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkan]ığa 
Konu aydınlanmıştır. Maddelere geçilmesini 

arz ve teklif eylerim. 
Oahit Akyar 

Denizli 

Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, yeterliği arz ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür Kâmil Karavelioğlu 

FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Kifaye
tin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyrıın. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Gör üş
meye .başladığımız, Hükümetçe teklif edilen ve 
T . B . M . M . nin Millet Meclisi grubundan ge
çen kanun üzerindeki çalışmaları elimize geçen 
iki kanundan gördük. Komisyonumuz Millet 
Meclisinden geçen metinleri aynen Millet Mec
lisinde kabul edildiği veçhile, kabul etmek sure
tiyle ve bir sürat ile getirmiş bulunmaktadır. 
Şimdi, burada memleketin iktisadiyâtı ile ve 
bütün milletin meşgul olduğu bir mevzuun, ba
his konusu bulunduğu bu zam kanunlarının tet
kiki esnasında 15 Mayısta tatile gireceğimiz ci
hetle üç gün içinde bunların çıkarılacağı zaru
reti bu takrirlerin verilmesinde âmil olsa gerek
tir. Ancak sayın Mâliye Vekilinin de beyan et
tikleri gibi muhalefetin tenkid ettiği ve fakat bir 
mesele getirmediğini, hal yolu teklif etmediğini 
beyan etmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde Hü
kümet edenlere ve betahsis malî mevzuatı üze-

12 . 5 . 1964 O : 1 
rine almış bir Maliye Vekiline yol göstermenin 
muhafelete ait bir vazife olmadığı hakikattir. 
Maliye Veklinin bunlara çare bulması lâzımdır. 
Muhalefeti temsil edenlerin burada görüşmelerine 
âzami imkân verilmesi, bu kanunlar üzerinde fikir
lerimizin serd edilmesinin yapıcı olacağı kanaatin
deyiz. Nasıl olsa bu kanunun geldiği gibi çıkaca
ğına inanmakla beraber, fikirlerimizin zabıtla
ra geçmesinde fayda umuyoruz. Bu imkânın 
muhalefet partisine verilmesini ve bu kanunlar 
üzerindeki fikriyatımızın zabıtlara geçmesinin 
temin edilmesini Yüksek Senatodan istirham 
ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za arz ediyourm. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

(Aydın Üyesi Fikret Turhangil ve 4 arkada
şı ayağa kalkarak ekseriyet olmadığını beyan 
ettiler.) 

BAŞKAN — Beş sayın üye ekseriyet olma
dığını ayağa kalkarak ifade etmiştir. Tüzüğe 
uygundur, yoklama yaptıracağım. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yapılan yoklama, neticesinde 
76 sayın üyenin mevcudolduğu, böylelikle ekse
riyetin bulunmadığı anlaşılmıştır. Başkanlık 
Danışma Kurulunun 30 Nisan 1964 tarihli ve 
4 sayılı kararına istinaden 13 Mayıs Çarşamba 
günü saat 15.00 de toplanılmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,20 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YETMÎŞBÎRÎNCl BİRLEŞİM 

12 . 5 . 1964 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'a izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/309) 

B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tahiî Üyesi 
Mehmet Ö-zgüneş'in, Türk ekonomisinin bugün
kü durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/243.) 

*2. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren'in, Çukurova Çimento Fabrikası
nın yarısından fazla hissesinin satıldığı hak
kında bâzı gazetelerde intişar eden haberlerin 
doğru olup olmadığına dair, Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/254) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Öm'er Lûtfi Bozealı'nun, Millî Eğitim te^kilâtm-
da mevcut, muhtelif sebeplerle inzibati mahi
yette ceza almış kimselere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/259) 

4. -— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Rahmi Arılkan'm, 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 
sayılı Tababet ve Şualbatı Sanatlarının icrası
na ait Kanunun ıbugünlkü şartlara göre yeter
li olup olmadığına dair, Sağlıik ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

5. —- Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Neşet Çetintaş/m, Akdağmadeni Akçalkışla kö
yü küçük sulama tbarajma dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/261) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zcren ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Gru-
pu Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 
180 nel maddesi gereğince hazırlanan Anayasa 
vfe Adalet Komisyonu mütalâası (O. Senatosu 
5/5) [Dağıtma tarihi : 15 . 4 . 1064] 

2 — Siirt Ml'lletcvekili Süreyya Öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili îlhami Sanear'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu G'ene'l Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 131'6 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda ıgörüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Kjarma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/66) (S. Sayısı : 442) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1964] (Millî Savunma Ba
kanlığı il'e ilgili) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul 'Kanununun ibâ<zı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve ıbu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/625, C. Senatosu 1/400) (S. Sayısı : 453) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1964] (.Bitiş tarihi : 
3 . 7 . 1964) 

l Devamı arkada) 
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X 2. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun ibâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesine ve ıbıı kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkımdaki kanun taıs-arısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/632, C. Senatosu 1/405) (S. Sayısı : 454) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 5 I964| (Bitiş tarihi : 
20 . 7 . 1964) 

X 3. — Crider Vergileri Kanununun ibâzı 
(maddelerinin değiştirilmeisıine \Je ıbu kanuna ibâ
zı hükümlerin ilâve edilmesine dair 'kanun ta
sarısının Millet Meclisince ikaıbııl olunan ımetni 

v'e Cumhuriyet Senatosu Gi'eçici Komisyon rapo
ru. (M. Meclisi 1/628, € . Senatosu 1/406) (S. 
Sayıısı : 455) [Dağıttıma tarihi : 9 . 5 . 1964] (Bi
tiş tarihi : 13 . 7 . 1964) 

4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtında .çalışmakta olup ıhıısusiyöt ar/, eden 
yer ve hikmetlerde görevlendi ril'eıı Sağlık per
soneline dair kanun tasarısının Millot Meclisin
ce İkaıbııl olunan ımcttnl ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân -komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/531, 2/89; C. Senatosu 
1/404) (ıS. Sayısı : 451) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1964] (Bitiş tarihi : 25 . 7 . 1964) 

...>., ...<.... 



Posam : 1 #P> / 
Tojtotı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 5 4 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 

1/632; C. Senatosu 1/405) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 616) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 4 . Id64 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say t : 7931- 44267 

CUMHÜRİVKT SKNATOîSlJ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 4 . 1964 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkam 
Fuad Sirmen 

Not: Bu tasan 20 . 1 . 1964 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku? 
rulun 17, 30, 31 .3 .196-1, 1, 2, 9 ve 14 , 4 . 1964 tarihli 70, 79, 80, 81, 82, 87 ve 90 ncı HrUmnte-
rinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 616) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu $ . 5 . 196i 
Esas No. : 1/405 

Karar No. 7 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyıırulan 'M . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve İni kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı, 

Komisyonumuzun mütaaddit toplantılarında Maliye Bakanı ve temsilcilerinin de iştirakleri ile 
her vönden tetkik ve müzakere edildi. 



Bahis konusu tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mül.edair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun (aşarisi Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kaim I edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa .sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Zonguldak Konya Tabiî Üye Tabiî üye 
A. Eyidoğan A. Onar Söz hakkım saklı. O. Koksal 

V. Ersii 
Adana Sinop Denizli Kayseri 

Muhalifim. Söz hakkım mahfuzdur. (J. Ah yar Bu Ikauunuu âdilâne oi-
M, Ünaldı S. Batur mıyan esasına ve dola-

yısiyle ruhuna 
muhali Cim. 

//. Dikerimi 
Tunceli Çorum Gaziantep- İzmir 

M. A. Demir A. Çetin N. Özgül Msasıııa mul ıa l i l ' im . 
Ö. İJ. liomılı. 

Yozgat 
8. A rtuhmac 

Ç. Senatosu (S . Sayısı : 454 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

31 . 12 . 1960 larihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değişti
rilmesi ve hu kanuna hâzı hükümle)' eklenmesi 

h akl;ı n da ka n u n tasar ıs ı 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Ka
nunla değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

îsletme büyüklüğü ölçüsü 

MADDE 12. — Küçük çiftçi muaflığını tâ
yin bakımından, bir takvim yılı içinde nazara 
alınacak işletme büyüklüğü ölçüleri şunlardır: 

1 nci grup: Hububat ziraatinde ekili arazi
nin yüz ölçümü toplamı 300 dönümü; 

2 nci grup: Bakliyat, ayçiçeği, afyon, su
sam, keten ziraatinde ekili arazinin yüz ölçü
mü toplamı 220 dönümü; 

3 ncü grup: Pamuk ziraatinde ekili arazinin 
yüz ölçümü toplamı 150 dönümü; 

4 ncü grup: Pancar, patates, soğan, sarım
sak, kavun, karpuz, çeltik kendir ziraatinde 
ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 90 dönümü; 

5 nci grup: Tütün, çay, sebze, ziraatinde 
ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 50 dönümü 
(çayda mahsul verebilecek hale gelmiyenler 
hariç); 

6 nci grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 
bağ, incir ve fındık ziraatinde yüz ölçümü top
lamı 150 dönümü; 

7 nci grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 
Antepfıstığı ve zetinliklerde 1 500 ağacı; 

8 nci grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 
narenciyede 500 ağacı; 

9 ncu grup: Diğer meyva ve mahsul ziraa
tinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 75 dö
nümü (Meyva ve mahsul verebilecek hale gel
miyenler ile palamut hariç); 

10 ncu grup: Büyükbaş hayvan sayısı 50 
adedi, (iş hayvanları ile iki yaşındaki büyük
baş hayvanlar hariç); 

11 nci grup: Küçükbaş hayvan sayısı 250 
adedi, (bir yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile 
kümes hayvanları hariç); 

Yukarda yazılı ziraat gruplarının birkaç ta
nesinin içine giren zirai faaliyetlerin bir arada 
yapılması halinde, en fazla iki grupa ait işlet
me büyüklüklerinin bu gruplar için yukarda 

Geçici Komisyonun kabul ettiği «netin 

31 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun hâzı madde ve fıkralarının değişti
rilmesi ve bu kanuna hâzı hükümler eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 454 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

yazılı hadlerin yarısını aşmadığı takdirde mu
aflık devam eder. 

Yukarda zikredilen meyveli ve meyvesiz 
ağaçlarda meyve veya mahsul verebilecek hale 
gelme durumu başlangıcı Tarım ve Maliye Ba
kanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka
nunla değişik 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Satış tutan ölçüsü 

îffadde 13. —- Küçük çiftçi muaflığından 
istifade edebilmek için zirai mahsullerin bir 
takvim yılı içindeki satış bedelleri tutarının 
30 bin lirayı geçmemesi şarttır. Bu had, balık
çılar için 40 bin liradır. 

Arazi üzerinde yapılmıyan zirai faaliyetler 
ite kara ve su avcılığında ve 12 nci maddede 
işletme büyüklüğü ölçüsü gösterilmiyen zirai 
faaliyetlerde muaflık yalnız yıllık satış tutarı 
ölçüsüne göre tâyin olunur. 

m 
MADDE 3. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka

nunla değişik 19 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Zirai kasan darda istmı a 

Madde 19. — 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 
sayılı 'Gelir Vergisi Kanununun 27 . 12 . 1963 
tarih ve 365 sayılı Kanunla değişik 19 ncu 
maddesinde yazılı istisna hadleri 10 bin lirayı 
aşmıyan safi kazançlara uygulanmak kaydiyle 
2 500 liraya indirilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 48 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasının 1 - 9 numaralı bendlerinde 
yazılı hadler % 25 (yüzde yirmibeş) oranında 
indirilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 19 . 12 . 1963 
tarihli ve 202 sayılı Kanunla değişik 81 nci mad
desinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Maliyet değerinin mükelleflerce tesbit edile
memesi halinde Vergi Usul Kanununda yazılı 
takdir komisyonlarınca tesbit edilecek maliyet 
değeri, ticari kazancı bilanço esasına göre tesbit 

O cici Komisyonun kabul ettiği mefju 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen .kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kftbul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kuru* 
lunca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 454 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

edilen işletmelerde maliyet bedeli yerine son bi
lançoda yazılı değerler esas tutulur. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 91 nci madde
sinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve bu fıkradan sonra bir fıkra eklenmişttir : 

Tam mükellefiyete tabi olanların (Geliri, gö
türü gider usulüne göre tesbit edilen zirai ka
zançlarla sair kazanç ve iratlardan ibaret olan
lar, 87 nci madde gereğince ihtiyari toplama hak
kından faydalanan menkul ve gayrimenkul ser
maye iradı sahipleri ve ücret erbabı hariç) yıl
lık beyannamelerinde gösterecekleri gider bildi
rimleri şunlardır : 

1. îş yeri dışında kalan yerler için ödenen 
kiralar, 

2. Sayfiye giderleri (Yol giderleri dâhil), 
3. Özel otomobil ve sair kara, su ve hava 

taşıtları ve bunların takribi giderleri (Bunlar 
için ödenen vergi, resim ve harçlar dâhil), 

4. Hizmetçi, mürebbiye, şoför ve bahçıvan 
gibi özel hizmetlerde çalıştırılanların sayısı ve 
bunların takribi giderleri, 

5. Öğrenim giderleri (Kati miktarı bilinmi
yorsa takribi miktarı), 

6. Geçim, ısıtma, aydınlatma, telefon gider
leri ile dernek ve kulüplere ödenen aidatların 
gerçek miktarları, gerçek miktarları bilinmiyor
sa takribi miktarları (İşletmede istihsal olunan 
zirai mahsullerden teşebbüs sahibi ile eşi ve vela
yet altındaki çocukları tarafından istihlâk edi
lenler hariç). 

Yukarıki bendlerde yazılı giderler, eş ve ço
cuklarla diğer kimseler için yapılan giderler de 
dâhil olmak üzere bir takvim yılı içinde yapılan 
giderlerdir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 104 ncü mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu madde hükmünün uygulanmasında, muh
telif ücret ödemesi, ayrı ayrı iş verenler tara
fından yapılan ödemelerle aynı işveren tarafın
dan başka başka hizmetler karşılığında yapılan 
ödemeleri ifade eder. 

Aynı iş veren tarafından, her ne nam ile olur
sa olsun, başka başka hizmetlerin karşılığını teş
kil etmeksizin yapılan ödemeler, muhtelif ücret 
ödemesi sayılmaz. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği met; 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 6 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 454 ) 
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MADDE 8. — 31 . 12 . 1960 tarihli VÛ 193 
sayılı Gelir Vergiyi Kaıranunun 202 sayılı Ka
nunla değişik 111 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Ortalama, kâr haildi esası 

Madde 1.11. — • Kısmen veya tamamen pera
kende satış yapan ticaret erbabı ile imalâtçıla
rın, otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, kahve
hane, kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve is 
tirahat yeri işletenlerin ve her nevi taşıma işle
riyle iştigal edenlerin gösterdikleri gayrisâfi ka
zançlar; Vergi Usul Kanununa göre tesbit edi
len ortalama kâr hadlerinin, ticaret erbabı ile 
imalâtçılarda perakende satılan emtianın mali
yet bedeline, bunlar dışında kalanlar da işlet
me giderlerine uygulanması sonucunda buluna
cak miktarlara göre düşük bulunduğu ve düşük
lük sebepleri izah olunmadığı takdirde, beyan 
edilen gayrisâfi kazançlar yerine, bulunan bu 
miktarlar vergi matrahına esas tutulur. 

Mükellefler düşüklük sebeplerini beyanna
meleri ile birlikte yazılı olarak izah edebilirler. 
Beyannameleri ile birlikte yazılı izahatta buîun-
mıyanlar, beyannamelerini verdikleri tarihten 
itibaren altı ay zarfında ve 15 günden az olma- j 
mak üzere tâyin edilecek süre içinde, izaha davet i 
olunurlar. Süresi içinde cevap verilmediği tak- ı 
dirde, düşüklük sebepleri izah edilememiş sa
yılır. 

Mükelleflerin verecekleri izahat ve vesikalar; 
müstakil vergi dairesi olan yerlerde ilgili vergi 
dairesi müdürü, olmıyan yerlerde mahallin en 
büyük malmeınuru, bunların mazeretleri halin
de tevkil edecekleri zatın başkanlığında vergi 
dairesinin ilgili vergi memurundan ve mahal- j 
lî ticaret odalarınca, olmıyan yerlerde belediye- j 
lerce üç yıl için seçilmiş bir üyeden kurulu ko- j 
misyon tarafından incelenir. j 

Mükellef izahatı kısmen veya tamamen ka~ | 
bul edilmediği takdirde, kabul edilmiyeıı kısırı ; 
vergi tarhına esas olur. j 

Mükelleflerin beyanlarına göre vergi tarh i 
edildikten sonra, yukardaki fıkraya dayanılarak j 
hesaplanacak gayrisâfi kazançlardan doğan ve i 
miktarı 1 000 liradan yukarı olan matrah fark- j 
lan üzerinden ayrıca cezasız olarak ikmalcn ver- { 
gi tarh olunur. j 

O. Senatosu ( S. Bayisi : 454 ) 

<<(";K'! l\<ui!i,N_Yuiıun kabul çilimi melııı 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul» 
edilmiştir. 
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nelerden ibaret olduğu Maliye B.û 
bit ve ilân olunur. 

Yukarıdaki hükümlerde yer ala a ^perakando 
satıç» dan maksat; satışı yapılan madde ve mal
zemenin aynen veya işlendikten sonra satışını j 
yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 113 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

aûl< 

Madde 113. — Mükelleflerce, yıllık beyanna
mede gösterilen veya vergi incelemeleri sırasra-
da tesbit olunan gelir, mükelleflerce bildirilen ve
ya vergi incelemeleri sırasında maddi delillere 
istinaden tesbit olunan 91 nci maddeye göre be
yanı mecburi giderlerden düşük bulunduğu ve 
düşüklük miktarı 1 000 lirayı aştığı takdirde, 
aşan miktarın tamamı, beyannamenin ilgili bu
lunduğu dönem içinde elde edilmiş ve vergisi 
ödenmemiş gelir sayılır ve bu miktar illerinden 
ikmalen cezasız vergi tarh olular. 

Şu kadar ki, incelemede noksan görülen ve 
kesin miktarı maddi delillere göre tesbit edile 
miyen gider unsurlarının miktarı Takdir Komis
yonunca tâyin olunur. 

Bu hükme göre tarhiyat yapılabilmesi için be
yannamede gösterilen giderlerin incelenmesi ve 
gidericideki fazlalığın servetten yapılan harca
ma ile, borçla veya başka bir kaynaktan kar
şılandığının mükellef tarafından inceleme sıra
sında izah olunamaması şarttır, 

MADDE 10. -— Aynı kanuna aşağıda yazılı 
geçici 10 ncu madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 10. — Gelir Vergisine tabi 
çiftçilerin en geç 1967 yılma \-:- ov^îanaı Uk: 
hadlerinin tesbitine dair komisyonlar kurulu]') bu 
hadler tesbit edilinceye ve Gelir Vergisi Kanu
nunun bünyesinde bu bakımdan gerekli değişik
likler yapılıncaya kadar verecekleri yjlhk Gelir 
Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri r':•:.-)i. ka
zançlar üzerinden hesaplanan yılkk gelir vergi
leri (yıllık beyannamelerde çesitb kayraklardan 
kazanç ve irat gösterilmesi halinde yıliık vergi
nin zirai kazanca isabet eden kısmı) aşağıda ya-

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. ~ Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

('. Sen at u*u Savısı : 454 ) 
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zıh birimlere göre bulunan miktarlardan az ola
maz. Az olduğu takdirde, bu miktarlara yüksel
tilir. 

1 nci grup: Hububat ziraatinde ekili arazi
nin; 

İlk 300 dönümü için dönümünden 1 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 

1,50 lira, 
Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden 

3 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 4 

lira. 
2 nci grup: Bakliyat, ayçiçeği, afyon, susam, 

keten ziraatinde ekili arazinin; 
İlk 220 dönümü için dönümünden 1,50 ılira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 

2 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümünden 4 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 5 

lira. 
3 ncü grup: Pamuk ziraatinde ekili arazi

nin; 
İlk 150 dönümü için dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden 3 

lira, 
Sonra gelen 150 dönümü için dönümünden 

6 lira, 
, Sonra gelen dönümleri için dönümünden 7 
lira. 

4 ncü grup: Pancar, patetes, soğan, sarım
sak, kavun, karpuz, çeltik, kendir ziraatinde 
ekili arazinin; 

İlk 90 dönümü için dönümünden 3 lira, 
Sonra gelen 90 dönümü için dönümünden 

5 lira, 
Sonra gelen 90 dönümü için dönümünden 10 

lira, 
Sonra gelen dönümileri için dönümünden 12 

lira. 
5 nci grup : Tütün, çay ve sebze ziraatinde 

ekili arazinin (çayda mahsul verebilecek hale 
gelmiyenler hariç); 

İlk 50 dönümü için dönümünden 6 lira, 
Sonra gelen 50 dönümü için dönümünden 9 

lira, 
Sonra gelen 50 dönümü için dönümünden 18 

lira, 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 
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Sonra gelen dönümleri için dönümünden 20 
lira. 

6 ncı grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 
T)ağ, incir ve fındık ziraatinde; 

îlk 150 dönüm için dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 3 

lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 6 

lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 7 

lira. 
7 nci grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 

Antepfıstığı ve zeytinliklerde; 
îlk 1 500 ağaç için ağacından 20 kuruş, 
Sonra gelen 1500 ağaç için ağacından 30 

lcuruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç için ağacından 55 

kuruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 70 kuruş. 
8 nci grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 

narenciyede; 
îlk 500 ağaç için ağacından 60 kuruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 90 ku

ruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 180 ku

ruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 200 ku

ruş. 
9 ncu grup: Diğer meyva ve mahsul ziraa

tinde ekili arazinin (meyva ve mahsul verebile
cek hale gelmiyenler ve palamut hariç); 

îlk 75 dönüm için dönümünden 4 lira, 
Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 6 

lira, 
Sonra gelen 75 dönüm için dönümünden 12 

lira, 
Sonra gelen dönümler için dönümünden 

14 lira. 
10 ncu grup : Büyükbaş hayvanlarda (iş 

hayvanlan ile iki yaşındaki büyükbaş hayvan
lar hariç); 

îlk 50 büyük baş hayvan için hayvan başına 
6 lira, 

Sonra gelen 50 büyük baş hayvan için hay
van başına 9 lira, 

Sonra gelen 50 büyük baş hayvan için hay
van basma 18 lira, 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 
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Sonra gelen hayvanlar için hayvan başına 
20 lira. 

11 nci grup : Küçükbaş hayvanlarda (bir 
yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile kümes hay
vanları hariç); 

tik 250 küçükbaş hayvan için hayvan başına 
1 lira, 

Sonra gelen 250 küçükbaş hayvan için hay
van başına 2 lira, 

Sonra gelen 250 küçükbaş hayvan için hay
van başına 4 lira, 

Sonra gelen küçükbaş hayvanlar için hay
van başına 5 lira. 

Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su bas
kını, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşarat 
istilası, dolu ve kasırga, hayvanlarda salgın 
hastalıklar, mantar ve virüs hastalıkları ve 
bunlara benzer âfetler yüzünden mahsûl ve hay
vanların en az üçte birinin kaybedilmesi halin
de mükellefin o sene için tahakkuk etmiş asgari 
vergisinin tamamı terkin olunur. 

Hasarın varlığını ve zarar derecesini mahal
lî idare heyetleri yaptıracağı tahkikat üzerine 
tesbit ederler. 

Yukarıda yazılı asgari vergilere tekabül 
edecek nisbette kazanç sağlamadığını iddia eden 
mükelleflerin bu iddiaları yapılacak vergi ince
lemeleri ile sabit olduğu takdirde asgari vergi 
alınmaz. 

Ortaklıklarda asgari vergi işletme sahibin
den alınır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun; 
a) 1, 2, 3, 4, 5 ve 10 ncu maddeleri 1964 tak

vim yılı başında; 
b) Diğer maddeleri 1 . 3 . 1964 tarihinden; 

itibaren uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 4936, 5017, 5027, 
6564, 6995 sayılı kanunlarla 5 . 7 . 1962 tarih 
ve 60 sayılı Kanunla ve diğer özel kanunlarda 
veya bu kanunlarla ilgili tefsir kararlarında 
vergilendirme bakımından aylıklarla birleştiril-
miyeceği açıklanmış olan ödemeler hakkında bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 
ayın başından itibaren 7 nci madde hükmüne 
göre işlem yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen 1 nci geçici madde ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 454 ) 
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GEÇÎCt MADDE 3. — Gelir Vergisi Kanu
nunun bu kanunun 8 nci maddesiyle değiştiril
miş olan 111 nci maddesinde sözü edilen komis
yon, ticaret odaları veya belediyelerce ilk uygu
lama yılında iştirak ettirilecek üye, mahallin en 
büyük mülkiye âmirinin yazılı talebi üzerine bu 
idarelerce, en geç 15 gün içinde tefrik edilerek 
bildirilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun 6, 8 ve 
9 ncu maddeleriyle Gelir Vergisi Kanununun 
91, 111 ve 113 ncü maddelerinde yapılmış olan 
değişiklikler 1963 takvim yılı gelirleri için veri
len beyannameler hakkında da uygulanır. Sözü 
edilen hükümlerle ilgili değişikliklerin ne su
retle yerine getirileceği Maliye Bakanlığınca 
tâyin ve tesbit olunur. 

Yürürlük 
MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 42. — Bu kanun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 3. _ Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 4. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 4 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 11 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 12 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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