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1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/632, 
C. Senatosu 1/405) (S. Sayısı : 454) 644:682 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Mehmet Özgüneş; işçi istihkak
larının zamanında ödenmediği, buna karşı isçi
lerin işvereni dâva etmekten başka bir himaye
ye mazhar bulunmadığını, bu konuda gerekli 
tedbirlerin alınması gerektiğini bildirdi. 

içel üyesi Cavit Tevfik Okyayuz; dolu âfe
tinin Erdemli ve civarında tevlidettiği büyük 
kayıpları izah ve Hükümetin âcil yardımda bu
lunmasını temenni etti. 

Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğan; Kilimli'-
deki maden kazasında, toprak altında kalan iş
çilerin kurtarılmasını takdir ve bu hususta gay
ret sarf eden Tabiî Kaynaklar ve Enerji Bakanı 
ile diğer personele minnet ve şükranlarını bil
dirdi. 

Elâzığ Üyesi Celâl Er tuğ; Avrupa Konseyi 
istişare Meclisinde Kıbrıs konusunda vâki gö
rüşmeleri, Türk delegasyonunun tutumunu ve 
yabancı delegasyondan gördükleri desteği ifa
de etti. 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'a izin veril
mesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu ve 
izin kabul edildi. 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de

ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair kanun tasarısı ile, 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının öncelikle ve ivedi
likle görüşülmesi ne dair Maliye Bakanı Ferid 
Melen'in önergesi okundu ve kabul edildi. 

3 1 . 1 2 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler bitirilerek maddelere geçil
mesi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun, 
evvelce Genel Kurulca tasvibedilmiş bulunan 
30 . 4 . 1964 günlü ve 4 sayılı Kararı uyarınca 
13 Mayıs 1964 Çarşamba günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşime son verdildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Sırrı Atalmj Macit Zer en 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci An 

SORULAR 

Sözlü Sorular 
1. —• Cumhuraiyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri, kazalarının içme 
ve sulama tesislerine dair sözlü soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/262) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, turizm gelişmelerinde göz 
önünde bulundurulan esasların neler olduğuna 
dair sözlü sora önergesi, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/263) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, 70 sayılı Kanuna göre sa
bit birliklere verilecek olan tayın bedeleriııe 
dair sözlü soru önergesi. Millî Savunma Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/264) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye Öğretmenler' Der
neği Millî Federasyonunun tutumuna ve öğret
menlere dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/265) 

2. — GELEN KÂĞITLARA 

Rapor 
1. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/664, C. Senato
su 1/413) (Mali ve iktisadi işler, Tarım ve Büt
çe Plân komisyonlarına) (S. Sayısı: 458) 
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YOKLAMA 

72 nci Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı. 

— Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 
—• Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 
—• Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 
— Raisini Hancıoğlu (Afyon K.) 
— Kadri Kaplan (Tabiî Üye) 
— Talât Oran (Bilecik) 
— Rifat öçten (Sivas) 
— Ziya önder (Sivas) 

9. — Sıtkı U.lay (Tabiî Üye) 
10. — Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 
11. —• Selâmi Üren (Tekirdağ) 

Yukarıda adları yazılı sayın (11) üyenin 
C. Senatosu Genel Kurulunun 13 . 5 . 1964 ta
rihli (72) nci Birleşimine katılmadıkları tesbit 
edilmiştir. 

Kâtip 
Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Âdü Ünlü 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — 72 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Kksei'iyetimiz mevcudolmakla 
oeraber, ayrıca defterin imzası suretiyle yok

lama yapılacaktı ı 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞU 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin'c dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal 
Satır'ın vekil!ili. edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/31.0) 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı Feridun Cemal Erkinin dönüşüne kadar ken
disine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Kemal -Satirin vekillik etmesinin, Bıaşlbakanm 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumftıurfbaşkam 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN Bilgilerinize sunulur. 
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5. DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Adalet Partisi Grupu adına Fikret Tur-
hangil'in, 71 nci Birleşimde çoğunluğun bıdun-
madığını beyan etmelerinin, vergi kanunları
nın görüşülmesinde •partilerine söz verilmesini 
önleyici yeterlik önergelerinin sebebolduğuna 
dair demeci 

- Zaptı FİKRET TUBHANGİL (Aydın) 
sa:bık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FÎKRET TURHANGÎL (Aydın) — Sayın 
Başkan, mıfb'terem senatörler, 71 nci Birleşim
de Heyeti Umumiyenin çoğunluğunun bulunma
dığını beyan ctm'e'k zaruretinde kaldık. Muh-

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

terem senatörlerin, bizi hangi sebebin bu beya
na götürdüğünü takdir edeceklerini talimin ede
riz. Biz Senato çalışmalarının devamını ıacrzu 
etmekteyiz. Fakat, bir milletin tamamının ilgi
lendiği vergi kanunları üzerinde ana muhalefet 
partisine söz t al ebet t iki er i halde -verilmemesini 
tem inen kifayeti müzakere takrirlerinin Başkan
lığa tevdi edildiği hallerde Senato çalışmaları
na karşı takınacağımız davranışlardan mesul 
olamıyacıağımızı peşinen arz eder, konuşma im
kânlarının en geniş bir şekilde sağlanmasının 
teminini arz ederim-

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — (Hindemimize devanı edivoruz. 

6. 

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 tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/632, C. Senatosu 1/405) (S. Sayısı: 454) (1) 

BAŞKAN — Taşanının tümü üzerimde mü
zakereler yapılmış ve maddelere geçilmesine 
karar verilmişti. Gündemimize ilişkin ve şim
di okuduğum kanun tasarısının öncelikle gö
rüşülmesini istiyen Bakanlığın yazışımda aynı 
zamanda ivedilik hususu da vardır. İvedilik 
huısusuıiıuı 'oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. Yalnız, Bakan ve 
G-öçici Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı G-elir Vergisi 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 31.12.1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi 'Kanununum 202 sayılı Ka
nunla değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

tirilmistir : 

(1) 454 S. Sayılı basma yazı 12 . 5 . 1964 
günlü 71 nci Birleşim, tutanağın sonundadır. 

İşletme 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 toplanıl 220 dönümü ; 

3 neü 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 ülçümü toplamı 50 dönümü 
(çayda mahsul verebilecek hale gelmiyen'ler 

'hariç) ; 
(> ucı 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 zeytinliklerde 1500 ağacı; 

8 nci gıup : Meyva verebilecek bale 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 bale gel-
•m iyen lor ile palamut hariç) ; 

10 nen garup : Büyükbaş hayvan sayısı 50 
adedi, (iş hayvanları ile iki yaşındaki büyük
baş havvanlar lıaric) ; 
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11 nei grup : Küçükbaş hayvan sayısı 250 

adedi, (bir yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile 
kümes hayvanları hariç) ; 

Yukarda yaızılı ziraat gruplarının birkaç ta
nesinin içine giren zirai faaliyetlerin bir arada 
yapılması halinde, en fazla iki gruıpa ait işlet
me büyüklüklerinin bu gruplar için yukarda 
yazılı hadlerin yarısını aşmadığı takdirde mu
aflık devam eder. 

Yukarda, zikredilen mey vali ve meyvasız 
ağaçlarda meyva veya mahsul verebilecek İhale 
gelme durumu başlangıcı 'Tarım ve Maliye Ba
kanlıklarınca müştereken teshil /olunur. 

BAŞKAN — Say:n Turhangil, birinci madde 
üzerinde söz istemişsiniz? 

FİKRET TüKIIANGİL (Aydın) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, birinci maddenin kapsadığı zirai 
sektörün Gelir Vergisi bünyesi içinde değerlen
dirilmesine bir itirazım yok. Bunu dün de arz 
etmiştik. Tekrar i;;aret etmek isteriz ki, Ada
let Partisi olarak zirai sektörden Gelir Vergisi 
alınmasının aleyhinde değiliz. Ancak, bizim 
itirazımız, gelir vergisi üzerinde, bu vergide 
tatbik edilmek istenilen sistemlerdir. Gelir ver
gisinin esas bünyesine aykırı düşen asgari vergi 
alına usulünü kabul edemiyoruz. Şimdi, birinci 
maddede, yüzölçümü esası vardır. Bu yüzölçü
mü tesbit edilirken, hangi esaslar göz önünde 
bulundurulmurtur? Bu suali komisyonda Hü
kümet temsilcilerine sordum. Dediler ki, bu 
yüzölçümü meselesi yeni 'bir mesele değildir, 
.yeni bir esas değildir. 198 sayılı Kanunda da 
vardır. Ancak, 202 sayılı Kanun burada kabul 
edilen esasları değiştirmiştir. Biz bu esasları, 
yani muafiyet had1 erini yüksek bulduk ve İm 
yüksek olan muafiyet hadleri 18 bin mükellefi 
içine alırken, biz şimdi 40 bin mükellefi içine 
alacak şekilde bu esaslarda değişiklik yaptık. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1 nei madde
de bizim kabul edemediğimiz husus şudur : Bu 
yüzölçümüne göre yapılan ayırmalar neye göre 
yapılmıştır, bunu anlıyamadık, bir. 

Bu ölçülere göre nasıl kontrol yapılacaktır, 
bunu anlıyamadık, iki. Madem ki bu memleket
te umumi bir kadastro yapılmamıştır, binaen-
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aleyh, burada kabul edilen esasların tesbiti çok 
güçtür. Mükellef üzerinde fena tesirleri var
dır ve biz bu fena tesirleri düşünmekteyiz. 

Diğer taraftan derler ki, biz mükellef beyan 
edecek, bu beyanları normal kotrola tabi tuta
cağız. Burada beyana göre, bizim kabul ettiği
miz esaslara uygunluk derecesini arıyacağız. 
Eğer bundan fazla kazancı varsa vergilendire
ceğiz, kazancı bundan az ise vergilendirmiyece-
ğiz. Şimdi arkadaşlarım, bu kontrollarla biz 
mükellefin beyanının doğru olup olmadığını tes
bit edemeyiz. Çünkü, mükellef beyan edecek; 
kot rol edecek olan, bu kanunun diğer madde
sinde kabul edilmiş olan komisyondur. Halbu
ki biz bu komisyonun kurulmasına da muhali
fiz aslında. Çünkü bu komisyon kurulmalkla 
şimdiye kadar tatbik edilen re'sen takdir ko
misyonları ortadan kaldırılıyor. Re'sen takdir 
komisyonları ayrı bir şeydir, bu kanunun ka
bul etmh olduğu komisyonlar ayrıdır. Binaen
aleyh, şayet bu komisyonlar tetkikatı neticesin
de biz bunu kabul etmiyoruz derse, mükellef 
için müracaat edilece'k başka bir yer yoktur. 

Ama şimdi burada diyecekler ki; «biz mü
kellefin beyanını doğru bulmazsak, iddia yerin
de olan biz olduğumuz için tbeyyine külfeti bi
ze düşer.» Ama, tatbikat böyle değildir arka
daş1 ar. Hiçbir zaman Maliye Bakanlığı mükel
lefin beyanının dışında kendi usûl ve metotla-
riyle, hattâ imkânlariyle her hangi bir şeyin 
delillerini ortaya koyamaz ve 'koymamıştır. 
Binaenaleyh, mükellef bu vaziyet karşısında 
daima Maliye Bakanlığının karşısında ürkek ve 
korkak bir durum iktisabedecek, Maliye Ba
kanlığı teşkilâtı ise mükellefin karşısında bir 
umacı gibi görünmeye devam edecektir. Biz 
istiyoruz ki, mükellefle, yani vatandaşla Dev
let münasebetleri iyi yolda olsun. Böyle biri-
birinden ürkeklik, korkaklık vaziyeti hâsıl olma
sın. işte muhterem arkadaşlarım, bu madde 
ile tesbit edilen esasların kontrolü güç. Diye
cekler ki, ihbar .olunur. Normal kontrol ile çık
mazsa ihbar yapılır. Yapılmazsa? Ben arazimi 
ektim, kaç dönüm ektiğimi komşum ıbilemez, 
vergi verip vermediğimi, beyanda bulunup bu
lunmadığımı bilmez. Ancak ben mahsulü kal
dırdıktan sonra, • eğer çok mahsul aldığımı 
görürse gider ihbar eder ise. Mahsul kaldırmış 
olduğuna göre, Maliye Vekâleti bunun neyini 
tesbit eder, bunu anlıyamıyoruz. 
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Diğer taraftan 1 nci madde -müstakil bir 

madde değildir. 1 nci madde 10 ııeu maddeyle 
doğrudan doğruya ilgili ve bağlı bir maddedir. 
1 nci maddede gösterilen esaslara uyan !bir mü
kellef şayet beyanında bir kazanç göstermezse 
Milliye Vekâleti diyecek ki buyur efendi, sen 
.10 ncu maddede kabul ettiğin asgari vergileri 
vermeye mecbursun. E ; ben bunu kazanmadım? 
Kazanmadın ise işba t et, vesikalarını göster, 
masraf vesikalarını göster; masraf vesikası 
tutmayacağına göre, küçük çiftçi olduğuna gö
re bu vesikaları ibraz edemediği müddetçe 
tatbikatta bu 10 ncu madde daima işleyecek ve 
bu durumda mükellef adayları, mükellef adayı 
değil doğrudan doğruya mükellef durumuna 
geçeceklerdir. 

Maruzatımız budur, bu 'maddenin işleyişinde 
mükellef fazla sıkılacağı için biz vergi mevzuu 
üzerinde değil, fakat maddelerin tatbikatında 
vukua gelecek aksaklıkları düşünerek bu mad
deye ve bunun mütemmimi olan 10 ncu mad
deye muarızız. Muhalefet sebebimiz bundan iba
rettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen var mı? Buyurun Sayın Alâeddin Çetin. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Muhterem 
senatörler; malûmları olduğu veçhile, vergiden 
modern devletlerde yalnız devlete gelir temini 
değil, memleket ekonomisini de tanzim edici bir 
maksat beklenir. 

Şimdi, bütün dünyada vergilendirmesi ga
yet güç olan ziraat sahasında vergiye tabi mü
kellef miktarını artırmak, dolayısiyle gelir te
min etmek isterken çok hassas olmak mecburi
yetindeyiz. Arkadaşım Sayın Mehmet Ünaldı 
dönümler üzerindeki yüzölçülerine göre ziraat-
ten muaf olan konulanda fikirlerini belirttiler. 
Ben bilhassa burada hayvancılık üzerinde dur
mak istiyorum. 

Türkiye'de zirai mahsuller gıda olarak ar
tan nüfusumuzu ancak karşılıyacak durumda. 
Sanayi bitkileri olarak da inkişaf etmekte olan 
sanayimizin ihtiyacını karşılarsa, istikbalde yi
ne büyük bir kazanç teşkil eder. Burada bize 
en büyük döviz kaynağı hayvan ve hayvan mah
sulleri olacak ve bunlardan beklediğimiz kadar 
fazla bir gelirde almamıyacağı meydandadır. 
Bu sebepledir ki, bilhassa müterakki bir sis
tem koyduduğumuza göre, ilk 50 büyük baş-
hayvan şu kadar verir, 50 den 250 ye kadar şu 

kadar verir diye mütemadiyen artırdığımıza 
göre, bu hayvancı i iğin endüstrileşmesin*1 mâni 
olur ve köy hayvancılığından, ev hayvancılı
ğından bir türlü kurtulamayız. Hayvancılık 
sahasında hiç olmazsa bu tam ondüstrileşinceye 
kadar büyük sermayeleri cclbedip, oturmuş bir 
sanayi haline gelinceye kadar yine bu sahaya 
biraz sermaye teveccühünü sağlamak için hay
vancılığın vergi dışı bırakılmasını memleket 
menfaatine hayırlı bir hareket olarak görmek
teyim. Ve maliyenin de burada fazla bir kay
bı olmıyacaktır. Çünkü bugün hayvancılık sa
hasındaki "pirimitif bir şekilde olan pazarlama, 
marketing işlerimiz eğer borsalaştırılırsa, Tür-
kiyo'de hayvanların pazarlama işleri de emin bir 
şekle, modern bir şekle sokulursa, zaten mali
ye bu kanalla başka şekilde ve daha makûl, mü
kellefi sıkmıyan bir gelire sahibolacaıktır. Keform 
yapmak istediğimize göre, nihayet eskiden ma
lûm olan, hayvan Ibaşına aldığımız gayet iptidai 
vergiyi, burada tekrar hayvan başına hiraz de
ğiştirerek çıkarmak da hiçbir reform şekli olma
sa geretir. Sadece bir gelir gözetiliyor, hayvan
cılığımızı burada teşvik edecek hiçbir şey gö
remiyoruz. Gönül ister ki, istikbalde Maliyeye 
daha fazla gelir temin edeceğini düşünerek 
hayvancılığı şimdilik vergilerden muaf tuta
lım. Kredi sahasında zaten ihmal edilen bu sa
hayı Devlet olarak geniş şekilde ele alalım. Alel
ade pazarlardaki alım - satım işlerini borsa-
laştıralım. Hayvancılık enstitüsünü geliştirelim. 
O zaman itimat buyurunuz bugünkü vergilerin 
çok fevkinde hayvancılıktan Maliyemizin ver
gi temin ettiği gibi, memlekette milyonlarca, 
yüz milyonlarca gelir temin etmek istidadın-
dadır. 

Balıkçılık da aynı durumdadır. Zaten peri
şan, organizasyonu bozuk bir şekilde devam 
eden balıkçılığımız da bir türlü endüstrileşe-
medi; bizzat bununla uğraşanlar en kötü hayat 
şartları içindedir. Bundan, bu istismar edilen 
zümre üzerinde, para kazandığını sandığımız 
kimseler de nedense memlekette bir balıkçılık 
endüstrisini geliştiremedikti1. Demekki kâfi bir 
sermaye de teşekkül edememiştir. Bu kadar za
yıf bir sahaya bir vergi tahmili doğru olmasa 
gerektir. Ama biz balıkçılığı ele alır da bir ih
racat metai yaparsak, zaten döviz mevzuunda 
da geniş kazançlarımız olur, Maliye yine aynı 
şekilde balıkhaneleri kontrol altına aldığı za-
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man diğer yollarla gelir temin edebilir. Ama, 
zaten zayii' olan balıkçılığımızı, şu veya bu 
şekilde vergilendirmeye tabi tutmanın da bunu 
engelliyeceğinc kaaniim. Çünkü, esasb olarak 
ele alınmış bir mevzu değildir. 

Bendenizi en çok bu maddede düşündüren 
nokta, tatbikat meselesidir. Bunun tatbikatı 
cidden pek çok ihtilâflara sebebiyet verebile
cektir. Köylerdeki arazi ihtilâfları, köylülerin 
birbirleriyle olan münasebetleri göz önüne alın
dığı takdirde, pek çok şikâyetler olacağını bu 
sebeple gerek maliyenin fuzuli bir meşgale içine 
gireceğini gerekse birçok ihtilâflar meydana çı
kacağını peşinen hesabetmek lâzımdır. 

Bu bakımdan köylüyü yeni bir ıstıraba sü-
rüklememek üzere ne gibi tedbirler alınmışsa 
bu maddede Sayın Vekilin bizi tadmin edici 
bir izahatı olursa biz de mutmain oluruz, müs
terih olurum. 

Bu kalemlerin, bilhassa bu iki kalemin ver
giden muafiyeti için bir1 de takrir takdim ede
ceğim, yüksek iltifatınızı istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
A. P. GEUPtT ADINA FİKRET TURHAN

GİL (Aydın) —• Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerini tadil eden 12 nci madde üzerinde 
fikirlerimizi beyan etmeden evvel, meseleye şu 
zaviyeden girmek istiyoruz: Gelir Vergisi siste
mi modern bir sistemdir. Hükümetin, Maliye 
Bakanı ağziyle deklâre ettiği hususun da vergi 
reform kanunları olduğunu işitmekteyiz. Ancak 
bendeniz, modern bir sisem olan gelir vergisi sis
temiyle, Gelir Vergisi Kanununu tadil eden bu 
sistemin modern sistem değil, ilkel sistem olduğu 
kanaatindeyim, öşür alındığı devrede dahi hâ
sılanın geri kalan kısmı vatandaştan hak ve Hü
kümet hissesi alınırken, bugün gelir konusu dü
şünmeden ki, ana kanunun adı Gelir Vergisidir 
gelir bahis konusu olmadan, yüzölçümleri ve ağaç 
adedleri, miktar bahis konusu olmak suretiyle ge
tirilmiş bulunan bir kanun tasarısını tadil eden 
maddeyi bir reform olarak değil, çok iptidai bir 
sistem, götürü vergi sistemi, mahsul ister idrak 
edilsin, ister edilmesin, rahatlıkla sağlanacak bir 
vergi sistemi olarak kabul etmekteyim. 

Bu maddede tadil mevzuu olan hayvan, kü
çük ve büyük baş hayvanlardan alman verginin 
bir zamanlar hâsıl olan verginin tutarı ile sa
yım için sarf edilen meblâğın biribirine çok ya-
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km olduğunu ve bu gerekçe ile Hayvan Sayını 
Vergisinin yürürlükten kalktığını hepimiz ha
tırlarız. Şimdi rahat bir vergi sistemi içinde 
Maliyeyi derinliğine, köylere kadar indiren ve 
köylerde de Maliye şubesi açmak zorunda bulu
nan bir sisteme doğru kayıldığı ve akıldığı orta
dadır. Maliye Vekâletinin teşkilâtını ıslah etmek
sizin vergi ziyamı önlemediği müddetçe böyle ra
hat sistemlerle, iki kere iki dört eder gibi sistem
lerle vergi alma yoluna gitmesini asla tasvibet-
memekteyiz. Bir gün 3̂ ol parasının da tekrar 
vatandaşlardan almmıyacağmı, eski kaldırılmış 
bulunan sistemlerin yeniden getirilmekte olması 
muvacehesi karşısında gelmiyeceğini düşünme
mekteyiz. Ancak bu kanunun bu maddesinin 
tedvininde beni düşündüren daha başka nokta
lar da vardır. Sayın Bakanın ve Bakanlığın ne 
şekilde düşündüğünü bilmiyorum. Ağaç terimin
de, eski ahkâma göre kâmil, gayrikâmil, fidan 
tâbiri altında verim tahditleri bahis konusu idi. 
Bugün ağaç deniyor. Acaba, ağaçtan murad ne
dir? Bunu Maliye Vekilinin veya komisyonun bu 
madde üzerinde yapmış olduğu tetkikatı sonu
cunda beyanlarını öğrenmek isterim. Ağaçtan 
murat nedir? Kâmil ağaç mıdır, yoksa gayrilkâ-
mil ağaç mıdır? Fidanlar da bu mevzua, bu ver
giye tabi midir? 

Konuşmamın en büyük âmili; kanunun tümü 
üzerinde konuşan ve «Adanalılar bilir» derken, 
Aydın Senatörü olmamız dolayısiyle pamuk zira-
ati hakkındaki endişelerini izale etmek ve bilgi
mizi Yüksek Senatoya arz etmeye imkân verdik
lerinden dolayı Sayın Haydar Tunçkanat Beye 
de teşekkür ederim. 

Pamuk ziraati 2 toprak üzerinde yapılır. Bi
risi kuru ziraat, diğeri sulu ziraat. Kuru zira-
atto bugün dönümden elde edilen miktar, 30 - 60 
kilo, vasati 40 kilodur. Kendilerinin de buyur
duğu gibi 250 kilo kuru ziraatten pamuk mahsu
lü almak gayrimümkündür. Sulu ziraatten alı
nan pamuk miktarı ise 120 - 200 kilo arasında 
değişmektedir. 

Sayın Haydar Tunçkanat oradan adedî ra
kamlar zikrediyorlar, fakat Aydın bölgesinde ge
rek hâkim, gerek avukat olarak vazife görmüş bir 
arkadaşınız sıfatiyle, bir karış pamuk tarlası 
bulunmıyan bir insan olarak ifade edeyim ki, 
buyurdukları gibi 300 kilo değildir. Sulu ziraa
tın, modern gübrecilik ve ziraat işletmeciliği ya
pılmadığı takdirde toprağın tuz kusmasından 
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mütevellit, bunun verimi de sulu ziraat olmakla 
beraber, zamanla knrn ziraat değil, kuru ziraatın 
verdiği mahsulü dahi vermiyerek çoraklaşma du
rum rina doğru «itmekte1 ancak, bu toprakların, 
Ziraat Vekâletince fennî tahlilleri yapıldığı ve 
hangi hususta eksikliğin bu tuzlanmaya müncer 
olduğu teshil; edilmedikçe, bu münbit arazilerin 
de verimsiz bir hale geleceği, bir hakikattir . 

Muhterem arkadaşlar ; pamuk ziraateisi de
yince gözümüze üçbin, beşinn dönüm pamuk tar
lası eken değil, 20 dönüm, 30 dönüm, 40 dönüm 
pamuk tarlası ekeni, inkisam eden servet dolayı-
siyle göz önünde bulundurmamız ve bu kanunu 
da, kabul ederken geniş arazi ve servet salı ipleri
ni değil, alnı teriyle toprağına bağlı ve bütün 
ümidini kırk sene sonra gelecek hor karnını yar
dığımız zaman seneye çıkan Türk çiftçisinin ıs
t ı rabını da ar ıyarak hükümlerinizi vermenizi, 
mübalâğalı rakamlarla meşgul olmayıp vatanda
şım izm ödeme kabiliyetinde, rahatlıkla., ödeme 
kabiliyetinde olan bir vergi sisteminin getirilme
sini arzu etmekteviz. 

irürmetlerimizle. 
B A Ş K A N --•- Başka söz istiyen arkadaşımız 

var mı.? 
H Ü S E Y İ N KALPAICLTOĞL'l7 (Kayseri) — 

Evet, ben de söz istiyorum. 

B A Ş K A N - - Say m Maliye Bakanı söz iste
mişlerdir. Bakandan sonra bir sayın üyenin söz 
hakkı vardır . Bakan konuştuktan sonra son sözü 
size vereyim, Sayın Kalpaklıoğlu. 

Sayın Bakan, buyurun. 
MALİYİ'] B A K A N İ ElORll) MHLEN ••••-

Sayın Adalet Partisi sözcüsü ve diğer senatör 
arkadaşların üzerindi1 durduklar ı meselekue arzı 
eevabediyorum. 

Bir dei'a şu noktaya temas etmekle sözüm" baş-
lıyaeağım. Sayın Adalet Partisi sözcüsü >:diz 
ziraat ten (îelir Vergisi alınmasına muarız değiliz. 
Ancak sistem bizim için kabilî tatbik olmıyan bir 
si: tem olarak görünmektedir, buna muarızız» di
yor. 

Yalnız sayın sözcüden şunu beklerdim; bize 
biri bu beğenmedikleri sistem yerine daha. elve
rişli bir usul gösteremezler mi idi. Müzakere'e 
ri burada hakikaten istifade ile takibediyorum. 
Ben naçizane ortaya getirdiğim şeyleri, en iyi ola
rak diye ";ei iriyorum, ama daha iyisini bulduk
ları takdirde, arkadaşlarımız bize daha güzel, 

daha, pratik, daha elverişli fikirler telkin ettikleri 
takdirde emin olunuz biz de derhal iltihak etme
ye amadeyiz. Ama ne yazık ki sayın arkadaşı
mız, bize beğenmediklerini bu sistemin yerine da
ha iyi, daha, pratik, daha mükemmelini göstere
cek bir işarette bulunmadılar . Bilhassa bunu 
beklerim. 

Muhterem arkadaşlarım; Gelir Vergisini zira
at çil ere teşmil ediyoruz ve bunu ne nisbette ya
pıyoruz? Bu vesile ile bir kere daha bu nokta 
üzerinde durmakta fayda görüyorum. Birinci 
kısmı hiç kimse münakaşa etmiyor. Mademki bir 
yenle bir gelir, bir kazanç vardı r ve vergi adaleti 
icabı herkesi Anayasamızın emrine, göre ve gücü 
nisbetinde Devlet masraflarına iştirak etmeye. 
mecburdur, vergi verecektir, ta r ım sahasında da 
diğer sektörlerde olduğu gibi bir kazanç ve bir 
gelir elde eden kimse Anayasa emrine güre vergi 
vermeye mecburdur. Bunda, münakaşa edecek 
sebep yoktur. Biricisi bu sebeple. 

İkincisi : Ekonomik sebeplerle müracaat edi
yoruz. Hakikaten bir sektör vergi dışında, di
ğer bir sektör ağır bir vergi yükü altında. Böy
le bir memlekette ekonomik muvazene olmaz. Ya
ni biz, inkişaf etmek için, terakki etmek için, kal
kınmamız iıin tar ımda kalkınmalıyız ve bir tarım 
memleketi olarak kalmamalıyız ve kalmıyacağız. 
Tercihen hızla, süratle sanayie kaymaya, mecbu
ruz. Tarımı bir taraf tan inkişaf ettireceğiz ama 
aynı zamanda sanayie kaymaya mecburuz. Az 
gelişmiş memleketlerle gelişmiş memleketler 
arasındaki kıstaslardan birisi bu. Nüfusun kaçta 
kaçı tarımda? Eğer nüfusun yüzde 50 sinden 
fazlası tarımda ise, o memleket az gelişmiştir. 
Binaenaleyh, küçük bir t an ın memleketidir, az 
gelişmiş bir memlekettir. Herkes bunu böyle ka
bul ediyor. Muayyen bir kıstasdır. Daha çok nü
fusu sanayie kaydırtmaya mecburuz. Millî gelirin 
% 50 sinden fazlasını sanayiden elde edeceğiz. 
Çünkü sanayi daha pratik, daha çok verimli, 
daha rantabldır ve kısa zamanda milleti refaha 
ulaştırır. Bu sebeple ta r ımda saplanıp kalmama
ya mecburuz. Binaenaleyh, tar ım imtiyazlı, sa
nayii vergi altında, olan bir memleket kalkın
ma/. Ekonomik sebeplerdir bunlar, plânımız böy
le koymuştur. Arkadaşlarımızın da mesuliyete 
iştirak ettiklerinde kabul ettikleri, vekil arka
daşların altında imzası bulunan plân stratejisin
de bu yazılıdır ve o vakit Adalet Part is inin de 
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tasvibini almıştır, tatbik ediyoruz. Sosyal sebep
lerle bunu yapıyor. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi ne nispette yap
tığımızı da arz edeyim: Bir defa biz Hükümet 
olarak şuna kaaniiz: Bizim tarımda çalışan vatan
daşlarımızın % 70 e yakını, belki % 60 mm ka
zancı maalesef bugün bizim Gelir Vergisinde en 
az geçim indirimi olarak kabul ettiğimiz, ki, bâzı 
arkadaşlar dün bunun da az olduğunu haklı ola
rak söylediler, - kazancı bu haddin altında veya 
bunun civarındadır. Yani bir ailenin elde ettiği 
kazanç, bizim en az geçim indirimi olarak kabul 
ettiğimiz had 1 500 liradır, maalesef çiftçileri
mizin % 60 mdan fazlasının elde ettiği kazanç 
bunun altındadır. Şu halde bunlardan vasıtasız 
bir vergi almak asla caiz değildir, bunu yapmı
yoruz. Bunlardan vergi almıyacağız arkadaşlar, 
bunu huzurunuzda tekraren söylüyorum. Çünkü 
bu konuşmaların bir kısmı doğru veya yanlış ola
rak vatandaşa intikal ediyor. Hakikaten yanlış 
bir intiba yaratıyor. Bunu bilhassa tekrar ede
rek söylüyorum. Yüzde 60 mdan uzunca bir za
man bu memlekette bir Vasıtasız Vergi almak 
caiz değildir ve almıyacağız. Geri kalandan ala
cağız. Arkadaşlarımız, vergi sistemlerimiz mem
leket icaplarına uygun olmalıdır, derler. Doğru
dur, biz de bunu düşünüyoruz. Bilhassa teknis
yen olarak, bu vergi tekniğini idare eden insan
lar olarak böyle düşünüyoruz. 

Geri kalan yüzde 40 dan Gelir Vergisi al
mak: mümkün müdür, değil midir? Mümkün olsa 
idi en âdil vergi olması bakımından bu geri ka
lan yüzde 40 ı Gelir Vergisi ile teklif etme çare
lerini arardık. Yani aşağı - yukarı bir milyona 
yakın çiftçiyi Gelir Vergisine tâbi tutardık. Biz 
bunu mümkün görmedik. Biz bunları bugünkü 
Arazi Vergisine benzer Emlâk Vergisi adını ver
diğimiz bir tasarı ile getirdik, yine tahrire da
yanan bir basit vergi ile vergilendirdik. Orada 
küçük çiftçi muafiyeti koyduk. Koyduğumuz öl
çülerle çiftçilerimizin % 60 ı Emlâk Vergisin
den de muaf kalacaktır. Yani biraz evvel işaret 
ettiğim prensibe göre büsbütün vergi dışında ka
lacaktır. Geriye çok mahdut bir zümre kalıyor, 
büyük kazançlı çiftçi dediğimiz. Onu Gelir Ver
gisine tabi tutmak istiyoruz, arkadaşlarım. Çeşit
li sebeplerle bir Gelir Vergisi sistemimizi tamam
lamak için Gelir Vergisi bir global vergi siste
midir, bir vatandaşın muhtelif kaynaklardan el
de ettikleri kazanç ve iratları bir araya toplıya-
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rak müterakki bir nisbet üzerinden vergilendiren 
bir sistemdir. Yani şahsi bir vergidir. Bu vazi
yette büyük çiftçi dediğimiz zümrenin bir kıs
mı aynı zamanda ticaretle, serbest meslekle veya 
başka işlerle uğraşan insanlardır da. Bu sebep
le bunlardan hakikaten Gelir Vergisinin prensip
leri dairesinde bir vergi almak imkânını temin 
etmek için. Bu bir. 

ikincisi; Gelir Vergisinin bir açık kapısını 
kapatmak için yapıyoruz. Nedir bu açık kapı? 
Arkadaşlarımız şikâyet ettiler; Maliye memur
ları mükellefleri takibedemiyor, kovalıyamıyor, 
yakalıyamıyor; dediler. Ama, bunların sebep ve 
zaruretleri üzerinde de durmak lâzım. Niye ya
pamıyor, niye kovalıyamıyor? Eğer bir binanın 
üç tarafına kapı yaparsanız, bir tarafını açık bı
rakırsanız, kapının önüne de bir kilit takarsanız, 
kaç para eder? Birisi gelir bu açık kapıdan gi
rer, arka taraftan çıkar gider. Binaenaleyh, her 
tarafını kapatmak lâzım. Ondan sonra da bu ka
pının bekçisine, «Sen vazife yap» demek lâzım
dır. 

Gelir Vergisinin de bir açık kapısı var arka
daşlar. Tarımdır. Birçok mükellefler bugün 
tarım ile sanayii bir arada yürütmektedirler. 
Faraza fabrikası olan bir vatandaş, çırçır fab
rikası varsa pamuk ziraati yapar, tütün fabri
kası olan tütün ticaretini yapar. Veya oğluna, 
kızma yaptırır. Bu şekilde girift bir ticaret ve 
ziraat mevcuttur, tşte bizim kapayamadığımız 
kapı budur. Sonra müstahsıldan mubayaa ya
par. Müstahsil defter tutan bîr kimse olmadı
ğı için geniş, büyük mubayaaları dahi yüksek fi
yatla gösterir ve maliyet yüksek olduğu için 
satışından kâr kalmaz tabiî. İhracat ticaretimi
zi tetkik buyurun. İhracat ticaretimizden maa
lesef yeteri kadar, yani elde ettikleri kazanç 
nisbet inde vergi alamıyoruz. Sebebi? Çünkü 
bunların bir kısmı doğrudan doğruya müstah
sıldan mubayaa etmektedirler. Tütünü tetkik 
edin, başka maddeye lüzum yok. Bir çok tütün 
ihracatçıları var. Bunların ihracatına ve ver
dikleri vergilere bakın. Çünkü bir kapı acık
tır. Mubayaa ederken alım fiyatı olarak istediği 
fiyatı yazmaktadır. Ve tabiî alım ile satış ara
sında büvük fark kalmadığı için, maliyet yüksek 
^öründü^ü için vergi vermemektedir. Bu ka
nı vı kapatmak istiyoruz. Ama diyeceksiniz ki 
bu kanıvı kapayamazsmız, yine olur. B ;r mu
bah olması vardır, bir de memnu olması var-
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dır. Biz bu kapıyı nasıl kapatacağız? Çiftçiyi 
vergiye tabi tutuyorum. Ne diyorum? 30 bin
den fazla satış yaparsan, elde ettiğin mahsulü 
sattığın takdirde bu satış 30 İlinden fazla olur
sa Gelir Vergisine tabisin, diyoruz. Şimdiye 
kadar ne idi? 30 bin, 80 bin, 150 bine kadar 
makbuz verebiliyor, bir çiftçi tüccara. Çünkü 
suale mâruz kalmıyaeak vergiye tabi değil. Ama, 
bundan sonra 30 bini aşmamaya dikkat edecek. 
Ve verirken fiyatını da hesabctmeye mecbur
dur. Çünkü kendisi de mükellefiyete girecektir. 
Bu kapıyı kapatmak istiyoruz arkadaşlarım. Bu 
hususta belki daha teferruata inmek mümkün 
olur. Ama, zamanınızı almak istemiyorum. İş
te biz bu sebeplerle bunları vergi mevzuuna alı
yoruz. Kaç kişiyi alıyoruz? 3 Milyon insandan 
sadece Hükümet olarak 60.bin kadar mükellefi 
vergi mevzuuna alacak bir teklif getirdik. Ko
misyonlarda ve Millet Meclisinde yapılan ta
diller dolayısiyle bir miktar daha indi ve 40 000 
kadar kaldı. Yani üç milyon çiftçi ailesinden 
40 bin mükellefi bu şekilde vergilendirmek is
tiyoruz ve arz ettiğim sebepler ile. 

Şimdi gelelim bu ölçüler kâfi mi, yoksa de
ğil mi? Bunun için Zirai Gelir Vergisi derken 
çiftçiler şöyle yanacak, böyle yıkılacak deniyor. 
Hayır efendim. Üç, milyon çiftçiden sadece 
40 bin büyük çiftçi. Eğer bunlar da vergi ver

mesin, hattâ bir işçi kadar bile vergi vermesin 
derseniz, o vakit buna hakikaten verilecek cevap 
yoktur. Buna cevap dahi verilemez. 

Muhterem arkadaşlar, bir ölçüden bahsetti
ler. Bu ölçü elverişli değil dediler. Dünkü 
izahatımda da arz ettim; belki kusurlu bir ölçü
dür, ama daha iyisini bulmak mümkün değil
dir. Daha iyisini bulsak elbette getirirdik. Biz 
alelıtlak şu vasıfta olanlar, şu kadardan fazla 
kazanç elde edenler vergiye tabidir diyebilir
dik. Ama bu kabili tatbik bir şey olmaz, yaka
lamak için, kavramak için maddi karine lâzım. 
Daha müphem bir şey korsanız, asıl ihtilâf o va
kit doğar. Ne olur? Maliye memuru şüphe et
tiği herkesin yakasına yapışır, senin kazancın 
kanuna göre şu kadardır beyanname vereceksin. 
der. Halbuki bu maddi bir ölçüdür. Ne diyo
ruz? Ektiği sahayı alıyoruz. Şu kadar dönüm
den fazla ekti, ise, sen Gelir Vergisi mükellefi 
namzedisin beyanname vereceksin. Bu, vergi 
verecek demek değildir. Beyanına göre vergi 
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matrahı kalırsa verecek, kalmazsa sadece beya
nına göre verecektir. Bunun kontrolü mümkün 
mü değil mi? Belki güçtür. Ama bundan baş
ka usulleri de düşünürsek kontrol a en mü-
saidolaııı budur. Nihayet arazisi var, tarlası 
var, sonra bunlar beyan ediyorlar her sene. Ve 
muhtar da tasdik ediyor, onun da mesuliyeti 
inzimam ediyor. Şayet bir ihbar vâki olursa gi
di]) görmek, tesbit etmek, ölçüp biçmek kabil. 
Hakikaten maddi olduğu için, k'ontrula. 
bundan daha. müsait bir usul mevcut değildir, 
bizim kanatimize göre. Eğer daha müsait bir 
usul varsa lütfetsinler arkadaşlarım, kontrolü 
kolaylaştırmak bakımından kendilerine minnet
tar oluruz. 

Komisyonlardan bahsettiler. Komisyon mev
zuu yok. Zannediyorum saym arkadaşlarım. 
bilhassa benden sonra konuşan arkadaşlarımdan 
Turhangil arkadaşım bu madde ile 10 ncu mad
deyi mezcederek mütalâa ileri sürdüler. Bu mü
talâalar daha çok 10 ncu maddeye ait yani 
asgari vergiye ait. Bu sadece Gelir Vergisine 
giren ile girmiyeni ayıran kıstasları tesbit eden 
bir maddedir ve mükellefiyete ait bir madde
dir. Bu madde mükellefiyete esas olmaz, sade
ce Gelir Vergisi mevzuuna giren veya girmiyen 
kimseleri birbirini tamamlaması için üç ölçüde 
toplar. Birisi arz ettiğim gibi işletme büyüklü
ğü olup, mahsul nevilerine göredir. Yalnız ba
sma bu ölçü yanlış olur. Bunun mücerret alın
ması hakikaten yanlış olabilir. Çünkü bâzı yer
lerde arazi verimli, bâzı yerlerde ise verimli de
ğildir. Binanealeyh bir yerde alacağınız 300 
dönüm verdiği mahsul itibariyle belki başka 
bir yerde 50 dönüme tekabül eder. Bunu yal
nız başına alırsak yanlıştır. Bunu maalesef 1c-
'bellür ettiremedik. Çünkü ta vakit 'Türkiye'yi. 
mıntakalara bölmek lâzımdır. O da kâfi değil. 
Her köyde dahi sulu arazi, kurak arazi var, 
kumlusu var, çakıllısı var. Binaenaleyh bu nis-
betleri yüzlerce madde halinde koysanız dalı i 
âdil bir çare bulamazsınız. Çaresiz olarak bu
nu ölçü aldık. Ayrıca bunu taımamlıyaıı Ibir 
ölçü daha aldık, satış. Zaten bunları tesbit eder
ken şu mebdeden hareket ettik, yılda 5 000 li
radan fazla safi kazancı olan çiftçi Gelir Ver
gisi ödemeye muktedir insandır, çiftçidir dedik. 
En az geçim indirimli 1 500 liradır, ibunun çok 
üstünde bir rakam kabul ettik. Teknik sebeple, 
ziraatin hususiyeti sebebiyle, kavranması müş-
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kül olması sebebiyle, himayeye muhtacolması 
sebebiyle bu ölçüyü aldık. Arz ettiğim gibi sa
dece yüzölçüsünü alsaydık hatalı olurdu. Bir 
de satış ölçüsü aldık. Hükümet 25 000 getir- j 
misti, komisyon 30 000 olarak kabul etti. Bunu ; 
nereden elde ettik? 5 000 lira safi kazancı alın
ca, bu 5 bin liralık safi kazanç ne kadar satış- , 
tan elde edilir? Umumiyetle tarımda kabul , 
edilen ortalama nisbet; 1/5 net kazançtır. Bi
naenaleyh, yüz liralık mahsul elde ederseniz, 
20 lirası safi kazanç sayılır. Tabiî her zaman 
elde edilir, edilmez bunlar başka. Bu bir orta
lamadır. Bir üçüncü ölçü: Bu ölçülerle (İelir i 
Vergisine girse dahi elde ettiği kazancın 2 500 
lirasını muaf tutuyoruz. Bütün bunlar sert kö
şeleri yumuşatmak içindir. Vergicilikte buna 
sert köşe derler. 300 dönümün varsa muafsın, 
301 dönümün varsa vergi mevzuuna girersin. 
Bu bir sert köşedir. Hakikaten bir dönümü faz
la, olursa vergi mevzuuna giriyor. Bir dönümü 
az olursa girmiyor. Binaenaleyh, bunu yumu
şatmak lâzımdır. Bunu da şöyle yumuşatıyo
ruz. Vergi mevzuuna giriyor, beyanname veri
yor. Ama elde ettiği kazançtan bir kısmını, 
2 500 lirasını vergi dışına çıkarıyoruz. Bu sert 
köşe bir miktar yumuşuyor. Bu ölçüleri aldık 
arkadaşlarım. Bu arz ettiğim gibi kontrol ba
kımından da, ve mükellefi himaye bakımından 
d*>. ihtilâfları asgari hadde indirmek bakımın
dan da en elverişli bir sistem olarak görünmek
tedir. Bizim maliyecilerimiz, teknisyenlerimiz 
araya araya bunu buldular. Arz ettiğim gibi 
daha iyisini arkadaşlar getirsinler, biz memnu
niyetle kabul etmeye hazırız. 

Sayın netin arkadaşımız hayvancılığa temas 
ettiler. «Bu bir döviz kaynağıdır, himaye edil
mesi lâzımdır» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, himaye mevzuu ile 
vergiyi birbirinden ayırmak lâzım. Aksi halde 
Anayasamızın bir hükmünü ihmal ederiz. Ana-
yaşamaz, «herkes gücü nisbetinde Devlet mas
raflarına iştirak etmeye mecburdur,» der. Bina
enaleyh, hayvancılıktan, ziraatten başka mevzu-
dan gelir elde eden kimse gücü nisbetinde vergi 
vermek suretiyle Devlet masraflarına iştirak ede
cektir ve böyle yapmazsak zaten mümkün "değil
dir. Zira Türkiye'de himayeye nıuhtacolmıyan 
mevzu yoktur. Sanayi himayeye muhtaç değil 
mi? Elbette. İnkişaf ettirmek istiyoruz. Bugün 
sağlık müesseseleri himayeye muhtaç değil mi?. 
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Birer birer alırsak hepsi himayeye muhtaçtır. 
Binaenaleyh, bu esbabı mueibeyi esas tutarsak, 
bu prensibi esas tutarsak vergi kalmaz. Çünkü, 
hepsi için bu sebepler var, bihakkin vâridolabilir. 
Himaye başka mevzularda yapılabilir. Kaldı ki, 
hayvancılık için koyduğumuz esas o haldedir ki, 
bir miktar da nazaridir. Yani ancak büyük sü
rüler besliyen ve hakikaten vergi ödemeye, bu sı
fatı, bu haliyle gücü olan vergi verecektir. Tür
kiye'de 250 baştan fazla hayvanı olan kaç mü
kellef vardır? Böyle ya 100, ya 200, ya 300 mü
kellef vardır. Ama, niçin koyuyoruz? Bunu çıka
rabilirdik. îşte hayvan besliyen ile hayvan tica
retini bir arada yapan insanların vergilendiril
mesi için yapıyoruz. Başka çare yok. Bunu koy
madığımız takdirde bütün kazançlar, hayvan ti
caretinden elde edilen kazançlar - tatbikatta gö
rüyoruz - daha çok buraya kaymaktadır. Masraf
lar, şunlar bunlar vergiden muaf olan sahaya 
kaymaktadır, ve ticaretten almamız lâzımgelen 
vergiyi dahi alamamaktayız. Bu sebeple koyuyo
ruz. Tekrar ediyorum, 250 baş hayvandan fazla 
hayvanı olan vatandaştan vergi alıyoruz. Yoksa, 
belki orada burada söylenir, vatandaşlar duysun, 
diye söylüyorum; böyle 50 - 100 koyunu olan 
vergi vermiyecek, 250 den fazla hayvanı olan ver
gi verecek. Bu kadardan fazla hayvanı olan biz
de, Türkiye'de ya 100 dür, ya 200 dür, ya 300 
dür. Biz sadece bunlardan vergi alıyoruz, yoksa 
10 keçisi, 20 keçisi, 50 koyunu olan milyonlarca 
vatandaştan vergi almıyoruz. Arkadaşlarım, 
böyle bir şey aklınızdan geçmesin. 

Sayın Turhangil arkadaşım, «Gelir Vergisi 
modern bir sistemdir, getirilen tadil ise ilkel bir 
sistemdir» dediler. Bir defa zannediyorum ki, 
üzerinde durdukları mesele onuncu maddeye ta
allûk eden bir meseledir. Ama burada konuştu
lar. tyice tetkik etmemekten doğuyor, zannediyo
rum. Çünkü, bu madde ile o izahat arasında her 
hangi bir münasebet bulamadığım için ilkel olup 
olmadığı hakkında da yeniden mâruzâtta bulu
nup sizi yormak istemiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) -

Efendim, önümüzdeki tasarıya baktım, Hüküme
tin teklifini bulamadım, göremedim. Ben yalnız 
Meclisin kabul ettiği metin ile Geçici Komisyo
nun bunu kabulüne mütedair metnini gördüm. 
Bu biraz da işi hafife almak oluyor. Sayın Vekili 
burada ben dinlerken rakamlara müstenit mu-
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kayeseli bir konuşma yapmalarını bekler ve is
terdim. Konuşamadı. Mücerret, üç milyon, alt
mış bin ve kırk bin mükellefi gelişigüzel rakam
larla izah ettiler, ama demediler ki, bizim tekli:!: 
ettiğimiz şunlardır. Niçin basılmadı? Bu tasarı 
neden yalnız Meclisin kabul ettiği metinle karşı
mıza geldi? Hükümet ne söylüyor, meseleleri na
sıl düşünmüştür? Meclis bu rakamları niçin indir
miştir veya çıkarmıştır? Bunları bilip, anlıya-
caktık. Neden Senato bu kadar hafife almıyor 
anlamıyorum. Ve Sayın Vekil niçin bunu dile 
getirmiyor. Biz Hükümet olarak bu maddeyi 
şöyle getirdik teklif ettik, ama Millet Meclisi 
geldi bunu şu şekilde şu esbabı mucibe ile değiş
tirdi. Yok, böyle bir şey yok. (İlgililer yok, ses
leri) İlgililer de var, efendim. Buraya bastırıl
ması, Hükümet teklifinin de şu metinle beraber 
gelmesi ve müştereken incelenmesi Jâzmıgelirdi. 
Bu büyük bir hatadır. Ve arz ettiğim gibi bu Se
natoyu küçüğe almak, ehemmiyet vermemektir. 
Kimse mesulü, ibilınTİyoruım. 

Efendim, Sayın Vekil işaret buyurdular ki, 
«Bir kısımdan mükellef sayıp vergi almak, 
diğer kısımdan almamak haksızlık olur.» Öbür 
taraftan da dediler ki, hakikaten tarımda ça
lışanlar çok fakirdir ve bunlar asgari geçim 
indiriminin de altında kazançla yaşıyan kişiler
dir. O kadar 'ki, üç'milyon ziraat .mük'ellefîni, 
(bu rakam ne derece doğrudur bilmiyorum, is-
tatistiki malûmat kesin midir bunu bilemiyoruz 
bunu biz Hükümet olarak) altmış bin düşün
dük ve onları vergiye tabi tutmaya, çalıştık. 
Fakat bunu Meclis kırk bine indirdi. Bu ra
kamlar da - özür dilerim amıa - bana biraz ha
yal gibi geliyor. Buna dair bir istatistiki ma
lûmat bizim elimizde yok ve bu rakamlar na
zari ol m aktan ileri gidemez. Bunun yarın tat
bikat ile, kırk bin mi, -elli bin mi, altmış bin, 
mi, yüz bin mi, ne olduğu görülecek ve anlaşı
lacaktır ve buna dair kati bir rakam verme 
imkânını biz 'kendimizde göremiyoruz. Efen
dim, bu ziraat gelirlerinden vergi alınması dü
şünülürken Sayın Maliye Vekilimiz «tarımdan 
sanayie kayacağız» demekle tarımın bu memle
kette verimsiz olduğunu da, z'inmen kabul et
tiler. Hakikaten öyledir. Tarım, zannedildiği 
kadar verimli bir saha değildir. O kadar ki, 
birçok köylerde çifti olan, çubuğu olan, kendi 
tarlasında, çotuğu çocuğu ik> çalışan kimseler 
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karınlarım duyuramadığı için şehirlerde bir 
kapıcılık, odacılık, bir fabrikada alelade en 
küçük ve basit bir iş bulabilmek için kapılara, 
düşer. Bunlardan birisine yerleşirse, her şeyini 
bırakır, köyünü terk eder. Bu demektir ki, 
hakikaten. Türk çiftçisi ve köylüsü asgari ya
şama, seviyesinin altında kazanan ve ona göre 
yaşıya'b'ilen kimselerdir. 

Efendim burada bir sebze tâbiri vardır. 
Bundan ikası t nedir, ben aıılıyamadım. Pan
car, patates, soğan, sarımsak sebze değil ini
dir? Bu sebze ve meyva tâbirinin tahdidi su
retle sayılması «Gibi» tâbirimin bırakılması 
daha kesin olurdu, daha faydalı olurdu. Öbür 
taraftan pancar, patates, soğan, ' sarımsak, 
kavun, karpuz, çeltik, kendir ziraatitıde 90 dö
nüm için üç lira, ondan sonra, gelen 90 dönüm 
için beş lira, ondan sonra gelen 90 dönüm için 
on lira olarak vergilenmeye tabi tutulan bir 
rakam konmuştur. Fakat yukardaki bâzı şey
lere bakıyorum ; bakliyat ayçiçeği, afyon, su
samda 220 dönüm için birbuçuk lira konmuş. 
Üçüncü grup pamuk mahsulü için, 150 dönü
münde iki lira konmuş. Efendim, bu komisyon
daki arkadaşlarınım ne derece ziraatle ilgili 
olup olmadığını bilmiyorum, fakat ben şunu 
ifade ediyorum ki, bu arkadaşlar kâfi dere
cede bu işi biliyorlarsa işin üzerine eğilme
mişlerdir; yoksa bilmiyorlar arkadaşlarını! Bir 
sarımsak w soğanın nasıl ekilip dikildiğini 
bunlar bilmiyorlar. Pamuk, ayçiçeği ve afyon; 
bir sarımsak ve soğandan çok daha kolay, ye
tişebilir ve bunlar sökülüp toplanır. Öbürleri, 
yani sai imsak ve soğan birer birer elle diki
lir ve elle toplanıl'. Ve o kadar da capalaıuak 
ve sulamak için emek ister, gübre ister. Hiç 
olmazsa bir .mevsimde o - 4 defa sulanmak is
ter. Görüyorsunuz ki, birisini yetiştirmek çok 
daha zor ve masraflı olduğu halde, ona., konan 
kazanç, dönüm miktarıyla daha çok, diğeri 
daha kolay ve masrafsız olduğu halde ona. ko
nan miktar onun yarısı kadardır. İşte görüyo
rum ki, bu suretle bu işle ilgili arkadaşlar ya, 
bu mahsulün ekilip biçildiğinin ne ve nasıl ol
duğunu bilmiyorlar veya üstüne kâfi derece
de eğilmemişler. O halde bunun yeniden ele 
alınması lâzımdır. Acaba bu dördüncü grup 
için neden 90 dönüm gibi bir tuhaf rakam 
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kondu? Bunu da anlamak mümkün değil. 
îzahı yok. Diğerleri daha yuvarlak rakamlarla 
ifade edildiği halde, yüz, yüzelli dönüm gibi, 
burada 90 dönüm kabul edilmiş. İnsan tuhaf 
karşılıyor. 100 - .150 dönüm denilebilir, fakat 
niçin 90 dönüm? Bunun da izahı mümkün de-
ğil. 

Ben bu gruplaı- arasında bir misal verdim ; 
dördüncü grupla diğerlerini mukayese ettim, 
fakat bu gruplar içerisindeki rakamları ben 
gayriâdil buluyorum. Yani bunları kısaca ifade 
ediyorum; verilen emek ve hizmet karşılığı ile 
mütenasip bir vergileme sistemi tatbik edilme
miş ve aradaki münasebet iyi tanzim edilmemiş
tir. Sayın Vekil dediler İd, beş bin lira muafi
yet tanınmaktadır. Onun üstü vergiye tabi tu
tulmaktadır. Ve bu rakam görüyorsunuz ki, Ge
lir Vergisinin diğer mükelleflerine tanınanın üs
tündedir. Bu, ziraat sahasındaki çalışmanın zor
luğu ve bu kazancın zor temin edilmesinden ile
ri gelmiştir ve onun için bu rakam konmuştur. 

Ama ben görüyorum ki, bu beş bin rakamı 
şahsa konmamıştır, aileye konmuştur, öbüründe 
şahsa konmuştur. Binaenaleyh, bu şekilde ka
mufle edilmemeli idi. Bir çiftçi ailesi af edersi
niz ahırında ki, bütün hayvanları ile birlikte bir 
sene çalışıp elde ettiği mahsul neticesinde bu 
beş bin lirayı kazanmıştır. Siz; vergi dışında 
bırakıyorsunuz ve diyorsunuz ki; «görüyorsu
nuz ya ötekine nazaran büyük bir miktarı ver
gi dışında bırakıyorum» Böyle demek suretiyle 
de hakikaten onları koruyor gibi görünmek is
tiyorsunuz. Ama hakikat öyle değil. Bir tok fer
de değil bu aile reisine değil, bütün aile efra
dına tanınmaktadır. Onlar ise 5 olur, 8 olur veya 
10 olur. 10 küsur insan köyümüzde, kasabalımız
da bir arada, bir aile çerçevesi içinde çiftçilik 
yapmaktadır. Binaenaleyh bu beş ban rakamı Sa-
yın Vekilin ifa'Je ettiği gibi büyük bir rakam 
ve büyük bir vergi dışı kalan rakam değildir. 
Sonra bu verilen rakamların ortaklık halinde 
nasıl tatbik edileceğini de ben görmedim. Bu 
hususta da izahat beklerdik. Hiç olmazsa Komis
yon bu izahatı versin. Yani, bir kişinin dışında 
iki kişi, üç kişi, dört kişi pamuk, pancar, susam 
veya buna benzer, başka şeylerle, meselâ zey
tincilik gibi zirai işlerle uğraştıklarının da her-
birinin hissesine düşecek miktar ne olmalıdır, 
nasıl olursa, vergiye tabi olur, ne kadarı olmaz, J 

13 . 5 . 1964 O : 1 
bu hususta bir izahat verilmemiş, mücerret her 
işi tek şahıs, tek aile yapmış gibi gösterilmekte, 
yalnız bunun dışarısında bir çiftçi bir işi değil 
de, buraya giren kısımlardan bir grup değil de, 
bir kaç grup işi birlikte yapmış olursa ,onun na
sıl hal ve fasl edileceğine dair hüküm var. Fakat 
birkaç kişinin ortak olarak bu işlerden bir veya 
bir kaçını yaptığı takdirde nasıl bir hükme tabi 
tutulacağını da göstermemiştir. Bu hususlarda. 
tenvir edilmemizi istirham ediyorum. Hakika
ten geçen sene Hükümet bu mevzuda bir kanun 
getirmiş, bu kanun Parlâmentoda Hükümetin 
isteğine uygun değil de isteği dışında bir hal 
alıp kabul edilmiş ve bir kısım çiftçiler bu ver
giye tabi tutulmuşken, Hükümet bununla iktifa 
etmemiş, tekrar yeniden bir kısım mükellefleri 
bu kanunlar Parlâmentonun isteğine göre çık
mış olmasına rağmen -, illâ biz vergiye tâbi tu
tacağız ve bunlardan tekrar vergi alacağız dü
şüncesiyle, aynı mevzuu yeniden, kanun yapmak 
üzere ele almıştır. Doğrusu bunu ben yadırga
dım. Şunu kabul etmek lâzımdır ki, Hükümetin 
şu vergilendirme sistemi ile zirai sektörden, zi-
raatçilerden çiftçilerden umduğu vergiyi alaca
ğını ben zannetmiyorum. 

Şu kabul edilse dahi, tasarı kanun halini al
sa dahi, Hükümetin zannettiği kadar bu çiftçiler 
zengin ve verimli değildir. Hiçbir zaman onların 
umduğu kadar bir vergi alabileceklerini zannet
miyorum. O derece zannetmiyorum ki, Hükü
met; zengindir diye, vermeleri lâzımdır diye ve 
kolay kolay verirler diye geçen sene karşımıza 
gelip de, milyonlarca para kazandığını ifade et
tiği büyük çiftlikleri ele aldı, burada bir sürü 
konuşmalar oldu, mutlaka biz bunlardan vergi 
alacağız, büyük nisbette alacağız, adaletsizliği 
önliyeceğiz dedi. Fakat bu kanun çıktıktan son
ra. yüz milyonun üstünde bir gelir teminini ifa
de eden Hükümet bu sene kendi ağzı ile alenen 
20 - 22 milyon arasında bir para aldık demek su-
rotiyle meselenin zannedildiği gibi verimli ol
madığını, dolayısiyle de olsa ifade etmiş oldu. 

Binaenaleyh, daha büyük çiftçilerden, daha 
zengin çiftçilerden yüz milyon liranın üzerin
de bir para alacağını ifade edip de ona göre ta
sarıyı getiren ve kanunlaştıktan sonra bunun 
1/5 ne kadar kazancı indiren şu tatbikatın ne
ticesinden de anlaşılacağı veçhile; daha fakir 
kısmını teşkil eden, zürraın daha çok zayıfını 
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teşkil eden ve Vekil Beyin de ifade ettiği gibi 
40 bin mükellef ide ki; bana göre bu rakam az
dır, daha çok üzerine çıkacakdır; şu hususu ay
nen kabul ettiği takdirde, - bizi ürkütmekten baş
ka bir şey elde edecek değiliz. Uzunıbaylu bir 
kazanç temini ve gelir temini mümkün olmıya-
caktır. 

Netice itibariyle, boş yere zürra kayacak ve 
bunlar çiftçilik yapmaktan daha çok soğuya
caklardır. Zaten tabiatın hışmına uğramış ve 
binbir türlü sıkıntı içerisinde çırpınıp azıcık 
bir kazançla iktifa eden ve bir sürü masraf kar
şılığında ancak karnını doyurabildi bu kimsele
rin 30 000 rakamını gürüpte bunun kazanç ol
duğunu zannetmek, bundan vergi almak; be
nim şahsi düşünceme göre hiç de âdil olm na
caktır ve umulan neticeyi alamıyacaktır. Vekil.. 
Beyin şu sözüne aynen iştirak ediyorum: Bu 
memlekette bu şekilde zirai bir kalkınma müm
kün olmadığı gibi - Vekil Bey,bunu böyle söy
lemedi ama ben burasını ilâve ediyorum - kaL-
kınmayı da ancak sanayie gitmekle yapacaktır. 
Bu şekilde ziraatın küçük kısmından 3 - 5 ku
ruş illa ne yapıp yapıp vergi alalım demekle 
zirai istihsalimizi artıramıyacağız. Ziraat git
tikçe geriye gidecektir. Zaten görüyorsunuz 
ziraatle elde edilen birçok maddelerin kıtlığını 
çekiyoruz. Hattâ Sayın Vekil soya fasulyesinin 
yağı dahi Amerika'dan gelmedikçe yağsız kal in
diğini ifade etti. Korkarım ki, daha Ibunuıı dı
şında birçok zirai mahsuller de bu kanunlar 
tatbik edildiği takdirde, memleket çapında ye-
tişmiyecektir ve dâhili istihlâkimizi karşılıyamı-
yacak bundan istihsal azlığına sebebiyet vere
cektir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu Hükümet 
gerekçelerinin, görüşülmekte olan kanun tasarı
sında mevcut olmadığından bahsettiler. Ve Hü-
met gerekçesinin bulunmamasına işaret ettiler. 
Bunda Hükümetin bir kabahati yoktur. Cum
huriyet Senatosunu ilgilendiren bir mevzudur. 
Millet' Meclisinden gelen metinler ayrı ayrı sa
yın üyelerin gözlerine konulmaktadır. Millet 
Meclisi metinlerinde, Millet Meclisi komisyon
larının raporları ve Hükümet gerekçeleri bulun
maktadır. Ayrıca ilgili komisyonlara, yeteri, sa
yıda tasarı veyahut tekliflerin metinleri, ge
rekçeleriyle beraber konulmaktadır. Gönül ar
zu eder ve ümidederiz ki; Cumhuriyet Senato-
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su teşkilâtı kurulduktan ve birde matbaaya sa-
hibolduktan sonna bunların dışında, - Millet 
Meclisinin dağıtılan metinleri dışında da - ken
di komisyonlarından gelen raporlara, Hüküme
tin gerekçelerini de ayrıca basmak imkânına 
sahibolur. Ama, imkânsızlık yüzünden bu yapı
lamamaktadır. Ve gerekçeler yoksa bu ancak 
Cumhuriyet Senatosunun kendi vazifesidir. Hü
kümetle bir ilgisi yoktur. Azı* ederim. 

Buyurun Sayın Ünaldı. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) —• Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN —• Efendim, hangi usul hakkında? 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Bu usul hakkında. 
BAŞKAN — Sayın Ünaldı'ya söz vermeden 

önce siz buyurun söyleyin. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Her fikir mucip sebebi ile kabul veya 
reddedilir. Kalpaklıoğlu arkadaşımızın yerden 
göğe kadar hakkı vardır. Elimizdeki tasarı ne
dir, esbabı mucibesi nedir; meçhul. Sayın Baş
kan vekili buyuruyorlar ki; vaktiyle Millet Mec
lisi bunu tabetmiş, gözlerimize konmuş. Bir kere 
Millet Meclisinin vaktiyle tabettiği metinler bi
zim gözlerimize konsa dahi bizi alâkadar etmi
yor. Çünkü, daha bize sıra gelmemiştir. Bizim 
tetkikimize mevzu olmamıştır. Buyuruyorlar ki; 
Senato bunu ayrıca tabedebilirse etsin. Buna da 
lüzum yoktur. Şu Millet Meclisinin metninden 
miktarı kâfi muhafaza edilir de, bizim Senato
muzun metniyle beraber raptedilirse karşıkar-
şıya bulunur. Bunu ikinci bir taba lüzum yok
tur. Rica ediyorum Başkanlık bunu yapsın. Ma
dem ki, Millet Meclisi metninde Hükümet teklifi 
var, esbabı mucibe var, ondan birer nüshası mu
hafaza edilsin. Tasarı Senatoya geldiği zaman 
Senatonun metin ve esbabı mucibesinde birleş
sin, biz de ne olduğunu, nereye gittiğini anlıya-
lım. Ricam budur, Senato bunu yapsın. 

BAŞKAN — Bunların hepsi uzun uzun gö
rüşülmüştür. Millet Meclisi muayyen bir mik
tarda bastırıp vermektedir. Tasarruf Millet Mec
lisine aittir. Millet Meclisinden istenmiş, Millet 
Meclisi Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi 
üyelerinin miktarı kadar basıyor. Bizim ricamız 
üzerine, ancak bizim komisyonlara biraz daha 
fazla verilmek üzere basmış bulunmaktadır. İki 
ayrı Meclisin tutumu vardır. Millet Meclisinden 
eğer Sayın Hidayet Aydmer arkadaşımızın de-
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diği kadar birkaç mislini bastırmak imkânı bulu
nursa, bunları sağlıyabilirsek bunları yapabili
riz. Fakat, esas mühim olan husus, Cumhuriyet 
Senatosu müstakil bir teşkilât ve bir matbaaya 
sahibolursa buna lüzum da kalmaz. Millet Mec
lisinin metinlerini, Hükümet gerekçelerini, kendi 
komisyon raporlariylc yeniden basar ve sayın 
üyelere dağıtırız ki, en sağlam ve en samimî yol 
budur. İnşallah bu imkânı bulabiliriz. 

Sayın Ünaklı, buyurunuz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Ook muh

terem arkadaşlar; Sayın Maliye Vekilinin ten-
kidlerimize verdiği cevabı, - beni mazur görsün
ler - tatminkâr bulmadım. «Tenkid ediyorlar 
ama daha iyisini göstersinler» diye buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar; bir lokaııtava gideriz, 
bir yemek getirtiriz, tuzunu eksik buluruz. Lo
kantacıyı çağırıp bunun tuzu eksik dediğimiz za
man lokantacı bize hiçbir zaman gelin yapın ba
kalım bu yemeği, diyemez. Şimdi; önce tenkidle-
rimizi kabul buyurdular mı ki, daha iyisini gös
termemizi istiyorlar, bizden? Yok böyle bir şey. 
Sonra bütün milleti ilgilendiren böyle bir mev
zuda partilerin görüşleri alındı mı? Partilerle şu 
mevzuda bir anlaşma yolu bulundu mu? Yok. 
Partilerin umumi müzakerelerde beyan ettikleri 
fikirler kabul buyuruldu mu? Yok. 

Binaenaleyh, daha iyisini göstermenin bura
da faydası ne olacaktır, biz bunu anlamıyoruz. 
Umumi tenkidlei'imiz sırasında arz ettik. Bu ka
nunlar komisyonda öyle bir hava içerisinde mü
zakereye alındı ki, aman virgülünü değiştirmi-
yeliın, Millot Meclisine gider. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Senatonun hay
siyetiyle ilgili buluyor musunuz bu davranışı? 
Kuruluş sebebi, vücut sebebi nedir? Yüksek Se
natonun? Aman, virgülünü değiştirmiyelim, Mil
let Meclisine gitmesin. Böyle şey olmaz arkadaş
lar. Biz tenkidlerimizi yaparız, daha iyi yolu da 
göstermesini biliriz. Fakat biz bunun, (gösterdi
ğimiz) 3rolların hüsnüniyetle kabul edileceğine 
inansak ve su meselenin şuracıkta gösterdiğimiz 
yollarla hal çaresine bağlanacağına inansak 
pekâlâ gösteririz. Ben şimdi soruyorum, Sayın 
Bakandan. 202 sayılı Kanun kabul edileli henüz 
bir sene oldu. Tatbikat tecrübelerini almadan ne
den böyle bir değişikliğe başvurdular? Tatbikat 
neticelerini alaydık ona göre daha iyi usulleri, 
yolları bulmasını elbet bilecektik. Şikâyetleri 
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dinliyecektik. Doğru yolu bulacaktık. Ama alma
dık bunların neticesini. Onun içindir ki, biz 
ne reform, ne şu, ne bu. Bu kanunların, doğ
rudan doğruya kalkınma plânının gösterdiği ga
yelerin uğruna sarf edilen paralardaki açıkları 
kapama gayesine matuf olduğuna ve Gelir Ver
gisi Kanunu gibi ileri bir sistemin fedaya mâruz 
bulunduğuna inanıyoruz. İddiamız budur. 

Şimdi arkadaşlarım; geliniyor, gidiliyor, de
niliyor ki; «vergi almıyalım mı, şu kadarı veri
yor, bu kadarından almıyalım mı?» Biz verginin 
alınmasına muhalif değiliz. Bunu defalarca bu
radan tekrarladık. Vergi alalım ama, kazanıyor
sa alalım. Sistemi feda ederek almaya- eahşmıya-
lım. Yani mutlaka Devlete gelir temin etme pa
hasına sistemleri tahribetmiyelim, biz bunlara 
muarızız. Ayrıca Sayın Bakan «bir işçi kadar da, 
mı vergi almıyalım» diyor. 

Dün Fikret Turhangil arkadaşımız, memur 
işçilerin ücret ve maaşlarının nasıl olduğunu an
lattı. Vergi midir, değil midir, maaş içerisinde 
mütalâa edilebilir mi, edilemez mi? Yoksa bir 
bütçe muamelesi şeklinde midir? Bunları uzun 
uzun izah etli. Ben sorarım Sayın Bakana, bir 
memura veya bir işçiye desek ki, maaşın bin li
radır. Ve bu bin lirayı kesintisiz ödesek, yıl so
nunda desek ki, senin bu maaşın % 20 vergiye 
tabidir. % 20 için bin lirada 200 lira, 12 ayda 
2 400 lira getir ve bu parayı ver bakalım desek, 
o memur verebilir mi arkadaşlar, vermesine im
kân var mıdır? Yoktur. Binaenaleyh, bunları 
doğrudan doğruya alman kazançlardan, kazanç
lardan alman vergilere göre mütalâa etmeye ka
naatimizce imkân yoktur. Binaenaleyh, biz sa
dece finansman temini gayesiyle vatandaşı mâ
nevi yük, mânevi eziyetler altına sokmamak ga
yesiyle muhalefet ediyoruz. Bunları vatandaşı 
üzmiyecek, ezmiyecek yollar bulalım; kazanç te
min ettiğine kanaat getirelim, elbette alalım. 
Ama, böyle bir sisteme malik olan bir usul il o 
kazansın veya kazanmasın şu ölçüye girdi ma
demki, ver bakalım, demiyelim. Ve vatandaşı 
böyle bir hizmet altında tutmıyalım. Maksadı
mız bundan ibarettir, muhterem arkadaşlarım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Bir 
önerge vardır, okutuyorum : 
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Başkanlığa 

Madde 1 ile değiştirilen madde 12 nin 10 nen 
grup fıkrasına (Miktarı ne olursa olsun büyük
baş hayvanlar) ve yine 

11 nci grup fıkrasına (Miktarı ne olursa ol
sun küçükbaş hayvanlar) cümlesinin ilâvesi ile 
hayvanların vergiden muaf tutulmasını teklif 
eder, oya sunulmasına müsaadelerini arz eyle
rim. 

Çorum 
Alâeddin Çetin 

BAŞKAN — Sayın Çetin önergesinde 10 - 11 
nci gruplarda, yani bölüm olarak kabul edilen 
gruplarda değişiklik yapılmasını istiyor. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDOĞAN (Zonguldak) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI FERİT) MELEN — 

Bu takrir kabul edildiği takdirde bir hayvanı 
olan bu vergi mevzuuna giriyor. Tek hayvan dahi 
giriyor. (A. P. sıralarından «muafiyet fıkrası» 
sesleri) 

Muafiyet fıkrası değil, mükellefiyet, fıkrası, 
tek hayvan dahi vergi mevzuuna girer. Olmaz 
böyle şey, iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN -— Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Alâeddin Çetin'in önergesi tekrar okundu.) 

(A. P. sıralarından «muafiyet fıkrası» ses
leri) 

BAŞKAN — Muafiyet değil, efendim. Bu 
gelen madde, 10 ve 11 nci maddelerde büyükbaş 
hayvanlar için 50, küçükbaş hayvanlar için 250 
başa kadar muaf bulunmaktadır. Halbuki Sayın 
Çetin'in önergesinde ne olursa olsun hayvanlar, 
denmektedir. O halde muafiyet tanınmamakta
dır. Hükümet bu önergeye iştirak etmiyor, ko
misyon iştirak etmiyor; önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 1 nci madde kabul edil
miştir. 

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

Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından isti
fade edebilmek için zirai mahsullerin bir takvim 
yılı içindeki satış bedelleri tutarının 30 bin lirayı 
geçmemesi şarttır. Bu had, balıkçılar için 40 bin 
liradır. 

Arazi üzerinde yapılmıyan zirai faaliyetler 
ile kara ve su avcılığında ve 12 nci maddede iş
letme büyüklüğü ölçüsü gösterilmiyen zirai faa
liyetlerde muaflık yalnız yıllık satış tutarı ölçü
süne göre tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE, 3. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka
nunla değişik 19 ucu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Zirai kazançlarda istisna 
Madde 19. — 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sa

yılı CMir Vergisi Kanununun 27 . 12 . 1963 ta
rih ve 3.65 sayılı Kanunla değişik 19 rıcu madde
sinde yazılı istisna hadleri 10 bin lirayı aşmıyan 
safi kazançlara uygulanmak kaydiyle 2 500 lira
ya indirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Sayın Ünal di, buyurunuz. 

MEHMET ÜNALDT (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar; Savın Mal ive Bakanı 3 ncü değişik
lik olarak savdıkbın bu maddede buyurdular ki, 
sert kösevi törpülüym'uz; ben de diyorum ki, 
bir köse bu kadar sert dönülmez. 

Suudi. 193 savılı Kanunda 10 bin liralık ka
kımlardan 5 bin lira istisna, edilmişti. Bunu ta
dil ed"iı 202 savılı Kanunda ise bu 10 bin liralık 
had kaldırılmış, bütün zirai kazançlardan 5 bin 
liralık bir indirim kabul edilmişti. Simdi, burada 
itiraz olnnuvor. Hükümet temsilcisi tarafından 
deniüvov İd, iste bu 5 bin liralık indirim haddi 
bütün kazançlara tatbik edildiği için su kadar 
yüz bin lira meselâ bir kasabayı misal verdiler, 
o kasaba da şu kadar yüz bin lira vergi zi
yama sebeboldu. Kabul. Şimdi biz bu köşe
yi dönelim. Dönelim ama, bu kadar sert 
dön mi velim. Ne yapıyoruz? Hiç had kabul 
cdilmiven bir maddede, yani 10 bin liralık 
had kabul edilmeden 5 bin liralık muafiyet tanı
yan maddeyi değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? 10 
bin liralık had koyuyoruz Ondan sonra ikinci 
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defa ne yapıyoruz? 5 bin liralık indirimi de 2 500 
liraya indiriyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir kere 10 
bin liraya kadar olan kazançlar esas olarak alı
nırsa burada vergi ziyaı kanaatimizce büyük mik
yasta önlenmiş olur. Binaenaleyh, bu 5 bin lira
lık indirimi sadece 10 bin liralık kazançlara in
hisar ettirir de, bunu 2 500 liraya düşürmezsek, 
zanediyorum ki, Maliye Vekâletinin arzu ettiği 
vergi ziyamı önleme gayesine de ulaşmış oluruz. 
Ama, 2 500 liraya indirirsek biraz köşeyi sert 
dönmüş oluruz. Onun için bendeniz bu maddenin 
tashihi sadedinde bir takrir sunuyorum, iltifat 
buyurulmasmı rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —=- Saym Dikeçligil, buyurunuz. I 
HÜSNÜ DİKEÇLlGlL (Kayseri) — Ben de 

ünaldı arkadaşımın fikrindeyim. Sebebine ge
lince : Ziraatçiyi ziraat çi olarak düşünmek 
icabeder. Ziraatçi köydedir, bizim gibi şehirde 
değildir. Ziraatçi çok çocuk sahibidir. Ziraatçi, 
dolayısiyle şehirde çocuklarını okutacaktır. Ve 
bu para azdır. Bütçe Komisyonunda da fikrimizi 
söyledik. Arkadaşımızın takriri yerindedir, ilti
fat buyurulması hakikaten yerinde olur. Köşe 
yumuşak dönülmüş olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mıf.. Yok. I 
önergeyi okutuyorum : 

Başkanlığa I 
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. I 
Adana I 

Mehmet Ünaldı I 

«Bir vergilendirme döneminde elde edilen ve 
toplamı 10 000 liraya kadar olan zirai safi ka
zançların 5 000 lirası Gelir Vergisinden müstes
nadır.» I 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? I 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKÎF 

EYİDOĞAN (Zonguldak) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — İş

tirak etmiyoruz. Çünkü, ayrıca geçim indirimine 
de tabidir. Bu muafiyetten başka bir de geçim I 
indirimi indirilecektir. I 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Dikkate almıp alınmamasını oylarınıza | 
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arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 48 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının 1 - 9 numaralı bencilerinde 
yazılı hadler % 25 (yüzde yirmibeş) oranında 
indirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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. İş 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-
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sa. takribi miktarlar' (İsletmede 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 »idevler de 
dâhil olmak üzere bir takvim, yılı içinde yapılan 
giderlerdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Bu madde hükmünün uygulanmasında, muh
telif ücret ödemesi, ayrı ayrı işverenler tarafın
dan yapılan Ödemelerle aynı işveren tarafından 
başka, başka hizmetler karşılığında yapılan öde
meleri ifade eder. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. 

Tesbit (dilen sırayı okuyorum. Sayın, Ouım-
ralı, Sayın Kılıç, Sayın Tura, Sayın Derler, Sa
yın Okyayıız, Sayın Turhangil. 

Sedat Çuınrah vazgeçiyor. 
Buyurun Sayın Kılıç. 
MUHtTTİN KİLİÇ (Konya) — Muhterem 

'arkadaşlarım, fazla taciz etmiyeceğim, fikirleri- I 
mi kısaca arza -gayret edeceğim : 

7 nci maddede muhtelif namlarla memleketi
ni iz-de ödenek, temsil ödeneği, hâkim tazminatı 
gibi, muhtelif unvanlarla ödenen paralarda .şim
di bu 7 nci madde tatbik edilince 30 liradan 300 
küsur liraya kadar, halen hâkim olsun, bu öde
neği alan memur olsun, nahiye müdürü olsun, 
ne bileyim, zabit kâtibi olsun, mübaşir olsun, 
muhtelif kanunlarla tazminat olarak verdiğimiz 
şahıslardan yeni bir vergi kesilmek istenmekte
dir.' Bunu mütalâa ederken bendeniz ikiye ayır
mak iâzımgcldiği kanaatindeyim; hâkimlere tat
bik edilen hükümler, bir de memur sınıfından 
olanlara, tatbik edilen hükümler. Aslında hâkime 
olsun, memura olsun, ödene'k nâıhiyle, tazminat 
nâmiylc, öyle her ne nam ile olursa olsun, maaş
larından ayrı ödenen paralar için şimdi bu 7 nci 
maddeye göre yeniden bir tevkifat yapılmasına, 
ben şahsan muvafakat etmiyorum. 1 
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Hâkimler için olan mütalâam daha başkadır. 
Bütün üyeler pekâlâ takdir buyururlar ki, 

mahkemenin istiklâli hâkimin teminatı demektir. 
Hâkim teminatı olmıyan yerde mahkeme istik
lâli meveudolaıııaz. Hâkimin teminatı, en basit 
kaidesi itibariyle maaştan malınım edilemez, kad
rosu ilga edilse dahi maaştan mahrum edilemez. 
Şöyle atanamaz, böyle atanamaz, özlük işlerinde 
şöyle olur, böyle olur diye Yüksek Hâkimler Şû
rasını kurmuşuz. 

Şimdi, getirmişiz bir kanun, tâ 1947 de der
piş ettiğimiz hâkim Ödeneğinden, ödeneğin mis
line göre 30 liradan 300 liraya kadar bir kesinti 
yapıyoruz. Bunun Anayasaya uygun olmadığına 
şahsan kaaniim muhterem arkadaşlar... Teşriî 
organ ayrı, kaza i organ ayrı.. Şimdi, teşriî or
ganın her hangi bir şekilde olursa olsun işte bu 
maddede olduğu gibi hâkimleri, maaşlarından 
mahrum etmeye, bilhassa hâkimler için, arz edi
yorum, Anayasanın silsilesi itibariyle hakkımız 
olmadığı kanaatindeyim muhterem arkadaşlar.. 

Şimdi bu hususta bir takrir takdim ettim. 
Aynı mealde Muhterem Adalet Partisi mensup
larından da üç arkadaşımın bir takrir verdikle
rini gördüm. Yalnız o takrirle benim verdiğim 
takrir arasındaki basit bir usul meselesini ken
dilerine arz etmek istiyorum. Muhterem arkadaş
larınım verdikleri takrirde yedinci maddenin 
tadilinden bahsedilmektedir. Efendim 7 nci mad
denin tadili mcvzuubahsolunca, 7 nci madde ta
nı a inen kalkınca; dışardan serbest iş alan mühen
dis olsun, mimar olsun her hangi bir avukat ol
sun bu arkadaşlara da şâmil oluyor. Halbuki ben
denizin teklif ettiğim, geçici 2 nci madde olarak 
teklif edilince; şu şu kanunlarla şıı şekilde zam 
alan arkadaşlarımızın muvakkaten Personel Ka
nunu çıkıncaya kadar talikini derpiş eden bir 
teklif şeklindedir. O arkadaşlarımdan da benim 
takririme iltihak ederek yani dalha vazıh bir hük
me varmamızı arz ve istirham ederim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; bu madde Ko
misyonca esaslı bir değişikliğe tabi tutulmuştur. 
Hükümetin teklif ettiği maddenin mahiyeti baş
kadır. Evvelâ bu maddenin sevk sebebini, teklif 
sebebini arz edeyim. 

Aynı işveren tarafından muhtelif adlarla ve
rilen ücretler prensibe göre birleştirilmektedir. 
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Bilâhara tatbikatta kazai merciler; maaş, tazmi
nat, ayrı ayrı adlarla verildiği için; ve aynı za
manda verilmediği için bunların tarife tatbikin
de her birinin ayrıca nazara alınması için, karar
lar verdiler. Bu kararların resmî sektördeki, tat
bikatı bu yolda cereyan etmeye başladı. Bunu 
görünce, hususi sektörde de şöyle muamelelerle 
karşılaştık. Bir müesseseden aldığı 3 000 lira, 
5 000 lira aylık ücreti parçalamaya başladı. Bu
nun bin lirasını aylık olarak, bin lirasını tazmi
nat olarak, bin lirasını da mesken bedeli olarak 
verdi. Bu defa parçalandı ve o kadar tekâmül 
etti ki, altından kalkamadık. Bu sebeple bu mad
deyi getirdik. Yalnız bu maddeyi getirirken, ha
kikaten sayın arkadaşımızın da üzerinde durdu
ğu noktaya biz de ehemmiyet verdik, ve onları 
7 nci maddede istisna ettik. Yani onlar harieol-
mak üzere. Çünkü onlarda bu suiistimal müm
kün değildir. Kanun esasen tesibit etmiştir. Fa
kat Komisyon, özel sektör de bu, resmî sektör de 
bu.. Bu adaletsiz olur diyerek birleştirdi, Hükü
metin teklifini değiştirdi ve umumileştirdi. Hü
kümetçe biz, hiç şüphesiz kendi teklifimizin ka
imi edilmesini isteriz. Ancak, arkadaşımızın söy
lediği gibi, hakikaten yedinci maddede kabul 
ederseniz bir aykırılık olur. Resmî sektörde böyle 
tatibik edilecek bir prensip, hususi sektörde böy
le tatbik edilecek. Bu, hakîkaten göze batan bir 
haklılık yaratmaktır. Bu sebeple bunun geçici 
maddede ve personel kanunu çıkıncaya kadar 
muvakkat bir rejim olarak tatbik edilmesinde biz 
de zaruret ve fayda görüyoruz. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bakanın izahatı karşısında Sa
yın üyeler tatmin oluyorlar mı? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Ba
kandan bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Balkan bir dakika sual 
soracaklar. 

Sayın Ünaldı sorunuzu buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Şimdi ben

deniz, bu 7 nci maddenin tayymı istiyen bir tak
rir verdim. Bu geçici 2 nci maddeye konduğu tak
dirde bu 7 nci madde tayyedilecek midir? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — 7 nci madde kalacak. Arz ettiğim ka
zai içtihatlar yüzünden tereddüt doğmuştur ve 
çeşitli tatbikat vardır, parçalama vardır. 7 nci 
maddeyi biz bu parçalamayı önlemek için getir
dik, 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Arkadaşı

mızın kürsüden izah ettikleri husus tamamen tat
bik edilecek midir? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
7 nci madde prensibi vazedecek, ötekisi istisnayı 
vaz'edecektir, muvakkat bir zaman için. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz buyurun suali
nizi sorum. 

CACÎT TEVFİK OKYAYUZ (îçel) — 7 nci 
maddenin bu şekilde, mütalâa ve neticede veri
len kararı kabul edemeyiz. Bunu nasıl bir hük
me bağlamak mümkün olur? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Yü
ce Senato bu teklifi kalbul etmiyecekse şimdi de 
etmez. Edecekse yarım saat sonra da eder.. 

FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Sayın 
Bakana teşekkür ederiz. Hakikaten hepimizin his
lerine ve fikirlerine tercüman olarak bir mesele
yi hal yoluna gittiler. Ancak bu muvakkat mad
de de, malûmuâliniz başka bir hükümle kalacak.. 
O da Personel kanunu hükümleridir. Buraya, 
muvakkat maddeye geçmesi gereken fıkranın is
tisnai bir hüküm olarak getirilmesi daha iyi ol
maz mı? Nitekim Nusret Tuna arkadaşımızın bu 
hususta bir takriri vardır. Sayın Bakanın arzu
larını ve Heyeti Umum iyenin arzusunu halleder 
bir yol vardır. Bir personel meselesine bırakmak-
tansa meseleyi bu zaviyeden halletmek daha uy
gun olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN -— Sayın. Tuna'nın önergesi Hükü
met teklifinin aynen buraya gelmesidir. Sayın 
Âmil Artus, Kâmil Coşkunıoğlu, Esat Melunu t 
Karaikurt, Muhittin Kılıç arkadaşlarımız ise, ge
çici 2 nci maddeye hüküm konmasını istemekte
dirler. Bunların daha vfızılı anlaşılması için iki
sini de okutacağım. 

MALÎYE BAKANİ FERÎD MELEN — Mü
saade ederseniz arkadaşıma cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, 
MALÎYE BAKANI FERT I) MELEN (De

vamla) — Hükümet teklifinde hakikaten bir 
noksan ve bir hata vardır. İtiraf edeyim. Biz 
esas metne koyduk. Sayın arkadaşımız da öyle 
yapıyor. Fakat bu, vatandaş Hezelinde şöyle bir 
şey uyandıracak: Devlet memuruna bir başka esas 
tatibik ediliyor, Devlet mamuru olnııyanlara bir 
başka esas tatbik ediliyor. Bu ikiliktir ve yan
lıştır, bu bakımdan arkadaşımız haklıdır. Ama 
ileri sürdükleri mülâhaza dolayısiyle - hâkim taz-
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minatı var, ve saire var muvakkat bir rejim ola
rak konulmasında fayda olacağı kanaatindeyiz. 
Ama personel rejimi zaten maaşla birlikte ona 
munzam birçok şeyler getirecek. Bunların hak
kında ilerde nasıl bir rejim tatbik edilecek ise, 
o da ona tabi olur. Bu sebeple muvakkaten câri 
olabilir. 

BAŞKAN — Sayın îztnıen sualinizi sorun. 
MEHMET İZMEN (Giresun) — Muvakkat 

madde şeklinde konulması teklif ediliyor. Sayın 
Vekil bu yolda Hükümetin ilk teklifine uygun
dur diye mütalâada bulunuyor. Bir kere muafi
yetin muvakkat madde ile tesisi mümkün'değil
dir ve bu, kanun tekniğine de aykırıdır. İstisna
nın muvakkat madde de yer alması mümkün de
ğildir. 

2 ncisi, Personel kanunu bu muafiyeti yahut 
bu istisnayı devam ettirecek mildir? Bir muvak
kat madde koyacağız, orada bir istisna büküm 
vaz'edeceğiz. Personel kanunu çıkıncaya kadar 
muvakkattir... Personel Kanunu, bir nevi bu is
tisnayı devam ettirecektir. Bu istisna devam et
tiği takdirde Sayın Maliye Bakanından soruyo
rum, hususi sektörle Devletten ücret alan, ikti
sadi .manada her ikisi de hizmetin karşılığı de
mek olan gelirlerin ayrı ayrı nispetlerde teklif 
altına alınması vergi adaleti ve vergi prensibi 
bakımından doğru mudur? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Arz 
edeyim. Burada muvakkat madde ile bir istis
na tesis etmiyoruz. Mevcut bir tatbikatı devam 
ettiriyoruz. Ne vakte kadar? Yeni bir personel 
kanunu rejimi kuruluncaya kadar. Personel ka
nunu rejimi kurulurken bu mülâhazalarla haki
katen bunu birleştirmek yoluna hiç gidilmiyebi-
lir. O vakit diğer memurlarımız ne yapıyorlar
sa, muhterem hâkimlerimiz de aynı hükme uyar
lar. Veyahut da sistem olarak kabul edilebilir. 
Ve hususi sektöre de o vakit teşmil etmek lâziim-
gelir. O yapılırsa bir hususi hükümle onlara da 
teşmil etmek icabeder. 

MEHMET ÎZMEN (Giresun) — Sayın Baş
kan özür dilerim, müsaadenizle bir hususu daha 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÎZMEN (Giresun) — Bu istisnayı 

personel kanunu ile mi koyacaksınız? 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (De

vamla) — Personel rejimi getirilirken bununla 
ilgili birçok kanunlar da getirilecektir. Kanun 
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tekniği bakımından bunlar personel kanununa 
konmaz. Ama, onun yanı başında Gelir Vergisine 
ait bir tamim birlikte getirilir. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 

Geçici madde de şimdiye kadar bu tazminatı 
alanların zikredileceğini buyurdu, Sayın Bakan. 
Bu kanunun kabulünden sonra tazminatı kabul 
edilecek meslek erbabının vaziyeti ne olacak? 

MALÎYE BAKANI FERD) MELEN (De
vamla) -—• Vâzıı kanun onları da bu türlü bir 
muamcleya tabi tutmayı arzu ederse, çünkü bu 
muvakkat maddeler kanundan sayılacaktır. O va
kit oraya bir hüküm koyar, falan madde hük
münden bunlar da istifade; ederler. Bu vâzıı ka
nunun bileceği şeydir. 

BAŞKAN — Sayın Etker; buyurun sualini
zi sorunuz. 

RIFAT ETKER (Ankara) — Efendim İm 
maddenin bir tadilâtla bölünmesini önlemeye ça
lışıyorsunuz. Bir taraftan da memur ve hâkim
lere verilen tazminatın eskisi gibi vergiye tabi 
tutulması için geçici bir madde yoluna gidiyor
sunuz. Acaba. Devletin bundan ne kadar kârı 
olacaktır? Bir kere böyle istisnai muamelelerle 
kanunda tadilât yapıyorsunuz? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Burada Devletin kârını ön plânda tut
muyoruz. Burada bir prensibin şu zümreye, bir 
türlü öteki zümreye bir türlü tatbiki meselesi 
mevzıınbahistir. Bu sebeple mevcut bir hak var
dır, devam ediyor. Bunu birleştirdiğimiz takdir
de memurlar, hâkimler bugün almakta oldukları 
maaştan daha az bir maaş almak durumuna dü
şecekler; yani bir nevi vergi koymuş olacağız. 
Personel Kanunu çıktığı zaman bunların ücretle
rini artırmak suretiyle telâfi edilirse bu muvak
kat maddeye lüzum kalmıyabilir. Çünkü maaşla
rı artacaktır. Birleştirilmese dahi bugünkü al
makta oldukları miktardan fazla alacaklardır. O 
vakit böyle bir istisna koymaya lüzum ol mı ya-
çaktır. Daha çok o gözetilmektedir. 

BAŞKAN — Yedinci madde üzerinde söz 
alan arkadaşlar tatmin oldular sanırım. Meseleyi 
Bakanın konuşması halletmiş bulunmaktadır. An-. 
cak, bir mesele şudur; yedinci maddede değişiklik 
yapmak suretiyle mi, yoksa prensibi 7 nei mad-

I dede bırakıp.., 
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VASFİ GERGER (Urfa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bakan prensibi halletti. Konuş

mak istiyen arkadaşlara da tatmin olup olmadık
larını sorduk ve konuşmak isteklerinden vazgeç
tiler. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Ben konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Gerger, buyurun. 
VASFI GERGER (Urfa) — Muhterem arka

daşlar, şimdi bu maddenin vaz'mdaki hakiki se
bep şudur: Sayın Bakan açıklamadılar, ben aeık-
lıyaeağım. Yüce Senato buna muttali olsun. Bu
gün getirdikleri hüküm evvelce mevcuttu. Fakat 
29 . 3 . 1950 tarihinde Resmî Gazetede ilân edi
len 7469 sayılı bir tefsir kararı ile bu, bugün
kü şekle ifrağ edilmiş ve ödenek alan o vakit 
4936, 5017 ve 5027 sayılı kanunlara tabi olan 
Devlet memurları, tefsirler makable de şâmil ol
duğu için, bu kanunların meriyeti tarihinden 
itibaren fazla kesilen paralar da hak sahiplerine 
iade edilmiş idi. Zannedersem Sayın Bakan ki, 
hatırlıyorum, o zaman Gelirler Genel Müdürü 
idi, bunun tutarı dört milyonu aşan bir mikta
ra baliğ olduğu için, bu teklifin sahibi sıfatiy-
le, kendileri aleyhinde idi, o vakit münakaşam 
dahi Â ar. Şimdi bu böyle devam ederken, geçen
lerde bir, iki ay evvel böyle bir teklifin gelip, 
eski usulün ihdas edileceği haberini aldım ve bu
nu da Sayın Maliye Vekili Şefik înan'm teklif ' 
edeceğini söylediler. Şefik înan arkadaşımızla 
görüştüm, niçin yapıyorsunuz, sebep ne? Efendim 
dedi; bu tefsir kararı üzerine müesses sistem, 
banka memurlarının az vergi vermesini intacetti-
riyor. Nasıl oluyor? Ondan istifade ederek, terfi , 
müddetleri gelip geçtiği halde banka, memurla
rının maaşını artırmıyor, muhtelif nam hesaptan 
kendilerine ödenek, tazminat vererek meslektaş
larını koruyor. Ama, güzel... Bunun için ayrı bir 
fikir düşünebilir. Meselâ banka memurlarının 
her ne surette olursa olsun verilen Ödenek taz
minat, aldıkları maaş miktarını geçemez, gibi bir 
hüküm bulunur, ama bu Devlet memurlarının bü
tün Devlet manzumesinin mübaşirinden Anayasa 
Mahkemesi Başkanına kadar, öğretmeninden üni
versite camiasına, rektörüne kadar, Genelkur
may Başkanlıığına kadar bütün Devlet kademe
sinin, İçişlerinde nahiye müdüründen vali ve Da
nıştay Başkanına kadar bütün bir Devlet kadro
sunun içinde bulunan arkadaşların cebinden bir 
lira dahi olsa geri almak mümkün değildir ve 
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doğru değildir. Hem bunun faydası olsun diye 
düşünülmemiştir. Hayır. Zaten Kalpaklı oğlu 
arkadaşımın da «Bu kanunun tatbikatından iyi 
bir ümidim yoktur.» demesi doğrudur. Ama bu
rada var. Bu gayet kolay tahsil edilecek. Bugün 
alman kararlarla, yani kanun çıkarsa 490 lira 
ödenek alan bir valinin ödeneği 280 lira olacak. 
Böyle bu şekilde ödeneklerin miktarına göre, 
bunu böyle silsilei meratibe tabi tutarak hallede
biliriz. Şimdi Hükümet böyle bir lüzum hisset
memiş. Yani Sayın Bakanın da izah buyurduk
ları gibi, kaza mercilerinin ilâmına bağlanmış, 
bir hakikat. Bunu iptal ediyoruz. 

İkincisi; Büyük Millet Meclisinin vaktiyle lâ-
hik olan iradesini bugün değiştiriyoruz. Ama 
Hükümet bu iki vaziyette de bunun lüzum ve za
ruretine kaani olmamış ki, getirmemiş. Komis
yondan geldi. Hükümet; Hükümet olarak ken
di kadrosu içinde bütün bu camiayı ilgilendiren 
bu tasarrufu ifada neden komisyonda muhalif 
kalmamış ve desteklemiş? Bunun reaksiyonu gö
rünür. Bunun açıkça konuşulması lâzım arkadaş
lar. Burada bir politik taktik var. Hükümet; 
«Efendim, ben istemedim, Meclis yaptı.» diyor. 
Yok arkadaşlar, bımıı kaldırmalıyız, Senato ve 
Meclisler böyle bir reaksiyon karşısında kalamaz. 
«Hükümetin teklifinde yok.» Meclis, komisyon 
yapmış, çıkmış.» deniyor. Çıkamaz. 7 nei mad
denin tasarıdan çıkması lâzımdır. 

Bir sebebini daha arz edeceğim. Ben iş veren 
olarak bir işçime günde 10 lira yevmiye veriyo
rum. Ama, işçinin vakti müsaittir, filân saatten 
filân saate kadar ayrıca 2 saat çalış, sana 13 li
ra daha vereceğim, diyorum. Bunu birleştire
rek zam verecek, ayrıca müterakki vergisi siste
mine tabi kılarak fazla vergi alacak. Buna lü
zum ve zaruret yok. Personel Kanunu çıkacak, 
nasıl bir hüküm getirecek? Ne yapacak? Bun
lar meçhul ât... 

Şimdi bu 7 nei maddenin, bu arz ettiğim se
beplere binaen kalkması lâzım, zaruri ve mutlak 
bir zarurettir. Yüksek Senatodan, maddenin çı
karılması hakkındaki vereceğim takrire müspet 
oy verilmesini rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Okyayuz, Turhangil, De

mir söz istemiyorlar. Buyurunuz Kayın îzmen. 
MEHMET İZMEN (Giresun) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler; 7 nei maddenin 
müzakeresi mevzuu münasebetiyle bir prensip 
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üzerinde durmak lâzım gelir. Muhterem, arkadaş
larımızdan Sayın Kılıç arkadaşımız, 7 nci mad
denin bu hali ile hâkimlerimize ve bâzı kademe
yi işgal eden memurlarımıza verilmiş bulunan 
maıkam tazminatı, hâkimlik tazminatı vesair ad
larla verilmiş bulunan, bâzıları kanun hükümle
riyle, bâzıları da içtihat mercilerinin hükümle
riyle vergiden istisna edilen ücretlerin, başka 
çeşit ücretlerin vergiye tabi tutulmasının doğ
ru olmadığını, Anayasaya aykırı olduğunu, bi
naenaleyh bunları eskiden olduğu gibi vergiden 
istisna edecek şekilde, Hükümet teklifi şeklin
deki maddenin şu veya bu şekilde ihyasını iste
diler. Evvelâ bu görüş, bendenizin görüşüme gö
re prensibe aykırıdır. Yani bugün herhangi şe
kilde vergiden istisna edilen birtakım ücretlerin 
bir daha vergi mevzuuna alınması mümkün de
ğildir gibi bir görüş demektir, bir baloma, llov 
zaman salahiyetli mercilerin 1>. M. Meclisinin 
karariylc şu veya bu mevzu vergiye tabi [tutula
bilir. Mesele nereden geliyor: Hâkimlerimizin 
veya başka makamları işgal eden birtakım me
murlarımızın aldıkları tazminatın, esasen kifa
yetsiz olan ücretlerini artıran tediyeler olduğu 
için bunların bu sefer şu veyıı bu şekilde bir ke
sintiye tabi tutulması halinde kendilerinin müş
kül duruma, düşeceği fikri doğrudur. Ama, bun
ların vergiye tabi tutulması şu veya bu prensibe 
aykırıdır, şeklindeki görüş benden izce yerinde 
değildir. Evet, ücretler topyekûn kifayetsizdir. 
Razı kademelerin ücretleri ayrı mülâhazalarla 
farklı olmalıdır. Yalnız bunlar, Devletin ücret 
rejimini alâkadar eder. Biz, vergi kanunlarının 
vaz'ı sırasında Devletin ücret sistemini ıslah yo
luna. düşersek, esasen vergi kaidelerine aykırı 
hareket ederiz. Vergide müsavat, vergide umu
miyet esastır. 

Rsasen bu gibi mülâhazaları vergicilikte ka
rıştırdığımız için, bugün vergiciliğimizden şikâ
yetçiyiz; şunun lehinde, bunun aleyhinde diye. 
Yergi kanunları nötr olmalıdır. Herkese aynı öl
çülerde tatbik edilmelidir. Aksi halde, vergi yo
luyla şu veya bu zümre lehinde, aleyhinde istis
nalar vaz'ı görüşüme göre, sureti katiyede hata
lıdır. 

'Bunu böylece belirttikten sonra, eğer çeşitli 
tediyeler ayrı ayrı tediye kabul edilip ayrı ayrı 
nisbetlere tâbi. tutulacaksa bunu ister Devletten 
ücret alsın, ister hususi sektörden ücret alsın, 
herkese aynı tatbik etmek lâzımdır. Muhterem 
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Heyetin malûmudur ki, ücret iktisadi bir ifade
dir. Devlet tatbikatında bu, maaş, ücret, yevmi
ye gibi çeşitli adlar almıştır. Ücretin iktisadi 
tarifi; kiralanan veya satın alınan hizmetin kar
şılığının tediyesi demektir. Adı ne olursa olsun, 
çeşidi ne olursa olsun, Binaenaleyh Gelir Vergisi 
Kanunu zaten maaş, ücret diye bir tefrik yap
mamıştır. Birinci maddesinde Gelir Vergisine 
tabiî menabii sayarken ticari kazançlar, sınai ka
zançlar, serbest meslekler, ücret demiştir. Bina
enaleyh ücretin menbaı ister Deivlet sektöründe 
olsun, ister hususi sektörde olsun farklı muame
leye tabi tutulması doğru değildir. Hâkimlerin 
bugün çeşitli nam altında aldıklarının yekûnunu 
teşkil eden miktara vergi yoluyla müdahale te
zine bendeniz de taraftar değilim. Fakat farklı 
muamelenin. aieyhindeyim. Bu hususu arz etmek 
isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRHT TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem senatörler, bizim vergi sistemimizde 
bir kimse kazancı nisbetinde vergi öder. Bu ana 
prensiptir, kabul etmişiz. Yani ücret namı ile ol
sun, her ne nam altında olursa olsun, eline geç
mekte olduğu para üzerinden bir vergi verecek
tir,. Bu doğru. Fakat bugüne kadar yaptığımız 
tatbikatta, hâkimler, profesörler, idare âmirleri 
vesaire gibi bir kısım zümreye tazminat veyahut 
makam tahsisatı vesaire gibi namlar altında öde
nek gibi bâzı munzam ücretler vermişiz. Ve bu
güne kadar olan tatbikatta gerek Devlet Şûra
sı kararlarıyla gerekse Meclis tefsir kararları 
ile, bunlar da ayrı ayrı vergiye tabidir, denmiş
tir ve bunlardan ayrı ayrı, üstüste konulmak su
retiyle, cemedilmesi için müterakki esas nazara. 
alındığı takdirde daha az vergi, bugüne kadar, 
alınmıştır. 

Şimdi muhakkak ki hususi sektör ve resmî 
sektör gibi bir tefrik isabetli değil. Bunda hiç 
şüpihemiz yoktur. Yalnız hukukta umumi bir 
prensip var. Bu da, çıkacak kanunların mükte
sep haklara dokunmaması lâzımgeldiğidir. Ya
ni diğer müsavat prensibi kadar müktesep hak
lara hürmet de hukukun en esaslı kaidelerinden 
birisidir. Bugüne kadar almakta oldukları ücret
ten, bugün çıkarttığımız şu madde ile eğer ücret
lerinde kendilerine ödenecek miktarda bir eksil
me olursa, muhakkak ki müktesep haklarını ihlâl 
edecek bir durum hâsıl olur. Bu bakımdan mu-
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vakkat madde olarak -değiştirilmesinde ben de I 
arkadaşlarımın görüşünü isabetli buluyorum. 

Personel Kanunu çıktığı zaman şu vergideki 
umumi sistem içinde hususi sektör- ile resmî sek
tör arasındaki fark da kaldırılmak suretiyle bu 
iş halledilecektir. Bugün şu müktesep haklara 
hürmet olunması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 
Yalnız Komisyondan bu maddenin geri alınma
sını rica edeceğim. Çünkü Hükümet teklifinde 
ve arkadaşlarımızın tasarısında bahsedilen ka
nun maddelerini nazara aldığımız takdirde, ev
velce çıkmış olan kanunlardan bahsediliyor, fa
kat zamanımızda çıkan kanunların ismini göre
memekteyiz. Meselâ Devlet Şûrası mensuplarına 
bir ödenek kabul edildi, derhal aklıma; ilk mek
tep muallimlerinle geçen gün kabul edilen bir 
ödenek geldi. Taibiî ki bu hususta, Komisyon da
ha salahiyetli bir organdır, bunun üzerinde 
durduğu zaman burada tadadedilmiyen madde
ler olacaktır. Şimdi hususi sektörle, resmî sek
tör arasında zaruri bir ayrılık oluyor. Resmî 
sektörden ücret alanlar arasında da dün alan- j 
lar, bugün al ani a ı gibi ikinci bir farklı minime- I 
le yaparsak madde isabetli olmaz. O balcımdan 
ben, komisyondan bu maddeyi geri almasını, as
gari ayrılık yaratmıyacak şekilde tekrar tedvin 
edip getirmesini istirham ederim. Mâruzâtım bu 
kadardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Turlıangil, buyurunuz. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Men

dim, Sayın Maliye Vekilinin bir kombinezon 
bulmasından memnun olmuştuk. Fakat arkadaş
larımızın konuşmalarını ve fikirlerini-işittikçe, I 
tahmin ediyoram ki, meselenin bir çıkmazda ol- I 
duğu da görülmektedir. Evvelâ vâki olacak ge
çici maddeye, hakikaten vergi ödemekteki umu- I 
miyet prensibini ihlâl etmekte olacağı görülü
yor. 

İkinci nokta; Devletten maaş ve ödenek alan- I 
lar, İktisadi Devlet Teşekküllerinden vesait* mü
esseselerden ücret alanlar arasında bir tefrikin I 
doğru olmıyaeağı neticesi meydana çıkmıştır. 
Artık zümrevî ve muayyen teşekkülleri istihdaf 
eden istisnai hükümlerden vazgeçip, umumiyet 
prensibini öne alıp hareket etmemiz lâzımgeldi-
ğine ben de inanmış bulunmaktayım. 

Bu bakımdan Sayın Vasfi Gerger'in mütalâa
sına aynen iştirak ediyoram. Bugüne kadar bir I 
ücret olarak eline geçen, alınan paradan bugün- | 
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kü şartlar muvacehesinde bir kısıntıyı bekleme
nin, ummanın hatalı olacağı kanaatindeyim. Bu 

bakımından gerek Devletten, gerek Delet dışında
ki••müesseselerden ayrı ayrı ücret alanlara veya 
ayrı ayrı namlar altında para. alanlara bugüne 
kadar tatbik edilen sistem ne ise onun tatbiki 
bir zarurettir. Rızkla oynanmaması gerektiği, 
bunun reaksiyonunun kuvvetli olacağı hakikati 
karşısında, meseleyi adalet prensibi ile hallet
menin, maddenin ortadan kalkmasiylc mümkün 
olacağı kanaatine vardım. Bu bakımdan Maliye 
Bakanının da İm şekilde kanaatinin teşekkül 
edeceğine inanıyorum. Kendilerinin, Senatomu
zu müşkül durumdan çıkaracak ve 7 nci madde
nin ortadan kalkmasını temin edecek beyanla
rını beklemekteyiz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın (Amirali. Ada
let Bakanı olarak. 

ADALET BAKANI SEDAT (TMIÎALI 
(Konya) — Madde hakkında görüşlerimiz var, 
bunları Adalet Bakanı olarak arz etmek isliyo
rum. Bu mâruzâtımda Hükümetle ayrılmış bir 
noktamız yoktur. Değerli arkadaşım Ferid Me
len kürsüde beyan ettiler. Hükümet tasarısı, 
şimdi arkadaşlarımızın verdikleri takrir merke
zinde idi. 

Bu, komisyonlarda değiştirilmiş ve bu hale 
gelmiştir. Bendeniz 7 nci 'madde üzerinde söz al
mayı düşünmüyordum, 'Yüksele Senatoda beli
ren değerli görüşlerden sonra, geçici 2 nci mad
denin kabulünü mütaakıp Adalet Camiası adına 
yalnız teşekkür etmek için söz almak istiyor
dum. Şimdi Vasfi Gerger arkadaşımız konuş
tuktan sonra zihinlerde bâzı tereddütlerin hâsıl 
olduğunu gördüm. Değerli arkadaşlarım, mesele 
bugünün meselesi değildir. Bildiğiniz gibi Gelir 
Vergisi kanunu 1949 tarihinde kabul edilmiş, 
1950 tarihinde kısmen Ocak ayında, kısmen de 
Mart ayında tatbik mevkiine, meriyete konul
muş bulunmaktadır. O zamanlarda, bu G<clir, 
Vergisi Kanunu çıktığı zamanlarda 4936, 50.17, 
5027 sayılı Kanunlarla üniversiteler mensupları
na, hâkimlere, temsil ödeneği alan diğer idari 
memurlara hem maaş ve hem de ödenekleri ve
rilmekte idi. İlk Gelir Vergisi Kanunu çıktığı 
zaman bunlar birleşti filsin mi, müterakki vergi 
esasına göre mi vergiye tabi tutulsun, yoksa 
maaşlarından ayrı, verilen ödeneklerinden mi 
ayrı vergi alınsın meselesi mevzuu müzakere ol-
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ımuştu. O zaman da tıpkı bugün yapılan münaka
şalara yakın münakaşalar yapılmıştır. 

Meclisten, Türkiye Büyük Millet Meclisin
den sadır olan 27 Mart 1950 tarihinde kabul, 
29 Mart 1950 tarihinde yayınlanan 250 sayılı yo
rum da, tefsir de aynen 4936, 5017, 5027 sayılı 
Kanunlarla verilmesi kabul edilen paraların ay 
başında aylıkla birlikte verilmesi hakkındaki 
hükmün, aylık gibi peşin verilmesini istilzam 
eden bir hüküm olup, vergi tevkifatı bakımın
dan bunların aylıkla birleştirilerek toplamı üze
rinden vergi alınımasınta matuf olmadığı Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmiş ve ondört yıldan 
beri süregelen tatbikat da bu yolda tecelli etmiş
tir. Burada komisyon Hükümet görüşü hilâfına, 
aylıkla ödenekleri birleştirmek suretiyle müte
rakki vergiye tabi tutmuştur. Neticede şu ol
maktadır: Mübaşirlere, zabıt .kâtiplerine, baş 
kâtiplere lütfedip kabul ettiğiniz ödenekle veri
len paralardan 30 liradan başlıyor, yüksek dere
celere kadar 300 küsur lira kadar bir fark olu
yor Hâkimler üzerinde. Diğer memurlar üzerin
deki, kanunun numaraları yazılı tekrardan içti-
nabediyoruım, onlarda da bir fark husule getiri
liyor. Hayatın seyri malûm. Bir zam yapılamadı
ğımla göre, ayrıca şimdiye kadar almmıakta olan 
vergiden gayri bir vergiyle mükellef tutulmasm-
daki adaletsizliği belirten Hükümet bu maksat
la ayrı ayrı alınması hususunu teklif etmiş bu
lunmaktadır. Bu hal nereye kadar devam eder? 
Bu hal Personel Kanunuyla arkadaşlarımızın 
verdiği takrirde takyit edilmiştir, doğrudur. Bu 
demektir ki vergiyle maaşlar Personel Kanu
nunda tevhidedilecek, birleştirilecek ve bir esas 
üzerinden maaş ödenecektir. Bu prensip böylece 
kabul edildikten sonra bu madde hükmünün 
tatbik edilmiyeceği kendiliğinden anlaşılmakta
dır. Şimdiden gösterilen ilgiden dolayı Yüksek 
Senatoya adalet camiası adma teşekkürlerimi 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz. 

MALÎYİE BAKANI FERÎD MELEN — 
Sayım Bakan, muOrterem senatörler; Sayın Ger
ger arkadaşımıizın bir iğnelemesini haksız, gör
düm, buna işaret edeceğim. Dediler ki ; «Hü
kümet bir taktik kullanımafcta, kendi getirdiği 
metni müdafaa etmemiştir, komisyon değiş
tirmiştir. Ondan sonra ben yapayımı diyor.» 
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VASFI GERGER (Urfa) — Serzeniş balkı

mın dan. süyledim. 
.BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (De

vamla) — Muhterem senatörler; burada da 
gördüğünüz gibi Hükümet, tasarısını Meclise 
getirdikten sonra her hükmün mucip ıseibcibini 
izah 'eder, ondan sonra komisyonlar, ve Mec
lisler tasarruflarında serbesttir. Hükümet bu
nun ötesinde bir yetkiye sahip değildir. Ve 
bizim yaptığımız da budur. Bu maddemin mü
zakeresinde şahsan komisyonlarda men de bu
lunmadım, teknisyen arkadaşlar bulunmuşlardı 
ve hangi sebeple .geıtirdikılerimıi iza'h etmişler
dir, komisyonda böyle düşünmüşler, böyle ta
sarruf etmişlerdir. Bunda bir taktik aramak 
haksızlıktır. 

Sayın Gerger arkadaşımız 7 nci maddemin 
tamamen tayyını teklif etmektedir. Muhterem 
arkadaşlar bu sebeple bu mesele üzerime biraz 
daha eğilmek istiyorum. Gelir Vergisi Kanunu 
yani tadil ettiğimiz esas hüküm 104 ncü mad
dededir. 104 ncü madde ücretlerin ödemeklerin
de, verlgi cetvellerimin nasıl tatbik edileceğini 
tâyin eder. 'Esasen Gelir Vergisi müterakki 
bir vergidir. Binaenaleyh daima vergiler ka
zançları yıllığa, irca edilir ve yıllık yekûnum 
üzerinden tekabül ettiği misbette vergilendiri
lir. Günkü vergi yüzde mm d an başlar, yüzde 
yetmişe kadar yükselir, elde edilen kaz'ane 
miktarıma göre. Ücretler aylık veya haftalık 
veya günlük esasına göre verildiği için, buma 
ait cetvellerde de vergi tâyin edilirken daima 
yıllığa irca edilerek tâyin edilmiştir. Bu se
beple hangi cetvelin ve ne şcki'kle tatbik edi
leceğini kamun 104 ncü madde yi e bâzı esaslara 
'bağlamıştır. 'O da aynen şöyledir : «Gelir yıl
lık ve münferit beyanname ile bildirilmesi ha
linde bir numaralı cetvel ücretlerde, aylıklar 
için iki numaralı cetvel tatbik olunur. Hafta
lıklarda şu mum aralı cetvel...» der. Ondan son
ra muhtelif ücret ödemelerimde vergi cetvelle
ri 'her ödeme ayrı ayrı uygulanır, der. Bu, 
aslımda haksızdır. 'Burada, da mulhtelif ücret 
ödemelerini birleştirerek yekûnunu yıllığa irca 
ettikten sonra ve ilgilendirmek lâzımdır. Fakat 
bundan büyük bir tatbikat müşkülâtı doğmuş
tur. Vaktiyle Ka.zanç Vergisi 'devrinde de gör
dük. O sebeple bu istisna hükmünü koyduk. 
Bir kimse bir müesseseden başka diğer yerler -
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de de çalışıyor. Bir yerden maaş alıyor, bir 
yerde öğretmenlik yapıyor, bir üçüncü yerde 
gece mesaisi yapmaktadır. Buralardan ücret 
almaktadır. Her birini birleştirenim desek, bu 
müesseselerin birbirinden 'haberdar olmaları 
lâzım. Herkes verdiği ücreti diğerine bildire
rek, onları bir araya, getirecekler ve bir cet
vel tatbik edecekler. Tatbikatta 'bu muhal. 
Ay içerisinde dani değişmeler oluyor. Bir işçi 
4 gün bir yerde çalışıyor, 3 gün bir yerde 
çalışıyor, bir hafta bir yerde gece mesaisi alı
yor. Bu sebeple muhtelif ücret ödemelerinde 
ayrı cetveller tatbikine ait bir hüküm koy
muştur. Tatbikatta muhtelif ücret ödemesi ne
dir? Bu mesele meydana çıkmıştır. Bu sırada 
işte foâzı kazai mercilerce karanlar verilmiştir. 
Kazai merciler Ödemeleri esas tutmuşlardır. 
Ayrı ayrı zamanlarda ödeniyorsa, mulhtelif 
ücret ödemesidir. Meselâ hâkim tazminatını, 
kaymaıkam tazminatını misal göstermişlerdir. 
Birisi ay başında, birisi ayın 9 ncü, 4 ncü g'ûnıu 
son günü ödeniyor. Fakat şu neticeye varılmıu-
tır. Bunu görünce aeık bir kapı açılmıştı1'. 
Müesseseler verdikleri ücretleri parçalıyarak 
ayrı ayrı zamanlarda ödemiye başlamışlardır. 
Tamamen Devlet Şûrasının bu ilâmı hükmüne 
uymuyor. Faraza, ismini söyliyeyim, Ticaret 
Odaları Birliği bize müracaat etmişlerdir; 
personeline maaş olarak verdikleri miktarı 
parçalamışlardır. Beşbin lira veriyorsa, üçbi-
nini, meselâ ikibin lirasını maaş, 'bin lirasını 
fazla mesai ücreti, 'bin lirasını: da falan ücret 
diye bu şekilde verirsem, buna. ayrı cetvel 
tatbik edebilir misiniz, diye sormuştur. Biz, 
kabul etmemiş, asla demişizdir, bu muvazaa
dır ve bu uımumilesmiştir. Biöyle olunca bu hü
küm dejenere olmaya başladı. Binaenaleyh 
buna bir vecibe vermek lâzımdır. Bırakırsak 
böyle Sayın Gerger'in dediği gibi olur. Tayye
dersek, bu takdirde bütün Türkiye'de her ta
rafta, bâzı istisnalar hariç - illâ 'Devlete ver&i 
borcumun tamamını vereyim diye düşünenler 
hariç - herkes bu yolu tutacaktır. Verdiği ay
lık ücretleri ikiye, üçe 'hattâ beşe, altıya, ye
diye bölecektir. Meselâ mesken tazminatı, ço
cuk tazminatı veyahut da t>oş kalma tazmi
natı gibi çeşitli isimler bulmak kabil ve her 
birisine ayrı bordro yapıp verecek. Bir de ba
kacaksınız netice şu olacak : 5 OÛO lira aylık 
alan bir kimse bu parçalanma yüzünden 1 000 

13 . 5 . 1964 O : 1 
lira veya 500 lira aylık alan 'bir kimse kadar 
vergi vernıiyecek. Bu bariz bir adaletsizlik 
olacaktır. Biz bu hükmü, bu tatbikatı önle
mek için getirdik. Bu hükmü getirirken arz 
ettiğim istisnaları da koyduk. Orada şunu dü
şündük : Nihayet bu istisnaları kanun yapmış
tır, ücretleri, maaşları kanuna, bağlı müessese
ler bunu bu derece suiistimal ederler. Hal'buki 
diğer teşebbüs serbesttir; 'her gün .maaş ko
yar, kaldırır, miktarımı artırır. Her ay de
ğişiklikler yapabilir. Binaenaleyh onu istisna 

-ettik. Burada arkadaşlarımızın ileri sürdüğü 
sebeplerle, bunun, hakikaten daimî bir istisna 
olmasını biz de caiz görmedik. Bu se'beple mu
vakkat bir madde haline .gelmesini ben de uy
ağım görüyorum. Arz ettiğini gibi Sayın Ger-
sger'in teklifi kabul edilirse 'bugünkü tatbi-
ka.t, ıhele Meclisten de büs'bütün reddedilirse 
tamamen başka bir şekil alacak ve içinden çı-
kılanııyacafc bir hal alacağı gibi, arz ettiğim 
üzere, ayda onibin lira ücret alan kimse ayda 
500 lira alan kimseden daSha az vergi vermek 
imkânına sahi'bolacaktır. Bunu önlemek için 
yapıyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 7 ne i madde ile ilgili önerge
leri okutuyorum. 

SÜPHÎ BATUR (Sinop) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyucrun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka

daşlar, iki fikir karşı karşıya, biribiriyle aşa
ğı - yukarı mücadele etmektedir. 

Bâzı Senatör arkadaşlarımız hâkimlerin ve 
yüksek memurların bu 'kanun dolay isiyle uğrı-
yacakları zararı nazarı itibara alarak kendi fi
kirlerini ortaya Sürmektedirler. Elbette bu fi
kirlerde muhteremdir. Ancak, biz Devletin is
tihdam politikası ile vergi prensiplerini, vergi 
akaide]erini biribiriyle karıştırmamak: lâzımdır. 
Devlet istihdam politikasında, bir memura 
şu kadar ücret, bu kadar ücret verebilir ve üc
retleri bir ayarlamaya talbi tutaibilir. Ama bu Dev
let vergi politikasında mükelleflere seyyanen 
muamele yapmak mecburiyetindedir. Ve bu 
yer yüzünde değişmez bir kaidedir. Şimdi 'bo
zuyor arkadaşlarımız bu ikaideyi... Niçin bozu
yorlar? Birtakım hislere kapılarak, bozuyorlar. 
Bu olmaz. Yani diyorlar ki, açık olarak söyli-
yeiim, hâkimler daha .az maaş alacaklar, müd
deiumumiler daha az maaş alacaklar. Binacn-
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aleyh, bu usulü değiştirelim, diyorlar. Nitekim, 
Sayın Adalet Bakanı da bu hususu müdafaa 
etti ve Heyeti Aliyeden bir kısmına teşekkür 
etti. Takdir edersiniz ;ki benim konuşmanı sem
patik bir konuşnı'a değil, hattâ antipatik bir 
konuşma. Ama, bu umumi vergileme prensip
lerini Senato gibi bir yerde değiştirmeğe hak
kımız var mı? Olmaz. Kaide umumidir. Mükel
leflere bir devletin Senatosu umumi olarak 
seyyanen haklı olarak eşit muamele yapmak 
medburiyetimdedir. Bunun dışına. • çıkabilir mi
yiz? Filân mükellef vergilerini toplayıp vere
cek, ama filân mükellef vergilerini toplayıp 
veımiyecek. Böyle bir kaide vergileme prensi
bini, hele (Mir Vergisi kaidelerini ka'bul etmiş 
bir memlekette asla câri olamaz ve olmamalıdır. 
Bunun müdafaası fikililer ne kadar muhterem 
olursa olsun, yapılmamalıdır, arkadaşlar. Baş
ka türlü bendeniz harekete imkân göremiyorum. 
Ne kadar antipatik olursa olsun fikirlerimi He
yeti Âliyenize arz ettim. Huyu kabul görürse 
de sağ olun, görmezse de sağ olun arkadaşlar. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydmer, buyu
runuz. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, aylık ve ücretlere yapılan her 
zam bir hakkı müktesep teşkil eder ve ondan kısın
tı büyük antipati uyandırır, imkânsızdır. Kanu
nen imkân dahilindedir. Fakat fiilen imkânsız
dır. Binaenaleyh, bugün istihdam ettiğimiz en 
küçüğünden en büyüğüne kadar olan vazifelilerin 
maaşlarına zam yapamadığımıza, göre, bir indir
meyi kabul etmek doğru değildir. 

Diğer taraftan da hususi sektördeki müstah
demler kanuna, karşı hile yapıyorlar, parçalıyor
lar, vergiyi haddi asgariye indiriyorlar. Şimdi, 
Suphi Batur arkadaşımız der ki, «biz tefrik ya
pamayız, ne yaparlarsa, yapsınlar, ne kadar hile 
yaparlarsa yapsınlar.» Ben bunu kabul etmiyo
rum. Kanuna karşı bunun aslı nedir? Kabul 
etmiyor. Onun için bence Sayın Maliye Bakanı
nın teklifi gayet doğrudur. İkinci madde ile 
maksat hâsıl olacaktır. Binaenaleyh, ikinci mu
vakkat maddeyi evvelâ müzakere edelim. Zaten 
kendileri de tatmin olacaklardır. 7 nci maddenin 
müzakeresinin, ikinci muvakkat maddenin sonu
na bırakılmasını rica edeceğim. Bununla ilgili 
olarak bir de takrir veriyorum. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır.... 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Sataşma var, söz 

istiyorum, 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. («Sataşma 

var» sesleri) 
Sayın Aydmer «parçalıyorlar, parçalıyorlar» 

şeklinde «her türlü hile mubah mı görüldün» sö
zünü sarf etmiştir. Gerçekten bu, Sayın Batur'-
un söylemediği ve aklından geçirmediği bir şekil
dir, Sayın Aydmer de bu sözü bir sürçü lisan ola
rak «hile» kelimesini kullanmıştır. Eğer bu tav
zihe rağmen konuşmak istiyorsanız, buyurunuz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Hayır. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, okutu

yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin yeterli

ğini arz eden m. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Artus 

BAŞKAN —Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 7 nci madde ile ilişkin 
beş tane husus vardır. Şimdi Önergeleri okutup 
bu beş hususu ayrı, ayın oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 7 nci 

maddenin tasarıdan çıkarılmasını rica ve teklif 
ederim. 

Urfa 
Vasfi Gerger 

Başkanlığa 
7 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin Hükümet teklifine uygun ola

rak aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif eyle
rim. 

Kastamonu 
Nıısret Tuna 

Madde 7. — Aynı kanunun 104 ncü maddesi
nin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu madde hükmünün uygulanmasında 4936, 
5017, 6564, 6995, 5 . 7 . 1962 tarih ve 60 .sayılı 
kanunlarla diğer özel kanunlarda, vergilendirme 
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bakımından aylıklarla birleştirilemiyeceği açık
lanan ödemeler hariç, aynı işveren tarafından her 
ne nam ile olursa olsun ayrı ayrı hizmetler kar
şılığını teşkil etmeksizin yapılan ödemeler muh
le1! i i' ücret ödemesi sayılmaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Oörüşülmekte olan 31 . 12 . 1.961. tarihli ve 

193 sayılı O el ir Vergisi Kanununun bâzı madde 
ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın 7 nei maddesinin, aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

İçel Bursa 
Oavit Terfik Okyayuz Cahit OM aç. 

İzmir 
Hilmi Onat 

Madde 7. — Aynı kanunun 104 neii maddesi
nin sonuna aşağıdaki fıkra, eklenmiştir. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında, 4936, 
5017, 5027, 6564, 0995, 5 . 7 . 1962 tarih ve 60 sa
yılı kanunlarla diğer özel kanunlarda, vergilen
dirme bakımından aylıklarla birleştirilemiyeeeği 
açıklanan ödemeler hariç, aynı işveren tarafından 
her ne nam ile olursa olsun ayrı ayrı hizmetler 
karşılığını teşkil etmeksizin yapılan ödemeler 
muhtelit' iieret ödemesi sayılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Tuna'nmki ile aynıdır. 

Senato Başkanlığına 
454 sayılı tasarının geçiei 2 nei ımrddesi ola

rak aşağıdaki geçiei maddenin müzakere ve kabu
lünü arz ve teklif ederiz. 

Oeçiei Madde 2. — Devlet Personel Kanunu 
ile hâkimlerin, vesair yargı mercileri mensupla
rının aylık ve ödenekleri hakkında Personel Ka
nununa muvazi olarak Anayasa gereğince düzen
lenmesi gereken kanunların yürürlüğe gireceği 
tarihe kadar 4936, 5017, 5027, 6564, 6995, 7197, 
7241 sayılı 5 . 1 . 1961 günlü ve 231 sayılı 
22 . 4 . 1962 günlü ve 44 ve 45 sayılı 5 . 7 . 1962 
günlü ve 60 sayılı 26 . 10 . 1963 günlü ve 357 sa
yılı kanunlarla diğer özel kanunlara göre aylık
lardan ayrı olarak ödenen ödenekler muhtelif üc
ret ödemesi sayılır ve bu kanunun 7 nei maddesi 
bu ödenekler hakkında uygulanır. 

Urfa Cumhurbaşkanınca. S. Ü. 
Msat Mahmut Karakurt Âmil Artııs 

Konya 
Muhittin Kılıç. 

Başkanlığa 
7 nei maddenin muvakkat 2 nei maddeden 

sonra oya konmasını arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hidayet Aydmer 

BAŞKAN — Görülmektedir ki, önergeler çe
şitli bulunmaktadır. Bu arada Sayın Nıısret Tu
na konuştuğu sırada komisyona havale edilme
sini istemiş. Fakat bir önerge vermiş değildir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi ben önergemi geri alıyorum. Yalnız Hükü
metin şu hususu açıklamasını istiyorum. 

BAŞKAN — Siz zaten bir önerge vermediniz 
Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Hayır. Evvelce vermiş olduğum önergemi kaste
diyorum. 

Çıkarılmakta olan kanunlar var. Bunlara 
Muhittin Kılıç ve arkadaşlarının takrirleri de 
dahil ediliyor mu, edilmiyor mu? Devlet Şûrası 
Kanunu çıkmak üzere; doktorlar için de ayrıca 
bir ödenek konulmuş, bu da çıkmak üzere. Bun
lar ayrı ayrı tatbik edilecek mi? 

BAŞKAN — Bunları komisyona biraz evvel 
söylediniz. Burada konuşmanızı yaptığınız' za
man dediniz ki; «Devle Şûrası Kanunu çıktı, 
tazminatlar verildi, İlk Öğretim Kanunu çıktı 
verildi, bunlar mcvzubahsedilmemcktedir, bu 
sebeple komisyona havalesini istiyorum dediniz, 
ama bir önerge vermediniz. Bu sebeple komis
yona havalesi için yazılı bir teklif olmadığından 
her hangi bir muamele yapamıyoruz. (Soldan 
komisyon istesin sesleri). 

Komisyon geri alıyor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ AKİF 
EYlDOĞAN (Zonguldak) — Almıyoruz. 

BAŞKAN — Almıyor, ikinci husus Sayın 
(lerger i]0 Sayın Ünaldı'nın 7 nei maddenin me
tinden çıkarılmasıdır. 

Üçüncü husus; Sayın Tuna'nm geri aldığı 
Sayın Okyayuz ve arkadaşlarının meveudalan 
7 nei maddede değişiklik yapılmasıdır. 

Dördüncü husus; Sayın Muhittin Kılıç ve 
arkadaşlarının geçici 2 nei maddede değişiklik 
yapılmasıdır. 

Beşinci husus; Sayın Aydmer'in geçici 2 nei 
madde görüşülüneeye kadar bu 7 nei maddenin 
tehir edilmesidir. 

667 



O. Senatosu B : 72 
HİDAYET AYD1NER (Cumhurbaşkanınca 

S. ü.) — Efendim, benim teklif en aykırı teklif
tir. Usulen takdim tehir yapılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Daha bir şey söylemedim efen
dim. Ben bu hususları söyledim, en aykırısı şu
dur, budur demedim. 

CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (içel) — 
Sayın Başkanım; Muhittin Kılıç ve arkadaşları
nın takririne iltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Böylece hususlar üçe indi. Şim
di Sayın Aydmer'in teklifi, Hidayet Aydmer 
arkadaşımızın takriri, geçici 2 nci madde görü
şül ünceye kadar 7 nci maddenin tehirini iste
mektedir. Bunun dikkate alınıp alınmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. Komisyon ne diyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AKtF 
E Yt DOĞAN (Zonguldak) — Efendim, teklif 
edilen ikinci maddenin esasında mutabıkız. Sı-
rasiyle maddeleri müzakere edelim. Orada mu
tabakatımızı peşinen arz edelim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE BAKANI FERtD MELEN — 

Bunun geçici maddede yer alması hususu uygun
dur. 

BAŞKAN — Hükümet uyuyor. Sayın Ay
dmer, buna rağmen önergenizde ısrar ediyor mu
sunuz? 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Şimdi rey verirsek, ilerde teminat altı
na alamayız. Onun için ikinci maddeyi evvelâ 
görüşelim. Ondan sonra da bunu... 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydmer önerge
sinde ısrar ediyor. Görüşeceğimiz ikinci madde 
görüşülünceye kadar 7 nci maddenin tehirini is
temektedirler. Dikkate alınıp, alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etm iyeni er... Kabul 
edilmemiştir. 

7 nci maddenin metinden çıkarılmasını isti-
yen Sayın Ünaldı ve Sayın Gerger'in önergeleri 
vardır. Sayın Ünaldı ve Sayın Gerger bu 7 nci 
maddenin metinden çıkarılmasını istemektedirler. 

Hükümet katılıyor mu? 

MALI YE BAKANI FERtD MELEN — 
İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AKİF 

EYİDOĞAN (Zonguldak) —• iştirak etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınması
nı kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Muhittin Kılıç ve arkadaşları geçici 2 nci 
maddede değişiklik yapılmasını istemektedirler. 
Peşinen Başkanlık geçici 2 nci maddede bir de
ğişikliğe ait bu önergeyi oylarınıza arz etmiyor. 
Bu sebeple geçici 2 nci maddede bu önergeyi na
zarı itibara almak üzere 7 nci maddeyi tekrar 
okutup oylarınıza arz ediyorum. 

(7 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDH 8. - - 31. . 12 . 1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergsi Kanununun 202 sayılı Ka
nunla değişik 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Ortalama kâr haddi esası 
Madde 111. — 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 bulun-
mıyanlar, beyannamelerini verdikleri tarihten 
itibaren altı ay zarfında ve 15 günden az olma
mak üzere tâyin edilecek süre içinde, izaha davet 
olunurlar. Süresi içinde cevap verilmediği tak
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 malmemuru, bunların mazeretleri halin
de tevkil edecekleri zatm başkanlığında vergi 
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dairesinin ilgili vergi memurundan ve mahal
lî ticaret odalarınca, olmıyan yerlerde belediye
lerce üç. yıl için seçilmiş bir üyeden kurulu ko
misyon tarafından incelenir. 

Mükellef izahatı kısmen veya tamamen ka
bul edilmediği takdirde, kabul edilmiyen kısım 
vergi tarhına esas olur. 

Mükelleflerin beyanlarına göre vergi tarh 
edildikten sonra, yukarıdaki fıkraya dayanılarak 
hesaplanacak gayrisâfi kazançlardan doğan ve 
miktarı 1 000 liradan yukarı olan matrah fark
ları üzerinden ayrıca cezasız olarak iknıalen ver
gi tarh olunur. 

Bu maddede sözü edilen işletme giderlerinin 
nelerden ibaret olduğu Maliye Bakanlığınca tes-
bit ve ilân olunur. 

Yukarıdaki hükümlerde yer alan «perakende 
satış» dan maksat; satışı yapılan madde ve mal
zemenin aynen veya işlendikten sonra satışını 
yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Mehmet Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhte
rem arkadaşlar, 8 nci maddenin 3 ncü fıkra-
siyle bir komisyon, yani vergilendirmede yeni 
bir organ teşekkül ediyor. Buna bir sonraki 
maddede takdir komisyonu deniyor. Biz bunu, 
bu komisyonun vergilendirmede salahiyetli kı
lınmasını umumi vergi hukukuna aykırı bu
luyoruz. Çünkü, bu komisyona girecek olan 
azalar icra. adamlarıdır. îcra ile takdirî ver
gilendirme de ayrılmak lâzımdır. Binaenaleyh, 
bu 3 ncü fıkrada kabul edilen 'komisyonun 
kaldırılarak, re'sen takdir komisyonları tara
fından, eskiden olduğu gibi, re'sen takdir ko
misyonları tarafından vergilendirmenin ya
pılması esasını kabul ediyoruz. Binaenaleyh bu 
maddenin »3 ncü fıkrasında kabul edilen bu 
yeni organın, hem takdir, hem tarh ve tahak
kuk, hem de tahsil ile vazifeli kimseler ol
ması dolayısiyle bu fıkranın maddeden tayyını 
istiyen bir takrir sunuyoruz, bunun kabulünü 
istirham ederiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın îzmen. 
MEHMET ÎZMEN (Giresun) — Muhte

rem arkadaşlar; eski kanun metninde, pera
kendecinin tarifini yaparken, satışlarının muay
yen yüzdesini perakende satanlar tâbiri vardı; 

bu önümüzdeki metinde ise satışlarını kısmen 
veya tamamen perakende yapanlar «tâbiri diye 
başka bir tâbir tercih •edilmiştir. Vergi ka
nunlarında aranacak hususlardan birisi, ka
naatime göre, mümkün olan hallerde katiyet 
ve sarahattir. Bâzı hallerde olabilir, fakai, 
kabul edilen hallerde katiyet ve sarahat hem; 
mükellef yönünden, hem de kanunu ta'frM'k 
•eden memurlar yönünden şayanı tercihtir;. 
Bendeniz işin esasına (taraftarım. Fakat neden 
eskiden, meselâ «satışlarının yüzde 51 - 55 
ten fazlasını perakende satanlar» tâbiri var
ken, «kısmen veya tamamen» tâbiri ile hududu, 
şümulü biraz takdire bağlı bir ifade meydana 
getirilmiştir. Bunun tatbikatta mükellef bakı
mından da, tatbik eden memurlar bakımmdau 
da zor olduğu kanaatindeyim. Bu hususta iza
hat ricasında bulunuyorum. 

Aynı azmanda eski metne avdet ma'ksadiyle^ 
de bir takrir sunuyorum; tetkik ve müzakere 
sonunda iltifat buyurulmasını arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Rois, 

muhterem senatör arkadaşlarım; benim temas 
etmek istediğim nokta, bilhassa ortalama kâr 
hadlerinin tesbiti meselesidir. Ortalama kâr 
hadlerinin tesbiti ne gibi neticeler doğurur, 
evvelâ ıbunu tetkik 'edecek olursak, bilhassa 
rekabeti ortadan kaldırmak ve maliyenin is
tediği nisbette bir kâr temin etmesi hususun
da satıcı ve iş yapanı ve imalâtçıyı zorlamış 
oluruz. Çünkü imalâtçı ve perakendeci satışta 
bu nisbetin altına, mutlaka bu kazancın al
tına düşmemeye gayret edecektir ki, bu suretle 
bu satıştan mütevellit maliyenin alacağı cüzi 
miktardaki, bir kazanç için halkı, iş yapanların 
yüksek kazançlarına doğru itmiş olacağız. 
Bu sebepledir ki, perakende ve ortalama kâr 
'hadlerinde mutlaka bir tefrik yaıpılmaisı zaru
reti vardır. Meselâ sanayicileri' de, büyük sa
nayici, yabancı sermaye ile memlekette işti
rak etmiş olan sanayici, daha büyük, daha 
yeni daha geniş imkânlara sahiptir ve bilgisi 
fazladır. Ve bunun yanında diğer sanayiciyi de 
aynı şekilde muayyen kâr'hadlerine tabi tuttu
ğumuz takdirde büyük yabancı sermayeyi Dev
letten büyük nisbette kazancı kendi elimizle ve 
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kanunkrimızİa, zorlamak suretiyle, memle
ket dı§ma kaçırmış olacağa;, Bu itibarladır ki, 
ortalama kâr haddini n 1 nci sınıf tüccara, 
İ nci sınıf imalâtçıya, yani muzaaf usulle 'def
ter tutanlara tatbik edilnifâsi ve 'bunlara doğ
rudan doğruya, ki, şimdiye kadar esasen öyle 
idi, perakende ortalama kâr hadleri muayyen 
meslekte ve muayyen sınıf ticarette yapıl
makta idi. O sınıfa indirilmesi suretiyle 1 nci 
sınıf tüccarların defterlerine itibar ve itimat 
olunması lâzımgelir. 

Şimdi bu kanuna göre «kısmen veya tama
men» perakende satış yapan ticaret erbabı 
ile imalâtçılar, (imalâtçı deyince bunun içinu 
i)ütülı sanayi girmektedir; pansiyon, bar iş
leten., bunlara taraftarım, hakikaten, küçük iş 
yapar ve halkikaten gelir ve giderlerini tesbit e 
imkân bulunmıyan ve bunların tevsikine m: 
kadar kâr alındığı tesbitine imikân bulunmı
yan meselelerde hakikalten haklı olabilir. Fa
kat büyük imalât sahiplerine, büyük imalâtçı
lara şu nisbette mutlaka kâr yapacaksın, diye 
kanun yöliyle bir zorlama, vakıa vergi zıyıanı 
önler, hakikalten Devllet gelirini artırır; fakat 

• halkın istismar 'edilmesine sebebolur ki, bu
nun önüne geçmek için 'burada bir tefrik ya
pılmasın) ve billhassa komisyonun bu maddeyi 
geri alnıasiyre (bu lâzimenin birinci sınıf tüc
car ve 1 nci sınıf defter .tutanların dışına 
alınmasını rica ve istirham etmekteyim. 

İkinci mesele de, bunun üç kişiden müte
şekkil olan bir komisyona bırakılması Burada 
bir vergi dairesi âmiri ile memuru ve bir de dı
şarıdan alınacak, belediyeden yahut ticaret oda
larının intihap veya 'tâyin edeceği zattan müte
şekkil üç kişilik bir komisyon. Burada memur 
ekseriyette olacaktır ve hakikaten bunların 
kanaatleri dışında hakem olacak bir unsur yok
tur. Hiç olmazsa bir memur, tarafsız bir kim
se, ve bir de bunların içinde hakem durumun
da olacak bir kimse yani komisyona hakikaten 
haklıyı, haksızı tefrik edecek bir zatın katıl
ması sureti ile bu komisyonun teşkili yerinde 
olur. Aksi takdirde memur kâr haddi vergi 
üzerinde musir ve vatandaşın, yanlış veya tat
bikatından müteessir bir vaziyette Devlete ve 
Hükümete karşı küskün bir hal alması gibi bir 
netice verir ki, bunun da her halde vergi ada
letsizliğinin umumî efkârda ve halk arasında 
yayılması gibi kötü bir neticesi olur. Bu ııok-
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tanın ehemmiyetle ele alınmasını bilhassa rica 
ederim. Hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeu var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANİ FEKİI) MELUN — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler, Sayın 
Ünaldı'nm ve diğer arkadaşların üzerinde dur
duğu noktalara cevap arz etmeden evvel bu mü
essesenin esası hakkında birkaç cümle ile iza
hatta bulunacağım. 

Bu müessese aslında mevcut sistemimizde, 
yani Gelir Vergisi Kanununda mevcuttur. Yal
nız bu ortalama kâr haddinin bâzı hallerde ver
giye esas olacağı mevcut (îelir Vergisi kanunu
muzda esasen mevcut bir sistemdir. Yalnız bu
nu biz inceleme sırasında tatbik edebiliyoruz 
Ancak yüzde iki nisbetinde bir inceleme yapabil
diğimiz ve bunu 2 - 8 sene sonra, yapabildiğimiz 
için müessir olmuyor. Oetirdiğimiz teklifle biz 
bu müesseseyi vergi beyannamelerinin verilme
si sırasında, tatbik etmek suretiyle müesseriyeti-
ni artırıyoruz. Fark bundan ibarettir. Yoksa 
mevcut bir müessesedir. Bilhassa parakendeci-
lerde bir vergi ziyamı inceleme voliyle meydana 
çıkarmak muhal olmasa dahi çok müşküldür. 
Çünkü, perakende mal satan müstehlik ile karşı 
karşıyayız. Kendisine satıcı hüviyeti verıniyen 
binlerce insanla karşı karşıyayız. Binaenaleyh, 
bunları kaça sattığını hakikaten tesbit etmek 
muhaldir. Daha Önce kendisi derlerinde ne 
kaydetmişse, onu esas tutmak lâzımgelir. Bu 
yüzdendir ki, bu sahada vergi ziyamı ön 1 ivemi
yoruz. Çaresiz elimizde bâzı müessir silâh ol
ması lâzımdır. Bunun için de, arz ettiğim gibi, 
pratik çare; bu müesseseyi vergi beyannameleri
nin verilmesi sırasında işler bir hale getirmektir. 
Bu teklifim sebeple gelmiştir. 

Burada ne yapılacaktır?.. Vergi beyaımamc-
siyle beyan edilen kazançla ortalama kâr had
leri komisyonlarının, ki bu komisyonlar mükel
leflerin ekseriyette olduğu komisyonlardır, her 
il ve ilçede her meslek yahut kazam; zümresi 
için tesbit etmiş oldukları ortalama kâr haddi 
ile mukayese edecektir, beyannameyi (dine alan 
memur; eğer bu ikisi arasında açık bir nisbet-
sizlik mevcut ise, izaha davet edecektir, mükel
lefi. Mükellef buna mâkul bir sebep bulabilir 
çeşitli şekilde, o vakit mesele yok. Eğer mükel
lef bunu izah edemezse bu takdirde vergi tarh 
edilecektir, kazancı bu hadde iblâğ edilecektir, 
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Ondan sonra bu yergi cezasız alınacaktır. Ve 
mükellefin bir itirazı varsa, itiraz mercilerine 
müracaat edebilir ye kesinleşinceye kadar da 
yergi tahsil edilmiyecektir. Müessese budur. 
Hükümet teklifinde bu muameleyi sadece yet
kili yergi dairesi yapacak idi. Meclisteki komis
yon, Mecliste Adalet Partisinin Sözcüsü olan 
Sayın İhsan Gürsaırm teklifi üzerine bu şekli 
almıştır. Yani bu Sayın Ünaldı'nın yani Ada
let Partisi Senato Sözcüsü Ünaldı'nın benimse
mediği, kaldırılmasını istediği, tadilini istediği 
bu hükmü, Meclisteki Adalet Partisi Sözcüsü 
teklif etmiştir ye komisyona t ey di edilmiştir. 
Yani oradaki grup adına koydurmuştur ve de
diğimiz gibi hakikaten Maliyenin işini güçleş
tirmiştir. Nihayet bir memurun yapabileceği 
bir işi bir komisyona, bir araya getirmek de ko
lay değildir, toplayıp, komisyona yaptıracağız 
ye bu komisyon bir karara varacaktır. Ya mü
kellefin izahını yerinde bulacak veya bulmıya-
caktır. 

Şimdi, bunu mükellefin ekseriyette olduğu 
bir komisyonda yaptırdığımız takdirde bu mü
essese büsbütün işlemez hale gelecektir. O va
kit bu maddeyi kabul etmekte fayda yoktur. 
Bu madde büsbütün işlemez hale gelecektiı\ bir 
nevi jüriye gidiyoruz. Öyle bir mevzuda jüri
ye gider gibi bir vaziyet vardır. Onun vetosun
dan sonra işlemez hale gelecektir. Halbuki 
dünyanın her yerinde Devlet adına vergiyi tarh 
txlen memurdur. .Peylet adına vergiyi tarh eden 
memur yanlış bir muamele yaparsa o zaman 
vergi mükelleflerine de bâzı kazai merciler, iti
raz mercileri tanınmıştır. Mükellefin hakkını 
da korur. Ama, Devlet adına bu tasarrufu yap
maya yetkili olan memur olmak lâzımdır, me-
suliyetiyle birlikte vergi tahakkuk memuru ol
mak lâzımdır. 

Bu durumda hattâ bu komisyon da fazladır. 
Bu komisyonu bir başka şekle sokarsanız o vakit 
vergi tarh yetkisini kaldırmış olursunuz, bir 
başka komisyona vermiş olursunuz. Bu hüküm 
işlemez, işlemez bir müessese meydana getirmiş 
olursunuz. Bu sebeple Saym Ünaldı'nın tekli
fini geri almasından memnun olacağım. 

Sayın tzmen'e gelince; toptancı ve peraken
deci mevzuu. Toptancı ve perakendeciler de: 
yüzde elliden fa^la perakende satanlar peraken
deci tatbikatta, üst tarafı da toptancı sayılıyor. 
Ama bu tefriki kaldırdığımız takdirde biz sade

ce burada toptancının, perakende satış kısmına 
tatbik edeceğiz bu hükümleri. Ânia buıiu kal
dırdığımız zaman yarı yarıya bu nevi mükellef
leri bu müessesenin dışında bırakmış olacağız. 
Bu sebeple ona da teşmil edemiyoruz. 

Sayın Baki Güzeyin, 1. nci sınıf tüccara 
tatbik edilmemesi meselesine gelince; bu 1 nci 
sınıf tüccarlar arasında Vergi Usul Kanununa 
göre 400 bin liradan fazla cirosu olan kimse
lerdir. Bunlar arasında büyük perakendeci 
bakkaliyeler, mağazalar vardır. Esas hedef tu
tulan bunlardır. Böyle bir tefrika gidersek 
bunları da bu maddenin şümulü dışında bırak
mış oluruz, ki halbuki kovalamak istediğimiz 
asıl mükellefler bunlardır. İmalâthaneler de 
aynı durumdadır. Bir imalâthane de peraken
de satıyorsa girsin, ama bir tüccara satıyorsa 
zaten bu maddenin mevzuuna girmez. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
A. P. P.RUPTT APINA MEHMET ÜNALDI 

(Adana) — Muhterem arkadaşlar; Sayın Baka
nın beyannalrmda, sanki Millet Meclisindeki 
Adalet Partisi Sözcüsü ile Senatodaki Adalet 
Partisi Sözcüsünün beyanları arasında bir mü-
bayenet varmış gibi boyanda bulundular. Ara
mızda hiçbir mübayenet yok. Yalnız, yine Sa
yın Bakanın ifadelerine göre, o sert köşe var ya; 

arkadaşımız sert köşeyi kaldıramıyacağını anla
dıktan sonra köşeyi törpülemek maksadiyle o 
teklifi yapmış ve o teklif kabul edilmiş. Ben ise 
köşeyi tamamen ortadan kaldırmaya teşebbüs 
ediyorum. Kaldırabilirsek ne âlâ, kaldıramaz-
sak arkadaşımızın muvaffak olduğu noktada 
dururuz. Bu bir Parlâmento taktiğidir, takdir 
buyururlar bunu. 

Diğer taraftan, mükelleften vergiyi vergi 
memuru tarh eder, diyorlar. Doğrudur, ama 
neye göre? Mükellefin beyan ettiği matraha gö
re, tarh ederler. Mükellefin beyanı dışında 
her hangi bir vergi tarhına memur yetkili de
ğildir. 

Bu vergi Usul Kanunumuzla da tesbit edil
miştir. Re'sen takdir komisyonları bir vergiyi. 
yeniden vergi koyma mahiyetinde olan bu nevi 
tarhları re'sen takdir komisyonları yapar. Bu 
hususu da tavzihen arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok, 
2 önerge vardır, okutuyorum, 
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Başkanlığa 

8 nci maddenin 3 neü fıkrasının metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler 

yapılmasına dair olan tasarının 8 nci maddesiy
le «kısmen veya tamamen perakende satış ya
pan» şeklindeki perakendeci tarifi tatbikatta 
birçok ihtilâtlara meydan vereceği ve ortalama 
kâr haddi esasını, asıl maksada göre, ileri dere
cede tatbikat koyacağı cihetle mahzurlu gör
mekteyim.. 

Bu itibarla perakendeci tarifi konusundaki , 
bu ibarenin tasarıdan çıkarılmasını ve mevcut 
hükmün ipkasını arz ve teklif ediyorum. I 

Giresun 
Mehmet îzmen 

BAŞKAN — Bayın Ünaldı, 8 nci maddenin 
3 neü fıkrasının çıkarıl in asını istemektedir. Ko
misyon iştirak ediyor mu? | 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA AKİF EYÎ-
DOĞAN (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 

Bu kaldırılırsa mükellefin aleyhinde olur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddenin... 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Vergi 

Usul Kanununda var... 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 

Hükümetin ilk teklifine uygun olur, iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz ede
ceğim; dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bayın Îzmen «kısmen veya tamamen pera
kende satış yapan» ibaresinin çıkarılmasını is
temektedir. Komisyon iştirak etmiyor', Hükü
met katılmıyor, dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sekizinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —. Aynı Kanunun 113 neü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: | 
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Gider esası 

Madde 113. — Mükelleflerce yıllık beyan
namede gösterilen veya vergi incelemeleri sıra
sında tesbit olunan gelir, mükelleflerce bildi
rilen veya vergi incelemeleri sırasında maddi 
delillere istinaden tesbit olunan 91 nci maddeye 
göre beyanı mecburi giderlerden düşük bulun
duğu ve düşüklük miktarı 1 000 lirayı aştığı 
takdirde, aşan miktarın tamamı, beyanname
nin ilgili bulunduğu dönem içinde elde edilmiş 
ve vergisi ödenmemiş gelir sayılır ve bu mik
tar üzerinden ikmal en cezasız vergi tarh olu
nur. 

Şu kadar ki, incelemede noksan görülen ve 
kesin miktarı maddi delillere göre tesbit edilo-
miyen diğer unsurlarının miktarı Takdir Ko
misyonunca tâyin olunur. 

Bu hükme göre tarhiyat yapılabilmesi için 
beyannamede gösterilen giderlerin incelenmesi 
ve gideri erdeki fazlalığın servetten yapılan har
cama ile, borçla veya başka bir kaynaktan kar
şılandığının mükellef tarafından inceleme sıra
sında izah olunamaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

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

Geçici madde 10. — Gelir Vergisine tabi 
çiftçilerin en geç. 1967 yılma ve ortalama kâr 
hadlerinin tcsbitinc dair komisyonlar kurulup 
bu hadler tesbit edilinceye ve Gelir Vergisi 
Kanununun bünyesinde bu bakımdan gerekli 
değişiklikler yapılıncaya kadar verecekleri 
yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinde göster
dikleri zirai kazançlar üzerinden hesaplanan 
yıllık gelir vergileri (yıllık beyannamelerde 
çeşitli kaynaklardan kazanç ve irat gösteril
mesi halinde yıllık verginin zirai kazanca 
isabet eden kısmı) aşağıda yazılı birimlere 
göre bulunan miktarlardan az olamaz. Az 
olduğu takdirde, bu miktarlara yükseltilir. 

1 nci grup : Hububat ziraat inde ekili ara
zinin ; 

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

1,50 lira, 
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Sonra gelen 300 dönümü için dönümünden I 

3 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 

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

keten ziraatinde ekili arazinin; 
tik 220 dönümü için dönümünden 1,50 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümün

den 2 lira, 
Sonra gelen 220 dönümü için dönümün

den 4 lira, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 

5 lira. 
3 ncü grup : Pamuk ziraatinde ekili ara

zinin ; 
ilk 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 neü grup : Panear, patates, 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 dönümleri 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, 
Sonra gelen dönümleri için dönümünden 

20 lira. 
6 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 

bağ, incir ve fındık ziraatinde; 

tik 150 dönüm için dönümünden 2 lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 

3 lira, 
Sonra gelen 150 dönüm için dönümünden 

6 lira, I 
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Sonra gelen dönümleri için dönümünden 

7 lira. 
7 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 

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

kuruş, 
Sonra gelen 1 500 ağaç için ağacından 55 

kuruş, 
Sonra gelen ağaçlar için "ağacından 70 ku

ruş. 
8 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 

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

ruş, 
Sonra gelen 500 ağaç için ağacından 180 

kuruş, 
Sonra gelen ağaçlar için ağacından 200 ku

ruş. 
9 ncu grup : Diğer meyva ve mahsul ziraa

tinde ekili arazinin (meyva ve mahsul vere
bilecek hale gelmiyenler ve palamut hariç); 

tik 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 

hayvanları ile iki yaşındaki büyükbaş hayvan
lar hariç); 

tik 50 büyükbaş hayvan için hayvan başına 
6 lira, 

Sonra gelen 50 büyükbaş hayvan için hay
van basma 9 lira, 

Sonra gelen 50 büyükbaş hayvan için hay
van başına 18 lira, 

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, 
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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. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Sayın Başkan, Sayın Senatörler, 10 ncu madde, 
Grup Sözcüsünün de belirttikleri gibi, Gelir Ver
gisinin prensiplerine uymamaktadır. Gerek dö
nüm başına Arazi Vergisi alınması, gerekse ağaç 
başına vergi alınması vergi sistemine uygun ol
madığı kanaatindeyiz. Ben bu hususlara fazla 
değinecek değilim. Fakat bu maddenin bilhassa 
iki grupu üzerinde söz etmek istiyorum. Bunlar
dan biri 3 ncü grup, bir tanesi de 7 nci gruptur. 
Bu iki grupta da Sayın Maliye Vekilinin ifade 
buyurdukları gibi, biz, vergi adaleti görememek
teyiz. 

Sayın Vekil ifade buyurdular ki, bu kanun 
vergi adaletine en çok yaklaşacak bir kanun ola
caktır. Ve yine kendilerinin de vergi adaletine 
en çok yaklaşmak istediklerini izah ettiler. îşte 
biz de Sayın Vekilin bu izahlarından cesaret ala
rak 3 ncü ve 7 nci maddeye ait bâzı adaletsizlik
leri izah edeceğiz ve bir önerge ile de huzuru
nuza çıkacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 3 ncü grupta; pamuk 
ekilecek arazinin ilk 150 dönümünden 2 lira, 
mütaakıp 150 dönümünden 3 lira, ondan sonraki 
150 dönümünden 6 lira, daha sonraki 150 dönü
münden ise 7 lira denmektedir. Türkiye'de ya
vaş yavaş modern ve enstansif ziraate doğru bir 
gidiş ve kayış vardır. Maliye Vekâleti bu tasa
rıda bunu hiç nazarı itibara almamıştır. Güb-
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releme ve sulama verimi artırmaktadır. Bu iti
barla kuru tarlada yapılan ekimle, sulu tarlada 
yapılacak olan ziraat elbette ki, verim bakımın
dan biribirine uymaz. Onun için bu tasarıdaki 
bu üçüncü grupta sayın arkadaşım, Halil Ağar'm 
bir değiştirme.teklifi olacaktır. Bendeniz, ona iş
tirak ediyorum. Fakat burada benim asıl izah et
mek istediğim bir grup daha A'ardır. Bu da ye
dinci gruptur. 

Sayın .senatörler, Ege'den tutunuz da Akde
niz ve Maraş'a kadar bütün sahillerimizi kaplıyan 
yabani ve verimsiz zeytinlikler ve fıstıklar var
dır. Bunlar büyük emekle ancak verimli hale ge
lebilmektedirler-. Bu tasarıda gerek kayalar ara
sından çıkan ve onbeş, yirmi senede, hattâ elli 
senede bir türlü toparlanıp inkişaf edemiyen fıs
tık ve zeytinlikler için ne vergi tarh edilmiş ise 
ziraat yapılacak arazide de, gerek mümbit arazi
de ve gerekse tepelerdeki taşlık arazide bizzat 
çiftçiler tarafından yetiştirilen zeytinlikler için 
de aynı vergi tarh edilmektedir. Bu, vergi ada
let sizjıiğinin tâ kendisidir. 

Bu itibarla Sayın Maliye Vekilinin de biraz 
evvel arz ettiği ifadesinden bize uyacaklarını. 
bizim önergemize katılacaklarını üınidetme!kle 
tasarının bu grupunıı tenkid etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel saydığım 
bu sahil bayırlarında kayalar arasında, tama-
miyle kayalıklarda, hattâ toprak göremiyeceği-
niz yerlerde pek ço'k, binlerce, yüzbinleree, bel
ki milyonlarca zeytin ağaçları vardı. Bu saha
lardaki zeytinliklerle, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, ziraat yapılacak arazideki zeytinliklere ay
nı vergi konmuştur. Bunların ilk 1 500 üne 
20 kuruş, ondan sonra gelen 1 500 üne 30 (ku
ruş, daha sonraki 1 500 üne 55 kuruş, daha 
sonrakine 70 kuruş konmuştur. Kayalar ara
sındaki zeytinlikler bir senede 10 kilo, 20 kilo 
veya âzami 50 kilo zeytin verir. Buna mukabil 
ziraat yapılacak topraklı yerlerdeki zeytinlik
ler 100 kilo, hattâ 200 kiloya kadar zeytin ve
rir. Eğer biz bu iki mıntakadaki zeytinliklere 
aynı vergiyi yükliyecek olursaik, o zaman bu 
kayalar arasındaki zeytinliği olan vatandaşları
mızın verimi az, beş on kilo veren ve verimi 
hiç inkişaf etmiyen zeytinliklerini yavaş yavaş 
keseceğinÜ göreceğiz. Aynı zamanda bu şekil
deki kayalar arasındaki, ziraat yapılmıyaeak 
yerlerdeki zeytinliklerin yeniden ihyasını hayal 
edeceğiz. Yine ziraat yapılamıyan yerlerde ye-
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tişen zeytinliklerin üç senede ,bir vermesine mu
kabil, ziraat arazisindeki zeytinler hemen he
men her sene, bir sene daha çok, bir sene daha 
az mahsul vermektedirler. Bu itibarla bunları 
da göz önünde bulundurmak icabeder. Velhâ
sıl demek istiyorum 'ki, taşlık ve ileri derecede 
kayalık, hattâ toprak görmediğiniz yerlerdeki 
zeytinliklerle, ziraat yapılabilecek tarlalardaki 
zeytinliklerin aynı vergiye tabi tutulması bir 
vergi adaletsizliğidir. Onun için, önergemde 
belirttiğim gibi, mahallî idarelerin ziraat yapı-
lamıyacağını tesbit ettiği yerlerdeki zeytinlik
ten bu kanunun göstereceği zeytinliklerden be
her ağaç Ibaşma alınacak verginin yarısının 
alınmasını teklif etmekteyim. İltifatınızı istir
ham ediyorum. Zira bu ıkanun !bu şekilde çıka
cak olursa, memlekette en aşağı birkaç milyon 
verimi azalan zeytin ağacı kesilecek ve memle
ket belki senede birkaç milyon !kilo zeytinyağın
dan, bunu da paraya vuracak olursanız belki 
10 milyon, 20 milyondan mahrum olaca.ktır. Bu 
itibarla önergeme iltifat etmenizi istirham edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, bu kanun gelirken esasen tah
min ediyorum ki, balkanlık da; bu 10 neu geçici 
maddenin yerinde olmadığına kaanidir. Çünkü 
1967 yılına kadar, komisyon kuruluncaya kadar. 
Ama 1967 yılma kadar ibu gayriâdil usul de
vam mı etsin? Bu Ikomisyonumuzda da görüşül
dü. Hakikaten memleketin her tarafını bilen 
arkadaşlarımız misâllerini ortaya koydular. 
Bence halkı mutazarrır etmektense 1967 yılına 
kadar Hükümet hazırlanmalı ve âdil olan kanu
nu getirilmelidir. Şimdi ele alaea'k olursak bi
rinci grup üçyüz dönüm arazi, Sayın Bakanın 
da belirttiği gibi. İstirham ederim, üçyüz dö
nüm atfazi her yerde bir midir? Bir arkadaşım 
bana bizzat dedi ki, benim dağın doğu tepesin
de on bin dönüm arazim var. Ekiyorum, zi
raat yapıyorum. Bana Marmara Bölgesinde 
veyahutta Çukurovada yüz dönüm arazi verin, 
bin dönüm arazimi ben size vereyim, doğru. 
Şimdi bu yerlerdeki yüz dönümü ile çorak bir 
yerin yüz dönümü bir midir? 

Ben kendi mmtakamı alıyorum, ovası var. 
bire altmış verir, yukarı çıikarsın bire üçe verir. 
Şimdi biz bundan aynı ölçüye göre aynı vergi
yi alacağız. 
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Arkadaşlar, hepimiz halkın içinden çıktık, 

halkın içinden geldik, biraz da halkm derdini 
ızdırabını bilmek lâzım. Bunlar böyle kolaylık
la (kazanmıyor, kolaylıkla kazansa çiftçi benim 
gibi güzel elbiseler giyer, sizin gibi rahat kâşa
nelerde olur, eğlenir, falan eder. Bakıyorsu-
sunuz arkası yamalı elbiseler giyiyor, zaruret 
içinde... Demekki bu insanlar fakir, yok... Şim
di bu yokluk içerisinde iken bir de gayriâdil, 
ağır vergi yükü altına girdiler mi artık kambur 
üzerine kambur... Ne vakit 'kalkınacak köylü... 
Şimdi bir şey daha hatırladım. Sayın Bakan 
darılmasın, bundan da vazgeçilmesini ben istir
ham ederim. Yukarıda da savundum; Nizamül-
mülk sİyasetaamesinde gayet veciz bir hikâye 
anlatıyor bize. 

«Vaktiyle kuş dili bilen vezirle hakan seya
hate çıkmışlar. Bir köye gitmişler ki, köylüler 
köyü terketmişler şehirlere gitmişler. Köy peri
şan olmuş. İki baykuş köyün viranesinde konu
şuyorlarmış, karşı karşıya. Hakan, kuşların di
linden anlıyan bilgili vezirine kuşların ne ko
nuştuklarını soruyor. Vezir diyor ki; hakanım,-' 
büyük baykuş küçük baykuştan kızını oğluna 
istiyor. Küçük baykuş da; bana başlık olarak 
ne verirsiniz diyor, Ibana birkaç tane virane köy 
verirseniz kızımı oğluna veririm diyor. Büyük 
baykuş diyor ki, padişahımızın sayesinde vira
ne olmadık köy mü kaldı ki? Sana bu köylerin 
hepsini vereyim». Arkasından da büyük Selçuk
luların büyük veziri ilâve eder: Siyaset namesin
de. Şaha derki: me yapmak lâzımdır? öyley
se şu köylüyü fırsatlandıralım, öküzünü vere
lim, şunu verelim, ıbunu verelim, köylüleri ge
ri gönderelim der. Köyleri gülistanlık haline 
getirelim, Hakikaten bunlar yerine getirilip, köy
lere döner, memleket te ilerlemiye başlar. Bizim 
gayemiz çoğunluğu, köylüyü, kalkındırmak ol
malıdır. Türkiye'de âdil bir sistemin terennü
mü olmalıdır. Âdil bir sistemi burada göremi
yoruz. Her yerde verim bir değildir. Arkadaşı
mın dediği gibi dağ başlarındaki zeytinlikler
le gütfel bir yerdeki zeytinlik bir mi? Fıstık ağa
cı hir mi? İncirlik bir mi? Bu çiftlik de değişir. 
İstirham ederim. Bunu araştıralım, bir etüde 
tabi tutalım. Bu, toprakların mahallî ölçüleri, 
her vilâyette nedir? Ondan sonra bunu seve se
ve getirelim kabul edelim. Ama böyle gayriâdil 
bir vergi geçici diye 1967 ye kadar kabul et
mek, vallahi ben bilmiyorum, insanın içini sız-
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1 atıyor. Arkadaşlar, Konya'nın toprağı her taraf
ta bir mi? Eskişehir'de bir mi, falan yerde bir mi? 
İstirham, ederim. Hayvancılık da böyle, ziraat de 
böyledir. Bunun araştırılması lâzım. Arkadaş
larımız, bunun üzerinde durmalı. Bence bu Aşar
dan daha gayriâdildir. Verimine göre veri
yor. Peki, toprak bir sene vermedi, Âfet filân. 
Âfet yok, âfeti bir tarafa bırakalım. İşte hava 
ısınmadı, soğuık devam ediyor, bava ısınmayın
ca ziraat olmaz. Gecikecek, mahsul, o zaman dü
şük olacaktır, Anadolu da. Âfet de yok, ne ola
cak?, Dönüm başına bir lira verimli toprakla? 
Adana'da verecek, o bir taraftan verecek. Kıraç
ta olan arazi verecek; bu olur mu. Hıer şeyde 
böyle. istirham ederim. Hakikaten ver
gi versin, ama, bu gayriâdil sistemi de kabul 
etmiyelim. Arkadaşlarımızın hu geçici madde
sinde verdiği takrire iltifat edelim. 1967 yılı
na kadar Hükümet hazırlansın, çok güzel bir 
programla halka seve seve vereceği bir vergiyi 
koysun, halkı usandırmasın ve biz de karşısına 
iyilikle çıkalım. Kanunun beğendiğimiz yerle
ri de vardır. Beğenmediğimiz yerlerini de söy-
iiyeceğim. Sırası geldikçe çıkıp kanunların, be-
ğendimiz yerlerini de söyliyeeeğim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın İzmen. 
MEHMET ÎZMEN (Giresun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, tetkik etmekte 
bulunduğumuz 10 ncu madde münasebetiyle gö
rüşlerimizi iarz etmek istiyorum. Bendeniz birkaç 
noktadan 10 ncu maddenin tenkide muhtaç, ten
kide lâyık olduğu kanaatindeyim. 

Evvelâ 10 ncu madde, gelir vergisiyle kabi
li telif değildir. Muhterem Heyetçe malûmdur 
ki, Gelir Vergisi Kanunun birinci maddesinde 
tarif edilen kaynaklardan elde edilen yıllık net 
satmalıma kabiliyetini hedef tutan bir vergi sis
temidir. Gelir Vergisi Kanunun koyduğu bu sis
teme hiçbir suretle uymıyacak olan onuncu mad
denin gelir vergisi nizamı içine alınması, başı
na bir sürü muvakkat kayıtlar konmuş olsa da
hi, vergiciliğimizin ıslahı, reforma tabi tutul
ması yolundaki çalışmalarımızla hiçbir suretle 
kabili telif değildir. Hakikaten, dünyanın her 
yerinde, ziraatin vergilendirilmesi ıson derece 
zordur. Gelir vergisi sistemini kuran, kurmak
ta olan memleketlerin çektikleri, vergilendirme 
müşkilâtmm başında, ziraatin vergilendirmesi 
gelir. Fakat, bu böyledir, diye, gelir vergisi 

13 . 5 . 1964 O : 1 
sisteminin içine, sistemle hiçbir münasebeti bu-
lunmıyan, bir acaip tatbikatın konulmasını, ben 
doğrusu bu reform havası iyine hiç sığdırama-
dım ve yaraştıramadım. Bunun birçok mahzur
ları vardır. Evvelâ prensip bakımından bu mah
zur vardır. 

İkincisi mükellef' ikiye ayrılacak demektir; 
Türkiye'de ziraat ile meşgul olan mükellef. Bi
raz evvel kabul buyurduğunuz ölçülere göre 
gelir vergisine tabi olan mükellefler, ayrıca dö
nüm başına, şayi başına fiziki ölçüler başına bir 
takım mükellefiyetlere tabi tutulacak, geniş 
«ayıdaki mükellefler ki, bir kısmı, şu bu olan 
vergi dışında kalacak yani asgari vergi Ibakımın-
dan arz ediyorum: Sonra dikkat buyurulduğu 
takdirde, bu bir nevi karine vergisi demek 
olan, yani gelir vergisiyle telifi mümkün 
olmıyan. bâzı karineleri vergilendirme demek 
olan şu ölçüde sayı üzerine konulacak vergide 
müterakkiyat hiç .anlaşılır şey değildir. Yami, 
Maliye Bakanlığımızın iyi yokla olduğunu 'muh
telif meselelerle söyledik. 'Maliye Bakanlığının 
bu şekildeki bir karineye dayanan vergiyi mü-
terakkiyete taıbi tutulmasını bendeniz 'gayet ga
rip 'bulmaktayım. Muhterem Heyetinizce ma
lûmdur ki, müterakkiye! iktisatta, marjinal 
fayda dediğimiz, nihai dediğimiz, nazariyenin 
^gelirlerin artması halinde, nihai gelirlerin, ge
lir ısalhibi için değerinin, faydanın azalması ve 
•bu sebeple bu faydaların suiistimal edilmesi 
gibi, bunların daha fazla vergiye tabi tutulma
sı maksadına matuftur. Yani net gelirlerim mü
terakkiyet. nisbetlermde vergiye taıbi tutulması 
mâkuldür, bir iktisadi nazariyenin, sosyal öl
çüde tatbikattir. Ama gelirlerle hiçbir alâkası 
olmıyan, belki geliri hiç olmıyan bir ölçü üze
ninde fizik ölçüler üzerine müfrerakkiyatm tat» 
(bik edilmesi, son derecede gariptir ve Gelir 
Vergisi esasatı ile bağdaşacak bir hal değildir. 
Ayrıca, bendenizin kanaatuna göre, hu şekilde
ki tatbikat mükellef üzerinde şöyle bir tesir 
yapacaktır. Demekki vâzıı kanun, Devlet as
gari ölçüde şu mükellefiyeti yerine getirmeyi 
kâfi görmektedir. Binaenaleyh, 'bunu yerine 
getiren, mükellefiyet borcunu eda etmiştir. Bıı 
kadarla iktifa etmek kâfidir gibi, bir intiba 
ile, birtakım kötü niyetli bütün vatandaşla
rımızı iyi niyetli olarak kabul etmemiz lâzım
dır. Hüsnüniyet asıldır, fakat, bu şekilde dü
şünenler de o'laibileceği ihtimal dâhilinde ola-
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bileceğine göre, bu tarafa doğru söz ettirecek
tir, yani bununla iktifa edecektir. Binaenaleyh, 
beklenen fazlalık 'bakımımdan da. aleyhtedir. 
Başka bir malhzur, zirai kazaınç erbaıbıuın ver
giye tabi olup 'Olmaması, yani mükellefiyete 
-girip girmemesi ölçüsünü yüz ölçümü diye 
bir kriterle biraz evvel teşmil ettik. Orada bir
takım ölçüler koyduk. Kanun tasarısındaki bu 
ölçülere bu defa. birtakım ölçüler daha ilâve 
ediyoruz. Sonra- gelen, sonra gelen. Bu sonra
dan 'hiç gelmiyecektir, arkadaşlar. ''Bunlar hep 
parçalanıp gidecektir. Yani bu sene gelen, son
ra ıge'lenler 'Oİmıyaeaktır. Yani bu madde esa
sen mükellefiyete alınma, kriterleri, mükelle-
fiyetteın kurtulmak istikametinde 'zira atim İzi 
suni şekilde, muvazaalı şekilde parçalıyacağı 
gibi bu ölçüler de .aynıca parça lıyacaktır. Ya
ni sonra, gelen şu kadar ölçüyü elden' çıkarmak 
mesele değildir. (Bilhassa, hareket halinde 'bu
lunan canlılar için, hayvanlar için, gayet ko
laydır. [Birtakım vatandaşlar aralarında, muva
zaalar tertibedecek, adam malını alacak, bu 
defa ma'i benimdir diyecek, vermiyeeek, o mal 
'benimdir diye öbürü vermiyeeek, yani 1967 yı
lına kadar beklediğimiz bu muhassenatm yanın
da, bendeniz umulan vergiyi almaktan k o k 
tuğum igibi 'bir sürü 'hukukî, adlî, idari ihti
lâfları da doğurma istidadını görmekteyim. 
Bu itibarla, 196'7 yılma kadar âzami diye, ko
nacak kayıtların yanımda, mevcut kayıtların 
bir am evvel yerine getirilmesi suretiyle, Ge
lir Vergisi tarihimizi 'bir gün tetkik edenlerin 
bizi bu garabet dolayısiyle ayıplamamaları için, 
bu tatbikatım 'biran evvel normal hale ifrağını 
ara ve temenni ederim. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — «ayım Bakam. 
MALÎYE BAKANI FElRİÎD MELEN — Sa

yın senatörler, bir şeyden dolayı çok kıvanç 
duydum. Gelir Vergisini 'bu memlekete getir
diğimiz zaman, birçok me'hafilden yükselen 
ses şu idi : Bu vergi müterakki memleketlerde 
ancak tatbik edilir bir sistemdir. Türkiye'de 
Gelir Vergisi, zinhar tatbik edilemez. Biz ka
rinelere dayanarak vergi almalıyız. Her ta
rafta dinlediğimiz bu idi, o tarihte Mecliste de 
dinlediğimiz, bu idi. Ama şimdi görüyorum ki, 
aradan on - om iki sene geçti, herkes Gelir Ver
gisi prensiplerine sıkı sıkıya sarılmakta., ondan 
zerre kadar inhirafı kabul etmemektedir. Bun
dan dolayı hakikaten kıvamç duyuyorum. 12 
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sene zarfında birhayli, bu salhada mesafe al
dığımızı 'gösterir. Ama bununla 'birlikte, bir 
teessürümü de ifade etmeye mec'burum. Bu 12 
sene 'zarfında ıgördüğ'ümüz tatbikat, bizim na
zari mülâhazalara fazla yev verdiğimizi ve ger
çeklere fazla eğilmediğimizi. ortaya koydu. Ve 
hu sene Gelir Vergisine aido'lma.k 'üzere, ge
tirdiğimiz tedbirler bu sebeple gelmiştir, muh
terem senatörler. Gayrikami'ii inkârdır, mem
leketimizde, 'bir verigi kaçakçılığı terimini kul
lanmak istemiyorum, belki küsmem haksız .olu
rum diye. Fakat bir vergi zıyaı mevcuttur. 
Bu vergi ziyamı önlemediğimiz müddet ve vergi 
adaletinden Iba'bsetmek de mümkün değildir. Şu 
hakle vergi adaletine yaklaşmak istiyorsak, 
sistemlerden, usullerden, metotlardam çok, bi
zi vergi ziyamı önlem iye hangisi elverişli ise 
onu ;bulmalıVTz. Ve âdil olanı da budur. İşte 
vergi adaletine daha çok yaklaştırır derken ve 
sistemin. Gelir Vergisi prensiplerine uygun <olup 
olmadığı, gerçek kazancı lıedef tutup tutma
masından çok beni vergi adaletine 'hangisi da
im çok yaıklaştırır, derken şunu kasd ediyorum; 
ödeme gücünü vergilendirme. Vermesi lâzım-
ıgelen vergiye yaklaştırmak. Hangi sistem, 
hangi usul, han'.gi metot, beni oraya ıgötürürse 
o makbuldür, vergi adaletine en uygun bir 
tedbir olarak mütalâa etmek lâzımdır; yoksa 
Gelir Vergisi nazariyesine uyar veya uy
maz. Gelir Vergisini tatbik eden medeni mem
leketle!' var. Bu metotlardan, bizim iptidai 
dediğimizin daha gerisini tatbik etmektedirler. 
Bir tanesini söyliyeyim. Bu defa bizzat gör
düğüm, bir tanesini. Amerika'da, Maliye Nazı
rını ziyaret ettiğim zamanı bir vergi .dairesi
ni göstermelerini rica ettim. Ve 'bama 'bir şe
hirde büyük bir vergi dairesini 'gezdirdiler. 
Orada Kurumlar Vergisinin beyannamelerini 
nasıl bir metotla, tatbik ettiklerini .gösterdiler. 
Mükellefe sualler soruyorlar, işte sermayesi 
kullandığı kredi, yaptığı ciro, verdiği kredi, 
aldığı şu... Her'biıine takdiri olarak bir emsal 
koyuyor. Faraza krediden yüzde şu kadar ka-
zam.i'i-; öz sermayeden yüzde şu kadar kazanç 
elde eder; veresiye satıştan yüzde şu kadar 
elde eder; bunu makinaya veriyor ve bir ne
tice çıkarıyor. Beyannamedeki kazancı bunun 
altımda, ise .o mükellefi Amerika'da yaşamaz, 
oturtmaz ediyorlar, arkadaşlar. Vergi adale
tine de 'böyle gidiyorlar. Vergi kolay şey de-

— 677 — 



O. Senatosu B : 72 
ğildir. Herkes nazari olarak isteye isteye ver- . 
gisini verir, deriz, ama mal canın yongasıdır, I 
Bilhassa böyle yüksek nisbetli vergiler esas | 
bir disiplin ister. Disiplinsiz kimse vergi ver- • 
nıez, iane olur o. Maalesef :bizde bu gibi ver- [ 
giler iane (halindedir, tstiyen istediği miktar-
da vergi verir ve biz daha fazlasını almak ik
tidarına sahip değiliz. Elimiz kolumuz bağlı
dır. • Vesikaya "dayanarak vergi kaçırdığını 
tesbit edemezscm hiçbir vergi tarh edemem. 
(Bir mükellef faraza bir otelci, bir serbest j 
•meslek erbabı, bun!ara para tarh edemem. Ve ; 
memlekette ekserisini teftişlerimde igittim gör- i 
düm, 7 sene üst, üste 270 - 310 - 300 lira ika- j 
zamç beyan etmiş. Bunumla bir insan bir se- j 
ne, iki sene yaşar. Ama 7 seme bir insan, değil j 
ticaret yapmak, yaşıyamaz. Ama (bu mükellef ; 

hakkında bugün hiçbir muamele yapamamak- ; 
tayız. Neden? Çünkü bunun ka.çırdığı ve giz- i 
lediği 'kazançları reddi gayrikabil vesikalara • 
dayanarak bulmak mecburiyetindeyiz. Bulun- ; 
madiği takdirde elin, kolun bağlıdır ve yü- ' 
züne baka, halka ve güle güle bu işi yapmakta- i 
dır. I 

îşte biz, vergi adaletine bizi yaklaştırır der- \ 
ken getirdiğimiz bu usullerle bu türlü mükellef- ; 
leri, vergiyi zıyaa uğratan, kazançlarını gizliyen 
mükelleflerden mümkün olduğu nisbette hakiki 
kazancına doğru bizi yaklaştıran metotlar olarak 
kabul ediyoruz. Esası iptidai olabilir, esası geri 
olabilir, hattâ gayriâdil görülebilir. Fakat beni j 
ödeme gücüne yaklaştırıyor, bence âdildir. Ar- \ 
kadaşlarımızla bu sebeple fikirlerimiz bağdaşa- ; 
mıyor. Metot geridir, şudur, budur ama bana ; 
bir vergi alma imkânını bahşediyor. Ve kimden?.. : 

İktidardan vergi almayı bahşediyor. ! 

Şimdi götürü vergi meselesi. Efendim, götü- ] 
rü vergi mutlak olarak alınsa doğrudur. Nite- i 
kim götürü vergilerimiz de yok değildir. Takdi- ; 

re dayanan, karineye dayanan vergiler halen ! 
mevcuttur. Herkes bunu hiç ses çıkarmadan öde- i 
.inektedir. Bunların asıl adaletsizliğini ortaya ko- j 
yan şey fahiş olduğu, nisbetler yüksek olduğu 
takdirde. Ama düşük nisbette olduğu takdirde j 
bunlar da adaletsizlik olsa dahi, bu o kadar ufak 
bir adaletsizliktir ki, bir seviyededir. Düz bir 
satıh üzerinde ufak noktalar gibi ivicaçlar gös
terir. Ve bu adaletsizliği mükellef dahi fark et
mez. Aslında belki de bir iğne ucu kadar farke-
der. Ama nisbet yüksek olduğu takdirde iş de-
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ğişir. Burada da mesele odur. Bunu esas mükel
lefiyet olarak getirseydi ki, geçen sene Senato'-
da birçok arkadaşımız, «Canım Gelir Vergisini 
ziraate tatbik etmek kabil değildir, dönüm başı
na bir vergi alalım.» çiftçilerimiz istiyordu, her
kes istiyordu. Bu sene hamdolsun bu kalktı. 
«Aman dönüm başına vergi gayriâdildir.» deni
yor. Bunu, bir adım olarak telâkki ediyorum. 
Ama getirdiğimiz vergi dönüm başına esas mü
kellefiyet değildir. Esas mükellefiyet olsa dönüm 
başına bu kadar vergi alınmaz. Bu asgari bir 
şeydir. Hiç olmazsa kazancını gizliyen kimse as
gari bir vergi verecek. Kaldı ki, bu vergiyi mah
sup da ediyoruz. Beyannamesinde bildirdiği ka
zanç üzerinden ödiyeceği vergi, bunun üstünde 
ise, bunu zaten alamıyoruz. Bunun altına düştü
ğü takdirde de almıyoruz. Ama bâzı hallerde 
dolu sebebiyle mahsulü hasara uğramış. Bunu 
istisna ediyoruz; terkin ediyoruz. Veya hakika
ten çeşitli sebeplerle kazanç elde etmediğini is
pat ediyor, imkân veriyoruz. Onu da istisna edi
yoruz. Bu şekilde fevkalâde haller sebebiyle or-
taya çıkan bariz adaletsizlikleri bertaraf ede
cek bir makanizma da kuruyoruz; izin verin bu
nu tatbik edelim. Aksi takdirde şu olur, arka
daşlarım. Gelir Vergisinde vergi ziyamı önle
mek için iki tedbir getirdik. Birisi gelir esası, 
diğeri de ortalama kâr esası. Burada o esasların 
tatbik imkânsızlığı karşısında böyle bir sistem 
getirdik. Ama zaman ile, o sebeple muvakkat ola
rak getiriyoruz, bunu. Çünkü bu bir zaman isti-
yecektir. Kabul edin; hem mükellef, hem devlet 
memuru bu verginin tatbikine alışacaktır. Zirai 
Gelir Vergisi kolay değildir. Onun için böyle 
başlıyoruz. Zamanla bu vergi muvaffak olduğu 
takdirde, diğer usullere kabili tatbik olduğu tak
dirde ki, bu müddet zarfında olacağını ümidedi-
yorıız. O vakit otomatikman kaldırılacak ve di
ğer mükelleflere tatbik edilen diğer metotlar, 
usuller tatbik edilecek ve bu suretle vergi zıyaı 
önlenmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, herkesin gözü bu mem
lekette ziraat sahalarına çevrilmiştir*. Yerlisinin 
ve yabancısının.. Bugün bize kredi veren mem
leketler dahi, devamlı olarak bunu söylüyorlar: 
«Siz tarımdan vergi almıyorsunuz, millî gelirin 
yüzde 40 ıııı da vergilendirmiyorsunuz. Kendi
niz vergi almazken bizden yardım istiyorsunuz. 
Bu olmaz, diyorlar. Binaenaleyh, bizim tarımı 
vergilendirmemiz bu bakımdan da lüzumlu ve 
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zaruridir. Ama getirdiğimiz sistem bir netice 
vermezse, fiyasko ile biterse, o vakit başka ted
birler, faraza bir tarihte Caldor'un tavsiye etti
ği, asıl gayriâdil olan tedbirlere dahi bu Devlet 
tevessül etmeye mecbur kalır. Nihayet, hakika
ten öyle bir saha, vergilendirilmesi gereken bir 
sahadır. Oralara gider. Biz istiyoruz ki, bu sis
tem, Gelir Vergisi sistemi, âdil olan sistem mu
vaffak olsun. Onu başarıya ulaştıralım ve anor
mal usullere, anormal metotlara, anormal vergi
lere daha gayriâdil vergilere gitmiyelim. Bütün 
istediğimiz bu: Gelir Vergisinin başarısını sağ
lamaktır. Bunu tatbik etmek suretiyle, belki fi
yaskoyu önleriz. Asgari bir şeydir. Ama hiç ol
mazsa, fiyaskoyu önleriz ve bu içerde ve dışarda 
bize ve başkalarına, Gelir Vergisinin muvaffak 
olacağı hususunda ümit verir ve bu ümit saha
sında yürürüz. Aksi halde, yarın hepiniz; gele
cek sene de bu, fiyasko ile bittiği taikdirde bu 
yürümüyor, ziraati başka usulle vergilendirelim, 
dönüm başına mı alacağız, ne yapacaksak bir şey 
yapalım diyeceksiniz. Bunu sizler de istersiniz 
ve herkes de ister, bu memlekette. Biraz gayri
âdil görülen bu usulleri, bu sebeple getiriyoruz, 
arkadaşlarım. Ümidediyoruz ki; aynı esbabı mu
cibe sizin de kabulünüze nail olacaktır. 

Sayın Dikeçligil'in zannediyorum ki, üzerin
de durduğu meselelere temas ettim. Yalnız bir 
Şark hikâyesi anlattılar. Bu türlü hikâyelerin 
ışığı altında Devlet idare edecek olursak, bu 
memleketi 300 sene evvelki hale belki götürürüz. 
Bu, bizi böyle bir zihniyete götürür. 

Sayın îzmen arkadaşımızın üzerinde durdu
ğu noktalara, kısmen vergi prensipleri bakımın
dan, nazari prensipler bakımından, iştirak ede
rim. Başında da arz ettim. Ama bizi buraya gö
türen zaruretlerle birlikte mütalâa edildiği tak
dirde, vergi adaletine yaklaştırılması bakımın
dan, yeni bir usule görülmesine rağmen, başka 
bir çare olmaması sebebiyle, bu getirdiğimiz usu
lü tercih ediyoruz. 

Müterakkiyat esasına gelince: Bunu biz koy
madık, Hükümet teklifinde yoktur. Komisyon 
gruplandırdı ve bu büyük arazi sahiplerinden 
biraz daha fazla vergi almak için bunları Mec
lis Komisyonu ve Meclis bu şekilde tesbit etti. 
Takdir Yüksek Senatonundur. Hükümet teklifi
ni kabul ederseniz bunu biz de tercih ederiz. 

Hürmetlerimle. 

13 . 5 . 1964 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Ünaldı, sual mi soracak

sınız! 
MEHMKT ÜNALDI (Adana) — Söz, söz. 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyuru

nuz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, ilk çıktığımda, bu kanunun konuşul
ması vesilesiyle, Sayın Vekilden bâzı hususları 
sormuştum, rica etmiştim. Her nedense cevaba 
değmez farz etmiş olacaklar ki; cevap vermedi
ler. Tekrar soruyorum, tevcih ediyorum kendisi
ne. Hükümet ve onu temsil eden Sayın Maliye 
Vekili bir çaba içerisindedirler. Nedir bu? Şu 
Kalkınma Plânını tatbik için, kalkınmayı yap
mak için para lâzım, çırpınıp durur. Güzel. De
dim ki, kendilerine, geçen sene getirip de tasarı 
olarak kanunlaşarak, şuradan çıkan Zirai Vergi
den yüz milyonun üstünde bir gelir temin ede
ceğiz, dediniz ve bunu da şu dertlerimize harcı-
yaeağız, dediniz. Hükümet olarak, karşımıza çık
tınız. Bir sürü konuşmalardan sonra, kanun bu
rada değişikliğe uğradı ve çıktı. Tahmin edilen 
bu 100 milyon lira, kendi ağızlariyle ifade edi
yorum, 22 milyonun üstüne çıkmadı. Sayın Ve
kilden sordum, cevaplandırmadı. Diyorum ki, 
bu da ona benzemesin, endişem budur. Demiyor-
ki, Sayın Vekil, biz sununla şu kadar milyon lira 
gelir temin edeceğiz. Bunu şu istatistikten, şu 
malûmattan topladık, şu bilgilerimiz vardır. Şu 
devlet müesseselerinden topladık, temin ettik. 
Bunlar rakamdır, hakikate % 80, % 90 yakın
dır. Bu parayı şuna kullanacağız, bu kadar pa
ra hakikaten bu kanunun çıkmasına değer demi
yorlar. Çıkıyorlar, mütemadiyen Sayın Bakan, 
vergi kaçakçılığı var, vergi kaçakçılığı var. Her
kes vergi kaçırıyor. Bunu böyle demekle bu dâ
va hallolmaz ki, burada. Sonra nasıl herkes ver
gi 'kaçırıyor, deriz. Efendim, yine soruyorum, 
lütfetsinler, cevap versinler; şu tasarı kabul edi
lirse, Maliyeye bundan dolayı, Zirai Vergiden yıl
da nasıl bir hâsılat temin edecektir? Koskoca bir 
müesseseyi getirip kuruyoruz. Ve bir sürü çift
çileri de endişeye sevk edeceği de, muhakkak. Ve 
şurada kabul edilen esasa göre çiftçilerde işlerini 
düzenliyecek, ayrılacaklardır. Bütün endişe şu: 
Tekrar arz ediyorum. Hakikaten bundan dolayı 
zirai istihsalde bir azalma olursa bunun mesuli
yetini kabul etmek kolay değildir. Bundan endi
şe ediyoruz. Bu bir polemik değildir. Bu söz ol
sun, diye söylenen bir söz değildir. 
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Nitekim muhterem arkadaşlarım; 4 ncü 

grupa ait bir misal vereyim. Az evvel dadim 
kî] maalesef bu komisyondaki arkadaşlarımız 
ve bu işi tetkik edenler, ya bu işe ehemmiyet 
vermiyorlar veya anlamıyorlar, dedim. Tekrar
lıyorum; büyük iddia değil bu. Arz ettim; 
soğan, sarımsak görülmüş müdür, Türkiye'de 
'arkadaşlar bir tane çiftçi 90 dönüm sarımsak 
ekmitşir. Çıkmaz Türkiye'de, bu. İşte hayal 
mahsûlü. Bir pancar 90 dönüm olur, 190 dönüm 
olur, 200 dönüm olur. Fakat bir patates, hele 
bir sarımsak, bir soğan 90 dönüm ekilmez. Bir 
adam 90 dönüm soğan ekmez ve bu hiçbir yer
le yoktur. Ben tetkike cılktım her hangi bir 
arkadaş, ziraaJtçi - büyük iddia değildir hu - Tür
kiye'de 90 dönüm sarımsak eker, desin (ben şu 
sözlerimin hepsini geri alacağım. O halde ha
yal buradan başlıyor. Nasıl 4 ncü grup içeri
sinde 500 dönüm e'Mlebilecek bir pancarla «be
raber aynı statüye tabi tutup, da aynı mik
tarda vergi alıyoruz? Patatesi de, sarımsağı 
da, soğanı da bunun içine sokuyorum. Evet 
kavun ekilir, karpuz ekilir, 200 dönüm ekilir, 
fakat bunlar ekilmez. Biri saçılarak ekilir, 
çapası kolay değildir, biri tane tana ekilir, ça
pası da, otunun ayıklanması da, zordur, su
lanması da zordur; teker teker toplanması 
zordur, pazarlanması zordur. Bu kadar zor
luklar içinde olan biri diğerinden tamamen 
ayrı ve tefriki mutlaka lâzımgelen bu madde
lerin 4 ncü grup içinde toplanması hiçbir za
man, hakikati ifado etm-ez. 

Sorarım muhterem arkadaşlarıma., ve Sayın 
Maliye Vekilimize; madem ki, şu gruplamanm 
içine gitti, hu gruplamanm zarureti nereden 
doğdu. Şuradan doğdu. Kimisi sulu yere «akı
lır, kimisi kıraç yere ekilir. Kimisi daha sı
cak iklimde, kimisi orta sıcak iklimde yeti
şir. Kimisinde verim azdır, kimisinin çoktur. 
Kimisi çok zahmetle yetişir, kimisi az zah
metle yetişir. Onun için grup ayrılmıştır. Onun 
için her grupun ayrı ayrı bir vergiye tabi 
tutulması esası kabul edilmiştir. Bu prensip
lerden hareket ettiğimizde, bu dördüncü grupta 
ki, pancarın, patates, soğan ve sarımsağın bir 
araya gelmesine imkân yoktur. Pancar ile (ka
vun, karpuz, çeltik bir iaraya gelir. Fakat, hiç
bir zaman patatesle soğan, sarımsak bu esasta 
kabul edilemez. Ve bunlara tabi tutulan dö-
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nüm miktarı üzerinden alınacak para, öbü ı̂ -
leriyle kabili kıyas değildir. Bu 90 dönüm ra
kama da az evvel işaret etmiştim. Hakikaten 
90 dönüm çok 'kesirli bir şeydir. Bu 90 olun
caya kadar yüz olur, daha kolay ifade edilir, 
ölçüsü kolaydır, hesabı kolaydır. Yarın itiraz 
halinde ölçülmesi halinde daha kolay tatbik 
edilir. Bunun için bu 90 m 100 dönüme çıka
rılmasını istirham ediyorum; bir. 

İkinci kere, arz etmiş olduğum gibi patates, 
soğan ve sarımsağın bir başka grupu ve diğer 
pancar, kavun, karpuz çeltiğin bir başka grupa 
dâhil edilmesi .lâzmıgelir. Bunun da tefrikini 
istirham ediyorum. Bunun için takrir veriyo
rum. Ayrıca, üç liranın iki liraya 5 liranın 4 
liraya, 10 liranın 7 lira, 12 liranın 10 liraya. 
Bunların yetiştirilmelerinin zorluğu ve kazancı
nın azlığı dolay isiyle indirilmesini teklif ettim, 
bunlara da iltifat eilip rey vermenizi istirham 
ediyorum. Ve bilhassa Sayın Vekilden hiç ol
mazsa şu kanunun kabulü halinde, geçen se-
neki kabul edilen kanunda uğradıkları inki
sarı hayale uğramayıp, hakikaten tahmin et
tikleri miktar nedir1? Ne alabilecekler, attukları 
taş yarine varabilecek mi? Yoksa beyhude mi
dir bu çabalar? Bunların da açıklanmasını rica 
ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Tesbit edilen programa göre 
çalışma müddeti saat 19 a kadardı. Ancak 10 
ncu 'maddeyi bir hayli yürütmüş bulunuyoruz. 
Yeterlik öııegesi de vardır. Bir sayın üyeye söz 
vermek mecburiyeti var. Sırada Sayın Ünaldı 
vardır. Bakandan sonra Sayın Ünaldı'ya söz 
verdikten sonra, bu hale gelmiş ve bu derece 
konuşulmuş olan ve yarın üzerinde bütün ko
nuşmaların izi de silinmesi muhtemel olan 10 
ncu maddeyi halledelim. 

Sayın Bakan, çok kısa olmak üzere buyuru
nuz. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerini 
tenvir etmeyi ve 'bütün sorularına tatmin edici 
cevap arz etmeyi ben kendime bir vazife saya
rım. Arkadaşlarıma, daima bu vazifeyi büyük 
bir şevk ile yapmaya çalıştım. Sayın Kalpaklı-
oğlu'nun suallerine de, ismini zikretmedim 
ama, cevaplarım arasında hepsini cevapladım 
sanıyorum. Üzerinde durdukları meselelerin 
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bii' kısmı da esasen ya kanunda mevruttur, ya
hut komisyon raporlarında mevcuttur veyahut 
da gerekçede mevcuttur. Onları okumuş olduk
larını arz ederek, tekrar edip sizi yormak is
temedim. 

(«ecen sene yüz milyon talimin ettiler ve Hü
kümet bir sürü konuşma yaptı, dediler, burada. 
Bu yüz milyon tahakkuk etmedi. Geçen sene Hü
kümetin tasarısı halinde iken bunu yüz milyon 
olarak lıesabctmiştik ve bütçeye de karşılığını 
koymuştuk. Hükümet tasarısı Meclise geldikten 
sonra, tadillere uğradı, muafiyetler genişletildi, 
ve saire. Encümenden çıktığı zaman 50 milyon 
lira olarak hesabettik. Hesap değil, tahmin et
tik; 50 milyon lira olarak. Bana sordukları za
man gerek Meclis bütçesinde, gerekse burada, 
şunu ifade ettim, tik tatbik yılıdır. 10 milyon 
lira ile de kalabiliriz. 50 milyonun üstüne de çı
kabiliriz. Ama, götürü yaptığımız parmak hesa
bına göre, bunu teklif ediyoruz, ilk tatbik yılı
dır ne getirdiği belli olamaz. Neticesi şu oldu : 
Biz 10 - 12 bin civarında mükellef tahmin eder
ken 18 000 mükellef çıktı. Fakat buna mukabil, 
50 milyon olarak götürü tahmin etmiştik, ama 
ifade etmiştik ki, 10 milyon lira ile de kalabile
ceğimizi, hattâ basma da söylemiştim; 30 milyon 
tahakkuk etti. Bu yıl getirdiğimiz tasarı, eğer ol
duğu gibi kabul edilse idi, 200 milyona çıkabile
ceğimizi hesabediyorduk. Ama Millet Meclisinde 
yapılan değişikliklerle, şimdiden bu yarıya in
miştir. Şimdi birçok hükümlerin de bu sene tat
bikine imkân verilmemiştir. Bu aslında gelecek 
sene istifade edeceğimiz bir kanundur. Binaen
aleyh, bu kanım bu sene için bize hiçbir şey ge-
tirmiyecektir. 1965 te alacağız bunun vergilerini. 
Bu şekli ile kabul buyurursanız yüz milyon civa
rında bir gelir elde etmek mümkündür. Ama dö
necek ki, yüz milyon lira gelir için değer mi, bu? 
Niçin bunu getirdiğimizi uzun boylu izah ettim. 
Sadece bir gelir elde etmek için değil, Gelir Ver
gisinin açık kapılarım kapamak ve saire gibi bir
çok sebepleri izah ettim. Bu sebeple, biz bu mik
tarın üzerinde dıırmıyacağız, fazlaca. Getirmiye-
bilir, bunu da başka yollarla, vasıtalı olarak bu
nun neticesini alırız, biz. Zirai kazanç 50 milyon
da kalır, ama, ticari kazancın kaçak kapısını ka
pattığım için, o yoldan fazla bir gelir getirebilir. 
Bunun tahminini yapmak hiç şüphesiz mümkün 
değildir. Bir istatistik göstersin, dediler bu tah
minlere. Dayandığımız istatistik şudur; 193 sa-
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I yılı Kanun tatbikat görmüştür. Beyanname alın

mıştır, köylerde mükellef sayısı vardır. 98 bin 
mükellef tesbit edilmiştir. Biz onları ortalama bâ
zı hesaplara dayanarak bir hesap yaptık, ama 
arzettiğim gibi, bütün bunlar tahmindir. Bir ka
nunun ilk yürürlüğe girdiği zaman, ne getireceği 
hakkında sadece ya sıhhatli veyahut da uzak 
bir tahmini yapılabilir, başka fazla birşey söylen
mez. 

Zirai istihsalde bu kanun azalma yaparsa.. 
Muhterem arkadaşlar, yok, Müessir bir vergi de-

I ğil. Biraz evvel başınızı ağrıtmamak için üzerinde 
durmadım; zeytinlikten bahsedildi. Bu kanun çı
karsa, yabani ağaçlar iyi cins zeytin ağacı olarak 
aşılanmaz dendi. 1500 ağaca kadar muafiyet var. 
Bir aile, bir fert 1500 den fazla ağaç aşılayabilir 
mi ki, bu kanun zeytin aşılanmasına mâni olsun? 
Ne istiyoruz? Yüzbinlerce ağaca, bir adama git 
100 bin ağaç aşıla sahibol. Buna bizim sosyal 
politikamız imkân vermez. Eğer bunlar aşılana-

I caksa bunları birer aileye vermeliyiz. Bizim sos
yal politikamız bunu emreder. Yoksa bir adama 

I dağı taşı al, sen hepsini aşıla kullan. Bunu başka 
bakımdan da mahzurlu gören bir politika telâkki 
ediyoruz. Bu bakımdan mâni olmaz. 1500 ağacı 

I aşılasın da memlekete de, ona da yeter. 
Komisyon bu işi anlamıyor dediler. 
Muhterem arkadaşlar; komisyonda mütehassıs 

arkadaşlar vardı, .bilâkis ben komisyonun bu işi, 
salâhiyetle tetkik ettiğini gördüm; minnettarı
yım her iki komisyonun da. Kaldı ki bu iş bir ih
tisas işidir. Ben izahatımda arzettim, biz bir nok
tadan hareket ettik. 5 bin liradan fazla safi ka
zancı olanları biz teklif edeceğiz. Çağırdım ziraat 

I mütehassıslarını «5 bin liralık kazanç elde etmek 
için ne kadar zirai mahsul satılması lâzımdır» 

I dedim. «Türkiye ortalaması 30, bunun beş misli» 
dediler. Bunu elde etmek için hububattan Türki
ye ortalamasında kaç dönüm yer ekmek lâzım
dır» dedim. «300 dönüm» dediler. 450, 250 de 
var ama ortalama 300 dediler. Pamuktan ne ka
dar, pancardan ne kadar, soğandan ne kadar, 
sarımsaktan ne kadar, hepsini tesbit ettik. Ama 
sarımsağı normal olarak 90 dönüm sarımsak ek-
mezmiş. Fakat nazari olarak bu. 25 bin liraya, 
90 dönüm sarımsak ekerse 25 bin lira hasılat elde 
eder, bunun neticesi kendisine 5 bin lira getirir. 
Bu sebeple konmuştur. Bunu Hükümet olarak 
yaptık. Hem Meclis, hem de Senato komisyonu 

| bu mütehassısları çağırdı. Bunlar, bu hesapların 

— 681 -
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ne şekilde yapıldığını izah ettiler ve tasarı buna 
dayanı larak huzurunuza getirilmiştir. Hata. et
mişsek ihtisas hata etmişti:'. Ne ben, ne de sayın 
arkadaşını bn işten anlamayız, hürmetlerimle. 

1 i AŞ KAN — Sayın Ünaldı. 
M E H M E T ÜNALDI (Adana) - - Muhterem 

arkadaşlarım. Sayın Başkanımın da ihtar lar ına 
riayet ederek, kısa konuşacağım. Yalnız sözlerime 
usul bakımından bir iki kelimeyle başlıyacağım, 
Görüyoruz ki, ekseri yelim iz yok. Kifayet takr i r i 
reye, konsun, yar ın oylamaya geçilsin ve vakit 
dolmadığı için de birleşime son verilsin. Bizi beş 
kişi ayağa kalkmaya mecbur etmesinler-. Bu ba
kımdan vakte ve alınmış karar lara da riayet ede
lim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar ; 
H A Y D A R TUNOKANAT (Tabiî Üye) 

Boşuna vakit kaybetmiyel.im. konuşmayın öyle 
ise. ( ( lürül tü ler) 

M E H M E T Ü N A L D ! (Devamla) — Koımş-
mıvahm, vakit dolduğu için işgal etnıiyelim 
beyefendi. Dinlemezseniz veya sözlerimi anla-
mazsanız dışarıya çıkabilirsiniz, serbestsiniz, öy 
leyse siz idare edin konuşmaları . 

B A Ş K A N --- Karşılıklı konuşmayınız, bir da
kika.. 
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HAYDAR TUNÇ KANAT (Tabiî Üye) — 

Şantaj yapmayın. 
Â1E 11 MET ÜN A L!) I (I )eva m I a) —- Şan ta j ı 

zat tâliniz yaparsınız. Biz burada fikir söylüyo
ruz. 

B A Ş K A N (jok rica ederim karşılıklı ko
nuşmayınız efendim. Sayın Tunçkanat müdahale 
el meyin. Sayın Ünaldı, devam edin. 

M E H M E T ÜNALDI (Devamla) - K o n u ş 
muyorum efendim, vazgeçtim, Sayın Başkan ek
seriyet yoktur, bunu arz ediyorum. 

B A Ş K A N - - Yeterlik önergesini okutuyo
rum, efendim. 

Senab» Başkanlığına 
.Müzakere edilen konu aydınlanmışt ır . Müza

kerelerin yeterliğin1!! oya arzını lale}.) ve rica 
ed'M-iz. 

Konya Ordu 
Muhittin Kılıç Zeki K u m n ı l u 

BAŞKAN — Daha henüz beş kişi ayakta de
ğil. Sayın Ademoğlu buyurun. (A. P. sıraların
dan beş kişi ayağa kalktı) Beş kişi ekseriyet ol
madığı iddiasındalar, hiçbir muamele henüz ya
pılmadığı için yoklama yaptıracağım. 

YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 

V A S F İ ( İERHER (Urfa) — Efendim, bir 
ricanı olacaktır; malnmuâlinîz biz şimdi yoklama 
usulünü imza ile yapıyoruz. Yani yoklama def
terine imzalarımızı atıyoruz, bu atılan imzalara 
göre ekseriyetin olup olmadığı anlaşılıyor. Sn 
hususu öğrenmek istiyorum. Acaba bugüne kadar 
deftere imza a tmıyanlar hakkında Başkanlık Di
vanı bir muamele yapmış mı veya yapacak mı
dır?.. B u n u rica ediyorum. 

B A Ş K A N — işaret edecekler efendim. Yok
lamanın neticesini arz ediyorum... 

11 ÜS .E Y J N K A L P A K LI () U Lif ( Kayseri) -
Sayın Başkanım, toplantının saat 7 ye kadar de
vamı hususunu kabul etmiş değil miyiz?.. O hal
de saat 7. Yoklama yapıp netice arz etmeye ne 
lüzum var. 

I5AŞKAN -• Ekseriyetimiz olmadığı anlaşıl
mıştır. 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.00 da 
toplanmak üzere.... ((Gürültüler, saat 15 sesleri) 
Efendim Danışına Kuru lunun , 28 Nisan 1064 ta
rihli ve 4 sayılı kararı budur . Perşembe günü 
saat 10.00 da toplanmak üzere Birleşimi Kapatı
yorum. 

K a p a n m a saat i : 19.15 
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GÜNDEMİ 
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Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANIN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İ K İ N C İ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

İŞLER 
X 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun ibâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve ibıı kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kaıbul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/63,2, C. Senatosu 1/405) (S. Sayısı : 454) 
[Dağıtma tarihi : 9 . '5 . 1964] (Bitiş tarihi : 
20 . 7 . 1964) 

X 2. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna hâzı hükümler 'ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kaibul 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) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEİFA GÖRÜ
ŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Gru-
pu Başkanlığının yazıları hakkında 'İçtüzüğün 
180 nci maddesi .gereğince hazırlanan Anayasa 
ve Adalet Komisyonu mütalâası (C. Senatosu 
5/5) [Dağıtma tarihi : 15 . 4 1961] 

•Çarşamba 

15.00 

2. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili İ'lhami iSancar'ın, Dilekçe Kanma Ko 
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesin'e dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/66) (S. Sayısı : 442) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1964] (Millî Savunma Ba
kanlığı ille ilgili) 

3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vel l'erde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/6912, C. Senatosu 1/414) (S. Sa
yısı : 456) [Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1964] 

X 4. — 1964 yılı Bütçe Kanununa ibağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi Ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/709, C. Se
natosu 2/128) S. 'Sayısı : 457) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Gider Vergileri Kanununun 'bâzı mad-

d^lerininin değiştirilmesine ve bu kanuna 'bâzı 
'hükümlerin ilâve edilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kaibul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

. (Meclisi 1/628, C. Senatosu 1/406) (S. Sa
yısı : 455) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1964] (Bi
tiş tarihi : 13 . 7 . 1964) 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtında çalışmakta olup hususiyet arz eden 
yov ve hizmetlerde görevlendirilen Sağlık per-
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«öneline dair 'kanun tasarısının Millet Meclisin- I 
ee kaibül olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/531, 2/89; C. Senatosu 
1/404) (S. Sayısı : 451) | Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1964] (Bitiş tarihi : 25 . 7 . 1964) 

3. —• Karasuları kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olun'an metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri Turizm ve Tanıtma ve içişle
ri komisyonları raporları (M- Meclisi 1/206, 
C. Senatosu 1/401) (S. Sayısı : 452) [Dağıtma 
tarihi : 11 . 5 . 1964] (Bitiş tarihi : 23 . 7 . 1964) 


