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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm, partilerin
den ayi'idığma dair Yeni Türkiye Partisi Crrup 
Başkanlığı yazısı ile; 

Finlandiya Hükümetinin davetlisi olarak 
Finlâdiya'ya gidecek olan Sanayi Bakanı Mu
ammer Erten'e, dönüşüne kadar, Enerji ve Ta
biî Kayanaklar Bakanı 4Iüdai Oral'm, 

Amerika Birleşik Devletleri Cumhuribaşka-
nının daveti üzerine, Başbakanla birlikte Ame
rika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Feridun 
Cemal Erkin'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Nüvit Yetkin'in ve 

Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşka
nının davetlisi olarak Amerika'ya gidecek olan 
Başbakan İsmet İnönü'ye, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Sa
t ı r ın vekillik edeceklerine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

Muğla Üyesi Mııallâ Akarca; Ege, Marma
ra ve Akdeniz bölgelerinde bir kısım halkın ge
çimini sağladığı palamut fiyatlarının anormal 
şekilde düştüğünü, fiyatların eski seviyesini 
bulabilmesi için ihraç imkânları sağlanması lü
zumunu bildirdi. 

Adalet Bakanı Sedat Çuanrali; Anayasa, ve 
Adalet Komisyonundaki boşlukların doldurula
rak İcra ve İflâs Kanununun süratle çıkarıl
ması esbabının istikmali isteğinde bulundu. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; memleketi
mizde yapılan Hıristiyanlık propagandası ve 
Millî Eğitim Bakanlığınca ikinci baskısı yapı
lan Renan'm İsa'nın hayatı adlı eserin de Hı

ristiyanlığı propaganda eder mahiyette bulun
duğunu buyan ve bu eser üzerine Millî Eğitim 
Bakanının dikkatini çekti. 

Başkanlık Divanında açık bulunan (1) Baş-
kanvekili ve iki kâtiplik için yapılan seçimin 
üçüncü turunda Başkanvekilliğine Konya Üye
si Muhittin Kılıç; Kâtipliklere de, ikinci tur
da Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Âdil 
Ünlü ve üçüncü turda da Niğde Üyesi Kudret 
Bayhaıı seçildiler. 

İstanbul Üyesi Kifat Öztürkeine; 28 . 1 . 1959 
tarih ce 7196 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin 
1 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka 
nun teklifinin birinci maddesinin tekrar müza
kere edilmesi isteğinde bulundu. Tadil teklifi 
okundu. Hükümet ve ilgili Komisyon Birleşim
de hazır bulunmadığından, teklifin görüşülmes-
si gelecek birleşime bırakıldı. 

Tekirdağ Üyesi Selâıni Üren'in 254, 
Bolu Üyesi Rahmi Arrkanîn 260, 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligirin 262, 263, 
İzmir Üyesi İzzet Birand'ın 266 sayılı soru

larının görüşülmesi, ilgili Bakanlar hazır bulun
madıklarından, gelecek soru gününe bırakıldı. 

24 Haziran 1964 Çarşamba günü saat 15 t e 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
Hazım Bağlı Ahmet Çekemoğlu 

Kâtip 
Zonguldak 

Tank Remzi Baltan 
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SORULAR 

Yazılı soru 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rı

fat Öçten'in, Sivas Müftüsünün nakline dair 

yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/152) 

2. — YOKLAMA 

rır 
79 ucu Birlerimle IkaıtıLmıyan üyeleri göste-

yoklaıııa tutanağı 
Rahmi Arıkan (Bolu), 
Mehmet Güler (Balıkesir), 
Osman Zeki Gümüşoğlu (istanbul), 
Tevfiik İnci (Zonguldak). 
'Turhan Kapanlı (-Sakarya), 
Talât Oran (Bilecik), 

7. Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu), 
8. Refıilk Ulusoy (Manisa), 
Yukarıda adları yazılı ısaym sekiz üye C. Se

natosu Genel Kurulunun 25 . 6 . 1964 'tarihli 
79 ncu Birleşimine katılmadıkları tesbit edilmiş
tir. 

Kâtip Kâtip 
Ahmet Çekemoğlu Ahmet Naci An 

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

BAŞKAN — BaşkanveMli Hazım Dağlı. 
KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN —• 79 ncu Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defterin imzası suretiyle yıofclamalyapıl'aealkitiir. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 1. — Bir yıl müddetle -partiden ayrdan Muğ
la Üyesi Muallâ Akarca'nın 17 . 6 . 1961 tari
hinden itibaren partilerine iltihak etliğine dair 
Adalet Partisi Grup. Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Partimizden bir yıl müddetle ayrılan Muğla. 

Senatörü Muallâ Akarea'ınn 17 . (i . 19(i4 tari
hinden itibaren Grupuııuıza iltihakı kabul edil
miştir. 

Arz ederim. 
A. V. Senato Grup Başkanı 

Bursa 
İhsan Sabri. Oağlayungil 

2. — Başkanuekilliğine seçilmiş bulunan Kon
ya Üyesi Muhittin Kıhç'ın teşekkürü ve Ba-ş-
kanvekilliğinden istifa e-ttiğine dair önergesi. 

BAŞKAN —• Bir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
Yüksek Makamına 

Aday olmadığım halde muhterem arkadaş
larımın büyük teveccühleri ile hayatımda eri
şilmez bir mevki olarak kabul ettiğim Senato 
Başkanvekilliğine seçilmemden dolayı duydu
ğu/m gurur sonsuzdur. 

Bu vazifeye devanı için hali ve istikbali dü-
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O. Senatosu B : 79 
şünmeden en ciddî hukukî ve fiilî tahlilleri yap
tım. Görevime devamıma mâni başlıca üç sebep 
gördüm. 

1. A-day olmadığı halde seçilen pek Sayın 
Muhiddin Güven Başkanvekilliğinden istifa et
tiğinden Millet Meclisinde yerleşen bu teamülü 
Senatoda ihlâl etmeyi uygun görmedim. 

2. Mensubolduğum C. H. P. nin muvafakati 
bugüne kadar lâhik olmadığından vazifeye de
vamı prensiplerime uygun bulmadım. 

3. Memleketin her zamandan fazla huzura 
muhtacolduğu bir sırada, Senato gibi ulvî bir 
müessesenin iç düzeninde anlaşmazlıklara vesile 

1. 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril-
mesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/679; C. 
Senatosu 2/126) (S. Sayısı: 461 (1) 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine'nin bu 
hususla ilgili bir önergesi vardı, geçen birleşim
de okunmuştu. 

RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (istanbul) — Ka
nuni mevzuat hasabiyle mevzu olgunlaşmış du
rumdadır. Bu vaziyet muvacehesinde önerge-
ımi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Pekala önergeyi geri veriyorum. 
Efendim kanun ikinci defa oylarınıza arz 

edilecektir. 
Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler 

kısmına geçiyoruz. 

2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/702); C. Senatosu 2/129) (S. Sa
yısı: 462) (2) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu yeri
ni alsın. Hükümet veya temsilcisi var mı? (Lü
zum yok sesleri.) 

(1) 461 S. Sayılı basmayazt 16 . 6 . 1964 
tarihli 76 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 462 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır, 
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teşkil etmek mecburiyetini seçildiğim makamın 
tarafsızlığı ve mehabeti ile kabilitelif bulma
dım. 

C. II. Partinin Senatörü olarak bundan son
raki çalışmalarımda da arkadaşlarımın sevgi ve 
itimatlarının devamına çalışacağımı arz eder, 
Başkanvekilliğinden istifamın kabulünü istir
ham ederim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — • Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

Efendim, gündeme geçiyoruz. 

Raporu evvelce dağıtılmış olmasına rağmen 
okutuyorum. 

Karma Bütçe Komisyonu rapora 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare 
Âmirlerinin, 19G4 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başjkan-
vekilleni ve İdare Âmirlerinin iştirakiyle ince
lendi ve görüşüldü. 

Teklifin gerekçesinde belirtildiği gibi, 1964 
yılı bütçe teklifinde yer aklığı halde gerek Ko
misyonumuz, gerekse 0. Senatosu ve Millet Mec
lisi Genel kurullarında ödeneklerin bir kısmının 
azaltılması, bir kısanının da tamamen kabul edil
memiş bulunmasından Parlâmentomuzun ahdî 
münasebetlerle bağlı bulunduğu konsey ve bir
liklerde lâyikiyle temsil edilemiyeceği gibi, kon
seylerin komisyonlarına ve birliklerine katıl a-
mıyacakları anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple Parlâmentomuzun dış ülkelerde 
temsili ve ahdî münasebetlerin yerine getiril
mesi için 52o 000 liralık ek ödenek, 100 000 
liralık da olağanüstü ödenek verilmesi derpiş 
olunmaktadır. 

Bugünün siyasi ortamı içinde, dış memleket
lerle daha ziyade temas etmek, memleketimizle 
ilgili hususları ilgili devletlere duyurmak ve on
ları müdafaa etmek mecburiyeti bir kat daha art
mış bulunmaktadır. Diğer taraftan ahdî müna
sebetlerimizde göz önünde tutularak kanun tek
lifi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

4 . GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 74 — 



O. Senatosu B : 79 
1 nci madde ile istenilen 525 000 liralık ek 

ödenek talebiyle, madde matlaplarma ilâve edil
mesi istenilen (komisyonlar) kelimesi de yerin
de görülmüştür. Zira kurulların yalnız genel ku
rullarına iştirak etmek, komisyonlarına iştirak 
etmemek, bu kuruluşların çalışma şekliyle uy
gun düşmemektedir. Meselelerin komisyonla
rında halledildiği dikkate alınarak madde ka
bul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesiyle istenilen 100 000 
liralık olağanüstü ödenek ise, Parlâmentolar-
arası Birliği Türk Grupu ve Parlâmcntolararası 
Turizm Birliği Türk Grupu içindir. 

Bu iki teşekkülle ahdî bağlarımız olmadığı, 
,bu teşekküllerin gruplarına ait Parlâmento 
üyelerinin masraflarının kendi grupları tarafın
dan karşılanmasının daha uygun olacağı, bu 
sebeple bütçeye yeni bir yük tahmil edilmesinin 
doğru olamıyacağı cihetle ikinci madde kabul 
edilmiyerek metinden çıkarılmıştır. 

İkinci maddenin reddedilmesi dolayısiyle (2) 
sayılı cetvel de kaldırılmış olduğundan (1) sa
yılı cetvelin numarası kaldırılmış ve aynı cet
velin 12.941 nci (Millet Meclisinin diğer mem
leketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk te
maslarına katılacakların yollukları maddesinin 
•nmtlabında, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin de 
dâhil olduğunu tebarüz ettirmek için (Büyük 

Millet Meclisi üyeleri) şeklinde foir değişiklik 
yapılmıştır. 

Diğer maddeleri .numaraları değiştirilmek 
suretiyle aynen kabul edilen kanun teklifi ön
celik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kuru
lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Trabzon İzmir 

A. Ş. Ağanoğlu Muhalifim 
N. Mirkelâmoğlu 

Bu Eapor Sözcüsü Adana 
Sakarya Söz hakkını mahfuzdur 
B. Akdağ K. Sarıibrahimoğlu 
Ankara Ankara 

Muhalifim M. Ete 
N. Berkkan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Çanakkale 
S. Kurutiuoğlu Ş. İnan 

Diyarbakır Elâzığ 
H. Güldoğan İT. Müftügil 

içel 
C. T. Okyayuz 
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Gümüş ane 

Söz hakkım mahfuzdur 
S. Savacı 

izmir Kars 
N. Kürşat Maddelerden 12.911 ile 

12.913 e muhalifim 
K. Okyay 

Kastamonu Kayseri 
S. Keskin Muhalifim 

H. Dikeçligil 
Kırşehir Konya 

A. Bilgin 12.913 ve 12.941 nci mad-
Imzada bulunamadı delere muhalifim 

M. Dinekli 
Konya Konya 

Muhalifim Bâzı hususlarda söz 
A. Onar hakkım saklıdır 

R. özal 
Maraş Mardin 

H. F. Evliya Teklife ilişik 1 sayılı cet
velin 12.913 ile 12.941 nci 

maddelerine muhalifim, 
Ş. Aysan 

Niğde Ordu 
R. Soyer Ş. Koksal 

BAŞKAN — Raporu okuttum. Rapor üzerin
de ve kanunun tümü üzerinde konuşmak isti-
yen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Maddelere geçiyoruz efendim. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
ibağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı maddelerine 525 000 lira ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Cetveli okuyoruz. 

[1] SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

(A/ l ) 

Millet Meclisi 
12.000 Personel giderleri 525 000 

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

(Birinci madde 'tekrar okudu.) 

7ft 



O. Senatosu B : 79 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı yeniden açılacak maddelerine1 

100 000 lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 
BAŞKAN —• Cetveli okuyoruz. 

[2] SAYILI CETVEL 

12.000 Personel giderleri 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... E tmay enler... 
Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN •— Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kanun açık oynuza arz edilmiştir efen
dim. 

3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 2/717; C. Senatosu 2/130) (S. 
Sayısı : 463) (1) 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum efen
dim. (Lüzum yok sesleri) 

Efendim, arkadaşlarımızın bir kısmı yeni gel
miştir. Filhakika kanun daha evvelden dağıtıl
mıştır. Fakat yeni gelen arkadaşlarımız muttali 
olmadıkları için okutmak zaruretindeyiz. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cunihuriyet Senatosu îdare Âmirlerinin, 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 

(1) 463 S. Sayılı basmayazı tutanağtn sonun-
dadvr. 
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cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifi, Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri ve 
ilgililerin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Kanun teklifinde, 1964 yılı Bütçe Kanunu
nun Millet Meclisi kısmının (A/3) işaretli cetve
linde (36.400) numara ile .yeni açılacak «Karşı
lıksız borçlar» bölümüne 2 285 liralık olağanüstü 
ödenek verilmesi derpiş olunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterinin 
Enfarktüs geçirerek tedavi olması neticesinde ta
hakkuk öden geçen bütçe yılma ait borç, ilgili 
maddesindeki ödeneği yetmediğinden ödenmemiş 
ve karşılıksız borç. olarak karşılanması zarureti 
doğmuştur. 

Bu sebeple hazırlanan kanun teklifi Komis
yonumuzca da uygun görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Ancak kanun teklifinde tesbit edilen (36.400) 
ncü madde yeni bütçe formülünde (ilâma bağlı 
'borçlar) olduğundan madde numarası (36.350) 
olarak değiştirilmiş ve maddede ^eqen (bölüm) 
kelimesi de (madde) olarak düzeltilmiştir. 

Diğer maddeleri aynen kabul edilen kanun 
teklifi Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 
Kâtip 

Yozgat 
C. Sungur 

Ankara 
N. Berkkan 

Artvin 
S. O. Avcı 
Diyarbakır 

H. Güldoğan 
Giresun 

t. E. Kılıçioğlu 
içel 

C. T. Okyayuz 
Kars 

Muhalifim 
K. Oıkyay 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Konya 

R. özal 

Bu rapor Sözcüsü 
Sakarya 

B. Akdağ 

Adana 
K. SarıibraMtmJoğlu 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
Ş. İnan 
Elâzığ 

H. Müftügil 
Güîrrıüşane 
S. Savacı 

izmir 
N. Kürşat 

Kastamoonu 
S. Keskin 

Konya 
M. Dinekli 

Maraş 
H. F. Evliya 
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Maildin 
Ş. Aysan 
Sakarya 

M. Gürer 
Trabzon 

A. R. Uzuner 

0. 

Yozgat 
V. Uyar 

Senatosu 
Niğde 

R. Soyer 
Trabzon 
A. Şener 

Van 
F. Işık 

B : 79 

BAŞKAN — Raporu dinlediniz. Kanunun 
t ünlü üzerinde söz ist iyen?.. Yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişildik yapılması hakkında 

kıanun teklifi 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mında yeniden açılacak 36.350 (Karşılıksız borç
lar) maddesine 2 285 lira olağanüstü ödenek 
konulmuştur. 

BAŞKAN — 
Kalbul edenler... 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Etmiy eni er... Kabul edilmiştir. 

— Bu kanun yayımı tarihinde 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler.. 

MADDE 3. 
yürütür. 

BAŞKAN -
Kalbul edenler.. 

Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
— Bu kanunu Maliye Babanı 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun açık oylarınıza sunulacaktır. 

4. —• 1964 yüı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 2/720, C. Senatosu 2/131) (S. 
S ay m : 404) (1) 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

14 . 5 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi îdare 

Âmirlerinin, 196 i yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması lıak-
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kındaki kanun teklifi, Millet Meclisi Başkaııve-
kili, İdare Âmirleri ve ilgililerin iştirakiyle ince
lendi ve görüşüldü : 

Teklifin gerekçesinde belirtildiği gibi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburunun gi
yim, kuşam ve iaşesi, Millî Savunma Bakanlığın
ca temin edilmekte olduğundan teklife ilişik cet
velde görüleceği gibi Millet Meclisi bütçesinin 
ilgili tertiplerinden (476 775) lira düşülerek, 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertip
lerine aktarılması derpiş olunmaktadır. 

Her yıl yapıl agelmekte olan bu teklif Komis
yonumuzca da uygun görüldüğünden; cetveli ile 
birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(1) 464 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 
Adana 

K. Sariibrahimoğlu 
Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
Ş. înan 
Elâzığ 

H. Müftügil 
îçel 

0. T. Okyayuz 
Kars 

K. Okyay 
Kayseri 

H. Dikeçligil 
Konya 

M. Dinekli 

Konya 
R. özal 
Mardin 

Ş. Aysan 
Ordu 

Ş. Koksal 
Sakarya 

N. Bayar 
Siirt 

L. Aykut 
Sivas 

M. Vural 

Sözcü 
izmir 

N. Mirkelâmoğlu 
Ankara 

N. Berkkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü 

S. Kurutluoğlu 
Diyarbakır 

H. Güldoğan 
Gümüşane 
S. Savacı 

İzmir 
N. Kürşat 
Kastamonu 
S. Keskin 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Konya 

Muhalifim 
A. Onar 
Maraş 

H. F . Evliya 
Niğde 

R. Soyer 
Sakarya 

B. Akdağ 
Sakarya 

M. Gürer 
Sinop 

M. Alicanoğlu 
Tahiî Üye 

S. Gürsoytrak 
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Trabzon 
A. Şener 
Tunceli 

M. A. Demir 
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Trabzon 

A. E. Uzuner 
Van 

F. Işık 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yopılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı 
bölümleri arasında 476 775 liralık aktarma ya
pılmıştır. 

BAŞKAN — Cetveli okuyoruz. 
Düşülen 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira 

(A/ l ) 

Millet Meclisi 
14.000 Hizmet giderleri 

14.325 Giyim - kuşam alım 
ve giderleri 

14.327 Yiyecek alım ve gi
derleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplam 476 775 

Millî Savunma Bakanlığı 

85 216 

391 559 

13.000 Yönetim giderleri 
13.310 Yiyecek, yem ve ya

kacak alımları ve gi
derleri 

13.320 Giyim - kuşam alım
ları ve giderleri 

Eklenen 
Lira 

391 559 

85 216 

Toplam 476 775 

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

(Birinci madde tekrar okundu.) 

25 . 6 . 1984 O : 1 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenleır... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihnde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN -•- Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun açık oylarınıza sunulacaktır, efen
dim. 

5. — Gider < •ergileri Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesine dair kanun tasarlının 
Millet Meclisince, kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/628, (1. Senatosu î/406) (S. Sayısı : 
455) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak is

ler kısmında bulunan «Gider vergileri Kanunu
nun bâzı maıd'del erinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesine dair 455 
sıra sayılı kanun» tasarısının, ehemmiyetine ve 
müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Zonguldak 

Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Efendim, gündemin iki defa 
görüşülecek işleri arasında birinci sırada bulu
nan 455 sıra sayılı Kanunun öncelikle ve ivedi
likle görüşülmesi teklif edilmektedir. Kanun ta
sarısı birinci sırada olduğu için önceliği oya sun
muyorum. Yalnız kanunun ivedilikle görüşülme
si hususunu maddelere geçilmesi sırasında oyla
rınıza sunacağım. 

Sayın Akif Eyidoğan burada, Maliye Baka
nı burada, 

Raporu okutuyorum. 

fi) 455 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Geçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale buyuru]an Gider Ver

gileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilme
sine dair kanun tasarısı, 

Komisyonumuzda ilgili bakanlık temsilcileri
nin de iştirakleri ile tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve bu
na mütedair temsilcilerin vermiş oldukları ta
mamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilmekle beraber tasarının ihtiva ettiği 
15 nci maddede adı geçen 7 milyon liranın İller 
Bankasında bir fon haline ifrağı ve burada te
raküm edecek paraların Köy Bakanlığının öngö
receği mahallerin kalkınmasına sarf edilmesi te
mennisi ile mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Zonguldak 
A. Eyidoğan 

Tabiî Üye 
V. Ersü 

Denizli 
C. Akyar 

Adana 
Muhalifim. 
M. Ünaldı 

Corum 
A. Çetin 

Gaziantep 
N. Özgül 

Sözcü 
Konya 

A. Onar 
Tabi Üye 
O. Koksal 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Dikecligil 
Tunceli 

M. A. Demir 

Sinop 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Bat ur 
İzmir 

Ö. L. Bozca! ı 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz ist iyen? Bu
yurun Ünaldı. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADİNA MEH
MET ÜNALDI (Adana) — Muhterem arkadaş
lar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun l>âzı 
maddelerinin değiştirilmesine mütedair olan ka
nun tasarısının görüşülmesi sırasında Adalet 
Partisinin görüşünü arz ve izah etmiştim. 

Şimdi, Gider Vergisi kanunu tasarısının bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler ilâvesine dair olan taşanımı muzakc-
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resi münasebetiyle de Grupum adına görüşleri
mizi arz ve izah etmeden, bu şerefli vazifeyi yap
madan önce Yüksek Heyetinizi saygı ile selâm
larım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gider Vergileri Kanunu kısa bir tatbikat dev

resi içinde birkaç defa değişiklik görmüş ve her 
defasında tatbikatta görülen boşlukların tahkimi 
yanında akar yakıt fiyatlarına, çeşitli akar yakıt 
maddelerinin birbirleriyle olan malî ve iktisadi 
münasebetleri dahi hesaplanmadan fiyat zammı
nı derpiş eden hükümler getirilmiştir. Tetkikini
ze sunulan tasarı da aynı mahiyeti taşıdığı için
dir ki, tenkid ve temennilerimizi tamamen akar 
yakıtlara yapılan zam üzerine teksif etmek mec
buriyetini duymaktayız. 

Akar yakıta yapılan zammın, görünen ve gös
terilen sebepleri ne olursa olsun 5 Yıllık Plânın 
finansman ihtiyacını karşılamak gibi basit bir 
fiskal maksattan başka mâkul bir mesnedi bu
lunduğuna kaani değiliz. 

Bugün dünya varidat noktasından hareket 
eden bitaraf vergi telâkkisinden çoktan ayrıl
mış, sosyal vergi telâkkisini idrak etmiştir. Ge
lir Vergisinde en az geçim indirimi, bekâr zam
mı, küçük sanat erbabının korunması gibi ted
birlerin yanında, vasıtalı vergiler sahasında bü
yük kütlelerin geçimi ve sağlığı ile ilgili bâzı 
maddelerden vergi alınmaması veya düşük nis-
betlerde alınması keyfiyeti, sosyal mülâhazanın 
vergi politikasındaki tezahürleri cümlesinden-
dir. Bugün artık iktisadi ve içtimai sahadaki 
köklü değişiklikler, bu mevzularla organik bir 
bağlılığı bulunan vergi alanında da daimî de
ğişmeleri icabettirmekte, dalma yeni zihniyetler
le hareket etmeyi zaruri kılmaktadır. Zamanı
mızın vergi telâkkisi malî gaye yanında iktisadi 
ve sosyal hedeflere de yer vermektedir. İktisadi 
ve sosyal nizama yabancı kalan vergi telâkkisi 
bugün, hiçbir memlekette tatbik yeri bulama
maktadır. 

Zaruri ihtiyaç maddeleri üzerine konan ver
gilerde talep elastikiyeti olmadığı için inikas 
gayet kolaydır. Umumiyetle Gider ve İstihlâk 
vergileri inikasa çok müsaittirler. Gelir veya 
Servet vergilerinin mükellefleri belli şahıslar 
olduğu ve bu şahıslara ismen vergi tarh edil
diği halde Gider vergilerinin mükellefleri ismen 
belli değildir ve burada mükellef vergiye tabi 
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gider muamelelerini yapan şahıstır. Bu bakım
dan bu vergilerle oynamak vergi adaletini de 
ilgilendiren bir keyfiyettir. Vergide adalet pren
sibinin kabulü vergiyi malî iktidarlara uydur
mak mânasına alındığına göre vasıtalı vergiler
de çok defa bu prensibin feda edildiğine şahit 
olunmaktadır. Zira bu vergilerde mükellef ön
ceden belli olmadığı için aynı malı zengin de, 
fakir de kullanmak suretiyle aynı vergiyi ver
miş olurlar. 

Diğer taraftan bu vergiler tersine müterak-
kilik gösteren vergilerdir ve çok defa antide
mokratik olma istidadmdadırlar. Bu sebepten 
sosyal adalet ilkesinin müdafii olan bir parti 
için de bu vergiye yapılan zammı bir zafiyet 
alâmeti olarak görmekteyiz. Binaenaleyh, ne 
kadar malî zaruret olsa da geniş halk kütleleri
nin yaşayışına menfi tesir icra edebilecek olan 
bu gibi vergilere yüklenilmesinde fayda mülâ
haza etmemekteyiz. Bilâkis sosyal ve iktisadi 
bünyede zafiyet yaratacağından endişe duyarız. 

Nisbetlerin artırılmasında umulan fazla va
ridatın temin edilebileceğinden de emin bulun
mamaktayız. 

işsizliğin ve iktisadi durgunluğun hüküm 
sürdüğü memleketimizde Gider vergilerine ya
pılan zamların bu vergilerin karakteri icabı dü
şük varidatla karşılanmasının mukadder oldu
ğuna işaret etmek vergi ödeme gücünün üzerine 
çıkıldıkça iktisat ilminin bâzı kanunlarının ha
rekete geçeceğini de ifade etmek isteriz. 

Sadece psikolojik muhassenatmdan faydala
nılmak istenen bu vergilerden ancak iktisadi ge
lişmeyi temin ve piyasa spekülâsyonunu, artır
makla fazla gelir temin edilebilir. Yoksa vergi 
nisbetini artırmak hayal içinde varidat bekle
mek. olur. Gider vergilerinin karakterine böyle
ce temas ettikten sonra bu tasarı ile akar yakıta 
yapılan zamların tahliline mütaallik fikirleri
mizi beyan ve tesbit etmek isteriz. 

Tasarının gerekçesini dikkatle tetkik ettiği
mizde, henüz geçen sene 187 sayılı Kanunla akar 
yakıta yapılan zamların memleket iktisadına si
rayet derecesinin bu sene fark edilmiş ve 187 
sayılı Kanunla yapılan zamların derinliğine bir 
tetkik yapılmadan sadece bütçe zaruretlerini 
karşılamak gayesiyle yapılmış olduğu itiraf edi
lerek yükselen benzin fiyatı ile istihlâkin mazot 
sahasına kaydığı ve düşük fiyatlı olan gaz ya
ğının mazota karıştırılmak suretiyle istihlâki-
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nin arttığı ve iktisadi sahada bariz bir düzen
sizlik meydana geldiği fikri anlaşılmaktadır. 

Bu düzensizliği giderecek tek çare ve yol sa
dece fiyatlara zam yapmaktan ibaret imiş gibi, 
Hükümetin bu yolu seçmiş olması, esas gayenin 
nereye uzandığını tesbit bakımından bizi vuzu
ha kavuşturmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, gazın fiyatına zam 
yapmak suretiyle memlekette akar yakıta istih
sal ve istihlâki arasında bir muvazene kurma
nın mümkün olacağına ihtimal vermiyoruz. İt
hal ve istihsal yolundan her gün artan memle
ket gaz yağı ihtiyacını karşılamak mümkün ol
madığı gibi, fiyatlara zam yapmak suretiyle ar
tan istihlâk hacmini firenlemek de aynı derece
de mümkün değildir. 

Memleketimizin bünyesi ve şartları itibariyle 
gaz yağı istihlâki günden güne artacaktır. Köy
lerimizin hattâ birçok kasabamızın aydınlatma, 
yakacak, şehirlerimizde büyük halk kütlesinin 
yakacak ve ısıtma maddesi olan gaz yağı is
tihlâk artışının bu yoldan ziyade, diğer yaka
cak ve ısıtacak maddeler üzerinde istihsali ar
tırma ve tevzii düzenleme faaliyeti göstermek
le durdurul ab ileceğine inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, sosyal tesirleri ya
nında iktisadi tesirleri büyük olan bu zamlar 
memlekette fiyat ve piyasa nizamını bozan bir 
davranış sayılmak icabeder. Mazot ve motori
ne yapılan zammın gerek istihsal maliyeti ve 
gerek nakliyat ücretlerinin yükselmesi dolayı-
siyle hem vergi adaletini bozan hem de iktisa
di bünyemizi zorlıyan bir neticeye bizi götü
receğine inanmak gerekmektedir. 

Mazot ve motorine daha önce yapılmış 
olan zamlarla gaz yağı bu kere yapılan zam
mın tağşişi önlemek ve millî ekonimiyi korumak 
fikirleriyle de izahını mâkul ve ımıknl görme
mekteyiz. 

Geçen sene akar yakıta yapılan zamlar do-
layısiyln «Memleketimizin özel şartları göz 
önünde tutularak gaz yağma zam yapılmamış
tır, diye Sayın Maliye Vekiline göre, acaba 
memleketimizin özel şartları bu yıl gaz yağma 
14 kuruş zam yapacak derecede düzelmiş midir? 
Tasarının 15 nci maddesinde, gaza yapılan 14 ku
ruş zamla köyde istihlâk edilen 50 bin ton ga
zın bedeli olarak hesaplanan 7 milyon liranın 
yine köye harcanmasını derpiş eden hüküm, 
kanaatimizce, her hangi bir müspet netice 
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vermiyecektir. Geçici Komisyonumuzun madde
yi değiştirmeden, maddeye yeni bir veçhe ver
mek istemesiyle bu paraların, Göbels'in propa
ganda nezareti manzarasını arz eden Köy Ba
kanlığı 'eliyle, bir reklâm masrafı olarak kulla
nılmasından endişe duymaktayız. Diğer taraf
tan kanunlarla Maliye Vekâletine tahmil edilen 
bu nevi vecibelerin maddi sıkıntılar karsısın
da, pek de ifa edilebildiğine şahit olamamakta
yız. Ve böyle bir tahsis de malî sistemimizi ze
deleyici bir tahsisi varidat olarak görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Maliye Vekili, 
Gelir Vergisi Kanununun müzakeresi sırasın
da; tenkid yapanların nasıl yapılacağını gös
termediklerinden yakındılar. Bu tavsiyelerine 
riayet ederek, kendilerine nasıl yapılacağım da 
gösteriyoruz. Madem ki, akar yakıt fâytaıtlarmın 
dengesizliği karşısında, bu dengeyi temin etmek 
ve artan istihlâk hacmini vergi voliyle frenle
mek gibi mastım bir gayeden başka fiskal ga
yeler mevcut değildir. Bu gayeyi Fuil - Oil ve 
piyasada Ipragaz, Aygaz gibi ticari isimlerle 
satışa 'arz edilen L. G. F. sıvılandırılmış petrol 
gazı fiyatlarında aşağı doğru bir ayarlama yap
mak ve bilhassa kömür istihsal ve tevziine önem 
vermek, hattâ Fuil - Oil ile kömür istihlâk sa
halarını tebdil ve tahdidetmek gibi, biraz güç 
olmakla beraber, daha sağlam temeller üzerin
de Hükümetin gayretlerini görmek, bizleri da
ha çok inandırıcı olacaktır. Aksi halde, bu ka
nunla a^ar yakıta yarpılan zammı, geniş halk 
kütlelerinin günlük hayatında ağırlığını hisse
deceği bir malî yük olarak görmekteyiz. 

Gaza yapılan zam daha çok aydınlığa lâyık 
fakir köylerimizi en azından bir saat daha er
ken karanlığa gömecektir. 

Gerekçede şöyle bir cümleye raslıyoruz. «Bü
tün memleketlerde tüketim taleplerinin istih
sal şekil ve şartlarına uydurmak için gaz fiyat
ları daima motorin fiyatlarına nazaran yük
sek tutulmuş ve gaz talebi daraltılmak isten
miştir.» 

Muhterem arkadaşlar, bir misal olarak alı
nan memleketlerde gaz devri çoktan geçmiştir. 
Diğer taraftan bizde âdettir, muhterem arka
daşlar, misaller daima başka memleketlerden 
evleviyetle Garp memleketlerinden alınır. îddia 
ve kabul edilebilir mi ki, başka memleketlerde
ki gaz yağı istihlâk sahası ile bizdeki aynıdır. 
Yine kabul edilebilir mi ki, bizde müstehlik küt

lesi ile, misal olarak alman memleket 1 erdeki 
müstehlik kütlesi aynı sosyal ve ekonomik se
viyededir? Değildir. 

Muhterem arkadaşl ar, 
Yukarıdan beri arz ve izahına çalıştığımız 

zamlar dışında, tasarının tatbikat boşluklarını 
kapatmak maksadına matuf, diğer hükümlerini 
zamanın ve yeni tatbikatın mihengine terk 
eder, grupıım adına Yüksek Heyetinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş 
var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil. 
HÜSNÜ D J K E Ç L İ G Î L (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, bu Gider Vergisi Kanunu
nu iki yönden ele almak iktiza ediyor. Bu ka
nunda, hakikaten mıntakamız itibariyle bizi 
alâkadar eden, halı imalâtı hususunda gösteri
len iyi niyettir. Bu bakımdan tasarının İm ta
rafı iyidir. Hakikaten el sanatlarını kıymetlen
diriyor. El sanatlarında vergi muafiyeti var. 
Yalnız evvelki tasarıda yapılmış olan, apre yap
ma halinde1 muafiyetin devamı yeni tasarıda 
yok. Acaba bu niçin? Bir de, halıda atkı mese
lesi, pamuk ipliği meselesi mühimdir. Yün 
ipliğine var muafiyet, ama buna mukabil, pa
muk ipliğine yoktur. Bunun da sebebini ben 
pek anlı yamadım. Bunlar da ele alınmış olsay
dı, iyi olurdu. 

Diğer taraftan, bunun iyi tarafları olmak
la beraber, akar yakıt meselesi hakikaten üze
rinde durulacak bir konudur. Vergiler gelir
ken, memleketin takati düşünülmeli ve ilerde 
doğacak meseleler göz önüne alınmalı. Bugün 
sosyal adaletten bahsederken umumiyet, itiba
riyle, orta tabaka hattâ fakir tabaka gaz yağım 
kullanmakta ve mazot sanayide tatbik edilmek
te ve aynı zamanda motorlu vasıtalarda kulla
nılmaktadır. Yüzde 80 halk efkârını düşünece
ğimiz bir durumda akar yakıta zam yapmak ha
kikaten halkı mağdur edecek ve dolayısiyle kül
fet yükliyecektir. Benim kanaatimde değişme
yen bir şey var; vaktiyle bu konuyu tenkid 
edenler, iktidar partisinin daimî surette, ağır 
vergiler koyduğunu söylemişler ve tenkid et
mişlerdir. Nitekim bir zamanlar Fethi Okyar, 
fuzulî israflardan bahsediyor, aynı zamanda 
halkın vergi veremiyecek hale geldiğini de zik
rediyor ve kalka takatinden fazla vergiler yük
lendiğini beyan ediyor. Bugün bakıyoruz mc-
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sele yine değişmemiştir. Aynı şekilde halkın 
kaldıramıyaeağı şekilde ağır vergiler konuyor. 
Seyahatimiz sırasında da gördük ki, hakikaten 
halkımız iktisadi bakımdan zor durumdadır ve 
bâzı yerlerde darı ekmeği bulamıyacak kadar 
müşkül vaziyete düşen halkın yakacağı gazyağı -
na zammediliyor. Kısacık bir yere otobüse bin
mek için otobüs parası veremiyen bu halkın 
kullanacağı gazyağma zam yapılıyor. Tetkika-
tımız sırasında gördük ki, elektriğin kilovatı 
60 kuruş iken birden bire 80 - 90 kuruşa fır
lamıştır, mazota, akar yakıta yapılan zamlar 
yüzünden. Şimdi böyle bir vaziyet karşısmda: 

bir taraftan sosyal adalete giderken, halkın gü
cünü artırma çareleri ararken güçsüz durumda 
olan halka, vergiler ihdas ediliyor, konuyor. Di
ğer taraftan bunu biraz örtbas etmek için bun
dan tasarrufla köylüye yardımda bulunuluyor. 
Köylüye yardım etmek düşünülüyor. Bence 
bu yardım devede kulaktır. Buraya ayrılan bir 
parayla köylüye yardım onlara ne fayda te
min edecek? Bu da, kanunun aykırı tarafları
dır. Benim kanaatime göre arkadaşlarım, bu 
kanunun akar yakıta zammı meselesi üzerinde, 
enine boyuna durulmalıdır. Hakikaten halka 
külfet yükliyen bu zammın ortadan kaldırılma
sı için çareler aramak yerinde olur. Bunu da 
söyliyeyim. bu kanun boşluk tarafı, ağırlık ta
rafı bir yana hakikaten sanayii kalkındırıcı 
hamleleri vardır. Bunu yeri geldiği vakit söy-
liyeeeğim. Benim kanaatim şu merkezdedir ki, 
kanun, akar yakıt zammı babında, halka ağır 
külfet olacaktır. Ben şahsan bunu hoş karşıla
madığımı söylemek isterim. Hepinizi hürmetle 
sel âml arım. 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurun Sa
yın Ferid Melen. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
(Van) — Çok muhterem senatörler, huzurunuza 
gelen bu tasarının bir iki maddesi zamma taal
lûk etmekte, buna mukabil diğer maddeleri, hat
tâ çoğunlukla bâzı vergilerin nisbetlerinde geniş 
ölçüde indirim yapmayı derpiş etmekte ve hattâ 
muaflıklar ihdas etmektedir. Sayın A. P. Sözcü
sünden beklerdim ki, zamma taallûk eden madde
ye temas ederken vatandaşa geniş nisbette ferah
lık getiren diğer hususlara da işaret ederek hiç 
olmazsa bir iki takdir kelimesi söylesinler. Fa
kat bunu esirgediklerini gördük. Sadece hoş gör
medikleri hususlara kuvvetle bastılar. 
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Muhterem arkadaşlar, bu Gider Vergisi tasa

rısı ile birçok yenilikler getiriyoruz. Daha ev
vel şunu arz edeyim; Gider Vergimiz, bildiğiniz 
gibi, vergi sistemimiz içinde ıslâha hakkaten muh
taç bir vergi halindedir. Hemen itiraf edeyim, 
getirdiğimiz bu tasarı ile ıslaha muhtaç noktala
rının tamamı, maalesef ıslâh edememiş durum
dayız. Çünkü, bu vergide, eğer başka memlet
lerde olduğu gibi, bu vergiyi, tam randımanlı 
bir vergi haline getirmek ve bütçeyi besliyen bir 
vergi haline getirmek için, bir sistem değişikli
ğine ihtiyaç vardır. Biz de vaktiyle aşarın ilga
sından sonra biliyorsunuz, bir de ehiffre d'affaire 
girmiştir, bu verginin esası, tatbik edilememiştir, 
bilâhara Muamele Vergisine inkılâbetmiş, uzun 
bir tatbikat görmüş olan Muamele Vergisi de 
maalesef sanayimizin bölünmesine sebebolmuştur. 
Bu sebeple biz Muamele Vergisini daha geriye 
giderek, istihlâk vergilerimizi, istihlâk vergile
ri şekline getirmiş bulunuyoruz, istihlâk Vergi
si şeklinde kaldığı müddetçe mualesef verimi az 
olmaktadır ve müstehlike yakın bir yerde alınma
sı lâzım gel en bir vergiyi de sanayi müesseselerin
de ve istihsal sahalarında alındığı için, çaresiz 
büyük nisbetli ve ağır görülmektedir. Halbuki 
istihlâke yakın bir yerde alanırsa düşük nisbette 
vergilendirmek kabil olacağı için, hafif nisbette 
bir vergi şeklinde göze görülür. Ama, memleke
timizin şartları bu Arergiyi bu haliyle daha bir 
müddet sürüklemeyi emretmektedir. Çünkü biz 
mü tehlike yakın bir yerde ehiffre d'affaire 
vergisi veyahutta bugün Fransızlar'm tatbik et
tikleri değer artışı vergisi şeklinde bir vergiyi bu
gün bünyemiz henüz tatbik etmeye müsaade eder 
bir halde değildir. Geniş nisbette defter tutmak-
lığı istilzam eder, vesika tanzimini istilzam eder, 
büyük kütlelerle. Bunu bu anda maalesef ya
pamıyoruz. Çaresiz bu İstihsal Vergisini bir 
müddet daha devam ettireceğiz. Bu sebeple ge
tirdiğimiz değişiklikler sadece müstacel ve müb-
rem birkaç noktaya inhisar etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunla evvelâ 
montaj muaflığı getiriyoruz. Bizde montaj mü
esseselerinin motorlu taşıtları, saatleri, ses ci
hazları, fotoğraf makinaları, sinama makina-
ları ve malzemesi, montaj sanayiinde bu işte 
kullanılan işçilik ve malzemesi, yüzde 30 dan az 
olması şartiyle, halen de vergiden muaftır. Bu 
kayıt yerli işçilik ve malzemeyi daima yüzde 
30 un altında tutmaya sevk etmektedir. Bu yüz-
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den, montaj sanayii kısa zamanda hakikaten ima
lât sanayii haline gelememiştir, Gider Vergimiz-
deki bu kayıt yüzünden. Biz montaj sanayiine 
daha çok yerli işçilik ve malzeme kullanılmasına 
imkân vermek ve bunu kısa zamanda özlediğimiz 
gibi tam bir imalât sanayii haline gelmesini te
min için montaj sanayiini tamamen vergi dışı
na çıkarıyoruz, bu tasarı ile. Yine getirdiğimiz 
ikinci değişilik; çeşitli mamul ve süs eşyasında, 
yalnız seramikten vergi alıyorduk, bunu genişlet
tik. Çiniden mamul süs eşyası yerine seramik 
kelimesini kullanmak suretiyle, çini daha mahdut 
mânada anlaşılıyor, tatbikatta. Bütün seramik
ten mamul süs eşyasını vergiden muaf tutuluyor, 
bilhassa turistik bakımdan.. Sonra halıcılığımız 
bir ihraç maddesi olmaya başlamıştır. Süratle 
gelişmesi ve bilhassa kalite bakımından iyilişmesi 
için halı imâlinde kullanılan iki buçuk metrik nu
maraya kadar halı ipliklerini gene tamamen 
vergi dışında bırakıyoruz ki, bu muafiyet hal
kımız tarafından bilhassa halı imalâtçıları tara
fından aylardan beri dört gözle beklenilmekte 
olan bir muafiyettir. Evvelce sadece küçük bo
yahaneler vergiden muaftı. Kasarlamayı da bir
likte yaptığı takdirde vergiye tabi tutulurdu; bo
yahaneleri vergi ile izaç etmemek için kasarlama, 
haline getirmeyi de ithal ederek, tasarlama gene 
vergi dışına çıkarıyoruz. Genel idare giderleri
nin maliyete katılması hakkında bir hükmümüz 
var. Bunu emsal bedeliyle tâyin ediyoruz. 

Ayrıca, zirai sigorta ile bilhassa Esnaf Kefa-
lat Sandıklarının aldıkları kredi ücretlerini ver
gi dışında bırakıyoruz. Yine ayrıca Halk Ban
kasının esnafa açtığı krediden Gider Vergisini 
kaldırıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bunun yerine bu tasarıda 
bâzı zamlar da geliyor. Bunlardan birisi petrole, 
akar yakıtın iki maddesine, yani motorinde gaz 
yağma zam yapıyoruz. Plâstik maddelerin vergi 
nisbetini yüzde 30 dan yüzde 40 a çıkarıyoruz. 
Itriyat ve tuvalet maddelerini, lüks madde olmak 
bakımından vergi mevzuuna alıyonız. Ve buna 
mukabil de dikiş ve nakış ipliklerinin vergi nis-
betlerini yüzde 30 dan 18 e indiriyoruz. Bu, ka
çakçılığı önlemek için aldığımız bir tedbirdir. 

Sayın arkadaşlarımız daha çok akar yakıt 
mevzuu üzerinde durdukları için izin verirseniz, 
birkaç cümle ile, bu vergilerde yaptığımız deği
şikliğin sebeplerine temas edeceğim. Vergide ada
let, vasıtalı vergilerin gayriâdil oluşu, bunların 
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tersine müterakki oluşu, antidemokratik oluşu. 
Bunların hepsini kitaplarda okuruz, yazarız, ko
nuşuruz. Fakat Devlet idare eden insanlar sıfa-
tiyle, mebus olarak, Bakan olarak, bu vergileri de 
almaya devam ederiz. Demek ki, bu bir zaruret
tir. Antidemokratik olmasına, gayriâdil olmasına 
ve tersine müterakki olmasına rağmen, bu vergi
lerden içtinap kabil olamamaktadır. Sadece biz
de değil, dünyanın her yerinde, faraza akar ya
kıt Fransa'da, Amerika'da bizden daha fazla ver
giye tabidir. Bizim memleketten daha çok vergi 
alırlar, Fransa'da, Almanya, İngiltere ve Ameri
ka'da akar yakıttan. Bunların tatbikatta bütün 
mahzurlarına rağmen, memleketlerinin bütçesinin 
muhtacolduğu büyük paraları bu nevi maddeler
den elde ederler. Bunların bilim kitaplarında 
yazılı olmasına rağmen bizde bunları okuya oku-
ya bu vergileri almaktayız. Bütçemizin yüzde 601 
bu nevi vergiler ile beslenmektedir. Eğer sayın 
arkadaşım, bu kitaplarda yazılı olan bu şeylere 
hakikaten candan inanıyorsa iktidara geldikleri 
zaman bir kalemde bu yüzde altmışı kaldırır ve 
mesele de biter, herkes de kendisine dua eder. 
Ama, maalesef biz şu anda böyle bir dua kazan
ma kabiliyetini kendimizde göremiyoruz. Bu se
beple bu vergileri almaya devam edeceğiz - Dev
let ayakta kaldığı müddetçe.. - Ama, zaman içeri
sinde yavaş yavaş, memleketimizin şartları ve 
bünyesi imkân verir ve arkadaşımız gibi yardım
cılarımız da olursa, faraza Gelir Vergisi biraz da
ha genişletir, biraz daha yayarsak o vakit bir faz
la varidat elde edersek, elbetteki buralarda bir 
tahfif yapmak imkânı hâsıl olur. Ama gördük 
ki, Gelir Vergisinde aynı müşkülâtla karşılaştık. 

Tüccarı ele aldık; yazıktır, sanayiciyi ele aldığı
mız zaman; teşvika muhtaçtır, tarımcıyı, ziraatçi-
yi ele aldık; bu durumda onlara hiç dokunula
maz, dendi. Bu durumda çaresiz, bunlar devanı 
ettiği müddetçe, bu yollarda biz de devam edece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlar, neden dolayı bunlara 
müracaat ettik; bunu arz edeyim. Bu vergilere 
getirdiğimiz zammı, geçen sene getirmiştik, aslın
da. Geçen sene benzine ve motorine zam getirmiş
tik. Gaz yağını, itiraf ederim, istisna etmiştik. 
Psikolojik sebeplerle istisna etmiştik. Çünkü bü
yük bir vergi teklifi ile karşı karşıya idik. Bina
enaleyh, bu teklifleri za'fa uğratmamak için böy
le bir psikolojiden Hükümet faydalanmıştı. Fa-
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kat, tatbikatta gördük ki, bunıııı mahzuru büyük I 
oldu. iki sebeple büyük oldu. 

Birisi, gaz yağı ile motorin karıştırıldı ve ha
kikaten tatbikatta görüldü ki, yüzde 20 nisbetin-
de motorine gaz yağı karıştırılması kabildir. Çün
kü, gaz yağı daha hafif bir maddedir ve motori
ne kolaylıkla karışmaktadır. İkincisi, benzin ile 
gaz yağı arasında, dizel motorlarında ve diğer 
motorlar arasında birisinin lehine diğerinin aley
hine bir muvazenesizlik meydana geldi ve bu yüz
den hem iktisaden bâzı zarara uğradık ve hem de 
vergi hasılatı düştü. Gaz yağı düşük vergiye ta
bidir. Motorin daha, yüksek vergiye tabi, benzin 
daha yüksek vergiye tabi. Binaenaleyh benzini i 
vasıtalardan motorinli vasıtalara doğru bir kay
ma olduğu gibi, diğer taraftan da motorine gaz
yağı karıştırmakla veyahut da daha çok gaz yağı 
yakan motorlar kullanıldı ve bu yüzden muvaze
nesizlik oldu. Beklediğimiz randımanı alma şöy
le dursun, bâzı kayıplara da uğradık. 

Faraza gaz yağı ve benzin her sene yüzde 10 -
11. ııisbetinde artarken, benzin artışı birden bire 
yüzde 2 ye düştü. Halbuki bu senenin artışı da
ha çok olmak lâzımgelirken. Buna mukabil mo
torin ve gaz yağı artısı yükseldi. Sayın arkadaş
larım, bununla sadece bütçe bakımından zarara 
uğramakla kalmadık, bir başka mesele daha or
taya çıktı. Biliyorsunuz, rafinerilerde istihsal bir 
plâna, bağlıdır. Muayyen bir petrolden muayyen 
nisbette gaz yağı ve muayyen bir nisbette benzin 
istihsal edilir. Memlekette gaz yağma teveccüh 
bu şekilde başgösterince, mevcut rafinerilerimiz 
gaz yağı ihtiyacını karşılamak için istihsali art ır
mak zaruretinde kaldılar. Fakat bu defa benzin 
istihlâki, aynı miktarda benzini memleket için is
tihsali mümkün olmadı. Bu sebeple, istihsal plân
larını değiştiremediler ve gaz yağını biz, dışardan 
ithal etmek mecburiyetinde kaldık. Haz yağının 
dışardan ithal edilmesi hiç şüphesiz geniş mikyas
ta döviz sarfını müstelzim olur ve bu yıl gaz yağı 
için bir hayli döviz vermeye, mecbur kaldık ve 
önümüzdeki yıllarda da, gaz yağındaki bu artış 
seyri devam ederse, büyük miktarda döviz tahsisi 
yapmaya mecburuz, gaz yağma. Bu durumda, bir 
Hükümet olarak her vatandaşı düşünmeye mec
buruz. Memleketin dışardan borç olarak aldığı 
dolarları gaz yağı olarak getirip yakmak mı doğ
rudur? Yoksa bir başka madde istihsal ederek onu 
kullanmak mı doğrudur? Hiç şüphesiz biz bu 
ikinci şıkkı tercih ettik. Gaz yağı yerine bir 
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başka madde kullanmak. Ama, gaz yağının istih
lâkini menetme mânasında kullanmıyoruz. Bunun
la şunu kastediyorum. Gaz yağını teşvik etme
mek lâzımdır, bu memlekette. Eğer teşvik et
mezsek, normal istihsal artışında devam ederse, 
benzin gibi, motorin gibi. Bunu karşılar memle
ket, yerli istihsalle de karşılar. 'Fakat gaz yağı
nı bu yanlış tedbirlerle, ki, mevcut, geçen yılkı 
tedbirlerde; hata ettiğimizi anladığımız yanlış ted
birlerle teşvik etmek suretiyle gaz yağı istihlâki
ni artırırsak, bu takdirde ona dışarıya döviz ve
rerek getirmeye mecburuz. Deniyor ki, soba
larda, yanıyor. Vatandaşın gaz yağı yakması 
anormal bir şey değildir. Ama, bunu teşvik et
mek lâzım mı, değil ini? Vatandaşı sobasında, 
döviz vererek getirdiğimiz gaz yağını yakması
nı mı teşvik etmeli, yoksa kömür mü, linyit mi 
yakmasını teşvik etmeli? Bu bir tercih mesele
sidir. Biz, hiç şüphesiz gaz yağını teşvik etme
yi doğru bulmadık. Bu suretle, gaz yağını teş
vik eden bu hükümleri bu sebeple bu tasarı ile 
ortadan kaldırıyoruz. Arz ettiğim gibi teşvik 
etmiyoruz. Yoksa, men etmek gibi bir şey akla 
gelmez. Getirdiğimiz tasarı, arz ettiğim gibi, bir 
taraftan benzin ile motorin arasında bozulmuş 
olan bu muvazeneyi sağlamaktadır. 

İkincisi, gaz yağı ile motorin arasındaki bo
zulmuş olan muvazeneyi temin etmek istiyoruz. 

Üçüncüsü, gaz yağının kanun yolu ile teşvik 
edilerek bir nevi istihlâki âdeta kamçılanır bir 
madde olmasından kurtarılmasını istiyoruz. 

Bir dördüncü sebep de - ki, arkadaşlarımız 
üzerinde önemle durmuşlardır; - Bütçemiz için, 
plânın finansmanı için muhtaç olduğumuz para
nın kolaylıkla temini mümkün olduğu için, bura
dan sağlamak üzere getirmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, bütçemizin umumi 
müzakeresinde arz etmiştim. Bu yıl plânımız
da derpiş ettiğimiz yatırımları yapabilmek için, 
800 küsur milyon liralık bir plasmana ihtiyaç 

| vardır ve Hükümet bunu vergilerle karşılama
yı derpiş etti ve huzurun uza bu tasarıları getir
dik. Bunların bir tanesi yürürlüğe girdi. Biri. 
tadillere uğradı ve Millet Meclisine iade edildi. 
İki üç tasarı da huzurunuzdadır. Arz ettiğim 
gibi, bunlar kabul edilmediği veyahut da, bun
larda derpiş edilen varidatı eksiltiei bâzı tadil
ler yapıldığı takdirde, bu yıl plânımızda, bu 

I miktarda yatırım eksikliği ile karşı karşıya kal 
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mamız mukadder olacaktır. Filvaki Hükümeti
miz bu eksikliği cari masraflarda kısıntı yapmak 
suretiyle karşılamayı derpiş etmektedir. Ama, 
hemen arz edeyim ki. fevkalâde vaziyetler bize 
yeni külfetlerde getirmektedir ve getirmiştir. 
Bu tasarıları da, yakında huzurunuza getirdiği
miz zaman, tetkik buyuracak göreceksiniz. Bıı 
külfetleri karşılamak için de yine bu türlü ver
gilere ihtiyacımız olduğunu Yüksek Senatoya 
arz etmeyi vazife biliyorum, hürmetlerimle. • 

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

arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanı, konuşmamı
zı yalnız tenkide hasrettiğimizi, tasarının iyi ta
raflarını takdir etmediğimizi beyanla söze baş
ladılar. Tenkid etmemiz kanaatimizce kâfi bir 
takdirdir. Ama, açıkça bir takdir de tasarıyla 
önceden bağlantı sağlamak demektir. Bu bağ
lantıya da kendimizi kaptırmamaya dikkat et-. 
mistik. Günkü, biz ifademizde tasarının diğer 
maddelerini, tatbikatın seyrine terk ettik. Tat
bikatını görelim, muvaffak olurlar ise, biz de 
kendilerini alkışlamakta kusur etmiyeoeğiz, el
bette. 

Vasıtalı vergiler için ilim kitaplarında yazı
lı olanları söylediğimizi, bunları herkesin bildi
ğini ve fakat yine de bu vergilerin tatbikat sa
hası bulduğunu beyan buyurdular. Doğrudur. 
Biz vasıtalı vergilerin sadece karakterini teba
rüz ettirme bakımından konuşmamızın o kıs
mında uzunca bir yer ayırdık. Bu demek değil
dir ki, kitaplarımız da böyle yazıyor, fakat tat
bik ediliyor. Sözlerimiz niye ediliyor demek de
ğildir. Biz bunu demek istemedik. Elbette va
sıtalı vergilerin fiııans ilminde geniş bir yeri 
vardır, tatbikatta geniş bir yeri vardır. Vasıta
lı vergiler tatbik edilecektir, kullanılacaktır. 
Ama, biz diyoruz ki, vasıtalı vergilerin şu şu şu 
mahzurları vardır, bu mahzurları halk kütleleri 
üzerinde daha az tesirli vaziyete getirmek için, 
vasıtalı vergilere bu derece yüklenilmesin, diyo
ruz. Yoksa, biz iktidara gelirsek vasıtalı ver
gileri kaldıracağız gibi, bir tabiri kullanmadık, 
böyle bir temenniyi de yerinde bulmadık. 

Saniyen gerek gelir, gerek gider vergileri, 
teşmil edilirse gelirler artar, şeklinde bir ifade 
de bulundular. Biz bunun aksi kanaatteyiz. 
Gerek Gelir vergileri, gerek Gider vergileri, an
cak sağlam bir iktisadi bünyede piyasanın sir
külasyonları arttığı nisbette değil, nisbetler art- i 
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madan dahi, nisbetler aynı kaldıkça böyle bir 
vasat içerisinde, gelirler artar, diyoruz. Neden 
bu yola gitmiyoruz? Tasrih ediyoruz, diyoruz 
ki, bugün iktisadi durgunluk vardır, memleketi
mizde, aynı sebeplerle piyasa sirkülasyon yok
tur ve bu sebeple de, vergilerin verimi az olu
yor. Bunun çareleri tahlil edilip, bu çareler 
üzerinde Hükümetin bir davranışını görelim. 
İktisadi bünyede bir gelişme yoluna gitsinler, 
piyasa sirkülasyonunu artırsınlar, mevcut ver
giler, elbette ki kendileri aradıkları nisbette bir 
artış kaydedecektir. Ama, bu tarafı tamamen 
ihmal edilerek vergi nisbeti üzerinde artırma ya
pıldığı takdirde, vergiden beklenen hiçbir za
man alınmıyacaktır, dedik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gazyağma 
yapılan zammın tahlilini yaptılar Sayın Bakan. 
Biz o kadar detaylara inmek istememiştik, ama 
biz de inelim. Sadece bu tasarıda yapılan zam
mın gayesi artan gazyağı istihlâkini frenlemek 
değil 1. nei plândaki. Sayın Maliye Bakanı bu
nu da saydılar, sonra plâna getirdiler. Fiskal 
gayeyi. Biz ise diyoruz ki, sadece 5 yıllık plâna 
gelir temin etmek için, bu zamlar yapılıyor, di
ğer gayeleri yoktur, diyoruz. Şimdi geçen se
ne zam yapılmadı. Hakikaten mazota, belki bâ
zı yerlerde, tek tük, gaz karıştırıldığı görüldü. 
Ama bu, memleket çapında, hiçbir zaman tahak
kuk etmedi. Diğer taraftan, hakikaten benzin 
motorları yerine memlekette, dizel motorları 
geçti. Dizel motorları çoğaldı. Bu sebepten ben
zin istihlâki azaldı, mazot istihlâki çoğaldı. 
Bunu istihsal yolundan karşılamak mümkün ol
madı, gerek gaz yağının istihlâk artışını gerek
se mazotun istihlâki artışını. Günkü muhterem 
arkadaşlarım, ham petrol de, bu maddeler, bu 
saydığımız maddeler muhtelif nisbeti erde bu
lunmaktadır. Meselâ gaz yağını artırmak için 
kullanılan ham petrolden fazla miktarda ben
zin istihsal ediyoruz. Yani bir litre gaz istihsal 
edeceğiz derken, ham petrol içerisinde onun iki 
misli benzin maddesi vardır, benzin istihsali ço
ğalıyor. Bunu da ne dâhilde sarf imkânı bula
biliyor, ne de istihsal maliyetinin yüksekliği do
lay isiyle harice sevk edebiliyoruz. Binaenaleyh 
elde kalıyor. Şu halde biz kısaca; istihsal vo
liyle, bu gaz yağı ihtiyacını karşılamak mümkün 
değildir şeklinde beyanda bulunduk. Hakikaten 
mümkün değildir, ithal voliyle de dövizlerimi
zi gaz yağma vermektense daha mübrern ihtiyaç-
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lara sarf etmek... O da doğrudur. Ama, şimdi 
bir taraftan gaz yağını bu sebeple ararken, diğer 
taraftan tam bugün istihlâk sahası geniş]iyen 
ve bunun neticesinde gerek ormanların tahribi
ne ve gerekse diğer, akar yakıt tâbir ettikleri 
maddelerin kullanılmasından sarfınazar etmeye. 
gerekse gaz yağı istihlâkini azaltmaya matuf bir 
madde çıktı, ortaya. Sıvılandırılmış gaz. Yani 
şu aygaz, ipragaz dedikleri. Bunların istihlâk 
sahaları genişlemiş, köylere kadar gitmişi ir. 
Bu hem yemekte, hem de ısıtmada, gaz yağının 
yerini tutacak bir maddedir. Bu madde, hem 
de odun ihtiyacını daha az istihsalle temin ede
cek bir madde diğer taraftan kömür istihsali 
memleketimizde düzensizdir, diyoruz. Bu is
tihsali bir düzene koymalı, artırmalı, hattâ tev
ziat düzenlenmeli. Bugün o da düzensiz git
mektedir. Bâzı fabrikalar Fuel - Oil yakacak
ken ve tesisatını buna göre ayarlamışken, hadi 
ona zam yapılıyor, o da ondan sarfınazar ede
rek tekrar kömüre dönecek. Biz bu maddeleri 
böyle fiyatını artırmak yerine, bunların fiyat
ları üzerinde hiçbir işlem yapmamak, hattâ bun
ların maliyetini inceden inceye tetkik etmek 
suretiyle, şayet varsa maliyetle satış fiyatı ara
sında fahiş bir fark varsa, düşürmek suretiyle 
fiyatlarını indirmek ve bu yoldan bunların is
tihlâkini artırmak suretiyle, gerek kömür, ge 
rek gaz yağı istihlâkini azaltılmak dururken, fi
yat yolundan bunları freni iyeecğiz diye bu yola 
gitmenin doğru olacağı kanaatinde değilim, ar
kadaşlar. Biz istiyoruz ve bir tadil teklifi de 
vereceğiz. Bu sıvılandırılmış gazın fiyatları 
bugünkünden daha aşağı düşürecek tedbirler 
aransın ve memlekette bunun istihlâki genişle
sin. 

Kömür mevzuunda, hakikaten bugün memle
kette birçok şahısların elinde imtiyazlar var, 
işletmiyorlar. Bunların işletemedikleri yüzler
ce, binlerce kömür madeni var. Hükümet bun
lara bir anlaşma voliyle nüfuz etsin, bunların 
işletilmesine, gerek kredi voliyle yardım mı ya
pacak, yoksa bu işle uğraşan TKİ müessesesi
ni mi faaliyete geçirecek, bunları faaliyete 
geçirmek suretiyle kömür istihsalini ve tevziini 
ayarlasınlar. Bu yoldan gaz fiyatlarına zam 
yapılacağına, gaz yağı istihlâki frenlenmiş olur. 
Memleketin diğer yakacak maddeleri bil ha sn «ı 
memleketin hayati ehemmiyet tasıvan ormanları 
da tahripten kurtulmuş olur, Bizim mâruzâtı-
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mız bunlar idi. Fakat bunları bu kadar acık 
beyan etmedik yazılı konuşmamızda. Eğer gö
rüşlerimizde bir aykırılık varsa, bunun üzerin
de; anlaşma çareleri arıyalım. Yoksa biz şöyle 
dedik, siz böyle dediniz, kabul mü kabul. Bu 
memleketin mühim derdi olan bir madde üze
rinde yapılacak işlemin doğruluğuna delil teşkil 
enlemez, hürmetlerimle. 

BALKAN — Sayın Faruk Kınaytürk. 
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye 
Vekilinin. Gider Yergisi maddelerinde tadil tek
lifi sırasında >gaz yağı, motorin ve benzine ko
nulan zamlar üzerindeki konuşmasında 'bir nok
ta dikkatimi ceibetti. Kendileri buyurdular ki, 
gaz yağında doğrudan doğruya teşvik yerine, 
sarfiyatı .azaltmak. yolunda bir gayret sarf et
mekteyiz. Aynı zamanda, yaptığımız birtakım 
finansmanlarda vergi üzerinde de arkadaşları
mızın haklı olduğu 'gibi, 'gelir sağlamaktayız. 
Hatırladığıma göre evvelce de buyurmuşlardı 
ki, menılebetimiy.de gaz yağı 500 000 ton 'kadar 
.sarf edilmektedir ve bu 500 000 tonun ancak 
50 00 tonunun köylerde, 450 000 tonunun da 
şehirlerde sarf edildiğini beyan, etmişlerdi. 

Evvelâ 'Öğrenmek isterim. Demişlerdi ki, şe-
iıir'erde gaz yağı lüks olarak kullanılmaktadır. 
Yine bugün buyurdukları gibi, gazyağı şehir
lerde gaz sobalarında sarf edilmektedir. Bina
enaleyh bu bakımdan, şeihirlinin külliyetli uta
rak sarf ettiği 450 000 civarındaki gazın sarfi
yatı ve vereceği vergilerden dolayı 50 000 ton 
gaz yağı sarf eden köylü müteessir olmıyacağı-
nı buyurdular. 

Fivvelâ •öğrenmek isterim. Bizim bütün dâ
vamız budur. Huzurunuza yeni .gelmiş bir ar
kadaş olarak, üzüntü ile belirtmek isterim; 

• 'köylü, »şehirli diye bir mevzu tanımıyorum. Tür
kiye'de vatandaşlar, kaderin tecellisi olarak 
bâzıları, kîöyde oturur, bâzıları şehirde oturur. 
Binaenaleyh, köylü, şehirli nıevzuunun, bura
da, biz üzerinde durmak istemiyoruz. Şehirli
nin sarf edeceği 450 000 ton gaz yağı eğer lüksse 
- ki lüks değildir - bıiıgün bir memur arkadaş 
sabahleyin erkenden kaloriferli bir yerde değil
se kalkıp vazifesine gitmek içki gaz sobasını 
yakıp yemeğini ısıtarak vazifeye gitmek ister 
ve bu sebeple şehirde sarf edilen 450 bin ton 
gazden elde edilecek gelir, burada belirtilme
miştir, evvelce söylenmişti. Bu bir külfettir. 
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Bu bakımdan kaza konan zamma, ben taraftar 
değilim. Sabattı erkenden veya akşam geç. va
kit bilhassa karı - koca çalışan bir memur: dü
şünürseniz, şehirde oturduğu zaman, bu şekil
de kısa zamanda temin edeceği ısı ile ihtiya
cım karşılıyabilmesi, takdir buyurursunuz ki, 
lüks değildir vo esasen lüks olarak da kabul 
etmiyoruz. Ayrıca köylünün kullandığı 50 bin 
ton gaza gelince; Ünal di arkadaşım biraz te
mas etti, tamamen 'belirtmediler. Köyleri hep 
bilirsiniz, eski devre giderek, aydınlatma, 
ısıtma ihtiyaçlarının çıraya ve tezeğe doğru 
gitmesini Yüksek Meclisiniz, ümidederim ki, 
tasvibetmez. Bu bakımdan bugün köyler ışık 
ihtiyacını gaz ile temin etmektedirler. Diğer 
teshin işlerini de malûm olduğu üzere çıra, odun 
ve bâzı yerlerde tezekle yapmaktadırlar. Bina
enaleyh gaza yapacağımız zammın, köylünün 
ellibin ton ıgaz sarf ettiği ve dolayısiyle yapa
cağımız zammın köylüye tesir etmiyeceği mü
lâhazası kanaatimizce uyigun görülmemelidir. 
Zira köylünün gazı bırakıp da, alınacak zam 
dolayısiyle, tekrar çıraya veya tezeğe dönme
sini bugünkü yaşayış tarzlarımıza uygun bulu
yorsak ve Maliye Bakanımız kıymetli Şefik 
înan Bey bunu tasvibediyorlarsa, pardon Fe-
rid Melen Bey tasvibediyorlarsa bu zammı tabiî 
uygun bulurlar. Ama 'gaza yapılacak zamla 
gaz sobalarda yanmasın, şelhirli bunu kullan
masın, gaz ihtiyacını 'başka suretle temin et
sin, tezini reddediyoruz. Zira bu artık lüks 
değil, bugünkü ihtiyaçlar ve bilhassa aile ha
yatında kömür bulamadığımız, odun bulanna-
dığnmız vakıaları karşısında bu işin ne kadar 
bir ihtiyaç olduğu aşikârdır. 'Köylü mevzuunda 
hakikaten yeni seçim bölgesinden gelmiş bir 
arkadaşınız olarak söylüyorum, köylü bu iş
ten müştekidir, gaz yakmıyan dağ köylerinde 
dolaşmış bir arkadaşınız olarak söyliyebilirim 
ki, henüz çıra yakan, hattâ bâzı yerlerde tezek 
yakan köylü vatandaşlarımıza gaza yapılacak 
zam ile onları gazdan uzaklaştırmak değil, bilâ
kis mümkünse Maliye Bakanı değerli arkadaşı
mız yapabiliyorlarsa' başka gelir kaynakları 
arıyarak bunu indirmesini ve bunu indirdikten 
sonra köylü vatandaşların gaz yakma imkâ
nını sağlamış olsunlar. Gönül ister ki, köyle
rimizi elektriğe kavuşturalım. Biz gaza yapı
lacak zamla, köylüyü çıra ve tezek devrine doğ
ru itmek şalhsan 'bizim için büyük bir geriliğe 
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doğru, 'hattâ onları karanlığa, güneşin kay-
bolmasiyle yatağa itmeye doğru, bir hayata, 
yaşamıya sevk etmek durumunda olduğumuz 
için, bu bakımdan da gaza yapılacak zamlara 
taraftar olmadığımızı Ihuzurunuzda beyan et
mek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — iSaym 

Başkan, muhteremi arkadaşlarım, hatırlıya-
caksınız, geçen sene 210 sayılı bu Gider Ver
gisi Kanunu hakkında Maliye Bakanından bir 
sözlü soru sormuştum ve bu konunun değişmesi
nin lüzumlu olduğunu o zaman bu kürsüde söy
lemiştim. Hakikaten ben şahsan bu 210 sayılı 
Kanunun 'getirmiş olduğu yeniliklere karşı de
ğilim. Çünkü vaktiyle sorduğum sözlü soruda 
bunların vaktiyle çok vergi ziyama sebebol
duğunu ve bu kanunu değiştirmenin lüzumlu 
olduğunu beyan etmiştim. Yalnız bu kısımlara 
teşekkür etmekle beraber, ıgaza olan zammın 
karşısında olduğumu da ilâvö -etmek isterim. 
Size bir misal vermek istörim, muhterem arka
daşlarım. Fuel-Oile geçen sene zam yapıldı, 
kati rakamını şu kürsüde beyanı etmek isterim 
k i ; bu zam ile 44 milyon lira vergi zayi olmuş
tur. Çünkü Fuel-Oil harice ihracedilmiştir ve 
dâhilde kullanılmamıştır. Eğer bu Fuel-Oilin ha
rice ihracedilmeyip dâhildö kullanılmış olsa 
idi, Hazineye -44 milyon liralık bir gelir sağ-
lıyacaktı. 

Şimdi, bir Adalet Partili olarak şunu söy-
liyeyim ki, biz iktidara geldiğimiz zamanda ge
tireceğimiz- ıgelir kaynaklarından birisi bu ka
rarnameyi, kanunu ortadan kaldırıp, aynı ıgün-
de 44 milyon lirayı Hazineye sokmak olaeak-
tır. Geliriyle köylüleri okutacağız dediğimiz 
bu kanun Türk köylüsünün okumaisına mâni 
olacaktır. Çünkü vatandaş gaz alamıyacaktır, 
çocuklar ders çalışamıyacaiktır. Bu durum kar
şısında biz bir taraftan plânın tatbikatına ilmin 
ve fennin •gerektirdiğini ileri sürerken, öbür 
taraftan fen adamlarının yetişmesine mâni ola
cak tedbirler alıyoruz. -Sonra, Sayın Vekilden 
zapta geçmesi için şunu da sormak istiyorum : 
İpliğin hangi saifhası bitim işidir? Çünkü ka
nunun 8 nci sayfasında «bitim ameliyesi sayıl
maz» diye bir tarif mevcuttur. Bunlar vergi 
memurları tarafından, gerekse bir dâva mev
zuu halinde ve ıgerekse Maliye Bakanlığı uz
manları tarafından, bu ipliğin bitim işi tarifi 
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yapılmamıştır. Bu da, birtakım münakaşalara 
yol a^mı.ştır. >Sayııı Vekilimizden burada ipli
ğin hangi. safhasının bilim işi olduğunun da 
t arifini yapmasını isliyorum. Hürmet lerimlc. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin (jetin. 
ALÂEDDİN (JETİN (Çonmı") — Efendim, 

bu kanunla, muhakkak ki, bâzı iyi görümler or
taya atılmıştır. Meselâ; 15 nci madde; gere
ğince gaz yağından alınacak vergilerin yedi 
milyonu bir fonda birikecek, İller Bankası 
emrine verilecek ve bu köy kalkınması dâva
sında kullanılacak; bu güzel bir görüş. Yalnız, 
yine köylüden alıyoruz vergiyi, gaz yağı gibi 
bir mevzuda. Yine köylüye bir kısım sarfım 
düşünüyoruz, ama, gönül isterdi ki; köye doğ
ru uzatılan bu el, yine bizzat köylünün pek za
ruri olan bir ihtiyaç maddesinden değil de, 
başka şekillerde elde edeceğimiz gelirlerden 
köyün kalkınmasına bâzı fonlar ayıralım ve 
dolayısiyle, köylünün, şalisi imkânlarını, köy 
mânevi şahsiyetinin imkânlarını, Devletin de 
bu gi'bi yardımlariyle •birleştirerek, halkın da 
köy kalkınmasında, mühim bir âmil olmasına, 
yardımcı olalım. Bu bakımdan, köye doğru 
uzanan bu elin de yine, yarım olduğuna işaret 
etmek isterim. Biz plânlı bir devreye girdiği
mize göre, kalkınmada plan. ahenk ister. 
.Fikirlerin ve icraatın birbirini nakzetmesi, 'bir 
birini kösteklemesi değil, bilâkis, birbirini te-
yidetmesi. birbiri ile henıaheıık olması ieabe-
der. Meselâ; Anayasamıza da girmiş bir dâva
mız var; orman dâvası. Memleket çölleşiyor. 
Bunun vahametini anlamışız. Anayasamıza da, 
orman dâvasını, bir ana dâva olarak, bir pren-
sibolarak koymuşuzdur. E.. ormanları korumak 
için yapılacak şey, ormana, olan köylünün ih
tiyacını başka yollarla karşılamaktır. Bugün, 
Şükretmek lâzım ki, Devletten biraz teşvik ve 
alâka görse, birçok malî imkânı olan köylüle
rimiz, elektrik istihsal etmek ister. Bir jena-
ratöre sahibolmak ister. Meselâ efendim, ipra
gaz yakmak ister ve yakanlarda var. Bu fevka
lâde gelişmeler, 15 - 20 sene evvel hayalimiz
den geçmiyeeek gelişmeler. Türkiye'yi düşüne
lim; bir köy odasmdayız, efendini, havagazı 
tesisatı var, ipragaz takılmış ve köylü an asa 
üzerinde, şehirdeki gibi, birçok, kasabalarda, 
buhınmıyan konfor içinde, yemek yiyecek. Bu 
bize masal gibi geliyordu, onbeş yirmi sene 
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evvel. Ama bugün Türkiye'de on binlerce, de
ğil ne de bu hale gelmiş yüzlerce köy, 'bu 
hale namzet binlerce köy var. Tam ipragaz 
girecek, tam köye tabiî gaz girecek, doğrusu ; 
özür dilerim firma adı ile konuşmam doğru 
değil, tam köye tabiî gaz girecek, tabiî hava
gazı girecek, ona zam yapacaksınız. Efendim, 
köylü belki, hali vakti yerinde olanlar var. (iaz 
sobası kullanacak, tamamen ona engel olacak
tır. Acaba iddia edilir ki, 50 bin ton kadar köy
lerin istihlâki vardır. Eğer 'bu rakam doğru ise, 
zaten köylü bu istihlakte mühim bir rol oyna
mıyor, demektir. Fakat, bendeniz köye ait is
tatistiklerin katiyen hakikate yakın olma
dığı cihetle, bu rakamın doğru olduğu kanaa
tinde değilim. Ama Maliye Vekili de haklıdır, 
derler ki ; «Biz yeniden ithalâtı azaltmak zo
rundayız, döviz yoktur. Haz yağına, mazota ve
relim mütemadiyen, büyük bir döviz israfı 
vardır, Hükümet müşkül duruma düşüyor, der
ler. Ama, bizim de 'buna mukabil bir mâruzâtı
mız var. Muhakkak ki, modern Devlet, iktisadi 
bir Devlet olmakla büyük müşküller içerisi il
dedir. Onun için de, ne kadar güç olursa ol
sun, balkın iktisadi bünyosine, aynı zaman
da medeni yaşayışına zarar vermiyecek usûlleri 
bulmak zorundadır. Memleketimizde petrol 
bulundu; sanayi gelişiyor; her gün daha ilerli
yor. Şunu açıkça itiraf etmek zorundayız ki, 
Türkiye'de petrol istihsali iç ve dış birçok taz
yikler altındadır. Hükümet lütfen bunu ka
bul etsin. l>ıı yarayı kabul elsin, bu tazyiki 
kabul etsin. Hadise üzerinde ciddiyetle dursun. 
Ye bugün büyük petrol müstahsili olan mütte-
rikleriıııiz de. büyük dostlarını iz da, bize bu 
hususla, yardımcı olsunlar. 

»Şimdi, petrolün, bizden çıktığını kabul ede
lim. Tahmin ediyorum ki; o zaman Hükümet, 
gazyağı istihlâkinin, mazot istihlâkinin çoğal
masını teşvik edecektir. Çünkü ne kadar istih
lâk artarsa, vergi de o kadar artacak. İşte 
Hükümetin gideceği yol budur. Bu ana dâva 
iuerinde dursunlar ve lütfetsinler, biz kendi 
gazızımızı artık istihsal edelim veyahut edemi-
yorsak bile ithalini muayyen bir noktada 
durduralım da, bunun dışmdakini yerli ola
rak .istihsale gayret edelim ve böylece 'Türk 
köylüsünün, Türk halkının gaz ve mazot ya'k-
mavanı önlemek değil, bilâkis teşvik edip, or-



O. Senatosu B : 79 
inanlarımızın da kurtarılmasına yardımcı ola
lım. Ayrıca yükselen medeni seviyeye köye 
giren medeniyete mâni olnııyalını ve köylü
müzü hiç. olmazsa gaz lâıribasmı veya gaz soba
sını kullanmaktan mahrum görmek istiyecek 
kadar da malî islerde, çaresizlik göstermiye-
lîni. i ! 

Bu münasebetle şunu arz etmek isterim ki, 
iktidarın muvaffak olması için, veyahut, bü
tün her gelen iktidarda bu Parlâmentonun 
tabiî olarak beklediği bir şey vardır. Bu mil
letin medeni sahada ilerlemesine, ne mânada 
olursa olsun, mâni olacak bir teklif buraya gel
memelidir. Halkı medeni vasıtalardan mahrum 
eden bir teklifi getirmememiz ieabeder. Köy
lü gaz yakıyor, gaz istihlâki artıyor, efendim, 
şehirli de gaz yakıyor, istihlâk artıyor. Dolayı-
siyle bunları kısmaya mecburum, döviz yok 
gibi zihniyet, bu asırda mâkul 'bir zihniyet de
ğildir. Böyle şeylere mesağ verirsek, o zaman 
ilerlemek söyle dursun, bâzı sahalarda ileri at
tığımız adımlar, bu gibi mülâhazalarla, geri alı
rız ve o zamanda yerimizde saymaya mecbur ka
lırız. Zaten bu tabiat eşyaya da muhaliftir. Çün
kü, milletler medeni bir seviyeye geldikten son
ra, katiyen bunun altına inmek istemezler. İner
lerse*, içtimai ıstıraplar tovellüdeder, huzursuz
luklar doğar. Bu da hiçbir Hükümetin rahat
ça yerinde oturmasına vesile olmaz. 

İkinci nokta; bilhassa iktisadi Devlet tipi 
asrımıza hâkim olduğuna göre, Devletin getir
diği malî ve iktisadi kanunların da, vergi kanun
larında, hem medeni yaşayışımızı, hem iktisadi 
gelişmemizi, hem memleketin orman, ziraat, sa
nayi ve sair sahalardaki, paralel gidişlerini de 
ayarlamak zorundadır. Bu gaza, benzine, tabiî 
gazlara, mazota yapılan zamların, diğer iktisa
di sahalarda da akisleri olacağını kabul etmek 
zorundayız. Bu sebepledir ki, Yüksek Heyeti
nizden, istiı hamlarımıza iltifat buyurulursa, ga
za ve tabiî gazlara yapılan zamların kabul edil
memesini arz ederek sözlerime nihayet verir, 
teşokküı* ederim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Melen. 
MALİYE BAKANI FERlD MELEN (Yan) 

—• Sayın arkadaşlarım, evvelemirde 'bir yan
lış anlayışı ortadan kaldırmak lâzımdır. Sayın 
Oetiıı arkadaşımın konuşmasının sonunda bana 
söylediği bir mevzua ilişerek sözüme başlıya-
cağım. Halk medeni vasıtalardan mahrum edi-
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ci, gelişmeyi önleyici tedbirlere başvurmanın 
zararlı olduğundan bahsediyor. Bir diğer ar
kadaşım da, bu tedbirler, halkı çıra ve tezeğe 
götürecektir dediler. 

Muhterem arkadaşlar, bir maddeyi ucuzlat
mak, ucuza, istihlâk ettirmek, bir memleketi 
yükseltmez. Eğer bu türlü yükselme kabil ol
sa idi; Osmanlı Hükümeti devrinde gümrükle
rin asgari hadde alındığı ve. yabancı sanayi ma
mullerinin en ucuz fiyatla memlekete gel
diği ve istihlâk edildiği devrede bu halkın yük
selmesi, zengin olması icabederdi. Tersine bizi 
fakir düşüren bunlar olmuştur. Binaenaleyh, 
eğer biz tezekten kurtulmak istiyorsak, köylere 
bol gaz gönderip, zaten çok mahdudolan ka
zancı ile köylüyü gaz sobasına veyahut kömüre 
alıştırıp çok mahdudolan kazancını orada yak
tırmak köylüyü zengin etmez, yükseltmez. Te
zekten kurtarmanın yolu da bu değildir. Bilâkis 
kısa zamanda tezeği bulamaz hale getirir, köy
lüyü aç bırakır, sefil bırakır bu politika, bütün 
mesele tezekten kurtulmanın yolu. o değil, te
zekten kurtarmanın yolu, onun kazancını artır
mak yoludur. 

Biz halktan niçin vergi alıyoruz. Köyde ya
tının yapmak için veyahut bu memleketin zira-
atini, sanayiini kalkındırmak için; İm büyük 
yatırımlara sari' etmek için istiyorsanız almıya-
lun ; bu bir yoldur. Bunu defaatle söyledim. Al
mayız bu vergileri, alâhalihi bırakırız, hiç kim
se de şikâyet etmez, halinden. Kolay şeyler bun
lar. Bu bir yoldur, bir politikadır. Bunu tercih 
edenler, günün birinde, imkân elde ettikleri za
man, bu imkânı buldukları zaman tatbik etsin
ler, ama eminim ki, onlar da yapamayacaklar; 
onlar da. bu memleketin kısa zamanda kalkın
masını istiyen insanlardır. Binaenaleyh, onlar 
da bizim takibettiğimiz bu yolda aynen yürüye
ceklerdir. Ye belki de bizden ileri gitmek isti-
yeceklerdir. Zaten böyle bir memleket yükselir. 
İleri gitmelerini temenni ederim. Bu sebeple muh
terem arkadaşlarım, gazı ucuzlatmak, ucuza is
tihsal ettirmek, bir memleketi yükseltmek için 
kâfi bir şey değildir. Bilâkis, belki de yüksel
mesine mâni olacak bir tedbirdir. Mahdut dövi
zimiz var. Bunu her vesile ile arz ettim. Mahdut 
değil sadece, ihtiyacımızın çok altındadır. Mem
leketimiz şu haldedir ; 700 milyon dolarlık dış 
tediye ihtiyacımız var senede. Hattâ 800 e doğ
ru çıkıyor. Sadece H00 - H50 milyon dolarlık 
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ihracatımız var, oradaki farkı ne yapıyoruz? 
Borçla, kredi ile sağlıyoruz. Şimdi düşünün, 
borçla ve kredi ile sağlanan bu dövizleri nereye 
sarf edelim ki, kalkmalım? Gaz yağma verip, 
memur bey zamanında işine gitsin. Beş dakika 
evvel Beş dakika evvel uyanmasın sobada yak
sın, diye gaza mı verelim, yoksa bu memlekete 
makina mı getirelim? Traktör mü getirelim? 
Hangisini tercih edersiniz? Bu memleket hangi 
yolla kalkınır? Bunu tesbit etmek lâzım. 

O sebeple arkadaşlarımızın bu yanlış görü
şüne, hakikaten bu yanlış olduğuna içimden 
inandığım görüşüne temas etmekten kendimi 
alıkoyamadım. 

Muhterem arkadaşlar, bir arkadaşımız Fuel -
Oildcn bahsetti. Fuel - Oile geçen sene vergi kon-
masa idi 44 milyon liralık vergi alırdık, dedi. 
Fuel - Oil vergiye tabi değildi, vergi koyduk. 
IConmasa idi nasıl alırdık, konmamış vergiden 
nasıl 44 milyon alırdık ?. Ben bunu anlıyamadım. 
Kaldı ki, biz Fuel - Oilin hepsinden vergi almı
yoruz, sadece 4 No. lı ince Fuel - Oilden vergi 
alıyoruz. Diğer Fuel - Oiller, diğer şeyler, ver
giye tabi değildir, istihlâk de ediliyor, ihraç da 
ediliyor. Ve bu sebeple verdiği misalin hakika
ten neye dayandığını, hangi hesaba dayandığını 
bilmiyorum. 

Sayın arkadaşımız Öztürkçine hangi işlerin 
bitim işi olduğunu sordular. Umumiyetle geçen 
sene sözlü sora münasebetiyle de söylediğim 
gibi, boyama, bükme, katlama ve kasarlama gibi 
şeyler bitim işidir. 

Sayın Çetin arkadaşımız, 7 milyonu köy kal
kınması sarfına doğru buluyor. Muhterem ar
kadaşlar, A. P. Sözcüsü arkadaşımız da bu nok
taya temas ettiler. Bu bir başlangıçtır; vergile
rimizden köy bütçelerine hisse verme. Biliyor
sunuz, vergilerimizden belediye bütçelerine, özel 
idare bütçelerine hisseler mevcuttur. Hattâ gene 
getirdiğimiz malî tevziat kanunu ile bunu daha 
çok genişlettik. Ve mahallî idareleri Devlet büt
çesinden senede yüzde 4 - 6 da bir nisbeti dâ
hilinde, her sene bütçeden, tâyin edilecek bir 
nisbettc hisse vereceğiz. Ve bu başlangıçla köy 
bütçelerimizin de büyük vergilerden hisse alma
cını sağlıyoruz. Aynı zamanda bunu petrolden 
alınan vergileri köylü üzerinde yapacağı tesiri 
pnliyeeek bir psikolojik tedbir olarak düşün
müştür, Meclisteki arkadaşlarımız. Bu sebeple 
konmuştur. 
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Sayın Çetin arkadaşım, gönül isterdi ki ; baş

ka gelirlerden, köy kalkınması fonundan ayıra
lım, dediler. Aynı temenniye ben de iştirak ede
rim. Hakikaten, köy kalkınması, mevzularımı-
zııı başında gelir. Ve sadece bu 7 milyonla de
ğil, büyük imkânlar ayırmak lâzım, bu işe. He
men arz edeyim ki, biz köy kalkınmasını, bütçe
miz içinde mütalâa ediyoruz. Tarım bütçesinde, 
sulama işlerinde, hepsinde, mühim bir kısmını 
köy kalkınması için sarf edilecek olduğunu ka
bul etmek lâzım. Binaenaleyh, sadece bu 7 mil
yondan ibaret değil. Fakat tahsisatın bütçe ile 
derpiş edilmiyen, umumi işler arasında ele alm-
mıyan işler için, bir ayrı fon ayrılması yerinde
dir, doğrudur. Ve bugünden bu fon inşallah bir 
başlangıç olacaktır. 

Köylerde gaz istihlâkinin 50 bin ton civarın
da olduğu hususunda tereddütler hâsıl oldu. 
Muhterem arkadaşlarım, bu tahmini petrol 
kumpanyaları yapmıştır. Muhtelif petrol kum
panyalarının broşürleri vardır, elimizde. Emre
derlerse veririz. Hepsinin tahmini bu civarda
dır. Hattâ 35 bin ton diyenler de vardır. 35-50 
bin ton arasında tahmin edilmektedir, köylere 
aydınlatma ihtiyacı için kullanılan istihlâk edi
len miktarı. 

Bu suretle üzerinde durulan, ehemmiyet ver
diğim birkaç nokta hakkında görüşlerimi arz 
ettim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine, sual 
mi soracaksınız ? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Bir 
izahat arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan muhterem arkadaşlarım, hepinizin ma
lûmu olduğu veçhile, 5 Yıllık Plân gereğince 
bâzı çimento fabrikaları ve bâzı fabrikalar 
Fuel - Oile tahvil edilecekti. Meselâ Zeytinbur-
nu Çimento Fabrikası Fuel - Oile çevrildi; fakat 
Fuel - Oil pahalı olduğu için tesislerini yarısın
da bırakarak tekrar kömüre döndü. Sümerbank 
fabrikaları Fuel - Oile çevrilecekti, bir kısım 
Fuel - Oil kullanıyor, bir kısmı da tekrar kö
müre döndü. 

Şimdi, bu fabrikaların gene 1904 plân ge
reğince Alpullu Şeker Fabrikası Fuel - Oile çev
rilecekti, Fuel - Oil pahalı olduğu için, maalesef 
plân gereğince tatbik edilemedi. Şimdi biz diyo ; 
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ruz ki ; eğer bu Fuel - Oil pahalı olmamış olsa 
idi, istihsal daha ucuza malolacak idi, bir. Ve 
akar yakıtta % 50 bir vergi indirimi olacak idi; 
Bunu bir kenara bırakalım. Bundan sağlanacak 
kârı bir kenara bırakalım. Şimdi bu fabrikalar, 
Fuel - Oili pahalanmadan evvel kullanmış olsa 
idi, 44 milyon liralık Fuel - Oil sarf edilmiş ola
cak idi. Şimdi bu fabrikalar, Fuel - Oil kullan
mıyor. Ve Fuel - Oil dâhilde kullanılmadığı için, 
İpraş ve Ataş Fuel - Oili harice satıyor ve ha
rice sattığı için Hükümet bundan İhraç Vergis^ 
alamıyor. Halbuki, bu Fuel - Oil dâhilde kulla
nılsa idi 44 milyon liralık bir kâr sağlanacak 
idi, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istivan?,. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oya sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz efendim. 1 ne i maddeyi 
okutuyorum. 

Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ

ve edilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun 4 . 1 . 1961 tarihli ve 210 sayılı Ka
nunla değişik 4 ncü maddesinin (a) ve (g) fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bâzı vasıta, alet, makina, cihaz ve malzeme : 
a) I I nci tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyon

larında yazılı vasıta, alet, makina, cihaz ve 
Tezyini seramik eşya : 

malzame (gramofon plâkları hariç) 
g) Vazo, duvar tabağı ve heykelcik gi^i 

seramikten mamul süs eşyası, | 

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 4 ncü mad
desinin sonuna (m) fıkrası eklenmiştir. 

Vergiden müstesna halı ve kilim iplikleri : 
m) I - Halı ve kilim imalinde kullanıl

mak üzere teslim edilen iki buçuk metrik nu
maraya kadar (2,5 dâhil) Strayhgarn iplikleri 
vergiden müstesnadır. 

Bu istisna, Kurumlar Vergisine veya beyğn 
esası üzerinden Gelir Vergisine tabi olup halli 
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veya kilim imal eden veya ilk maddesini vere
rek halı veya kilim imal ettirenlere veya müs
tahsilin bulunduğu yerde ticari faaliyette bu
lunan, halı veya kilim imalâtçılarına satmak 
üzere müstahsıldan iplik alan tüccara ve ay
nı konularla iştigal eden kooperatiflere ve ce
za ve ıslâh evleri atelyelerine yapılan teslim
ler hakkında uygulanır. 

I I - Müstahsıldan vergisiz halı veya kilim 
ipliği satınalmak veya kendi imal ettikleri ip
likleri halı veya kilim imalinde kullanmak is
tiyen yukarda 1 nci bendde yazılı olanlar, bu
lundukları yerlerin ticaret odası, sanayi oda
sı veya ticaret ve sanayi odasından özel bir 
muaflık belgesi alırlar ve bunu aynı yerin ver
gi dairesine tasdik ve tescil ettirirler. 

Muaflık belgesinin şekil ve muhteviyatı 
ile ne tarzda kullanılacağı Maliye Bakanlığın
ca düzenilenir. 

Vergiden müstesna iplik teslimleri muaflık 
belgesi sahiplerine yapılır. Bu nevi teslimlerin 
satış faturalarında, alıcının kimliği ile muaf
lık belgesinin nev'i, yeri ve numarası ayrıca 
gösterilir ve imzası alınır. 

Vergisiz halı veya kilim ipliği satınalanlar 
veya kendi imal ettikleri iplikleri halı veya ki
lim imalinde kullananlar, muaflık belgesini al
dıkları ticaret odası, sanayi odası veya tica
ret ve sanayi odasına, her takvim yılı sonun
da, bu iplikler hakkında hesap verirler. 

Buna riayetsizlik halinde muaflık belgesi 
hükümsüz sayılır. 

Alman bu bilgi cetvel halinde, müstahsil 
müessesenin bağlı bulunduğu vergi dairesine 
bir ay zarfında gönderilir. 

Vergisiz halı veya kilim ipliği teslim eden 
müstahsıllar, İstihsal Vergisi Beyannamesinde 
veya teslim tarihi itibariyle beyanname verme 
süresi içinde verecekleri ek bir beyannamede 
bu teslimlerinin miktar ve tutarı ile alıcının 
kimliğini, adresini ve muaflık belgesinin nev'i-
ni, yerine ve numarasını ayrıca göstermek su
retiyle bildirirler. 

Muaflık belgesini haiz iplik tüccarları, is
tihsal Vergisi beyanname süresi içinde verecek
leri bir beyannamede bir önceki ayda müstah
sıldan vergisiz olarak satmaldıkları halı veya 
kilim ipliklerini, bunlardan muafiyet belgesini 
haiz olan ve olmıyanlara satılanları, devre
den iplikleri miktar ve alış tutar!ariyle, halı 
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veya kilim imalâtçı larma sat ı lanlarda imalât
çının kimliğini, adresini, muaflık belgesinin 
•yerini ve numarasını göstermek suretiyle bil
dirirler. 

III - Yukarda I nci bend gereğince vergi
si/ olarak satınaldıkları iplikleri halı veya ki
lim imalindi1 kullanmıyarak her ne suretle 
olursa olsun satan veya başka maksat için kul
lanan halı veya kilim imalâtçıları, bu iplikleri 
ve vergisini, satış ve kullanma tar ihinden iti
baren bir ay içinde vergi dairesine boyan et
meye ve vergisini ("»demeye mecburdurlar . 

Vergisiz olarak satınaldıkları iplikleri, ima
lâtçı muaflık belgesini haiz bulunmıyanlara 
satan veya, başka, maksatlarla kullanan iplik 
tüccarları, bu ipliklerin vergilerini II nci bend-
de zikredilen boyamın ine süresi içinde ödomi-
ye mecburdurlar . 

Bu hallerdi1 vergi, malın ınüstahsıldaıı tes
lim alındığı tar ihe göre kanuni ödeme, süresi
nin sona erdiği tarihten itibaren işi ivecek ge
cikme zammı ile birlikte tahsil olunur. 

Bu hükümlere göre yapılması gerekli be
yanlar hakkında Vergi l'sul Kanunu ve Oidor 
Yergileri Kanununun beyannameye mütaalük 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN -— Madde hakkında, söz isi iyen var 
mı? Buyurun Sayın Dikeçligil. 

H Ü S N Ü I) İKEO!; İ ( ! İL (Kayseri) • - Efen
dim Sayın Bakanın pamuk ipliği hakkında ver
ini:? olduğu izahata teşekkür ederim. Beni tat
min etli. Bizim maksadımız kanunlar gelirken 
sadoeo noksan tarafını aramak değil, iyi tarafla
rını da belirtmektir. Hakikaten bu madde bizim 
halı ve kilimlerimiz için gayet elverişlidir. Sa
nayii teşvik edicidir. Bu bakımdan bu kanunda 
böyle br madde ele alındığı İçin teşekkür ederim. 

({örülüyor ki. Sayın Bakan da bizim hüsnüni
yetimizden emin olsun, biz memleket menfaatine 
uygun olanına, iyidir diyoruz, teşvik ediyoruz. 
Bunun dışında, memleket menfaatine uygun ol-
mıyanı da tenkid ediyoruz. Şu halde iyi niyet
lerin olduğunu da kabul etmesi iktiza eder. Hür 
metlerimle. 

CHÇÎOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ATİM UT 
ONA Ti (Konya) —- Sayın Başkan, burada bir 
matbaa hatası var. Maddenin ikinci fıkrasında. 

B A Ş K A N — Oylamaya, gelindiği zaman bunu 
düzeltiriz. Şimdi bir önerge var, okntuvorum. 
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Cumhuriyet, Senatosu Başkanlığına 

Madde 2 nin birinci fıkrasının aşağıda yazılı 
olduğu şekilde tâdilini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Aydın 
Nusret Tuna, Fikret Tuhangil 

«Halı ve kilini imalinde kullanılmak üzere 
teslim edilen 2,5 metrik numaraya kadar (2,5 dâ
hil) pamuk ştrayhan iplikleri vergiden müstes
nadır.» 

B A Ş K A N — Komisyon katılıyor mu? Katıl
mıyor.. Hükümet?. . B u y u r u n efendim. 

M ALİYU B A K A N I F E İ Î İ D M E L E N (Van) 
— Muhterem arkadaşlar, pamuk ipliği bir defa 
esas madde değildir. Sadece atkı larda kullanılır 
ve az miktarda kullanılır. Binaenaleyh, halının 
mahiyetinde mühim bir mevki işgal etmez. Son
ra başka yerde kullanılması da, mümkündür . Bu 
sebeple kaçakçılığı önliyomeyiz. .Zaten evvelce 
meveudolan halı işlerindeki muafiyet de bu ka
çakçılık sebebiyle kaldırılmıştı. Bu defa yeniden 
bir tehlikeye girmesin. Bizden istenmedi. Halı
cılar da istemediler hiçbir zaman. Sadece yün 
ipliğini istediler ve İsrarla onu istediler. Pamuk 
ipliğini ilk defa olarak burada duyuruyorum. 
Arz ettiğim gibi, hem ipliğin maliyetine tesir 
eder hem de kaçakçılığa fevkalâde müsait t ir . Bu 
sebeple takrir in kabul edilmemesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN —• Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim?. 

MALİYU BAKANI FRI.Îİ I) M E L L N (Yan) 
İştirak etmiyoruz. 

B A Ş K A N — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ A H M E T ON Ali 
(Konya,) — iştirak etmiyoruz. 

B A Ş K A N — Efendim, Komisyon ve Hükü
met katılmıyor. Takrir in nazarı i t ibara alınıp 
alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Et m iyen lor... Kabul edilmemiştir. 

OUÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ A H M E T 
ONAR (Konya) —- Bir düzeltme var efendim. 

BAŞKAN — Sizin dediğiniz tüzeltme tasarı
da, aslında yapılmış. Yani 4 ncii maddenin bi
rinci, ikinci muvafık sat ır başı ile başiıyan, ol-
nı ıyanlara sat ı lanlar , şeklinde düzeltilmiş
tir . Maddeyi bu şekilde oylarınıza sunuyorum. 
Kaimi edenler... Etmiyenler.. . Kaimi edilmiştir. 
Efendim. 
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MADDE o. — Ayın kanunun 5 nci mjıdde-

siııiıı (b) fıkrasına aşağıdaki hüküm ıjklen-
nıistir : 

(Bu boyahanelerde, iplikler ii/.erinde 
şartlarla kasarlama işleri yapılması halin 
muaflık devam eder.) 

ynı 
Je de 

ren 

v e l i : . 

\ abu 

mad-
sayıl 
eri in 

lesiı-

BAŞKAN — Madde hakkında söz isti, 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ij! 
edenler... ilmiyeni er...Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 15 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu kanunun 14 ve 15 nci maddelerine göre 
emsal satış bedelinin tâyininde Yergi Tsul Ka
nununun 275 nci maddesinin 4 ııcü fıkrası ge
reğince genel idare giderlerinden mamulle dü
şen hissenin maliyete katılması mecburidir 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiı 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
edenler... Ktmiyenler...Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun Ki nci 
desinin (e) fıkrası ile bu maddeye 210 
Kanunla eklenen fıkra kaldırılarak yeı 
aşağıdaki fıkralar konulmuştur. 

e) Her türlü cam ve cam eşyanın 
minde sınai muhasebe tutan müstahsıllarıt|ı öd t 
dikleri dekorasyon ve süslemeye ait doğp'iıdan 
doğruya işçilik ve malzeme giderleri ile spnatçı 
ücretleri. 

(Bu hüküm porselenden sofra ve mutfj; 
kindarının, tuvalet \e süs eşyalarının t< 
de de uygulanır. 

Dekorasyon ve süsleme kavramına gire 
leri tâyin ve. t esi ut etmeye Maliye, Sana 
Millî Eğitim Bakanlıkları yetkilidir.) 

f) Vergi matrahının emsal satış bcdjeli v< 
ya, ücret olması hallerinde de bu madde lıjüküm 
leri uygulanır. 

MADDE (i. — Aynı kanunun 2!) ucu 
desine aşağıdaki (10, (1) ve (m) fıkra I 
1 en mistir : 

k) Biçilmemiş veya toplanmamış heı 
tarım mahsulleri ile tarım hayvanları içiı 
liman zirai sigortalar dolayısiyle alına 
lar, 

1) Nükler rizikolara, karşı yapılan 
talar dolayısiyle alman paralar, 

m) Türkiye Halk Bankasınca Esnaf 
natkârlar Kefalet Kooperatiflerinin kefe 
tında esnaf ve sanatkârlara verilen kred 

:ik ta-
'imin-

ııad-
ırı ek-

1 ii rl ü 
akdo-

• para-

sigor-

ve Sa-
leti al-
er do

layısiyle alman paralarla bu kooperatiflerin or
taklarından masraf karşılığı adiyle aldıkları 
paralar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.'.. 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Htmiyenlcr...Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 36 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Belli bir iş için kiralanan taşıtlarla kiralı-
yana ait eşya ve şahısların taşınmasında vergi 
mükellefi taşıt sahibidir. 

BAŞKAN — .Madde hakkında süz istiyen.'.. 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Mtmiyenler...Kabul edilmiştir. 

.MA DDR 8. — Aynı kanunun 210 sayılı Ka
nımla değişik 40 ucu maddesinin dahilî safla
rın ödeme süresi ile ilgili dördüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(lider Vergileri Kanununun l> ııcii maddesi
nin (b) fıkrasında yazılı şekilde teslim edilmiş 
maddelerin genel esaslara göre aylık olarak ta
hakkuk ettirilmiş vergileri, bu maddelerden vü
cuda getirilmiş vergiye tabi olmıyan mamullerin 
satışları ile irtibatlandırılmak suretiyle ve bu 
mamullerin satıldığı ayı takibeden ayın 15 nci 
günü akşamına kadar aşağıdaki esaslara göre 
hesaplanarak ödenir : 

a) Vergiye tabi olmıyan mamullerin satıl
dığı ay içindeki satış bedelleri toplamı aynı ay 
sonuna kadar işletmede sarf edilen vergiye ta
bi maddelerin matrah toplamına nisbet edilir. 

O ay içinde vergiye tabi madde sarf edilme
miş ise nisbet yüzde yüz olarak nazara alınır. 

b) Bulunan nisbet vergiye tabi maddelerin 
aynı ay sonuna kadar tahakkuk ettirilmiş ver
gilerin toplamına uygulanır. Bu uygulama so
nunda bulunan meblâğ o ayın ödenecek istih
sal Vergisi miktarıdır. 

c) Yukardaki fıkralara göre bulunan öde
necek vergi miktarı hiçbir zaman satış bede
linin r/( 50 sini aşamıyacağı gibi mükellefin o 
aya kadar birikmiş vergi borçları toplamını da 
geçemez. 

d) Veresiye satışlarda bu satışların bedel
leri tahsil edildikleri ayın satış tutarlarına ek
lenir. Şu kadar ki, bu bedellerin .satış tutarla
rına eklenme süresi vergiye tabi olmıyan malın 
teslimini takibeden aydan itibaren fi ayı geçe
mez. 

93 
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e) Vergilerini yukardaki esaslara göre 

ödiycn mükellefler vergiye tabi olmıyan ma
mullerine ait satış bedellerini o ayın beyanna
mesinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. 

îstiycn mükellefler işletme için teslimlere 
ait vergilerini yukardaki ödeme usulüne bağlı 
olmıyarak bu teslimlerle ilgili beyannamenin 
verildiği ayı takibeden altıncı aym sonuncu 
günü akşamına kadar ödiyebilirler. Bu usulü 
seçenler, keyfiyeti bağlı oldukları vergi daire
sine bildirmeye ve birikmiş vergi borçlarını 
talepte bulundukları ay içinde ödemeye mec
burdurlar. 

Yeniden nispî usulü seçenlerin birikmiş ver
gi borçları hakkında seçtikleri bu usule ait hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

ONAR (Konya) — Efendim, burada bir matbaa 
hatası var. «tşletme için» değil, «işletme içi:» 
olacak. Bu şekli ile maddenin düzeltilmesini is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi bu düzeltilen şekli ile 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —• Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tablonun (2/D) pozisyonunun (ii) fıkrası 
ile 28 . 2 . 1963 tarihli ve 187 sayılı Kanunla. 
değişik (iii) fıkrasının (a.) ve (b) bendleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu pozisyona 
(E) fıkrası eklenmiştir : 

ii) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 san
tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat de
rece ve daha yukarı olup 250 santigrat dere
ceye kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası tahat
tur eden orta yağlar (1 kg. S den) 24 Ki*. 

iii) Kapalı kapta alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağ
lar : 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası 

takattür edenler (1 Kg. S. den) 23 Kr. 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattür eden kıs

mı % 80 den az olanlar (1 Kg. S. den) 23 Kr. 
E) Sivil andırılmış petrol gazı (L. P. O.) : 
(1. Kg. S. den) 5 Krş. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen'L 

Yok. Takrirler var, okutuyor um, efendim. 

Başkanlığa 
9 ncu maddenin (e) fıkrasının tayymı arz 

ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

Başkanlığa 
9 ncu maddenin birinci fıkrasını teşkil eden 

(ii) fıkrasının maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN — Efendim, önergenin bir tane
si, (Diğerini okuttum, tekrar okutacağım.) Bir 
tanesi (i) fıkrasının tasarlıdan çıkarılmasını is
tiyor. Diğeri de (e) fıkrasının tasarıdan çıkarıl
masını istiyor. Ayrı ayrı oylarınıza arz edece
ğim. Hükümet buna karşı ne diyor? 

FEELD MELEN (Van) _ Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? efen

dim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

ONAR (Konya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet kabul etmiyor, ko
misyon iştirak etmiyor. Takrir (ii) fıkrasının 
kanun tasarısından çıkarılmasına aittir. Oyla
rınıza arz ediyorum. Takririn nazarı itibara 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmemiştir, efendim. 

İkinci takriri oylarınıza arz edeceğim. Tekrar 
okut uyor anı, efendi m. 

(Mehmet Ünaldı'nm (E) fıkrasına ait öner
gesi yeniden okunda) 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Takririmi 
izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım, demin muhassenatmı uzun 
uzadı ya anlattığım bu yeni gazların istihlâk 
sahası günden güne genişlemekte, bu gazlar 
gerek şehirlerde gerekse köylerde kullanılmışa 
başlanmaktadır. Şimdi böyle bir mühim mad
deye zam yaptığımız takdirde Ibunun diğer ne
ticeleri bakımmdanda memleket için iyi olnıı-
yacaktır. Bu bakımdan Hükümetin de, Komis
yonun da önergeme iştirak ederek bu maddele-
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re zam yapılmaması yoluna gidilmesinin ge
rektiği kanaatindeyim. Hattâ ben konuşmamda 
şunu da arz ettim, bunlar tetkik edilsin, mali
yet fiyatlariyle, satış fiyatları arasında fahiş 
fark varsa fiyatlarının o yöndende düşürülme 
imkânları arasında ve buna göre gerek gaz yr-
ğmm, gerek odun ve kömürün kullanılma sa
halarını bu suretle biraz daraltmış oluruz. Ve 
halk için de daha kolaylık olmuş olur. Bu ba
kımdan hiçolmazsa bu takririn kabulünü istir
ham 'ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşımız izah ettiler, efer
dim. Takrirlerini okuttum. Tekrar nazarı it -
bara alınıp alınmamasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edi'..-
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabil 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 10. — Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tablonun 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şekli
de değiştirilmiştir:. 

4. Plâstik maddeler : 
Selüloz, albüminoit veya tabiî reçineleri ti 

türevleri veya sentez yoliyle veya sair suret
lerle elde edilen sıvı, hamur, blok, parça, pıhtı, 
külçe, pul, toz, tüp, çubuk, profil, rulo, levha, 
yaprak, şerit, döküntü ve benzeri şekillere e 
suni plâstik ilk istihsal maddeleri % 40 

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

MADDE 11. — Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tablonun 10 ncu pozisyonunun (B) fıkranı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı pozisyo
nun sonuna (F) fıkrası eklenmiştir : 

B) Nebati lifi maddelerden imal edilen ip
lik, ip, kınnap, halat ve urganlar (Satıalınıp 
bitim ameliyesine tabi tutulanlar dâhil, üstüpü 
hariç) : 

a) Kendirden, ketenden, sizalden, 
manilâdan mamul ip, kınnap, halat vo 
urganlar % ^5 

b) Pamuktan mamul dikiş ve nakış 
iplikleri % 18 

c) Diğerleri % c0 
P) Yukarda A, B, C ve E fıkralarında ya

zılı lif nevilerinden mamul dikiş ve nakış ip
liklerinden makara, mukavva ve benzerlerine sa
rılması işi, kendileri veya başkaları hesabır.a 
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yapılanlar dâhil olmak üzere, bitim ameliyesi 
sayılmaz. 

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

MADDE 12. — Aynı kanuna (bağlı I numa
ralı tabloya aşağıdaki 13 ncü pozisyon eklen
miştir : 

13. Itriyat ve tuvalet maddeleri : 
1. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 33 ncü 

faslında yazılı parfümler, kremler, Iher türlü 
pudralar, düzgünler, dudak ve yanak rujları, 
makyaj kalemleri, tırnak cilaları, briyantinler, 
şampuanlar, saç boyaları ve diğerleri (Gülyağı, 
gülsuyu, kekikyağı, kolonya, losyon, diş macun
ları ve tozları, sabunları ve suları hariç) 30 

2. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 34.01 po
zisyonunda yazılı kalıp, toz, hamur, mayi halin
de ve sair şekillerdeki tuvalet sabunları 15 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? 

Efendim burada bir hata var gibi geliyor. 
12 nci maddenin birinci fıkrasındaki 30 yazıl
mıştır. Bu yüzde 30 mudur? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET ONAR 
(Konya) — Yüzde 30 olacak efendim. «Yüzde» 
ibaresi yazılmamış. 

BAŞKAN —• Yüzde otuz, o halde diğeri de 
yüzde 15 olacaktır. Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DlKEÇLlGÎL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlarım, bundan evvel geçen madde
ler gibi, bu madde de gayet yerindedir. Çünkü 
bu bahsi geçen maddeleri ancak hali vakti ye
rinde olanlar kullanıyor. Gerçi bayanlar mem
nun olmıyacaktır, ama, memleket çapında bir 
memnuniyet doğacaktır. Bu bakımdan (hakikaten 
yerindedir. Yalnız, Sayın Bakan böyle gelir
ken, buna mukabil bâzı pazarlar da var. Pazar
lar bu emtiayı alıyor. Hükümet bu pazarlara da 
mâni olmalıdır. Dışarıdan gelmiş gibi Ameri
kan pazarlar da bu spekülâsyona yol açıyor. 
Buna da mâni olunursa memnun oluruz; Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyen var mı? Yok. Maddeyi % 30 ve % 15 §e-
killerindeki tashiihleriyle oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

- 9 5 — 
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M A D D E .13. --- Aynı .kanuna, bağlı IV numa

ralı Tablonun 4 neü pozisyonu aşağıdaki şekil -
de değiştirilmiştir : 

4. Plâstik maddelerden mamul eşya, (Baş
ka maddelerle müret tep veya »-a yi 'i mi i ret tep) 
% 35 

B A Ş K A N — Madde üzerinde söz isityen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 14. —- Aynı kanuna bağlı IV nu
maralı tablonun 210 sayılı Kanunla değişik 13 
neii pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştiril mis
t i ı*. 

13. Diğer maddeler : 
Gümrük Giriş Tarife Cet.velinin 13 ve 25 nei 

fasıllarında, yazılı maddeler ile (25 nci fasılda 
yazılı, ilk maddelerden mamul eşya dâhil > 28 
nei faslının 28.02, 28.42, 28.54 ve 28.58 sayılı po
zisyonlarındaki kükürt , soydum karbonat kris-
talize, oksijenli su, damıt ık su ve 30, 32, 34 
(34.01 poziyosuundaki tuvalet sabunları I nei 
tabloya, göre vergilendirilirler.) 35 ve :58 nei 
fasıllarında yazılı maddelerle 33 neü fasılda ya
zılı gül yağı, gülsuyu, kekikyağı, kolonya, los
yon, dişmacunları ve tozlar, sabunlar ve sula
rı (Bu maddelerden I nei tabloya girenler o 
tablodaki pozisyonlara göre vergilendirilir
ler) % 15 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen 
vra mı? Yok. Maddeyi c/( 15 tashihiyle oylarını
za arz ediyorum. Kahul edenler... Mtmiyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

M A D D E 1.5. — Gaz yağı üzerinden alınan 
( l ider Vergisi hâsı lat ının yedi milyon lirası İl
ler Bankası eliyle, nüfuslar ı göz önünde bulun
duru la rak , köy bütçeleri arasında bölüştürül
mek üzere, her yıl Maliye .Bakanlığınca, İller 
'Bankasına ödenir. 

BAŞKAN — Madde, üzerinde söz istiyen. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Mtnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldır ı lan hükümler 
M A D D E 16. — 6802 sayılı Gider Vergileri 

K a n u n u n u n 4 neü maddesinin (h) işaretli fık
rası kaldır ı lmışt ır . 

B A Ş K A N — Madde üzerinde söz istiyen. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
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Geçmiş dönemlere ait vergiler 

GEÇİCİ MADDE 1. — (»802 sayılı Gider Yer
gileri Kanununun 3 neü maddesinin (b) fıkra
sında yazılı şeklide teslim edilmiş olup aynı ka
nunun değişik 49 ucu maddesi gereğince henüz 
Ödenmemiş vergiler, bu kanunun yürür lüğe gir
diği t a r ih ten i t ibaren ilk taks i t süresi bu tar ih
ten iki ay sonra olmak üzere beş eşit t aks i t te 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Stok Vergisi 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunla İstihsal 

Vergisi nisbeti art ır ı lmış olan gaz yağı, motorin 
ve mazot Stok Vergisine tabidir . 

Sözü edilen aka r yakı t la r ın t icare t i ile işti
gal eden gerçek ve tüzel kişilerle bunlar ın bil
cümle şube, acenta, bayi, komüsyoneu ve sair 
satıcıları, bu kanunun yayımı tar ih inde ana-
depo, depo, t icare thane, mağaza ve tanklar ında 
veya sair vericide veya yolda bulunan aka r ya
kıt larını mik ta r ve sıkletleri yüz kilo ve da
ha aşağı miktarda, olan gaz yağı hariç - ve bu
lunduklar ı yer ler i t ibariyle bir beyannameye 
kaydetmeye ve beyannameyi .Maliye Bakanlığın
ca bu konuda yapı lacak ilânı takibeden günün 
akşamına, kadar bağlı, oldukları yor vergi dai
resine vermeye mecburdur lar . 

Beyanname vermek mecburiyet inde olanlar, 
yukarda zikrolunaıı kendi ler ine ait yer lerde 
mevcudolup başkalarına satılmış, fakat, bedel
leri henüz tahsil edilmemiş veya, hibe edilmiş 
veya sair suret lerle mülkiyeti devredilmiş aka r 
yakı t lar ını da beyannameler inde göstermeye 
mecburdur lar . 

Vergi daireleri, beyan olunan gaz yağının 
beher kilosu üzerinden 14 ku ruş motorin ve 
mazotun beher kilosundan 7 şer kuruş Stok Ver
gisi tarh ve tebliğ ederler. 

Beyan üzerine ta rh olunan Stok Vergisi , teb
liğ tarihini takibeden ay başından i t ibaren iki 
ay içinde, her ay bir taksi t olmak üzere iki eşit 
taks i t te ödenir. Vâdesinde ödenmiyen vergi ler 
hakk ında Âmme alacaklar ının tahsili usulü hak
kındaki Kanun hükümler i uygulanı r . 

Süresinde beyanda, bu lunmıyan la rm veya 
noksan beyanda, bulunanlar ın beyan etmedikleri 
veya noksan beyan et t ik ler i aka r yakı t la ra ait 
vergiler iki ka t zamlı olarak tahsil olunur. 
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(Vzalar hariç, Vergi Usul Kanununun c 

hükümleri hu Stok Yergisi hakkında da, u 
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isti 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. K| 
edenler.. Kabul etnı iyeni er.. Kabul edi'lm 

Yürürlük tarihi 
MADDE 17. — Bu ikamın yayımı taril 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde .üzerinde «öz istıjyen.' 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kail rai 
edenler.. Kabul etim i yenler.. Kaihvıl edilmiştir. 

ıger 
]rgu-

hren? 
jalbul 
stiı». 

inde 

'İcra, yetkisi 
M A J D D E 18. — Bıı kanunu Balkanlar K| 

lu yürütür. 
BAŞKAN — Madde 'üzerinde söz ist 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kjafbul 
edenler.. Kabul etim iyeni er.. Kabul edilin 

Tasarının tümü üzerinde söz ist iyen... 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul ede 
Kabul 'etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü aeı'k oylarınıza arzcl 
çektir. 

(ründomin ikinci maddesine geçi 
efendim. 

6. —• 1837 sayılı Bina Vergisi Kanumında 
değişiklik yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 
3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin kaldfMma-
sına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi l/623\ C. 
Senatosu 1/408) (S. Sayısı: 465) (1) 

uru-

< ven ? 

Eştir. 
lYftk. 
lor . 

:1i 1 

orıız 

BAŞKAN — Bir 
vorum 'efendim. 

önerge vardır. ojtutu-

Sayın Başkanlığa 
(lündemdc birinci görüşmesi yapılan 

unlardan ikincisi 1837 sayılı Bina Yergi* 
nununda değişiklik yapılmasına ve 206 
Kanunun 3 neü ve geçici 2 nci maddel<j 
kaldırılmaısma dair 465 sıra sayılı kanun 
ramın ivedilikle (müzakeresini arz ve teki 
lerâ. 

Karma Komisyon Başka! 
Zonguldak 

Akif Evidoğau 

(1) 456 sıra sayılı basma yazı tutanağın sa
nandadır. 

x ko-
Ka-

hayılı 
riııin 
tasa-

[f ey-

hı 

BAŞKAN — Komisyon mütalâasını oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale 'buyur M.! an 1837 

sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik ya
pılmasına ve 206 Maydı 'kanunun üçüncü ve ge
çici ikinci maddelerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarusnrn Komisyonumuzun 15.5.1964 tarih
li toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de 
iştirakleri ile her yönden tetkik ve ımüzakere edil
di. Tasarı gerdkçeJsinde tafsilen ıbeiirtilen husus
lar ve temsilcilerinin bunlara mütedair verdik
leri tamamlayıcı bilgiler Komisyonuımuzca da 
uygun mütalâa edildi. Ancak taisarmın birinci 
maddesiyle değiştirilmek isten'eıı geçici muaflık
lara ait dördüncü maddenin ilk satırındaki «1 
Mart 1061 tarihinden itibaren» «ibaresinin 
maddeden çıkarılmalına Ve tasarının yürürlük 
mealinde olan beşinci maddesinde de» «Bu ka
nun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» şeklin
de1 değişi iril'erek bunların dışındaki maddeler 
ise, Millet Meclisinin Genel Kurulunca kaıbııl 
edilen şekliyle aynen ve ekseriytl'e kaıbul edil
miştir. 

(renel Kurulun tasvibine arz 'edilmek üzere 
Yüksek Başlkanlığa Sunulur. 

(ieçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Akif Eyidoğan 

BAŞKAN —- Kanunun tümü üzerinde söz 
istiyen arkadaşımız var mı?. Buyurun Saym 
Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu 
hakkında şahsım adına konuşuyorum. 

Bina ve Arazi vergileri memleketimizde eski 
bir tarihe sahiptir. Bunlar önce birlikte müta
lâa edilmiş ve Emlâk Yergisi adı altında vergi
lendirilmiştir. Bilâhara bir İslâhatla Bina ve 
Arazi vergileri ayrılmıştır. Bina vergileri safi 
irat üzerinden % 12 almıyordu. Bu safi iradın 
tesbitinde gayrisâfi iraddan % 20 nisbetinde bir 
indirme yapılmak suretiyle safi irat tesbit edi
liyor ve bunun % 12 si vergi olarak almıyordu. 
Bilâhara bu vergilere Asker ailelerine yardım ve 
Buhran Vergisi de ilâve edilmek suretiyle nis-
beti yükseltilmiştir. Benim temas etmek iste
diğim nokta şudur, arkadaşlar. 

97 — 
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Bu vergiler; gerek Bina ve gerekse Arazi 

Vergisi> ama esas itibariyle Bina Vergisi, iktisa
di konjoktüre fevkalâde uymıyan bir vergidir. 
Konjoktür değiştiği zaman bu vergilerin nis-
betleri arzu edilen gayeye varmamaktadır. Bu 
sebeple sık sık tahrir yapılması ieabetmektedir. 
Ve bugün için zaten diğer memleketlerde bu 
vergiden vazgeçmişler; yani Devlet bütçesinde 
mütalâa etmekten vazgeçmişler daha ziyade bu 
vergileri mahallî idarelere mal etmişlerdir. Biz 
de bu yola giriyoruz. Şimdi benim esas temas 
etmek istediğim nokta şu; konjoktür dolayısiyle 
böyle sık sık nisbetler vazifesini görememek
te ve vazifelerini gördürmek için de tahrire 
müracaat etmek ieabetmektedir. Bu da uzun 
ve çok masrafı icabettirdiğinden, yani bu ver
gide bu şekilde değişiklikler fazla bir arzu edi
lir netice yaratmamaktadır. Şimdi Hükümet 
son günlerde bu vergileri modern vergi sistemi
ne uygun bir tarzda mütalâa etmiş ve bir tasa
rı hazırlıyarak Yüksek Meclise sunmuş ve halen 
geçici bir komisyondadır. Fakat bir taraftan 
öyle bir yola giderken, diğer taraftan bu ver
gilerin nisbetini artırmak suretiyle bunlardan 
munzam bir varidat ummaktadır. Acaba bunun 
sebebi nedir? Bir taraftan Bina ve Arazi vergi
lerini Emlâk Vergisi ismi altında toplayıp mo
dern vergi sistemine uygun bir tarzda geliştir
me yoluna giderken, diğer taraftan bu beğen
mediği sistem üzerinde neden bir tadilâta lüzum 
görmüştür? Bu hususta izahat vermelerini rica 
edeceğim ve bu tutumun da diğer tutumla pek 
bağdaşır görmediğimi arz ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Efen

dini, darılmasın, Sayın Başkana bir serzenişte 
bulunacağım, bu kanun vesilesiyle. 

İHSAN HAMÎT TÎGKEE (Diyarbakır) — 
Bize mi? 

HÜSNÜ DtKEÇLÎGÎfj (Devamla) — Yani 
komisyon başkanına.. 

Biliyorsunuz bu hususla ilgili olarak bir 
Karma Komisyon kuruldu. Karma Komisyon
da kanunun bir kısmı görüşüldü. Fakat bu 
Bina Vergisi Kanununa gelince bunun üzerin
de maalesef muhalefete mensubolan arkadaşla
rımızın hiçbirisi bulunmadı. Şöyle ki, Sayın 
Komisyon Başkanının bizi bu hususta bir gün 
önceden haberdar etmesi lâzım gel irdi. Biz bun-
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dan haberdar olmadık. Sonra saatler de bir saat 
ileri alınmıştı; zaman geçmişti, evlere telefon 
edildi, arkadaşlarımız bulunamadı. Nitekim, 
ben geldim fakat arkadaşlarımızdan hiçbirisinin 
haberi yok, muhafelete mensup komisyonda 
hiçbir arkadaşımız bulunmadığı için diğer ar
kadaşlarımız toplandı, bu kanuna karar verdi. 
Bakarsanız, bunda imza yoktur. Hakikat böyle
dir. Eğer komisyonda bulunmuş olsaydık fi
kir teatisinde bulunur ve bâzı meseleler aydm-
lanabilirdi. Nitekim bu meseleler aydmlanma-
mıştır. Saym tecrübeli başkanın bunu yapma
ması icabederdi, olmuştur. 

Gelelim diğer meselelere, sayın arkadaşlar 
bu kanunun tabiî, Hükümet gerekli noktalarını 
düşünecek. Gerekçede deniyor ki, «Bizde Bina 
Vergisi tatbikatında esas itibariyle inşaatı teş
vik gayesi ile başlamış olan geçici muafiyet re
jimi bir .yandan üç yıllık bir muaflık şeklinde 
muhafaza edilirken, sonradan buna paralel ola
rak on yıllık bir devreyi kapsıyan mesken mu
aflığı kabul edilmek suretiyle iki cepheli olarak 
bütün genişliği ile tatbik edilmekte bulunmuş
tur.» 

Şimdi, sanki Türkiye'de meskenler gelişti. 
Ama büyük şehirlere bakıyoruz, Bakan haklı; 
meskenler gelişmiş. Benim kanaatimce muaflık 
devam etmelidir. Memleketin bölgelerini dola
şıyoruz ve bölgelere bakıyorsunuz ki, harap ve 
perişan, mesken diye bir şey yok. Hükümetin, 
mesken inşaatını teşvik edeceği yerdc,böyle ka
yıtlarla, yani vergi zamlariyle bunu biraz kıs
ması benim kanaatimce uygun değildir. Farz 
edelim ki, büyük şehirler de gelişiyor, başka şe
kilde de düşünülebilirdi. Meselâ, Türkiye'nin 
bölgevî hususiyetleri nazarı itibara alınır, öyle 
vilâyetler vardır ki, kasabalardan geridir. Bun
lar nazarı itibara alındıktan sonra, o bölgelere 
yapılacak evler için 10 yıllık muafiyetler veri
lir, büyük şehirlere verilmez. Bu kısılır. Bu 
yapılmamıştır. Bu yapılmalıydı. Mutlaka mes
ken inşaatı teşvik edilmeliydi. Bölgeler üzerinde 
dolaştığımız vakit, öyle bölgeler vardır ki, pe
rişan evler ve bu insanlardan hattâ hiçbir ver
gi alınmaması iktiza eder; onları teşvik etmek 
için. 

Müddetin uzamasına gelince, bu müddet 
10 - 15 sene uzayabilir. Şu halde Türkiye'miz
de böyle bu gibi kanunlar yapılırken münhası
ran muayyen bölgeler düşünülmemelidir. Tür-
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kiye'nin bütün durumu mütalâa edilmeli, nere
de teşvik edilmeli, nerede kısılmalı nerede mu
afiyet aranmalı, nerede aranmamalı. Bunlar da 
enine boyuna, derinliğine mütalâa edilmelidir. 
Bu, bu kanunda gözükmüyor. 

Sonra, diğer taraftan, kabul edelim ki, bir 
memur bir mesken yapacak olmuştur, tilrvaeı. 
Kalkmış buradan gitmiş, başka bir yerde yine 
kira ile oturacak. Bu da bir muafiyete girmi
yor. Diğer taraftan, halbuki, memurun haya
tında sahibolabildiği bir tek evi var. Burada 
oturmuyor da, başka yerde kira ile oturuyor. 
Eğer 3 - 4 yerde evi varsa, bu düşünülebilir; 
alınır. 

Bilhassa muhterem arkadaşlar; benim kana
atimce, bâzı yerlerde bilhassa ticarethaneler gi
bi yerlere konan % 30 gibi bir zam, hayat pa
halılığını artıracaktır ve bu da düşünülmeliy
di, bu kanunda düşünülmemiştir. Hulâsa, kana
atimce bu kanun enine boyuna tetkik edilmeien 
getirilmiş bir kanundur. Darılmasın Sayın 
Maliye Vekili, reformla, bence tam mânasijyle, 

»i yoktur, noksandır, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Maliye Vekili. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (Vjm) 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, Sa
yın ünaldı, bu tasarıları getirme sebep en 
hakkında izahat vermemizi arzu ettiler. Buncan 

ile 
se

bepler hakkında mâruzâtta bulunmak imkânım 
buldum. 

Muhterem arkadaşlar, yaptığımız bölgevi 
formların mühim bir kısmını da gayrimenkul 
den aldığımız bu vergilere taallûk eden yeni t^sa 
rılar teşkil etmektedir. Sayın Ünaldı'nm tejba-
rüz ettirdiği gibi, biz de emlâk ve araziden 

dolayı kendilerine teşekkür ederim, bu vesile 
Yüksek Heyetinize, bu tasarıların dayandığı 

vergi alınmaktadır, halen. Ve bu vergi hasılatı
nı mühim bir kısmı, özel idare ve belediyelere ait 
bulunmaktadır. Biz, yine bu vergileri bir mahal
lî vergi olarak muhafaza ediyoruz, yeni getird ği-
miz reformla... Yalnız, Bina ve Arazi Vergilerini 
birleştirerek, eskiden olduğu gibi, Emlâk Vergi
si adı altında yeni bir vergi ihdas ediyoruz. Ve 
bugün mevcudolan Bina ve Arazi Vergisini de 
kaldırıyoruz. Vergi mevzuuna, eskiden olduğu gi
bi, yine binalar ve arazi ve arsalar vergi mevzu
una girecektir. Yeni verginin matrahı, binalar
da tahrir ile bulunmuş gayrisâfi irat; arazi ve 
arsalarda, ise yine tahrir ile bulunmuş kıvmet 

iki 

olacaktır. Kıymet ve iratlar, eskiden olduğu gibi, 
tahrir usulü ile tesbit edilecektir. Bu noktaya da 
Sayın Mehmet Ünaldı arkadaşımız işaret buyur
dular. Takrirlerin değerleri, konjonktür sebebi ile, 
kısa bir zamanda ortadan kalkıyor ve bu sebeple 
yeni yeni tahrirlere ihtiyaç gösteriyor. Bunun 
için, acaba bir başka metot bulunamaz mı? Filva
ki bu şekilde düşünen arkadaşlar Mecliste de çık
mıştır. Bunların yerine, faraza tahrir yapacak 
yerde, her sene emlâk ve arazi sahibinden bir be
yanname almak veyahut heyetler göndererek tak
dir yapmak. 

Muhterem arkadaşlar; bu usullerin her ikisi 
de hem her sene bir nevi yeni bir tahrir yapma
ya muadil bir usuldür; hem de gayet masraflı ol
duğu görülmüştür ve her sene, Maliye ile veyahut 
vergi daireleri ile mükellef arasında, belki mil
yonlara varan ihtilâflar yaratacak mevzulardır. 
Bu sebeple dünyanın her yerinde olduğu gibi, bu 
vergileri bir tahrire veya kadastroya dayamak 
ve fakat hiç olmazsa on senede bir, kıymetler üze
rinde bir revizyon yapmak icabeder. Ve pratik 
olanı da budur. Her sene yaratılacak ihtilâfları 
hiç. olmazsa 10 senede bir yapar ve bir kalemde 
hallederiz. Konjonktür değişmelerini önliyecek de 
'bâzı elâstikî hükümler mevcuttur. Nihayet em
saller tatbik edilir. Biz tahrir esasına sadık ka
larak yeni tasarımızı yine eski sistem üzerine bi
na ettik. Yalnız getirdiğimiz yeni usul de tah
rir eskisi kadar zor ve insicamsız olmıyacaktır, 
Eskiden tahrirler hakikaten ilden ile, ilçeden il
çeye değiştiği gibi hattâ komisyonlarına göre de 
değişiyordu. Bir komisyonun takdiri başka, diğer 
bir komisyonun takdiri başka oluyor idi. Bu se
beple son yıllarda bilhassa Almanya'da başarı ile 
tatbik edilen bir norm sistemini, bir norm esası
nı aldık. Her ilde, ve her ilçede evvelâ norm ko
misyonları teşekkül edecek ve gayrimenkulun 
nev'ine, cinsine, kullanıldığı hizmete göre ve bir 
de hattâ sokaklara varıncaya kadar, mahalle ve 
sokakları da nazara almak üzere normlar tesbit 
edilecek ve tahrir komisyonları sadece gidip bina
nın önüne bu normalardan hangisine uyduğunu 
tesbit etmekle iktifa edecekler ve normun hizasın
daki beher, vahite ait değeri; işte genişliğine gö
re, binanın genişliğini tesbit ederek çarpmak su
retiyle tahrir kıymetini veya iradını bulacaklar
dır. Bu suretle hem insicamlı bir tahrir elde ede
ceğiz ve hem de arz ettiğim gibi ileriye kolaylık
la yeni tahrirler yapılmasına imkân verecektir. 
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Bunu yaparken yeni rejimde bir başka esas daha 
getirdik. Mevcut sistemimizde biliyorsunuz bina
larda teşvik mevcuttur. Bilhassa mesken buhra
nının hissedildiği zamanlarda bina vergilerinde, 
evvelâ Bina Vergisi Kanunu ile, sonra bina yapı
mını teşvik eden kanunlarla, 10 seneye varan 
müddetlerle muafiyetler kabul edilmiştir. Bu 
teşvik hükmü bir zaman için işe yarıyordu. İni
kat bil A hara bizde özel teşebbüs tasarruflarının 
mühim bir kısmını bu sahaya çekmiştir. Ve bu
gün dahi özel teşebbüs yatırımlarının yüzde 50 
sinden fazlası bina yapımına gitmektedir. Bu du
rumda sanayii, ticareti, inkişaf ettirmek, turiz
mi inkişaf ettirmek cihetteki olmaz. Çünkü biz 
bina yapımını teşvik ediyoruz, vergi muafiyeti 
vermek suretiyle, hattâ kredi vermek suretiy
le sanayie giden sermaye bir kazanç elde ettiği 
takdirde ertesi yıldan itibaren vergiye tabi
dir. Turizm sahasına yatırılacak sermaye he
men vergi mevzuuna girecektir. Tarıma giren 
sermaye, yeni ihdas ettiğimiz 'vergilerle he
men vergiye tabi olacaktır. Buna mukabil mes
ken inşasına, bina inşasına giden sermaye 
10 sene vergiye tabi olmıyacaktır. Bu bizde ya
tırımların gayriiktisadi şekilde, gayrimüs-
mir şekilde dağıtılmasına sebebolmuştur. 5 Yıl
lık plânımız bu sebeple yatırımları müsmir sa
halara kanal ize etmek üzere bina sahasındaki 
müsavatsızlığı, bu vergi teşvikini ortadan kaldı
rılmasını emreden hükümler mevcuttur, 5 yıl
lık plânımızda. Bu sebeple Emlâk Vergisi
ni getirirken 5 Yıllık Plânın ön gördü
ğü bu prensipleri de vergi mevzuu içi
ne aldık ve bina yapımının alelıtlak bi
na. yapımını teşvik eden muafiyetleri kaldır
dık ama buna mukabil muhtaç olduğumuz ve 
artık süratle yapılmasının istediğimiz sosyal 
meskenlerle halk tipi meskenlerin yani lüks ol-
mıyan binalara ait muafiyetleri bilâkis 'geniş
lettik. Ve yeni tasarı ile vergi nisbetlerini de 
daha mâkul bir hale getirdik. Aynı zamanda 
arazide de küçük çiftçi muaflığı ihdas ettik. 
Bu suretle bugün çiftçilerimizin hepsi az da 
olsa Arazi Vergisine tabi olduğu halde bu Emlâk 
Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesinden son
ra, yüzde 50 sinden fazlası Arazi Vergisi 
mevzuu dışında kalacaktır, küçük çiftçi muaflığı 
sayesinde. 

Yalnız arkadaşlar, bu tasarı ki, büyük tasarı
dır. Sayın Ünaldı arkadaşımızın da temas ettiği 
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gibi halen Millet Meclisinde müzakere edilmekte
dir. Müzakere ve kabulü, bir ana kanun olduğu 
için zamana ihtiyaç; gösteriyor. Yürürlüğe gir
dikten sonra dahi bir tahrire istinadedeceği için an
cak 3 - 4 yıl sonra tatbik edilecektir. Binaena
leyh, bu 3 - 4 yıl zarfında yani, yeni getirdiği
miz Mmlâk Vergisi Kanununun yürürlüğe girme
sine kadar bu bina sahasını yine boş bırakmamak 
lâzım. Bilhassa planın emrettiği, ortaya koydu
ğu prensipleri bir an evvel tatbik etmek gereki
yordu. Bu sebeple bu anda müzakere ettiğiniz 
tasarıyı getirdik. Bu tasarı da 10 mi Ak Vergisin
de derpiş ettiğimiz muafiyet hükümlerini aynen 
mevcut Bina Vergisi Kanununa alıyoruz ve şim
diden tatbik edeceğiz, getirdiğimiz yeni hükümle. 
Bir defa mevcut, umumiyetle tatbik edilen 3 ve 
10 yıllık muafiyetleri kaldırıyoruz. Buna muka
bil halk tipi binalar için, asgari nitelikte olan
larda 10 yıl ki, bunu îmar ve İskAu Bakanlığı 
teshil etmiştir. (53 ıır nafi saha üzerinde ve 30 000 
lira değerinde inşa değerinde olan binalardır. 
Orta. tip meskenler için 5 yıl ve umumiyetle işçi 
lojmanları için yine 10 yıl, turistik tesisler için 
5 yıl vergi muafiyeti ihdas ediyoruz. Buna mu
kabil asgari nitelik dışında kalan lüks binalar ve 
ticarethanelerde muafiyetler kaldırılmakladır. 

Şunu arz edeyim ki; müktesep haklar mahfuz
dur. Yani bugüne kadar ehle edilmiş, inşası hi
tam bulmuş ve fiilen muafiyet kazanmış olan bi
nalara ait muafiyette devrenin sonuna kadar tat
bik edilecektir. Arz ettiğim gibi bu hükümler bi
zim plânımızın, bilhassa özel teşebbüs yatırımla
rının. müsmir sahalara, yani plânın öngördüğü 
sahalara kanalize edilmesi ve bir an evvel sürat
le artmasını istediğimiz halk tipi meskenlerin de 
lehine tesis edilmiş hükümlerdir. Burada vergi 
gayesi tâli derecededir. Daha çok, arz ettiğim gi
bi iktisadi sebeplerle getirilmiş bir kanundur. 
Bundan sonra müzakere edeceğiniz bina Savun
ma Vergisine ait tasarıda bir vergi zammı mev
cuttur. Onun müzakeresi sırasında dayandığı 
sebepleri ayrıca arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN' - - Başka söz ist iyen/ Yok. Madde
lere geçilmesini oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kaimi edilmişi ir. 

Komisyonun evvelce okunan ivedilik teklifini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kimi
ydiler... Kabul edilmiştir. 
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1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik 
yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına 

dair Kanun 

MADDK I. — 4 .7 .15)31 tarihli ve İN.'JT 
sayılı Kanunun 24 . 3 . HK>0 tarihli vc ÖG-48 sa
yılı Kanunla değişik 4 .ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değişt ir i lmiştir : 

Geçici muafl ıklar 
Madde 4. — Yeniden in<şa edilen aşağıda ya

zılı binalar Bina Yengisinden geçici okırak mu
af t ir : 

<\) tmar ve İskân Bakanlığınca teshil edi
len «ili a I İv konutları s tandar t la r ı» na uygun olan 
asgari ni tel ikteki binalar, bina apar tman ise 
daireler, isler sahiplerince mesken olarak' kul
lanılsın ister kiraya, verilsin, inşalarının sona 
erdiği malî yılı takibedeiı malî yıldan itibaren 
10 yıl süre i le; 

b) Yukarda «a» fıkrasında bahsi geçen 
«ha.lk konutları s tandar t la r ı» na uygun olan ve 
sahiplerince mesken olarak kullanılan orta ni
tel ikteki binalar , bina. apar tman ise daireler, 
. in şala î'i ııın. sona erdiği malî yılı takibedeiı malî 
yı ldan itibaren, o yıl süre i le; 

Bu binaların, bina apar tman ise dairelerin,! 
s alı ipi er in e e mesken olarak kullanılması, şartı 
ile, saünal jnması veya sair suretle iktisabulun-
mast halinde de y u k a r d a hüküm uygulanıl-. 

c|t Genel ve katma, 'bütçeli da i re ler in ; il 
özel idareleri ve belediyelerin ; sermayesinin ya
rısından. fazlası Devlete aidolan banka, şirket 
ve kurumlar ın , i k t i sad i Devlet Kurumlar ı , özel 
kanun la r l a kuru lan banka ve kurumlar ile bun
ların sahiplerinin ayrı ayrı veya birleşerek kur
duklar ı ve sermayesinin yarısından fazlasına 
katıldıkları, şirket, kurum ve or tak l ık la r ın ; 
Devlet eli ile Devlete bağlı kurumlarca kuru
lacak konut ofisleri ve or takl ıklar ı ile işveren
ler t a ra f ından -çalıştırdıkları işçiler için «halk' 
konut lar ı s tandar t la r ı» na. uygun olarak asgari 
nitelikte yapacaklar ı veya yapt ı racaklar ı ve 
görevle ilgili zorunluklar ve belli sosyal amaç
lar için kârsız olarak memur ve işçilerine tah
sis edecekleri lojman binaları , bina apar tman 
ise daireleri , inşa kınının sona. erdiği malî yılı 
takibedeiı malî yı ldan i t ibaren 10 yıl süre ile; 

f«a» fıkracında yazılı, muafiyet, binanın 
meskenden «b» fıkrasında, vazdı muafivel İti-
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naıuıı sahibinin ikametinden, «e» f ıkrasında ya
zılı muafiyet binanın lojmandan başka maksat
larda kullanılmaları halinde, kullanılmaya baş
lanıldıkları tarihi, tıaki'bedcn malî yıldan itiba
ren düşer.) 

d)' Turizm Bndüs-trisini Teşvik Kanunu 
hükümleri gereğince turizm müessesesi belgesi 
almış olan teşebbüslerin adı geçen, kanunda ya
zılı maksat lara t alı sis ett ikleri binalar, i mş»a la
mını sona erdiği veya mevcut binaların, bu 
maksada tahsisi halinde, turizm müessesesi bel
gesinin alındığı malî yılı takibedeiı malî yıldan 
itibaren f> yıl süre ile, 

BA>SKA\ — M a d d e üzerinde söz istiyen var 
mı.' Yok. Maddeyi 'oylar ınıza sunuyorum. Ka
bul .edenler... Külliyeni er... Kaimi edilmiştir. 

Değişiklik olduğu için açık' oyunuza arz 
edilecektir. 

A l A DDK 2. — Aynı kanunun (i ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muafiyetlerden faydalanma 
«Aladde il -— Kanunun 4 ncü maddesinin 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyetlerden 
faydalanmak için mükelleflerin ilgili vergi dai
ri sine inşaatın bittiği tar ihten itibaren iki ay 
içerisinde bir beyanname vermeleri şart t ı r , (e) 
fıkrasında yazılı binalar için ilgililerin inşaatın 
bitimini aynı süre içinde yazı ile ilgili vergi dai
resine bildirmeleri kâfidir. 

Süresinde beyanname verilmez veya bildirim
de bulunulıııazsa muafiyet, beyannamenin veril
diği veya bildirimin yapıldığı malî yılı takibedeiı 
malî yıldan muteber olur. Bu takdirde beyanna
menin verildiği veya bildirimin yapıldığı malî 
yıl m sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet 
hakkı düşer. 

(3 neti maddenin 1, '2, 3, 0 ve 7 nci fıkrala
rında yazdı binalar ile köylerdeki inşaat için 
beyanname istenilmez )» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı.' Yok. A Caddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyeiıler... Kabul edilmiştir. 

MA DDK 3. — Aynı kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mükellefiyetin başlaması ve düşmesi 
«Aladde 7. —-- Bina Vergisi mükellefiyeti, Yer

gi l'sul Kanununun 61 ve 71 nci maddeleriyle 
tesbit edilen uavrisâfi iratlara bu kanunla kabul 
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edilen muaflık vo istisnalaruı uygulanmasından 
sonra gelen malî yıldan itibaren başlar ve aynı 
maddeler gereğince terkin edilen iratlara göre 
düşer.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunla değiştiri
len 1837 sayılı Kanunun 4 ncü, mülga 5228 sa
yılı Kanunun 7 nci, 6188 sayılı Kanunun 13 ncü 
ve 3.1.1961 tarihli 206 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddeleri gereğince muafiyetten istifade ettiril
miş olan binaların bu muafiyetleri saklıdır. 

BAŞKAN — Komisyonun bir değişiklik öner
gesi var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
29.5.1932 tarih ve 1996 sayılı İktisadi Buh

ran Vergisi Kanununun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Hükü
metçe geri alınmıştır. 

Bu tasarıda 206 sayılı Kanunun 3 ve geçici 
2 nci maddeleri ile tanınmış bulunan muaflıklar 
saklı tutulmakta idi. Tasarının geri alınması 
karşısında kazanılmış muaflıkların mahfuz tu
tulmaması neticesi hâsıl olmaktadır. 

Bu hususun sağlanabilmesi için görüşülmek
te olan Bina Vergisi kanun tasarısının geçici 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici madde 
«Bu kanunla değiştirilen 1837 sayılı Kanu

nun 4 ncü, mülga 5228 sayılı Kanunun 7 nci, 
6188 sayılı Kanunun 13 ncü, ve 206 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddeleri gereğince Bina, İktisadi 
Buhran ve Savunma vergileri muafiyetinden is
tifade ettirilmiş olan binaların bu muafiyetleri 
saklıdır.» 

Konya 
Ahtoet Onar 

BAŞKAN — Hükümet. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (Van) 

— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor bu değiştir
ge önergesine. Bu değişiklik önergesi ile beraber 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulacaktır. 
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Kaldırılan hükümler 

MADDE 4. — 3.1.1961 tarihli ve 206 sayılı 
Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddeleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı! Yok. Maddeyi oylarınıza -arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 

mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

5 nci madde de açık oyunuza sunulacaktır. 

Yetki 
MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isltiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

7. — 27.6:1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi 
Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştiril
mesine. dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/634; C. 
Senatosu 1/410) (S. Sayısı : 466) (1) 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 
10 . 6 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale buyurulan «27.6.1931 

tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 
9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı» 

KJoomisyoııumuzun 15.5.1964 tarihli toplan
tısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirak
leriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
temsilcilerin bunlara mütedair verdikleri tamam
layıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun müta
lâa edilerek bahis konusu kanun tasarısı Millet 

(1) 466 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadfr. 
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Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli u 
aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzeıfe 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Zonguldak 
A. Eyidoğan 

Kâtip 
izmir 

H. Onat 
Tabiî Üye 
O. Koksal 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
E. Kök 

Sözcü 
Konya 

A. Onar 

Tabiî Üye 
V. E m i 
Denizli 

C. Akyar 
Sinop 

Söz hakkım mahfuzdur 
S. Batur 

Gaziantep 
N. özgül 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde SÛZ 
istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyejı 
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak ite

ler kısmında bulunan 27.6.1931 tarihli ve 18o3 
sayılı Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu madde 
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkajıı 
Zonguldak 

Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Kanun tasarısının ivedilikle gö
rüşülmesi tal ebedi! inektedir. Bu hususu oya su
nuyorum. Kabul edenler... Btm'iyenler... Kablul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

27.6.1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi 
Kanununun 9 nen maddesinin değiştirilmesinle 

dair Kanun 

MADDE 1. — 27.6.1931 tarihli ve 1833 sayı
lı Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi aşa 
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Verginin nisbeti 
Madde 9. —• Arazi Vergisi aşağıda yazjılı 

nisbetler üzerinden alınır. 
A) Arazi için kıymetlerinin binde onu, 
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B) İratlı ve iratsız arsalar için kıymetleri
nin binde onbeşi. 

BAŞKAN söz istiyen Madde hakkında 
var mı? Buyurun Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu kanu
nun, yani 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu
nun 9 ncu maddesindeki tadilâtta vergi adaleti
ne, tatbiki ile mükellef olduğumuz mevcut ka
nunlar arasındaki nizama aykırı bir vaziyet var
dır. 

Bu da (B) fıkrasmdadır ve iratlı ve irat
sız arsalar için, bin de 15 nisbetinde vergi ko
nulmaktadır. Senelerden beri Millî Korunma 
Kanunu ve ondan sonra çıkan Kira Kanunu 
ile iratlı arsalar musakkaf olmadıkları için, 
bu kanun dışında tutulmuş şehirler içerisinde
ki, bu arsalar bugüne kadar yanlarındaki, 

büyük mağazalardan daha fazla gelir sağla
mışlardır. îratlı arsa ile iratsız arsalar arasın
da bariz bir fark vardır. Birisi bir memurun 
veya az gelirli bir vatandaşın kıt kanaat geçi
nip artırdığı parası ile ve üzerine bir bina 
yapmak için beklettiği arsadır. Diğeri ise, şe
hir içindedir ve bu arsadan mütemadiyen ge
lir sağlasın. Bunlar kira tahdidine da tabi tu-
tıılma'diih ve dilendiği gibi de serbest kira alın
dığı halde, bunlarla hiçbir gelir sağlamıyan ar
saların avın nisbette vergiye tabi tutulması 
Vergi adaletine ve hak v>3 nesafet kaideleine uy-
nnvaeağı aşikârdır. Bu bakımdan, bendeniz bir 
takrir takdim edeceğima. İratlı arsalar için, 
yüzl'O 15 değil, yüzde 25. İratsız arsalar için ise, 
yüzde İ5 değil, yüzde 10 olması ve bu suretle 
de, («Yüzde 'değil, binde» sesleri) binde 25 le 
10 arasındaki diğer arazide olan yüzde 10 nis-
betinin iratsız olan arsalar üzerinde de tatbiki 
iktiza edeceği kanaatindeyim. Takdirinize maz-
har olursa, belki bu yönden vergi adaletini 
teinin etmiş oluruz. Hürmetlerimle iarz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
MALÎYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 

— Sayın Başkan, muhterem senatörler, vergi 
kanunlarından Arazi Vergisi Kanununda getir
diğimiz bu tadil, bir vergi tedbiri olmak
tan ziyade, yine biraz evvel işaret ettiğim gibi, 
Plânımızın emrettiği bir iktisadi tedbirdir. E-
velâ şunu arz edeyim. Kültür arazisinde niye 
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vergiyi artırmıyoruz. Yani Arazi Vergisine do
kunmuyoruz. Bir iltibasa unabal vermemek için 
arz edeyim. Arazi Vergisinde her hangi bir 
artırma mevcut değil. Gelen tasarı sadece 
şehir ve kasabalardaki belediye hudutları içe
risindeki, arsalarda vergiyi kabul etmektedir. 
Biliyorsunuz, şehirlerimiz ve kasabalarımız 
memleketimizde, şehirleşmenin süratlenmesi 
sebebiyle çabucak büyümektedir, inkişaf et
mektedir. Nüfusu çok artmaktadır. Yine şe
hirlerimiz ve kasabalarımız zaman içinde 
ümran görmekte, elektrik, su ve yol, kanalizas
yon ile modern şehircilik imkânlarına kavuş
maktadır. Bu sebeple arsa kıymetleri de sü
ratle artmaktadır. Ve artmıştır, fiilen. Son 
20 - 30 seneyi göz önüne getirirseniz, Ankara 
istanbul ve 'başka şehirlerin hemen hepsinde 
arsa kıymetleri akla hayale sığmıyacak nis-
betlerde artmıştır. Vaktiyle Kızılay'da metresi 
bir liraya satılan bir yer uzak değil, 1930 se
nesinde. Bugün 5 bin liraya ve hattâ 10 bin 
liraya satılmaktadır. Şüphesiz, bu farklar, bu 
arsayı alanlar ve muhafaza edenler için bir ser
vet ve kazanç kaynağı olmaktadır. Bu sebepte 
plânımız bunların vergilendirilmesini emreden 
prensipler vaz'etmiştir. Arsaları birkaç sebeple 
vergilendiriyoruz. Evvelemirde, sahibinin 'bü
yük bir gayret sarf etmeden, sadece parasını 
plase »etmek ve beklemek suretiyle elde ettiği bü
yük kazançlar vardır. Bu kazançları vergilen
dirmek âdil olur; âdil olduğu için yapıyoruz. 
Sosyal adalet, bakımından da, bu sadece ka
bili müdafaa değil, aynı zamanda lüzumlu 'bir 
şeydir. 

İkincisi, vergi adaleti bakımından da buna 
ihtiyaç mevcuttur. Çünkü bir vatandaş, para
sını sanayie yatıran bir vatandaş, ertesi yıl
dan itibaren elde ettiği kazanç, üzerinden vergi 
verir. Bina inşa eden bir vatandaş, muayyen 
bir .müddet- .geçtikten sonra, vengi vermektedir. 
Tarımda kullanan, ticarette kullanan da vergi 
vermektedir. Halbuki, arsaya plase edip inti
zar eden bir vatandaş 10 sene zarfında elde et
tiği ve diğer vatandaşlardan belki, nisbet ka
bul. etmiyecek kadar kazancı üzerinden bir ver
giyi vermektedirler. Bu suretle vergi adaleti 
bakımlından da bunu vergilendirmek: gerek
mektedir. 

Bir üçüncü nokta da- iktisadi sebeptir ve 
asıl üzerinde 'durduğumuz 'bu kanunun getiril-
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meşine âmil olan başlıca sebep de budur. O da 
arsalara giden orada yatan sermayenin ekono
mimiz bakımındaıiı lüzumlu gördüğümüz, kal
kınmamız bakımından lüzumlu gördüğümüz sa
nayi, ticaret, turizm ve tarım gibi. sakalara ak-
mıasınii temindir. lOğer arsaları, biz vergilendir
in ezvsek, arsaya ait vergileri, ağırlattı rnıadığımu 
takdirde 'arsalar eazibolacaktır ve o sermaye
ler orada, .yatmakta devam edecektir. Halbu
ki orayı vergilendirirsek biz, oradaki kâr, ka
zanç, vergi çıktıktan, sonra azalacağından o 
takdirde ilmen bu sermayenin daha müsmir sa
balara, yani plânımızın, 'öngördüğü sahalara. 
ziraat, ticaret, sanayi ve turizm sahasına kay
ması imkân dâhiline girecektir. Bu tasarının 
huzurunuza gelmesinin asıl sebebi budur ve 
arz ettiğim gibi Beş Yıl hık Plânınnzun prensiple
rinden birisine uymak birisini ıgerçekl eştirmek 
üzere getirmiş bulunuyoruz. Başka malûmat 
istiyen 'arkadaşlar varsa cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Sual. mi soracaksınız Sayın 
Bozealı ? Buyurunuz. 

ÖMÜR LÛ'TıM BÖZÜALf (İzmir) — İratıı 
ve iratsız arsa üzerinde durmadılar, müsaviler 
üzerinde durdular Sayın Bakan.. 

MALİYE BA;KAN1 EERll) MELEN (Van) 
- - Burada vergi eskiden de, eski tefrikte 'za
manla ortadan kalkmıştı. İratlı arsa. ile iratsız 
arsa, -arasında büyük bir fark yoktur. Çünkü 
irattı ars-atar üzerinden, 'biz Gelir Vergisi alıyo
ruz. Bin a e nal eyiı, i ratlar vergilendi ril m ekt e-
dir. Binaenaleyh burada iratlı ve iratsız tefriki 
yapmaya, iratlıyı dallı a fazla vergilendirmeye 
ihtiyaç olmıyacaktır. Bu takdirde bir muzaaf 
vergi alırsınız. Gelir Vergisi almamız sebe
biyle vaktiyle Gelir Vergisinin mevcudolmadığı 
bir devrede iratlı ve iratsız tefriki yapılmıştı. 
Halbuki şimdi Gelir Vergisi vardın*, o sebeple 
artık bu tefrikin de ortadan kalkması lâzımdır. 
Ve bunu bu vesileyle kaldırdık. 

REFET R'ENDEOİ ('Samsun) — Söz isti
yorum, müsaade ederseniz izah edeceğim. 

BAŞKAN" —• Buyurun efendim. 
REFET RENıDEsCİ (iSarnsun) — 'Muhte

rem arkadaşlar, bu kanun teklifinde bir husu
sun noksan olduğuna kaaniim. Belediyelerin 
'bir imar pılâııı ve imar programları var. imar 
plânına ,güre, vatandaş ıinüracıaat i^ttiğinde ken
disine inşaıat. yapma izni verilme'Z. Biır de imar 
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plânına göre belediyeler 4 senelik programlar 
:ha zırlarlar. Bu programların 'müddeti içerisin
de - ki bu müddet dört senedir - vatandaşa ruh
sat verilmez. Yani arsa, boş olarak beki emaye 
malhkûmdur. Ancak 4 senenin sonunda kendile
rine ruhsat verilir. Şimdi bu kanunla buna 
vergi koyduğumuz ve vergi aldığımız takdirde 
bir taraftan da öbür kanunla, îmar Kanun a 
ile, buraya inşaat yapılmasına ve arsanın ge
lir 'getirmesine veya arsanın tasarrufuna mâni 
olmuş oluyoruz. Şimdi 'birbirine zıt bir dunum 
'oluyor. Bendeniz bir takrirle buna bir fıkra 
eki en m e sin i teklif ettim.. Belediyelerin imar ; 
prog rami arına göre, belediye hudutlarında ve- I 
ya belediye (hudutları dışında ve müstakbel in- j 
kişaf sahası olarak kaydedilmiş yerlerde bulu
nan arsalar ile imar programına alınmış arsa
ların bu vergiden -muaf tutulması ieabeder. 
Aksi halde îmar Kanununa aykırı bir durum 
kendiliğinden m ey d ama gelir, vatandaşı müşkül 
duruma düşürmüş oluruz. Hürmetlerimle efen
dim. 

BAŞKAN" — Sayın Kalpaklıoğlu, buyuru
nuz. 

HÜSBYİN KALPAKUOÜLr [Kayseri) — 
PJfendim.1. bu i) ucu maddenin tenkidini yapan 
her iki arkadaşa da hak vermemek mümkün 
değil. Hakikaten ikisi de. kanun haline gel
dikten sonra, bunun tatbikattaki zorluğunu te
barüz o M irdiler. 

Şimdi Yeki!. Beyin izalhatmı dinledikten 
sonra insan tatmin olmak isterdi. Fakat bunu 
bendeniz imkân dâhilinde göremedim. Vekil 
Bey diyor ki; «Jrath arsalar ile iratsız arsa
lar anasında bir tefrik yapmaya, imkân yok
tur.» Bir de ayrıca, «iratlı arsalardan biz ver
gi alıyoruz» diyor. O halde ne oluyor.' İratlı 
ar.sala.rda.il, gelirinden vergi, akın Maliyi1, bir 
defa da arsanın, kendisinden vergi alıyor. Vani 
çift. vergi. Şimdi matrah bir olunca mükerrer 
vergi -alınabilir mi? Maliye de !bu bahis mev
zuu mudur? Ve böylece şu tasarı ile Maliye 
Vekâleti bir tenakuza düşmüyor mu.' Bizim 
bildiğimize göre mükerrer vergi bahis konusu 
değildir. 

Şimdi, yüksek takdirinize terk ediyoruım 
meseleyi; iratlı bir arsa ile iratsız bir arsa aynı 
statükoya tabi tutulabilir .mi? Birinden irat ge
liyor, vergiye tabi tutuluyor, nisbet te-Dikkat 
buyurun - aynıdır. Birisi ise hiç iratsız. O da 
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aynı şekilde, binde onbeş vergiye tabi tutulu
yor. Şu acık hakikat karşısında bu maddenin 
buradan aynen çıkarılmasına gönüller razı ola
bilir ini? Ama Sayın Maliyemiz vergi peşinde. 
Olabilir. Plânı tatbik edeceğim diye, vergi ala
cağım eliyor. Biraz, Hazine boş, falan. Olabilir. 
Biz buna pek şey etmiyoruz, Hazineyi doldu
ralım, güzel ama buna rağmen bir adalet his
sinden de uzaklaşmamız ma gerekir? Soruyorum 
kıymetli arkadaşlarını sizlere. Babadan, dede
den 'her nasılsa miras kalan bir arsa şurada .met
ruk duruyor. O kadar ki, bir ev kalmış ve oda 
zamanla yıkılmış, mesken olacak bir hali de 
yoktur, yıkılmış. Değeri de yok. Değeri olsa 
idi zaten az çok imar edilir ve içine de bir adanı 
girerdi, değeri yok ki, içine kimse de girmemiş
tir. Bu ev de zaman içinde arsa olmuş. Bir ikaç 
tarla şehir ve kasaba kenarında arsadır denmiş, 
kaydı arsadır diye vergiye tapuya, geçmiş. Bi
zim Maliyemiz hemen karakuş gibi üstüne. 
Evet bu arsadır, tamam. Ve bu arsa da binde 
15 vergiye tabi tutulacak. E... adamın zaten 
üzerinde yük var. Her zaman bizim Maliye Ve
kilimiz işi toz pembe gösterir, vergi almak için. 
Vani mütemadiyen o fikir içindedir. Ben haki' 
katen düşünüyorum da neden hâdiseleri sadece 
bir veçhesiyle ımütalâa ediyoruz biz burada ar
kadaşlarım? Hakikaten Vekil Beyin söylediği 
gibi bütün arsalar gün be gün altın kıymeti mi 
iktisabetmektedirier, memlekette. Getiriyor, mi
sali nereden veriyor kıymetli arkadaşlarını. Kı
zı l ayın göbeğinden. Ama, bugün öyle arsalar 
vardır ki mal sahibinin üzerine de yüktür. Biz 
bugün bilmiyormuyuz, pek çok tarlalar vardır 
ki, hakikaten vergisini ödiyecek bir gelire sa
hip değildir. Bine iki, üç. İki defa sürdüğü 
halde mahsul vernıiyen tarlalar vardır. Arsa da 
bu ımisüllûdur. Aarsaların hepsi Ki adayda ol
maz ki, her zaman çukıırevanın ortasında bir 
arsa vermezler ki. Neden bir iyi ve kötü ta
raf lariyle almıyoruz da ini meseleyi tek zaviye
den bakıp da, hemen vergilendirmeye tabi tutu
yoruz? Hiçolmazsa su madde gelirken Vekil 
Beyin işaret buyurdukları gibi bir hal varsa, bu 
halin de adalet hislerimize uygun gelmediği için 
vergiye tabi tutulması bahis mevzuu ise gelsin. 
Şurada tarif ettiği veçhile, kanun maddesinde, 
böyle olanlardan şöyle alınır, böyle olanlardan 
şöyle alınır, nisbeti de şudur, desin. Ama, mü
cerret getiriyor; üç senede, beş senede, belki, 
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kendi dediği gibi, birkaç misline yükselen arsa
larla, belki zaman içinde kıymeti geriye gidecek 
arsaları, aynı şekilde mütalâa edip binde onbeş 
vergiya tabi tutuyor. Vekilimiz Van'lıdır. Van'
da da herhalde, belki arazisi vardır, arsası var
dır. Van'da da Kızılaydaki nisbet dâhilinde bir 
artma oluyor mu acaba, tetkik buyurdular mı? 
Biz neden memleket realitelerini bütünü itiba
riyle mütalâa etmiyoruz? Hakikaten 'arkadaş
larım, acı. Bir arsa binde 15 vergiye tabi. Ne 
demek ? Elimizde bir mal var, zaman içinde dur
du. Bir sene durdu, iki sene durur. Yapağı 
laldım, satamadım. Zaman içinde fiyatı yüksel
di. Bu farktan dolayı Maliye Vekâleti vergi 
alabilir ani? Onunla bunun ne farkı var? Hiç-
olmazsa, bir prensip vaz'edilir denilir ki, nüfûsu 
şu kadardan yukarı şehirlerde denilir. Denilir ki, 
birinci cadde kenarında olanlar denilir. Denilir 
ki, çarşıya, pazara şu kadar yakın olanlar, şu 
kadar mesafede olanlar denilir. Bunların hiç
biri söylenmiyor. 

Küçücük bir kasabada, da aynı şekilde 
vaz'ediliyor. Mesele şurada; demek ki, bizim 
maliyemiz, kısa zaman içinde fiyatı birkaç misli 
yükselen arsalardan vergi almanın lüzumuna 
işaret ediyorlar, böyte düşünüyorlar. Böyle 
düşünüyorlarsa prensibini vaz'etsin. Desin ki, 
kısa zaman içinde 3 senede, 5 senede, 10 senede 
esas fiyatı şu kadar artan arsalardan şu kadar 
alınır. Eğer maliye onun da altına inmek iş
itiyorsa, şu kadar zaman içinde şu nisbettte 'ar
tanlar, desin. Belki bu biraz maliyeye zor ge
lecek ama, âdil bir hüküm vaz'edecek. Neden 
zor gelecek? Onu da arz edeyim. Bu müddet 
içinde buradalarda komisyon kurulacak arsa
lar kıymetlendirilecek, bu sene üç sene sonra, 
bu kıymetlendirme maliyeye zor gelecek, bunu 
yaparsa, fiyatı nisbetinde de bir vergi ala
cağı için kendilerinin de esasen şikâyet mevzuu 
yaptıkları bir mesele tekrar ortaya çıkacak, 
vergi komisyonları, tahrir komisyonları çok 
zamandan beri teşekkül »edip değerlendirme 
yapamadığı için milyonlarca, milyarlarca vergi 
de kaçmaktadır diyecektir, maliyeye. Ama bunu 
der, der, der bu komisyonları teşekkül ettir
mez ve öyleee kendisi vergi kaçırılıyor, sloganı 
altında buraya bu meseleyi getirir. Yine ken
disi söyler, yine maliyenin olan bu vazifeyi ma
liye yapmaz. Ama vergi kaçakçılığı var, vergi ; 
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kaçırılıyor, kıymetler takdir 'edilmiyor. Dünkü 
kıymet bugün birkaç misli artmıştır, der, bunu 
mücerret niye söylüyorsunuz? Vatandaş Maliye 
Vekâletinin yapacağı vazifeyi mi yapacak? Ge
lecek kıymeti o mu takdir edecektir? Vergi ko
misyonunu o teşekkül ettirecek değil. Bunun 
kıymetini o koyduracak değil. Nitekim Toprak 
Kanununun müzakeresinde de olduğu gibi, 
sanki vatandaş arazisini kendisi ' tapulatmaya 
mecburmuş gibi ıbir fikir taşıyoruz. Değil; 
tapuyu Devlet 'verir. Burada da öyle. Vergi 
mevzuunu halletmek maliyenin vazifesidir. 
Ama, niçin itham ediyoruz biz vergi mükelle
fini bir türlü aklım ermiyor, öyle yerler var
dır ki, kıymetli arkadaşlarım, sizin elinizdedir. 
Arsadır. Üçbin, beşfcin, ellibin yüzbin. Satmak 
istersiniz, satamazsınız. Üzerine inşaat yap
mak istersiniz, yaptıramazsınız. Neden? Kıy
metli arkadaşımın söylediği, gibi imar çıkar 
karşınıza. Ne imiş bu imar? îmar şu : yeşillik 
saha. Bitti, yeşillik saha. Değişmez mi bu, de
ğişir, bakarsınız 3 sene 5 sene yeşil saha 
içinde görünen yer, plân ve programda bir müd
det sonra, her nedense yeşil saha dışına çı
kar, imar sahasının içine girer. Vatandaş bunu 
satsın mı, satmasın mı? Yaptıramaz. Şu insan
dan, tutunuz da siz, elinizi vicdanınıza koyu
nuz, 'arkadaşlar, arsasında vergi alınız. Nasıl 
alacaksınız? Adam bina yaptırmak için uğraşır 
ruhsat alamaz. Yaptırsın, üstüne bir bina koy
sun, biraz da masraf yapsın ki, bir gelire tabi 
tutsun, hüsnüniyetlidir vatandaş. Buna imkân 
veremezsiniz. Adam kendi kesesinden çıkara
cağı para ile buraya bir bina yapmak ister mâni 
olursunuz, peki ıbir irada bağlamak ister. Buna 
mâni olursunuz. Bunu bilen karşındaki ikinci, 
üçüncü vatandaş alır mı, bunu? Niçin alsın? 
Yeşil saha diyorsunuz. O halde şu şartlar al
tında bunun her nasılsa sahibi olan bir insan
dan tutunuz, elinizde madem ki, bu arsa mev
cuttur, bunun binde onbeşini vergi olarak ala
cağım diyorsunuz. Hak mıdır bu, adalet mi
dir? Biz varidat temin edelim, vergi hâsılatını 
artıralım, ama, bu kadar bariz haksızlıklara git
meden yapalım. ' 

Maliye Bakanımız; fiyatları indirmektir 
prensibimiz, vergi olmaktan ziyade, albildiğine 
fiyatlar yükseliyor, bu, arsa spekülâsyonuna 
mâni olmak içindir, diyor. Şimdi bu da, biraz 
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garip geliyor, kıymetli arkadaşlarım. Bu mem
lekette bir iktisadi istikrar, fiyatlarda bir dü
zelme ve durma, sabitleşme olmadığı müddet 
içinde, acaba bizim bu fiyatlarımızı yükselten 
yıldan yıia alabora eden mesele yalnız arsa mı
dır? Binbir çeşit, maddeler arasında arsanın 
fiyatını sabit tutacakmışız, böyle bir yolla, 
Bu memlekette diğer fiyatlar, alabildiğine ve 
bir mevsim içinde yükselirken, foir ihracat, 
ithalât meselesi alabildiğine değişirken dün 
bir kilo saç 180 kuruşa, bugün 420 kuruşa satı
lırken Hükümetin bariz bir hatası sebebiyle, 
iki misline, üç misline yükselirken bir sacın fi
yatı dahi ayarlamasını ıbilmiyen Hükümet, şu 
arsayı bu şekilde bir yengiye tabi tutmakla fi
yatın yükselmesini imi önliyecek acaba? Ben de 
isterim. Fiyatın alabildiğine yükselmesinden 
ben 'de Maliye Vekili kadar veya Hükümet 
kadar şikâyetçiyim. Ama bunun yolu bu değil
dir, bu olamaz. Hâlâ yanlış yoldalar, Maalesef, 
kendileri ile aynı şekilde düşünmemize imkân 
olmuyor. Ama temkid ettiğimiz için kendileri
ne de munis gelmiyor bu fikirlerimiz. Fakat 
realite budur. Sayın Maliye Bakanı geldi, köy
lümüzün büyük istihlâk maddesi olan gaaa na
sıl zam yaparım, dedi. Bir sene sonra geldi, 
aldanmışım, yapıyorum, dedi. Kalktım yine ben, 
yapmayınız, etmeyiniz, dedim. Yapmıyoruz za
ten, dedi. Yapmıyaeağız, dedi. Böyle bir şey 
düşünmüyoruz, dedi. Baktım bir sene sonra, bu 
kürsüde, geldi, aldandığını itiraf ederek, evet 
dedi, aldandık, izah .etti huzurunuzda ve dedi 
k i ; bugün zam yapmak mecburiyetinde kaldım. 
Gaz mazotıa barışıyor, ma:zot gaza karışıyor. Bu
rada da yarın birçok şeyler birbirine karışır. 
Onun için bugünden düşünelim de, yarının ka
rışmasına mâni olalım. 

Arsa vergiye tabi tutulursa, paralar arsaya 
•akmaz. Hakikaten arkadaşlarım, bugün, ser
maye mesken yapımına doğru kayıyor, kaydı. 
Birkaç senedir bu 'böyle. Ama .garibi şurada ki, 
Maliye Bakanı bunu böyle vazetmesin, ondan 
çok daha etraflı düşünmesini isterdim, burada. 
Derinine şu yaranın derinine insin, bu kürsü
de onu duymak isterdim. 

Ne diyor? Ben arsaları vergiye tabi tutmak 
suretiyle arsa fiyatlarını yükseltmiyeceğim, 
ayrıca oraya akan sermayenin, rantabl olan 
sahalara gitmesini, akmasını istiyorum. Şim-
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di tuhaf geliyor, 'adama. Acaba siz buradaki 
menfezi kapatırken, bir başka yerden çatlak 
vereceğini düşünmüyor musunuz? Yani bu ka
dar basit mi? Nasıl bir Maliye Vekili, bunu bu 
kadar basit .görüyor ianlıyamıyorum, havsalam 
almıyor. Siz 'burayı tıkayınız, arsa fiyatları 
düşecekmiş, yayım azalacaknıış, sermaye bu
radan başka sahaya akacakmış, akmaz <arka-
daşlarım, imkânı yok akmaz. Bunun için Ma
liye Bakanı olmaya lüzum yoktur. Neden yok? 
Sen başka yerlere yatırım teşvik etme, o ya
tırımların o sahaya ne şekilde gireceğini bu pa
ranın buradan oraya mıasil kayacağını düşünme, 
iş bu kadar basit mi? Arsaya boyacağın % 15 
rakam ile, vergisi ile, buradaki yatırılan mil
yonlar hemen sahasını değiştirsin, bu kadar 
nasıl basite 'alınır, havsalam almıyor. Evet, 
belki bir tedbir, lama, bu tedbir bunun yüzde 
onu değil, yüzde yirmisi değil. Sermaye ür
kektir, korkaktır, vasatı müsait bulmazsa, ga
rantili 'bulmazsa, öyle ellibin, yüzbin, bir mil
yon, beş milyon bu sahadan öbür .sahaya öyle 
kolay kolay ıgeçmez. Adam onu ben alınteri ile 
kazandım, diyor. iSağlam yer bulursam sarf 
ederim yoksa durur, diyor. İşte bugünün ikti
sadiyatı budur. Biz ta •bunaya geldik. Bunun 
ıstırabı hepimizin içinde. Görüyoruz, vatandaş 
bir türlü, sermayesini yatırıma götürmüyor. 
Bunun Devlet kadar, Hükümet kadar, Hükü
metin başında .olan onun üyesi olan insanlar 
badar bizi ıstıraba sevk etmiyor mu? Elbette 
ediyor. Niçin eldeki sermaye hakikaten mem
leketin yararına hizmet edecek yatırımlara 'git
mesin? Bunu hen,de isterim, elbet. Görüyoruz 
.ki, bu yatırımlar yapılmadıkça, iktisadiyatımız 
mütemadiyen ıgeriye gidiyor. Ama, 'bunun yolu 
bu değildir. % 1:5 vergiye tabi tutmak sure
tiyle iarsaları, yok, bunun üstüne bina yapılırdı, 
bina yapılmaydı, o sahadan bina yapılmaz. Bu 
para başka yere giderdi, gibi... Yani insan, 
çok özür dilerim, Nasrettin Hocanın, yün hikâ
yesine benziyor, bu kadar büçük bir şeyden, tâ 
bu badar neticeler istihracetmek mümkün de
ğildir. Onun çok daha rantabl, bunun çok 
daha bugüne badar bulunmuş yolları var. Bu 
sermaye nasıl olursa yatırımlara gider? Onu 
Hükümetimizin çok daha başka yollardan dü
şünmesi ve 'buraya o şekilde ıgetirmesi gere
kirdi. 
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bikirlerimi arz etmiş bulunuyorum. Reni 

dini ediğiniz için hürmetle huzurunuzdan ayrılı
yorum. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen? Buyurunuz. 

ALÂEDDÎN (JETlN {(/orum) —Muhterem 
arkadaşlar; bu kanun tâdili ile cidden memleket -
te hayati olan, bir mevzu ele alınmıştır. Mevzun 
küçümsemeye imkân yoktur. Yalnız gönül is
terdi ki; Hükümet vakit bulup, bu işi daha et
raflı düşünerek, bu tâdili daha geniş çapta, 
sosyal düzende de fayda verici bir şekilde bize 
getirseydi, cidden müteşekkir kalırdık. Bir kere 
Türkiye'de bir arsa spekülâsyonu olduğunu, bu 
yüzden şehirlerimizin ıstırap içinde bulunduğunu 
başta Ankara'mızın baş şehirlinizin, bu sahada ne 
kadar perişan bir durumda olduğunu kabul et
memeye imkân yoktur. Dünyanın en dağınık 
şehirlerinden biri olarak teşekkül ediyor, Ankara. 
Halbuki, Ankara'mız, pek yeni bir şehir olarak 
plânlı bir şehir olarak, dünyanın en deri i toplu, 
en iktisadi şekilde, bir belediyecilik imkânına sa
hip bir şehir olarak teşekkül edebilirdi. 

Bugün görüyoruz ki, gayet kıymetli binalar, 
icabında, pek çok paralar dökülerek şehirden çok 
uzakta dağ başlarına derelerin, tepelerin üstüne 
yapılmaktadır. İnsan binaya acıyor ve buralara 
belediye hizmetinin gitmesinin güçlüklerini dü
şünüyor, belediyelerimizin, bugün malî müzaya
kada oluşu sebeplerini de böylece bir yönden de 
kavramış oluyor. Eğer, Ankara Belediyesi, mas
raflı bir belediye ise, eğer Ankara Belediyesi 
borçlu ise, İstanbul Belediyesi de aynı durumda 
ise, bu yalnız vergilerin azlığından, bedediyele-
rin kifayetsizliğinden değil, belediyecilik zihni
yetinin, bilhassa arsa bakımından, el değmemiş 
oluşu, maalesef Hükümetlerin nedense bu arsa 
mevzuu üzerinde duralayışı yüzünden, belediye
cilik bizde pahalı bir hale gelmiştir. Dünyanın 
her yerinde arsa spekülâsyonları olmuştur. Bi
zim gibi çok hızlı inkişaf etmiş olan Amerika'da 
da böyle korkunç spekülasyonlar olmuş, onlar da 
birçok kanunlar çıkararak daha doğrusu, mu
ayyen bir zaman içinde, bina yapılmıyan arsala
ra veya bugün için faydalı bir hale getirilmiyen 
arsalara veyahut her hangi bir işletme haline ge
tirilmiyen arsalara, külliyetli miktarda, vergiler 
koyarak, arsa fiyatlarını düşürmeye değil, aynı 
zamanda da, sadece düşmesine değil, aynı za
manda da, bir an evvel bunların elden çıkmasına 
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ve boş kalmamasına da yardım etmişlerdir, ilim
di, kanun belediyelerimize bir gelir getiriyor. 
Bunun güzel bir faydası olacak. Artık keyfi ola
rak 5 - 10 sene 20 - 30 sene kalsın, bana değilse 
evlâdıma, lâzım olur diye, fiyatının 5 - 10 misli 
artmasını hiçbir şahıs kolay kolay da beklemiye-
cek. Bu da, faydalı bir şey. fakat, burada bir 
tezada'düşüyoruz; buna, göre de tedbir almamız 
lâzım. Vergisi arlan bu arsaların fiyatı düşecek
tir. Arsalar elden süratle çıkacaktır. Şu halde. 
el değiştirmekle bir şey olmaz, bunun sonunda 
bir arsa krizi olur. Ne yapacağız? bunları bir 
an evvel faydalı hale getirmek için, bina yapıl
ması ve tesis kurulması lâzımdır, işte gönül is
tiyor ki, Hükümet bunun için yeni tedbirler al
sın; bu kanunun faydalı olması için, tatbikattaki 
hataları süratle: etüt edip gidermesi zorundayız. 
O zaman cidden sosyal bünyemize çok faydalı bir 
kanun olur. Tek mahzuru bugün şikâyetçi oldu
ğumuz husus, sermayeyi donmuş hale getiren, 
bina inşaatına belki hız verecektir. Çünkü, bina 
inşaatını önleyici en mühim sebeplerden birisi 
de arsaların çok pahalı olmasıdır. Arsa fiyat
larının düşmesi halinde, bina yapımı çoğalırsa 
ve zaten lüzumundan fazla bu sahaya yapılan ya
tırımlar, belki diğer sahalardaki diğer yatırım
lara da engel olabilir. Bu da Hükümetin ve 
Plânlama Dairesinin etüdetmesi lâzımgelen bir 
mevzii olur, bu kanun kabul edildikten sonra. 

Şimdi bu vergiyi koyduktan sonra, Hükümet 
bari parselleme işini ruhsat işini kolaylaştırmalı-
dır. Yani bir arsa fayda getirmiyor, bir arsa ye
şil sahadır. Vahut imar bir türlü buraya ruh
sat -vermiyor. Bin bir ihtilâf vardır. Buradan 
vergi almak zulüm olur. Ancak biz, şunu vatan
daşa temin etmeliyiz. Sen bina mı yapmak isti
yorsun Devlet olarak senin arsana bina yap
mak için bütün imkânları hazırlıyorum. Ruh
sat hazır, parsellenme işi hazır, tapu işi hazır 
falan... Bunlar basit gibi görülüyor. Fakat va
tandaşa ıstırap verir. Satacaksa güzelce satabil
meli, satma lan da, bilmeli ki, bu arsayı satı nal
dım, ihtilafsız bir arsadır. Buraya bina yapa
bilirim veya tesis kurabilirim. O zaman gayet 
tabiî vergi de verecek. Şimdi Ankara'da bende
niz gibi talebelik yapmış olanlarınız bilir. Ben
deniz Sıhhiye'nin kenarında, yüz paraya araa 
satıldığını bilirim. Bugün burada metrekaresi 
500 liraya alamazsınız. Korkunç bir ş-ey; dünya 
tarihinde az görülen yükselmelerden biridir. 
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Bundan dolayı Türkiye'de büyük sermaye te
şekkülleri olmuştur. Bugünkü birçok zenginle
rimizin menşelini ar as ak, efendim, hasbelkader 
fakir bir ailenin çocuğu iken, Ankara'nın 
merkezi Hükümet olması dolayısiyle 50 - 100 
dönüm bir araziye bir tarlaya sahiboluşudur. 
Bu yüz dönüm arsa 10 milyon, 50 milyon, 
100 milyon, getirmiştir. Ayrıca, dedikoduları 
cemiyeti daima mustarip eden arsa spekülâs
yonları birçok siyaset '.adamlarının hâtıraları
na, leke sürülmesine sebebolan arsa spekülâs
yonları da hepimizin malûmudur. Şu halde bu 
kanunla bunu yalnız vergi bakımından değil, 
arsa yönü bakımından, sosyal bünyenin dü
zenlenmesi, mesken, probleminin halledilmesi 
için arsa spekülâsyonuna mâni olmak için 
bu mevzuu zaten ele almak meveburiyetindeyiz. 

Bir de arsaya bina yapılamıyor, öyle arsa
lar var ki, bir işe yaramıyor. Belediye bir sürü 
müşkülât çıkarıyor. Adamın başına bir sürü 
belâ. Adanı bu arsayı belediyeye hibe mi et
sin? Bunu da, gönül istiyor ki, Sayın Bakan 
bizi aydınlatsın, cevap versin. Çünkü öyle yer
ler var ki, arsadır, adamın, başına belâdır. Sa
tamaz, ruhsat alamaz, bina yapamaz, dükkân 
yapamazı bu müşkülâtlı durum karşısında ne 
yapacaktır. Böyle yerleri ne yapacağız, bunları 
nasıl kıymetlendireceğiz1? Ya böyle yerlerden 
vergi almıyalım veyahut bir çare düşünelim. 

Bir de şimdi çok moda oldu, bunu bil
hassa gelişen Anadolu'nun kasabalarında gö
rüyoruz, şehir kasabalarında adam 50 - 100 dö
nüm kadar bir araziyi parselleştiriyor ve bekli
yor. Bu tarla olarak, metrekaresi bir lira eder
ken, bu arsalar inşaata hasredilince metrekaresi 
50 - 100 liraya çıkıyor ve birçok vatandaşlar, 
bilhassa İstanbul kenarındaki halî yerlerdeki, 
arazileri isimsiz yerlerde arsaları parsellettire-
re'k birçok vatandaşlarımızı dolandırdığını da 
görüyoruz. Devlet, gayet tabiî ki, böyle - bir
çok vatandaşın dolandırılmasına da mâni ola
caktır. Bunları arzdan maksadım şudur : Hem 
ziraat yapmıyor, birkaç yüz dönüm arazisi boş 
duruyor, ve hem d-e elindeki araziyi uzun se
neler satmıyor. Şu halde. ıböyle arazilerden, bu 
şekilde parsellenmiş yerlerden, bilhassa, yük
sekçe bir vergi alınmasında, bendeniz muay
yen bir 'seneye kadar satışa arz edilmediği tak
dirde veya inşaat yapılmadığı takdirde, ayrıca 
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böyle vâde vererek spekülâsyonu önlemek için, 
hayırlı bir şeydir. Güzel, arsa lâzım. Şehrin 
kenarında ama, buna bir vâde verelim. İstik
bâlde böyle bir şey getirelim veya şimdi müm
künse yapalım. Bu şekilde parsalliyen zevat 
muayyen bir sen;: içinde bunu kabili istifade 
hale getirmediği takdirde, % 15 değil, daha 
yüksek bi vergiye tabi tutulmalıdır. 

Netice olarak, yüksek huzurunuzda şunu 
belirtmek isterim ki ; bu Yüksek Parlâmento
nun, casaretlo el konması iea'bedeıı problem
lerdim birisi de arsa mevzuudur. Hükümeti 
burada, bilhassa bendenizin, tasarıdaki mesaisi
ni nakıs görüşüm şudur ki, geniş bir görüşle 
hâdise ele alınmamıştır. Nihayet bir dereceye 
kadar arsa spekülâsyonunun, önleneceği mi dü
şünülüyor, biraz ela belediyelere gelir sağlamayı 
hedef edinuıiştir.Fakat arsa dâvasının, bunun 
dışında sosyal bünyeye tesir edeceği, bilhassa 
şehirlerimizin güzel olup olmaması, 'belediye iş
letmelerinin pahalı olup olmaması halkımızın 
mesken dâvasının halledilip, edilmemesi yönün
den muazzam ehemmiyeti vardır. Dolayısiyle. 
Hükümetten de sbu tadil teklifinin mutlaka 
Türkiye'deki arsa dâvasını her türlü şahıs 
ve zümrenin tesirlerinden uzak olarak ele al
masını bize sosyal bünyemizi düzenleyici ve 
terbiyevî bir hassası olan bir vergi kanunu 
olarak getirmesini bir yandan belediyeleri
mize vergi temin »ederken, bir yandan da, cid
den artık,. ıstırap verici bir yara haline gel
miş olan arsa mevzuunu kökünden halletme
sini temenni ediyoruz. Bu memlekette artık, 
bir toprak 20 sene 30 sene, 50 sene bekletile
rek efendim, millet evsiz, perişan, meskensiz 
iken bundan maliyetinin 10 misli, 20 misli, 50 
misli, 100 misli para kazanması da pek kimse
nin hakkı olmaması icabeder. Oysaki köylü
nün şu kadar arazisi fazladır, azdır, çoktur 
diye, toprak reformu mevzuunun ortaya gel
diği bir devrede, şehirlerdeki arsa mev
zuunu görnıemezlikten gelmek tuhaf olur. 
O zaman daima, ne bileyim, af buyurunuz, sırtı 
kalın olanların birçok zahmetten kurtulduğu 
gibi, eski bir kanaati, tekrar teyidetmiş oluruz. 

Netice olarak, kanun nakıs olmakla beraber 
faydalı olmasını temenni ediyorum ve ne bü
yük temennim de süratle bu işi, yalnız bir ver
gici gözü ile değil, doğrudan doğruya Türki-
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yeldeki arsa mevzuunu, millî bünyeye faydalı 
olacak şekilde, bir tasarı getirmesini de Hü
kümetten temenni ediyorum; hürmetlerimle 
efendim. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI FERİ D MELEN (Van) 
— Muhterem arkadaşlarımın üzerinde durduğu 
bir nokta, hakikaten önemlidir. Bilhassa îmar 
Kanunu ile inşaat yapılması men edilen, yeşil sa
ha ve saire gibi yerlerden vergi almak, caiz de
ğildir, ama bunu karşılıyan bir hüküm vardır, 
bu kanunda. Bu sebeple endişeye sebep yoktur. 
Bu hükmü aynen okuyorum. Mevcut Arazi Ver
gisi Kanununun 2 nci maddesinin (c) fıkrası 
«Kanunun salâhiyetlerini istimal ederek Hükü
met tarafından tasarrufu menedilen arazi ve ar
saların vergisi, memnuiyetin devamı müddetinee 
alınmaz.» 

Bu hüküm, tamamen arkadaşlarımızın verdi
ği misallere tatbik edilmektedir, halen. Yani ye
şil saha olan yerlerden vergi alınmamaktadır. 
Binaenaleyh, bu zamlar, bu şekilde tasarrufu 
men edilen arsalara sirayet etmiyecektir. Endişe
ye sebep yoktur. 

Çift vergi alınmasına bir arkadaşımız işaret 
etti. 

Muhterem arkadaşlar, iratlı ve iratsız arsalar 
arasında, bir arkadaşımız tefrik yapılmasının ve 
iratlı arsaların daha fazla vergiye tabi tutulma
sını istedi. Ben cevaben dedim ki, bu çift vergi 
olur. Çünkü, iratlı arsaların iradından biz Gelir 
Vergisi alıyoruz. İratsızlar için Gelir Vergisi 
mevzuu yoktur. Gelir Vergisi almadığımız dev
rede bu ikili nisbet farkı ihdas edilmiştir. Gelir 
Vergisi almaya başladığımıza göre, artık tefrik 
yapmaya lüzum kalmaz. 

Bir arkadaşımız hem Gelir Vergisi, hem Arsa 
Vergisi nasıl olur? Dediler. Biliyorsunuz, Bina 
Vergisini Gelir Vergisinden mahsubediyoruz. Ya
ni, bu mükerrerli bir mahsup muamelesi yapmak 
suretiyle ortadan kaldırıyoruz. Bu sebeple, bu 
iddia da varit değildir. Tetkik ederlerse kanun
ları, bu endişeleri ortadan kalkar. Sayın arkada
şımız, ileri sürdüğü arsa dâvasını, sadece bir saf
hasını ele almıştır, Hükümet, dediler, doğrudur. 
Bu vergi kanunu ile sadece vergiye taaallûk eden 
hükümler getirilmiştir ve topyekûn arsa dâvası-
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nı ele almak hakikaten şehirciliğimiz bakımından, 
ön plânda gelen bir konudur. Bunu da 5 Yıllık 
Plânda, buna önemli bir yer verilmiş bulunuyor 
ve îmar ve iskân Bakanlığı bu hususta geniş ça
lışmalar yapmakta ve birçok tedbir almaktadır. 
idari tedbirler, şüphesiz Meclise gelmiyor. Fakat 
kanuni tedbirleri de Meclise getirecektir. Bu su
retle, arsa meselesine de önem verdiğimizi işaret 
etmek isterim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, önergeler vardır, oku

tuyorum. 

Başkanlığa 
Maddenin komisyonca yeniden ele alınarak 

düzenlenmesi için iadesini arz ve teklif ederim. 
Kayseri 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye hudutları dâhilinde veya imar plân

larına göre müstakbel inkişaf plânına alınmış sa
halardaki arsalardan imar programına alınmış 
veya imar plânı ile ruhsat verilmiyen, iratsız ar
salardan vergi alınmaz, şeklinde fıkra eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Refet Rcndeci 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1833 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini değiş

tiren kanun tasarısı (B) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

izmir 
Ömer Lııtfi Bozcalı 

B) iratlı arsalardan kıymetlerinin binde 25, 
ve iratsız arsalardan kıymetlerinin binde onu, 

BAŞKAN — Efendim, aykırılık itibariyle en 
aykırısı, Sayın Kalpaklıoğlu'nun teklifidir. lade
sini istiyor. Onun için bunu önce okutup oyla
rınıza sunacağım. 

(Kalpaklıoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon istiyor mu? 
GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI AKİF 

EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet istiyor mu? 
MALÎYE BAKANI FERlD MELEN (Van) 

— Hayır. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet ve komis

yon iadeyi istemiyor. Takririn nazara alınıp alm-
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mamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

ikinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Ömer Lûtfi Bozcalı'nm önergesi tekrar okun

du.) 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim; benim takririm daha evveldir, aykırı
lık itibariyle. 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okuyoruz 
efendim. 

Başkanlığa 
9 neu maddenin (B) bendindeki iratsız arsa

lar tâbirinin maddeden çıkarılmasını arz ve talep 
ederim. 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Kayseri 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. 
Hükümeti. Katılmıyor. 
Takririn nazarı itibara alınıp alınmamasını 

oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Ömer Lûtfi Bozcalı'nm takriri tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. 
Hükümet?.. Katılmıyor. 
Takririn nazarı itibara alınıp alınmamasını 

oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Refet Rcndeci'nin takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, bunu izah etti Sayın 

Bakan, takririnizde ısrar ediyor musunuz? 
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REFET RENDECÎ — Israr ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon?.. Katılmı

yor. Hükümet?.. Katılmıyor. Takririn nazarı iti
bara alınıp, alınmamasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —Aladde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini içişle
ri ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
Edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun açık oyunuza sunulacaktır. 

8. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması 
hakkında 4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclilsince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/621; C. Senatosu 1/411) (S. Sayısı: 167) 

BAŞKAN — Bu hususta bir ivedilik teklifi 
var. Evvelâ raporu okutacağım. Bilâhara ivedilik 
teklifini okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Sağdan, 5 üye ayağa kalkarak, ekseriyet ol
madığını beyan etti.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Açık oy neticelerini arz ediyo-

ruım. 
28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Kanunun 

1 nei maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki Kanunun oylamasına (1.16) 
sayın üye katılmış, (115) ıkabul, (1) ret. Tasarı 
'kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 

1964 yık Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifinin oylamasına (114) sayın üye 
:katılm.:ş, (112) kabul, (2) ret. Teklif kanunlaş
mıştır. Hayırlı olsun. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (AAn işa

retli cetvelde değişiklik yapılmasına daiı* kanun 
teklifinin oylamasına (117) sayın üye katılmış. 
(115) kabu!, (2) ret, Teklif 'kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olsun. 

1964 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifinin oylamasına (.113) sayın üye katılmış, 
(111) kaimi, (2) ret. Teklif kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olsun. 

(üder Vergileri Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm
ler ilâvesine dair kamın tasarısının oylamasına 
(101) sayın üye katılmış (64) kabul, (25) ret, 
(12) çekinser. Tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı 
olsun. 
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C.Senatosıı B : 79 
1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişik

lik yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 3 neü 
ve geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının birinci maddesinin oylanma
sına (84) sayın üye katılmış, (6(5) kabul, (28) 
ret. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Aynı kanun tasarısının geçici .maddesinin 
oylamasıina (93) sayın üye katılmış (75) kabul, 
(18) ret. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Yine aynı kanunun beşinci maddesinin oy
lamasına (93) sayın üye katılmış, (71) kabul, 
(1) ret, (1) eekinser. Salt çoğunluk sağlanmış
tı r. 

25 . 6 . 1964 O : 1 
Aynı kanunun tümünün oylamasına, ise (94) 

sayın üye katılmış (72) kabul, (22) ret. Tasan 
Senatoımuzea kabul edilmiştir. 

27 . 6 . 1933 taıiMi ve 1833 sayılı Arazi Ver
gisi Kanununun 9 nen madd'esinin değiştirilme
sine ait kanun tasarısının oylamasına (93) sa
yın üye katılmış (71) kabul, (22) ret. Kanun 
kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

Çoğunluğumuz kalmam/iştir. 30 Haziran 1964 
Salı günü saat 10,00 da. birleşik toplantı vardır. 
30 Haziran 1964 Salı günü saat 15, te topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,45 
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C. Senatosu B : f?9 25 .16 . 1964 O : 1 
28 . 1 . 1959 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak

kındaki Kanuna yerilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoglu 
Mucip Ataklı 
EnıaııalJah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topguoğlu 

Üye sa yısı : 184 
Oy gerenler : 116 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 1 

Çekimserler : 0 
Oya katılniıyanlar : 68 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Ziya Şeref hanoğl 11 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Ömer Faruk Kınaytiırk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nihat Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celal Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GUMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ş. Sami Kırdar 
Hasan Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak! ıoğlıı 
Suad Hayri Ürgüplü 

KONYA 
Sedat Çıınıralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etern Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 
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NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıldar 
Hiza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(I. Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

G. Senatosu B 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
ItıJûsi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

79 25.6.1964 
TOKAT 

Zihni Betil 

TRAEZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

wısfi Gerger 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

O : 1 

[Reddeden] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
thsan Sabri Cağlayangi 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
M. Cemal Yıldırım 

[Oya kahlmıyanlar] 
IZMÎR 

izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 
KONYA 

Muhittin Kılıç 
MALATYA 

Nüvit Yetkin (B.) 
MANİSA 

Ferit Alpiskender (B. 
Refik Ulusoy 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (I. Ü.) 

C. BAŞKANINCA SK 
ÇİLEN ÜYEL&R 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Aıtus 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Osman Köksaî 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Ragıp Uner 
Âdil ünlü 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakur' 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu (1.) 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltaı 
Akif Eyidoğan 
Tevfil* inci 
C BAŞKANINCA S? 

ÇtLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Ömer Ergün (I.) 
Hasan Kangal (I.) 
Enver Kök 
Sahir Kurutinogh-
N. Zerin Tüzün 
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C. Senatosu B : 79 25 . 6 . 1964 O : 1 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

teklifine verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : n 4 

Kabul edenler 11 2 
Reddedenler : 2 
Çekimserler o 

Oya katılmıyanlar 7 o 

TABH ÜYELER 
ücret Aksuyoğlu 
vlucip A tak I 
EmanullaJh Çelebi 
v ^hüı Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdü ek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İneeoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nejat Sarıçalı 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topeno&lu 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

[Kabul 
BOLÜ 

Sırrı Uzun hasan oğlu 
BURDUR 

Ömer Faruk Kmaytürk 
BURSA 

thsan Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
R-asim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKtŞEHÎR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

edenlerj 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Anburun 
Fikret Gündoğan 
Ş. Sami Kırdar 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemii 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Alımet Unar 

KÜTAHYA 
î. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkenm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Zeki Kumrulıı 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 
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SÎÎRT 

AbdııL-ralıman Kavak 

SİNOP 

Suphi Batur 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziva önder 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acaner 
Suphi G-ürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 
Mehmet özgüneg 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakııler 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (L.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet O m ay 
(P,) 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

C. Senatosu B : 79 25 . 6 . 1964 O : 1 
Hulusi Söylemczoğ.u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selânıi Üren 

TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Deınirdağ 

Kesat Zaloğlu 
URFA 

Vasfi Gerger 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 

[Oya kaMmıyanlar] 

MUĞLA 
M nalla Akai'ca 

Mehmet Güler 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLU 

Kahmi Arıkan 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇANAKKALE 

Nah it Altan 
ÇANKIRI 

Mazım Dağlı (Bşk. V.; 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Duru! 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ERZURUM 

O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Feıızal 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
M. Cemal Yıldı mm 

İZMİR 
İzzet Biran'd 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Oumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Niivit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik Ulusoy 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal< {f. Ü.) 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Sadi Koea.ş 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
\<Vi\ Ünlü 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdaku; 

SAMSUN 
Ret'et Rendeei 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Bııladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Kaıakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıı 

VAN 
Fei'id Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Tar>k Remzi Baltan 
Tevfik îne.i 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ceva't Açıkalın 
Ömer Ergün (t.) 
Hasan Kangal (I.) 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sah ir Kurvtluoğlu 
N. Zerin Tüzihı 
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O. Senatosu B : 79 25 .6 . 1964 O : 1 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretji cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

teklifine verilen oyların sonucu 

(Teklif ka'bul edilmiştir.' 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Sclâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Eıtker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlıı 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekmserler 
Oya katılmayanlar 

184 
117 
115 

2 
0 

67 

[Kabul 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu: 
BURDUR 

Ömer Faruk Kınaytü.rk 
BURSA 

Ilışan Sabri Çağlayan-

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nihat Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

edenler] 
GİRESUN 

Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Emine Mebrure Akso-
ley 
M. Tekin Arıbıırun 
Fikret Gündoğan 
Ş. Sami Kırdar 
Hasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteseoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Riza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
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O. Senatosu B : 79 25 . 6 . 1964 O : 1 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(İ. Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Alım et Yıldız 
M azaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar ( t ) 
AFYON KARAHÎSAE 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Saibit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Al ankus 
Âmil Artus 

[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 

Fikret Turhan gil 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Ali T ürker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk.V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Osman Zeki Gümüşoğlıı 
Cemâl Yıldırım 

[Oya hatılmtyanlar] 
İZMÎR 

Enis Kansıt 
KARS 

Sırrı A ta 1 ay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifnt. Özdeş 

Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 
KONYA 

Sedat Oıımralı 
Muhittin Kılıe 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpukcııdcr (F 
Refik Ulusoy 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (İ. Ü.) 

RİZE 
Osman Meedi A;>un 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
O .-arı an Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
Necati özdeniz 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş ( t ) 

TRABZON 
'Vot uladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu (I.) 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat Aeıkalm 
Ömer Ergim (î.) 
Basan Kangal (I.) 
Enver Kök (I.) 
Sahir Kumtluoğlu 
N. Zerin T üzün 

•v ös < &o*~~ 
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1964 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması haklandaki kanun 

teklifine verilen oyların neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABII ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfaı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Om ay 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarıçalı 

BİNGÖL 
Sabri Topeuoğlu 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
113 
111 

2 
0 

61 
0 

[Kabul 
BİTLİS 

Ziya Şerefhanoğlu 
BOLU 

ir <MTI Uzuuhasanuğlu 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nihat Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Ban gn oğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
l-Vhmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatımoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuz al 

edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
NTizamettin özsrül 

GÎRESUN 
Mehmet izm en 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
rîalit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

IÇEL 
Cavit Tevfik Okyayu? 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Ş. Sami Kırdar 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

IZMIR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sn ad Hayri Ürgüplü 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapank 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Teyetoğlu 
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SÜRT 

Abd ur rahman Kavak 

SİNOP 

Suphi Iîjıtur 

SİVAS 

A hm e t Çekem oğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder ' ; 

TAEÎÎ ÜYELER 
Bkrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Iviımil Karavelioğlu 
(T. Ü.) 
Mehmet özgüneg 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
11 al il Ağar (t.) 

AFYON KARAHİSAR 
Kiisim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağını aslı 
Sabit Koeabeyoğlu 
M;msur U'iusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Ahmet Ozdcınir 

Hulusi Söylemezo<> it 

TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selânıi Üren 

TOKAT 

Zihni Bet.il 

TRABZON 

Vusuf Demirdağ 

Reşat Zaloğlu 

URFA 

Vasfi Gerger 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ismail Yesilvıırf 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

[Reddedenler] 
MUĞLA 

M nal I fi. Akarca 

[Oya kattlmtyanlar] 
AYDIN 

*sii!,!;ı S;duı Sarıgöllü 
Fikret Turhanaril 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Melııuet Güler 
Hasan Ali Türker 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V 

CORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip O/dolay 

İSTANBUL 
Al. Krdoğau Adalı 
Şevket Akyürek 
Fikret Cündou'aıı 

O. Zeki Gümüsoğlu 
Al. Cemal Vıhhrım 

İZMİR 
Ömer Bûtfi Boze.ah 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmeıt Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
liûiri Tokoğlu ı.i. ü.) 

KONYA 
Sedat Oumrah (15.) 
Muhittin Kılıe 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nivüt Yetkin (15.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik Ulusoy 

ORDU 
üs ret' Avhan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alaııkuş 
Âmil Artus 
Hasan Alakan 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Kagıp Üner 
Âdil Ünlü 

Şevket Koksal (İ. Ü.) 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rel'et Rcndeci 

TOKAT 
Ali Alümtas. (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kamil Cosjkuııoğlu (İ.) 

VAN 
Ferid Melen (?».) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi 13altan 
Tevfik tııci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Ömer Frgiin (İ.) 
Hasan Kangal (î.) 
Enver Kök (İ.) 
Sahir Kurutluoğlu 
N. Zerin Tiizi'm 

120 

http://Bet.il


O. Senatosu B : 79 25 . 6 . 1964 0 : 1 
Crider vergileri Kanununun bâzı madderinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edil

mesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

184 
101 

64 
25 
12 
83 

TÂBÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai 0*Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

ADANA 
Galip Af çar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ARTVİN 
Ahmet Özdemir 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BURSA 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserlcr 
Oya katılmıyanlar 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Ziya Nami Şeref han-
oğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunkasanoğlu 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
îhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Oündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Oumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluııay 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Abdiilkerim Saraeo&l u 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet (fener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza İsıtan 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa. Yaleuk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlıı 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbım 

[Reddedenler] 
İÇEL 

Talip özdolay 
İSTANBUL 

Rifat Öz'türkçine 
İZMİR 

Nevzat Özerdemli 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akea 
t. Eteni Erdin»; 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

SÜRT 
Abdurralınıan Kavak 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğ 1 u 

TOKAT 
Zilini Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Fen d Melen 

YOZGAT 
Sadık Artuknıae 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
O. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankus 
Amil Artus 
Hasan Atakan 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati Özdeniz 
Ragıp Ün er 
Âdil ÜnJ" 
X. Zerin Tüzün 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

SAMSUN 
Refet Rendeei 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 
Rifat Öçten 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
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[ Çekin serler j 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuııor 
Enıaımllah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Kar a veli oğlu 
(1. Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
a.) 
AFYON KARAHISAR 
irisim Haneıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Marısur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Tal&t Oran 

ESKİŞEHİR 

Gavsi UçagöK 
Ömer Ucuzal 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 

İZMİR 

Cahit Oku re r 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı İIıı 

[Oya katıl mıy anlar] 
BOLU 

.ilahini Ankan 
BURDUR 

(). Faruk Kınaytürk 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertıığ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlıı 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
S. Sami Kırdar 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

izzet Bir and 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahırı et Naci An 

KOCAELİ 
Rii'at Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.j 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskeuder (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdorrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (I. ().) 

MUĞLA 
iM.uaİlâ Akarca 

MUŞ 
İsa I lisan. Bingöl 

SAMSUN 
II. Kııver Işıklar 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Kâzrm Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üreri 

TOKAT 
Ali Alluııtas (\.) 

TRABZON 
Şevket Bul ad oğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Esat Mahmut Kar&kurft 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 
(1.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE1-
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalııı 
Ömer Ergün (İ.) 
Hasan Kangal (1.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök (.1.) 
Sahir Kıınıtluoğlıı 
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1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 
2 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun ta'•ansının 1 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştı: } 
üye sayısı : l 84 

Oy verenler : Q4 
Kabul edenler : 66 

Reddedenler : 28 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 90 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmeft Şükran ÖzKa 
ya 
Haydar Tunçkanat 
S?tkı Ulay 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Nejat Sarhealı 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet. Ün aldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
DENIZLI 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
thsan Ramit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Şalap Hatıınoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrııre Aksoley 
Fikret Güncloğan 
S. Sami Kırdar 
E krom Özden 

KARS 
V. Ziya Ayrını 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender ' 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Cener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdıırrahman Kavak 

[Reddedenler] 
Osman Saim Sarıgöllü 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

Safa, Yalçıık 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Feıızal 

smop 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

O. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN UYEI.ER 

Muzaffer Alankııs 
Âmil Art us 
Hasan A tak an 
Sadi Koçaş 
Neeati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
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KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtl'i Tokoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem A e tiner 
Emanulialı Celebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kum i 1 Ka ra velioğlu 
(Mî.) 
Mehmet Özgün eş 
Ahmet Yıldız 
M uza ffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

ADIYAMAN 
lialil Ağar (t.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim. Hancı oğlu 

AMASYA 
Maeii /eren 

ANKARA 
Niyazi Ağım aslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beka t a 
Iiif;ıt Ktker 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVÎN 
Ahmet Özdemir 

AYDIN 
Fikret Turhang'il 

BALIKESİR 
Kııver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Ala Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

25 . 6 . 1964 O 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

O. Senatoöu B : 79 
MARAŞ 

Cenap Aksu 

MUĞLA 
Mu a İlâ, Akarca 

[Oya katılmayanlar] 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

StVAS 
Rifat öçten 

lıan-
BtTLlS 

Ziya Nam i Şen 
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ö. Kanık Kınaytürk 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Nah il. Allan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. Y.) 

DENİZLİ 
M e lı met Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
lîasim Giray 

ERZİNCAN 
Kelimi Baysoy 

GİRESUN 
Mehmet tznıen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin A rıhımın 
O. Zeki Günıüşoğlu 

Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerclemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
(Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Kifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumrah (B.) 
Mustafa Diııekli 
Muhittin Kılıç. 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa His an Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuc 

ORDU 
Şevket Koksal (f. Ü.) 

TRABZON 

Yusuf Deımirdağ 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

RİZE 
Osman Mecdi Agıııı 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Knver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı üren 

TOKAT 
Ali Altnııtaş (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
K â m i 1 Coşkunoğlu (1.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Ömer Ergim (t.) 
Hasan Kangal (I.) 
Enver Kök (I.) 
Osman Koksal 
Sahir Kumtluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Adıl Ünlü 

"•HH» 
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C. Senatosu B : 79 25 . 6 . 1964 O : 1 
İ837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 3 ncii ve 
geçici 2 nci maddelerinin kaldınlmasma dair kanun tasarısının geçici maddesine verilen oyların 

sonucu 

(Salt çoğunluk sağinnımstıi'.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Saplı i Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kaıı 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkays 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oglu 

AĞRI 
Sal ili Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlıı 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğ'lu 

AFOYON KARAHİSAR 

Oelâl Tevfîk Raraaapan 

Üye sayısı : 184 
Oy yerenler : Q3 

Kabul edenler 75 
Reddedenler : 18 

Çekinserler : ü 
Oya katıjmıyanlar : 9 i 

Açık üyelikler : 0 
[Kabul edenler] 

| BOLÜ 
Sırrı Uzuııhasuüüğlu 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı 

DİYARBAKIE 
Azmi Rrdoğnn 
İhsan j La ııı i t Ti» rol 

EDİRNE 
Tahsin Bauguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatımoğlu ; 

GAZİANTEPİ 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret (lündoğan 
Ş. Sami KiTdar 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozenlı 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrını 

1 Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

Sııad Hayri Ürgüplü 
KIRŞEHİR 

Ali iiı/a Clusınnn 
KONYA 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obnz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdin*; 

MALATYA 
Niivit Yetkin 

MANİSA 
Kinin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdui'rahıııan Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrıılu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
Kıza İsıtan 

[Reddedenler] 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BURSA 

Cahit Ortaç 

SİİRT 
AbdııiTahmaıı Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Kir.ıt Öçten 
Ziya önder 
Mulûsi Söyleme/.i'üj . 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

0. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 
N. Zerin Tüzün 

ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
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ÇORUM 
Alâeddm Çetin 
Safa Yalçuk 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

TABİÎ ÜYELER 
Kkrem Ae-uner 
Emanullalı Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
t. Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Y urdaküler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
{•»asim lînneıojrlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
M i razı Ağırnasiı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Uhısoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

4RTVÎN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
Fikret Turhnııgil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasarı Ali Türker 

O. Senatosu B 
İSTANBUL 

Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

[Oya 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Ilışan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayaıar 

ÇANAKKALE 
Nahif Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
O l âl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet îzmeıı 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
TaMp özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gücüğü 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

: 79 25 . 6 . 1984 O 
Hüseyin Kalpakhoğl 

MARAŞ 

Cenap Aksu 

MUĞLA 

Mu alla Akarca 

kahlmtyanlar J 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tun« 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal fi. Ü.) 

1 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

TRABZON 
Yusuf Üemlrdağ 

ZONGULDAK 
'Tarık 'Remzi Baltan 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Kethi Tcvet'. îrıii 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğin 

TEKİRDAĞ 
Selâmi t m n 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Ksiit Mahmut Kan» kurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu (İ.) 

YOZGAT 
:adık Artukmaç 

ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
T'pvfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açı kalın 
Ömer Ergün (t.) 
Hasan Kangal (1.) 
Enver Kök 
Sah ir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üuer 
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O. Senatosu B : 79 25 . 6 .1964 O : 1 
1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 3 noü ve geçici 
2 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasalısının 5 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 

184 
Q3 
71 
21 

1 
91 

[Kabul edenler] 
DENÎZLÎ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

| EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
7P1TÎ t <1 â m 
( C I V l JLO-İ-Ctll* 

Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı ; 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ş. Sami Kırdar 
Hasan Ekrem özden 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğln 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıüunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Hasan Ali Türker 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

SÜRT 
i Abdurrahman Kavak 
i SİNOP 

Suphi Batur 
| SİVAS 

Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 
Âdü Ünlü 
N. Zerin Tüzün 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
0. Edip Somıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 
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O. Senatosu B : 79 25 . 6 . 1964 6 : 1 
İSTANBUL 

Rıfat öztürkçine 
İZMİR 

Cali i t Okurer 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrom Aeuner 
Emanııllah Çelebi 
Sııplıi Gürsoyt ra k 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğhı 
(İ. Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yudakııler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Gali]) Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

A %Xnt A T t f A 
ANTALYA 

M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet. Özdemir 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarea 

SAMSUN 
Refot Rcndcci 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

[Çekinser] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeeligil 

[Oya kahlmtyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Ziya. Nam i Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
('). Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
(Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim. Giray 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Ha!it Zarbım 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügi i 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Osman Zeki Gümüşoğlu 

— 12 

M. Cemal Vi id ir mı. 
İZMİR 

İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Ralpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin A<jar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa. Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

8 — 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

ORDU 
Şevket Koksal (1. Ü.) 

RİZE 
Osman Meedi Agıın 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlıı 

SİVAS 
Ahmet Cekemoğlu 
Rifat ör t en 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş (î.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakur. 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğhı (İ.) 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalın 
Ömer Ergün (1.) 
Hasan Kangal (İ.) 
Enver Kök 
(t) 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 



C. Senatosu B : 79 25 . 6 . 1964 O : 1 
1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 

2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Tasan kaimi edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 94 
Kabul Icdenler : 7 2 

Reddedenler : 22 
Çekînserler : 0 

Oya katılmayanlar : 90 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

M e t Aksoyoğlu 
Mueip Ataklı 
Vehbi Ersü 
S a plıi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tuncjkanat 
Sıtkı Ulay 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Salbit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
tlısan Tfamit Tigrcl 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zoki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Giindoğan 
S. Sami Kırdar 
Ekrem Özden 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suat Hayrı Ürgüpllü 

KOOAELÎ 
JVût.fi To'koğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
A. Orhan Ak<;a 
İ. Htem Erdinç; 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Al pisk ender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

[Reddedenler] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziva Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezo&l u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlaaı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğiu 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âtnil Artus 
Hasan Atalkan 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Necati özdeniz 
Adil Ünlü 
N. Zerin Tüzün 

ESKİŞEHİR 

Gavsi Üçagök 
Ömer Ucuzal 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarlmn 
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İSTANBUL 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Cahit Okurer 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( İ Ü . ) 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulu soy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

O. Senatosu B 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
MARAŞ 

Cenap Aksu 

79 2ö . 6 . 1964 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
SAMSUN 

Refet Rendeei 

O : 1 

[Oya katıl mvy anlar] 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
8ü 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Ba§k. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevıket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümiişoğlu 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozca! ı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Alasağun 

NİĞDE 
İzzet O ener 

ORDU 
Şevket. Koksal (\. Ü.) 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

RİZE 
Osman Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKÎRDA6 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu (İ.) 

VAN 
Fer id Melen (B ) 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
öevat Açıkalın 
Ömer Er gün (1.) 
Hasan Kangal (I.) 
Enver Kök (1.) 
Sahir Kurutluoğlıı 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
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O. Senatosu B : 79 25 . 6 . 1964 O : 1 
27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine 

dair kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

rABC ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKEÎSR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı 185 
Oy verenler : 03 

Kabul eden! er : 71 
Reddedenler : 2 2 

Çekinser S er 0 
Oy» katılmıyaniar 9] 

Açık üyelik 1 er : 0 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Sırrı Uzun hasa nnğl 11 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENÎZLÎ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlıı 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgü'. 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Soy han 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

[Redde 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nalıit A İtan 
ERZURUM 

Osman Alihocagil. 
(.). Edip Sonnıııoglıı 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskesnder 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAKARYA 
Turhan KapanİJ 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

ienler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSTANBUL 
S. Sami Kırdar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıırt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 
Hasan Ataikan 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoglu 
Necati özdeniz 
N. Zerin T üzün 

İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okıırer 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
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O. Senatosu B : 79 25 . 6 . 1964 O ; 1 
KOCAELÎ 

Eûtfı To'koğlu 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
&uphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavclioğlu 
(t Ü.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHÎSAE 
Rasinı Hancıoğlu 
Celâl TevfikKarasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Aligiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Om ay 
( » ; 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA. 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet özderair 

AYDIN 
Osoıau Sainı Sarıgöllü 
Fikret Turkangil 

BALIKESİR 
Eııveır Aka (Başkan) 

t. Et em Erdinç; 

MUĞLA 

Mııallâ Akarca 

[Oya kattlmty anlar] 
Talip Özdolay 

MUŞ 
İsa .1 lisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atas ağını 

Mehmet Güler 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR 
("), K'aruk Kınaytiirk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya, Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı ('Bşk. V.) 

ÇORUM 
Safa, Yalçıık 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İznıen 

HATAY 
Mustafa .Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
M'usl.afa Giileügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı'bııruıı 
O. Zeki Gümüşoğlıt 
Rifat Öztürkçiıne 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 

KARS 
V. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tim a 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Orhan Süersau 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahmaıı Bayar 

MUĞLA 
Haldun Mentegeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
îz/el fi en er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
liefet Rendeci 

TRABZON 
Yusuf DomirdaL' 

Şevket Koksal (İ. fi.) 
Zeki Kumculu 

RİZE 
Osman Meedi Ağım 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Kcthi Tcvetojrlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Ali Aliuutaş (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet ALİ Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıı (İ.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aç ikalın 
Ömer Ergün (İ.) 
Hasan Kangal ( İ.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök (İ.) 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

Yion.MişnoKrzrN'cr BIKLKŞLM 

25 . 6 . 1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X 1. — 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/679; C. Senatosu 2/126) (S. Sayısı: 461) [Da
ğıtma tarihi: 20.5.1964] (Bitiş tarihi: 6.7.1964) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

X 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifi ve karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/702; C. Senato
su 2/129) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1964] 

X 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/717; C. Senato
su 2/130) (S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1964] 

X 3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A l ) işaretli cetvelte değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifi ve Karma Bütçe Ko

misyonu raporu (M. Meclisi 2/720; C. Senatosu 
2 131) (S. Sayısı : 464) [Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A . İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B . BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X 1. — Gider vergileri Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/628, C. Senatosu 1/406) (S. Sa
yısı : 455) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1964] 
Bitiş tarihi : 13 . 8 . 1964) 

X 2. — 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 
3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin kaldırılma
sına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/623; 
C. Senatosu 1408) (S. Sayısı : 465) [Dağıt
ma tarihi : 13.6.1964] (Bitiş tarihi : 24.8.1964) 

X 3. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Ara
zi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/634; C. Senatosu 1/410) (S. Sayısı : 466) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1964] Bitiş tarihi : 
24 . 8 . 1964) 

X4. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkında 4040 sayılı Kanunun 31 nci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair kanun ta-

(Devamı arkada) 



sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumlhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/621; C. Senatosu 1/411) 
(S. Sayısı : 467) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1964] 
(Bitiş tarihi : 24 . 8 . 1964) 

X 5. — 21.6.1961 tarihli ve 309 sayılı Ka
nuna bâzı fıkralar eklenmesi ve bu kanunda 

bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun (ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M, Meclisi 1/633; C. Senatosu 1/412) 
(S. Sayısı : 468) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1964] 
(Bitiş tarihi : 24 . 8 . 1964) 



Dönem t i 
Toplat : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Gider vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi 1/628; C. Senatosu 1/406) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 638) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 4 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7936 - 44272 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 4 . 1964 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad S irmen 

Not : Bu tasarı 20 . 1 . 1964 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genci Ku
rulun 15, 16 ve 17 . 4 .1964 tarihli 91, 92 ve 93 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Mület Meclisi S. Sayısı: 638) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : i/406 8 . 5 . 1964 

Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna Ibâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı, 

Komisyonumuzda ilgili bakanlık temsilcilerinin de istiraklari ile tetkik ve müzakere edildi. 
Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair temsilcilerin vermiş oldukları ta

mamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmekle beraber tasarının ihtiva ettiği 
15 nci maddede adı geçen 7 milyon liranın îller Bankasında bir fon haline ifrağı ve burada te
raküm edecek paraların Köy Bakanlığının öngöreceği mahallerin kalkınmasına sarf edilmesi le-
menisi ile mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen sekli ile ayı um ve 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 
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— 2 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
Geçici Komisyon 

Başjkam 
Zonguldak 
A. Eyidoğan 

Denizli 
C. Akyar 

Çorum 
A. Çetin 

Sözcü 
Konya 
A. Onar 
Kayseri 

üzere Yiii; 

Söz hakkım mahfuzdur. 
/ / . Dikeçligil 

Sinop 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Bahir 

;.'jek Başkanlığa sunular. 

Tabiî Üye 
V. Ersii 

Adana 
Muhalifim 
M. Ünaldı 

Gaziantep 
N. Özgül 

Tabiî Üye 
0. Koksal 

Tunceli 
M. A. Demir 

îzmir 
Ö, L. Bozcalı 

0. Senatosu (S. Sayısı : 455 ) 



_ â -
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ

ve edilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun 4 . 1 . 1961 tarihli ve 210 sayılı Ka
nunla değişik 4 ncü maddesinin (a) ve (g) fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bâzı vasıta, alet, makina, cihaz ve malzeme : 
a) II nci tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyon

larında yazılı vasıta, alet, makina, cihaz ve 
malzeme (gramofon plâkları hariç) 

Tezyini seramik eşya: 
g) Vazo, duvar tabağı ve heykelcik gibi 

seramikten mamul süs eşyası, 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 4 ncü mad
desinin sonuna (m) fıkrası eklenmiştir. 

Vergiden müstesna halı ve kilim iplikleri : 

m) I - Halı ve kilim imalinde kullanıl
mak üzere teslim edilen iki buçuk metrik nu
maraya kadar (2,5 dâhil) Strayhgarn iplikleri 
vergiden müstesnadır. 

Bu istisna, Kurumlar Vergisine veya beyan 
esası üzerinden Gelir Vergisine tabi olup halı 
veya kilim imal «den veya ilk maddesini vere
rek halı veya kilim imal ettirenlere veya müs
tahsilin bulunduğu yerde ticari faaliyette bu
lunan, halı veya kilim imalâtçılarına satmak 
üzere müstahsıldan iplik alan tüccara ve ay
nı konularla iştigal eden kooperatiflere ve ce
za ve ıslâh evleri atölyelerine yapılan teslim
ler hakkında uygulanır. 

II - Müstahsıldan vergisiz halı veya kilim 
ipliği satınalmak veya kendi imal ettikleri ip
likleri halı veya kilim imalinde kullanmak is-
tiyen yukarda 1 nci bendde yazılı olanlar, bu
lundukları yerlerin ticaret odası, sanayi oda
sı veya ticaret ve sanayi odasından özel bir 
muaflık belgesi alırlar ve bunu aynı yerin ver
gi dairesine tasdik ve tescil ettirirler. 

Muaflık belgesinin şekü ve muhteviyatı 
ile ne tarzda kullanılacağı Maliye Bakanlığın
ca düzenlenir. 

Vergiden müstesna iplik teslimleri muaflık 
belgesi sahiplerine yapılır. Bu nevi teslimlerin 
satış faturalarında, alıcının kimliği ile mualf-

C. Senatosu (S, Sayısı : 455 ) 

Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 

ilâve edilmesine dair kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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lık belgesinin nev'i, yeri ve numarası ayrıca 
gösterilir ve imzası alınır, 

Vergisiz halı veya kilim ipliği satınalanlar 
veya kendi imal ettikleri iplikleri halı veya ki
lim imalinde kullananlar, muaflık belgesini al
dıkları ticaret odası, sanayi odası veya tica
ret ve sanayi odasına, her takvim yılı sonun
da, bu iplikler hakkında hesap verirler. 

Buna riayetsizlik halinde muaflık belgesi 
hükümsüz sayılır. 

Alınan bu bilgi cetvel halinde, müstahsil 
müessesenin bağlı bulunduğu vergi dairesine 
bir ay zarfında gönderilir. 

Vergisiz halı veya kilim ipliği teslim eden 
müstahsıllar, îstihsal Vergisi Beyannamesinde 
veya teslim tarihi itibariyle beyanname verme 
süresi içinde verecekleri ek bir beyannamede 
bu teslimlerinin miktar ve tutarı ile alıcının 
kimliğini, adresini ve muaflık belgesinin nev'i-
ni, yerini ve numarasını ayrıca göstermek su
retiyle bildirirler. 

Muaflık belgesini haiz iplik tüccarları, İs
tihsal Vergisi beyanname süresi içinde verecek
leri bir beyannamede bir önceki ayda müstah-
sıldan vergisiz olarak satınaldıkları halı veya 
kilim ipliklerini, bunlardan muafiyet belgesini 
haiz olan ve olmıyanlara satınalanları, devre
den iplikleri miktar ve alış tutarlariyle, halı 
veya kilim imalâtçılarına satılanlarda imalât
çının kimliğini, adresini, muaflık belgesinin 
yerini ve numarasını göstermek suretiyle bil
dirirler. 

III - Yukarda I nci bend gereğince vergi
siz olarak satınaldıkları iplikleri halı veya ki
lim imalinde kullanmıyarak (her ne suretle 
olursa olsun satan veya başka maksat için kul
lanan halı veya kilim imalâtçıları, Ibu iplikleri 
ve vergisini, satış ve kullanma tarihinden iti
baren bir ay içinde vergi dairesine beyan et
meye ve vergisini ödemeye mecburdurlar. 

Vergisiz olarak satınaldıkları iplikleri, ima
lâtçı muaflık belgesini haiz bulunmıyanlara 
satan veya başka maksatlarla kullanan iplik 
tüccarları, bu ipliklerin vergilerini II nci bend-
de zikredilen beyanname süresi içinde ödemi-
ye mecburdurlar. 

C. Senatosu (S. Sayış 455 ) 
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Bu hallerde vergi, malın müstahsıldan tes
lim alındığı tarihe göre kanuni ödeme süresi
nin sona erdiği tarihten itibaren işliyecek ge
cikme zammı ile birlikte tahsil olunur. 

Bu hükümlere göre yapılması gerekli be
yanlar hakkında Vergi Usul Kanunu ve Gider 
Vergileri Kanununun beyannameye imütaalük 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 5 nci madde
sinin (b) fıkrasına aşağıdaki hüküm eklen
miştir : 

(Bu boyahanelerde, iplikler üzerinde aynı 
şartlarla kasarlama işleri yapılması halinde de 
muaflık devam eder.) 

MADDE 4. — Aynı kanunun 15 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu kanunun 14 ve 15 nci maddelerine göre 
emsal satış bedelinin tâyininde Vergi Usul Ka
nununun 275 nci maddesinin 4 ncü fıkrası ge
reğince genel idare giderlerinden mamule dü
şen hissenin maliyete katılması mecburidir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 16 nci mad
desinin (e) fıkrası ile bu maddeye 210 sayılı 
Kanunla eklenen fıkra kaldırılarak yerlerine 
aşağıdaki fıkralar konulmuştur. 

e) Her türlü cam ve cam eşyanın tesli
minde sınai muhasebe tutan müstahsılların öde
dikleri dekorasyon ve süslemeye ait doğrudan 
doğruya işçilik ve malzeme giderleri ile sanatçı 
ücretleri, 

(Bu hüküm porselenden sofra ve mutfak ta
kımlarının, tuvalet ve «üs eşyalarının teslimin
de de uygulanır. 

Dekorasyon ve süsleme kavramına giren iş
leri tâyin ve tesbit etmeye Maliye, Sanayi ve 
Millî Eğitim Bakanlıkları yetkilidir.) 

f) Vergi matrahının emsal satış bedeli ve
ya ücret olması hallerinde de bu madde hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 6. —• Aynı kanunun 29 ncu mad
desine aşağıdaki (k), (1) ve (m) fıkraları ek
lenmiştir : 

k) Biçilmemiş veya toplanmamış her türlü 
tarım mahsulleri ile tarım hayvanları için akdo-
lunan zirai sigortalar dolayısiyle alınan para
lar, 

0eçiei Komisyonun kabul ettiği metin 

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

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

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 455 ) 
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1) Nükleer rizikolara karşı yapılan sigor
talar dolayısiyle alman paralar, 

m) Türkiye Halk Bankasınca Esnaf ve Sa
natkârlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti al
tında esnaf ve sanatkârlara verilen krediler do
layısiyle alınan paralarla bu kooperatiflerin or
taklarından masraf karşılığı adiyle aldıkları 
paralar. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 36 ncı mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Belli bir iş için kiralanan taşıtlarla kiralı-
yana ait eşya ve şahısların taşınmasında vergi 
mükellefi taşıt sahibidir. 

MADDE 8. —- Aynı kanunun 210 sayılı Ka
nunla değişik 49 ncu maddesinin dahilî safla
rın ödeme süresi ile ilgili dördüncü fıkra aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gider Vergileri Kanununun 3 ncü maddesi
nin (b) fıkrasında yazılı şekilde teslim edilmiş 
maddelerin genel esaslara göre aylık olarak ta
hakkuk ettirilmiş vergileri, bu maddelerden vü
cuda getirilmiş vergiye tabi olmıyan mamullerin 
satışları ile irtibatlandırılmak suretiyle ve bu 
mamullerin satıldığı ayı takibeden ayın 15 nci 
günü akşamına kadar aşağıdaki esaslara göre 
hesaplanarak ödenir : 

a) Vergiye tabi olmıyan mamullerin satıl
dığı. ay içindeki satış bedelleri toplamı aynı ay 
sonuna kadar işletmede sarf edilen vergiye ta
bi maddelerin matrah toplamına nisbet edilir. 

O ay içinde vergiye tabi madde sarf edilme
miş ise nisbet yüzde yüz olarak nazara alınır. 

b) Bulunan nisbet vergiye tabi maddelerin 
aym. ay sonuna kadar tahakkuk ettirilmiş ver
gilerin toplamına uygulanır. Bu uygulama so
nunda bulunan meblâğ o aym ödenecek İstih
sal Vergisi miktarıdır. 

c) Yukardaki fıkralara göre bulunan öde
necek vergi miktarı hiçbir zaman satış bede
linin r/c 50 sini aşamıyacağı gibi mükellefin o 
aya kadar birikmiş vergi borçları toplammı da 
geçemez. 

d) Veresiye satışlarda bu satışların bedel
leri tahsil edildikleri ayın satış tutarlarına ek
lenir. Şu kadar ki, bu bedellerin satış tutarla

rı eçici Komisyonun kabul ettiği metin 

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

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 455 ) 
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rina eklenme süresi vergiye tabi olmıyan malın 
teslimini takibeden aydan itibaren 6 ayı geçe
mez. 

e) Vergilerini yukardaki esaslara göre 
ödiyen mükellefler vergiye tabi olmıyan ma
mullerine ait satış bedellerini o ayın beyanna
mesinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. 

tstiyen mükellefler işletme için teslimlere 
ait vergilerini yukardaki ödeme usulüne bağlı 
olmıyarak bu teslimlerle ilgili beyannamenin 
verildiği ayı takibeden altıncı ayın sonunou 
günü akşamına kadar ödiyebilirler. Bu usulü 
seçenler, keyfiyeti bağlı oldukları vergi daire
sine bildirmeye ve birikmiş vergi borçlarını 
talepte bulundukları ay içinde ödemeye mec
burdurlar. 

Yeniden nispî usulü seçenlerin birikmiş ver
gi borçlan hakkında seçtikleri bu usule ait hü
kümler uygulanır. 

MADDE 9. — Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tablonun (2/D) pozisyonunun (ii) fıkrası 
ile 28 . 2 . 1963 tarihli ve 187 sayılı Kanunla 
değişik (iii) fıkrasının (a) ve (b) bendleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu pozisyona 
(E) fıkrası eklenmiştir : 

ii) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 san
tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat de
rece ve daha yukarı olup 250 santigrat dere
ceye kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takat-
tür eden orta yağlar (1 kg. S. den) 24 Kr. 

iii) Kapalı kapta alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağ
lar : 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası 

takattür edenler (1 kg. S. den) 23 Kr. 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattür eden kıs

mı % 80 den az olanlar (1 Kg. S. den) 23 Kr. 
E) Sıvılandırılmış petrol gazı (L. P. G.) : 
(1 Kg. S. den) 5 Krş. 

MADDE 10. — Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tablonun 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

4. Plâstik maddeler : 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

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

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

O. Senatosu . ( S. Sayısı : 455 ) 
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a) Kendirden, 
manilâdan mamul 
urganlar 

b) Pamuktan 
iplikleri 

c) Diğerleri 

Selüloz, albüminoit veya tabiî reçinelerin 
türevleri veya sentez yoliyle veya sair suret
lerle elde edilen sıvı, hamur, blok, parça, pıhtı, 
külçe, pul, toz, tüp, çubuk, profil, rulo, levha, 
yaprak, şerit, döküntü ve benzeri şekillerde 
suni plâstik ilk istihsal maddeleri % 40 

MADDE 11. — Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tablonun 10 ncu pozisyonunun (B) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı pozisyo
nun sonuna (F) fıkrası eklenmiştir : 

B) Nebati lifi maddelerden imal edilen ip
lik, ip, Ikınnap, halat ve urganlar (Satınalınıp 
bitim ameliyesine tabi tutulanlar dâhil, üstüpü 
hariç) : 

ketenden, sizalden, 
ip, kınnap, halat ve 

% 15 
mamul dikiş ve nakış 

% 18 
% 30 

F) Yukarda A, B, C ve E fıkralarında ya
zılı lif nevilerinden mamul dikiş ve nakış ip
liklerinin makara, mukavva ve benzerlerine sa 
nlması işi, kendileri veya başkaları hesabına 
yapılanlar dâhil olmak üzere, bitim ameliyesi 
sayılmaz. 

MADDE 12. — Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tabloya aşağıdaki 13 ncü pozisyon eklen
miştir : 

13. Itriyat ve tuvalet maddeleri : 
1. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 33 ncü 

faslında yazılı parfümder, kremler, her türlü 
pudralar, düzgünler, dudak ve yanak rujları, 
makyaj kalemleri, tırnak cilaları, briyantinler, 
şampuanlar, saç boyalan ve diğerleri (Gülyağı, 
gülsuyu, kekikyağı, kolonya, losyon, diş macun
ları ve tozları, sabunlan ve suları hariç) 30 

2. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 34.01 po
zisyonunda yazılı kalıp, toz, hamur, mayi halin
de ve sair şekillerdeki tuvalet sabunlan 15 

MADDE 13. — Aynı kanuna bağlı IV numa
ralı Tablonun 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

4. Plâstik maddelerden mamul eşya (Baş
ka maddelerle mürettep veya gayrimürettep) 
% 35 

(iccici 'Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 11 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 12 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 455 ) 
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MADDE 14. — Aynı kanuna bağlı IV nu
maralı tablonun 210 sayılı Kanunla değişik 15 
ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

13. Diğer maddeler : 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 13 ve 25 nci 

fasıllarında yazılı maddeler ile (25 nci fasılda 
yazılı ilk maddelerden mamul eşya dâhil) 28 
nci faslının 28.02, 28.42, 28.54 ve 28.58 sayılı po
zisyonlarındaki kükürt, sodyum karbonat kris-
talize, oksijenli su, damıtık su ve 30, 32, 34 
(34.01 pozisyonundaki tuvalet sabunları I nci 
tabloya göre vergilendirilirler.) 35 ve 38 nci 
fasıllarında yazılı maddelerle 33 ncü fasılda ya
zılı gülyağı, gülsuyu, kekikyağı, kolonya, los
yon, dişmacunları ve tozlan, sabunlar ve sula
rı (Bu maddelerden I nci tabloya girenler o 
tablodaki pozisyonlara göre vergilendirilir
ler) 

MADDE 15. — Gazyağı üzerinden alınan 
Gider Vergisi hâsılatının yedi milyon lirası ti
ler Bankası elliyle, nüfusları göz önünde bulun
durularak, köy bütçeleri arasında bölüştürül
mek üzere, her yıl Maliye Bakanlığınca, îller 
Bankasına ödenir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 16. — 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun 4 ncü maddesinin (h) işaretli fık
rası kaldırılmıştır. 

Geçmiş dönemlere ait vergiler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkra
sında yazılı şekilde teslim edilmiş olup aynı ka
nunun değişik 49 ncu maddesi gereğince henüz 
ödenmemiş vergiler, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren, ilk taksit «üresi bu 4arüh-
ten İki ay sonra olmak üzere beş eşit taksitte 
ödenir. 

Stok Vergisi 

GEÇÎCt MADDE 2. — Bu kanunla İstihsal 
Vergisi nisbeti artırılmış olan gazyağı, motorin 
ve mazot Stok Vergisine tabidir. 

Sözü edilen akar yakıtların ticareti ile işti
gal eden gerçek ve tüzel kişilerle bunların bü-

Geçki Komisyonun Isa&ul etüği metin 

MADDE M. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kaimi edilen 14 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 15 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 16. — Millet Meclisi Genel «uru-
lunca kabul edilen 16 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçmiş dönemlere ait vergiler 

JSEÇÎCI MADDE 1. — Millet Meclki Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Stoic Vergisi 

itffiÇtCl MADDE 2. — Millet MeöM -Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

C. SemaıfeeBU (S. Sayısı : 455 ) 
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cümle şube, acenta, bayi, komüsyoncu ve sair 
satıcıları, bu kanunun yayımı tarihinde ana-
depo, depo, ticarethane, mağaza ve tanklarında 
veya sair yerlerde veya yolda bulunan akar ya
kıtlarını miktar ve sıkletleri - yüz kilo ve da
ha aşağı miktarda olan gazyağı hariç - ve bu
lundukları yerler itibariyle bir beyannameye 
kaydetmeye ve beyannameyi Maliye Bakanlığın
ca bu konuda yapılacak ilânı takibeden günün 
akşamına kadar bağlı oldukları yer vergi dai
resine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde 
mevcudolup başkalarına satılmış, fakat bedel
leri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş 
veya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş akar 
yakıtlarını da beyannamelerinde göstermeye 
mecburdurlar. 

Vergi daireleri, beyan olunan gazyağımn 
beher kilosu üzerinden 14 kuruş, motorin ve 
mazotun beher kilosundan 7 şer kuruş Stok Ver
gisi tarh ve tebliğ ederler. 

Beyan üzerine tarh olunan Stok Vergisi, teb
liğ tarihini takibeden ay başından itibaren iki 
ay içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen vergiler 
hakkında Âmme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bulunmıyanlarm veya 
noksan beyanda bulunanların beyan etmedikleri 
veya noksan beyan ettikleri akar yakıtlara ait 
vergiler iki kat zamlı olarak tahsil olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun diğer 
hükümleri bu Stok Vergisi hakkında da uygu
lanır. 

MADDE 17. 
yürürlüğe girer 

MADDE 18. 
lu yürütür. 

Yürürlük tarihi 

— Bu kanun yayımı tarihinde 

İcra yetkisi 
— Bu kanunu Bakanlar Kuru-

:seç/id Komisyonun kabul ettiği metin 

Yürürlük tarihi 

MADDE 17. — Mület Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 17 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

t er a yetkisi 
MADDE 18. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 18 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

>>«•»-< ?•:*«»-— 
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BAŞKANLIĞA 

1964 malî yılı bütçe kanununa bağlı cari harcamalar işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmında 
değişiklik yapılması ve bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki, kanun teklifi gerekçesiyle birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
îdare Âmiri îdare Âmiri İdaro Âmiri İdare Âmiri 
L. Tolioğlu K. Karavelioğlu Ft. Özalp M. Görentaş 

GEREKÇE 

1964 malî yılı bütçesinin Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinin gerek komisyonlarında ve 
gerekse Genel Kurullarında görüşülmesi sırasında bütçemizin ahdî münasebetlerini teşkil eden mad
delerinde teklif olunan yolluk miktarları indirime tabi tutulduğu gibi yalnız Genel Kurul toplantı
larına iştirak edilmesini, Komisyonlara katılmak imkânının ortadan kaldırılmış olduğu görülmek
tedir. 

Milletlerarası Birliklere katılmayı temin eden maddeler ise; bütçemizden tamamen kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

Bu durum karşısında Parlâmentomuz ahdî münasebetlerle bağlı bulunduğu konsey ve birlikler
de lâyıkı veçhile temsil edilemiyeceği gibi bu konseylerin komisyonlarına ve birliklerin çalışmaları
na katılamıyacaktır. 

Malûm olduğu veçhile konsey ve birlik çalışmaları Milletlerarası Ekonomik, Kültürel ve siyasi 
faaliyetler üzerinde temerküz etmektedir. Bu faaliyetler ise birtakım temaslar sayesinde milletleri 
birbirine yakınlaştırmakta, dâvaların daha iyi bir şekilde halledilmesini kolaylaştırmaktadır. Çalış
maların temelini teşkil eden komisyon faaliyetleri Bütçe Kanunumuz ile kaldırıldığından Parlâmen
tomuz ancak Genel Kurula katılabilmekte, komisyon çalışmalarına katılamamaktadır. 

Halbuki dünyadaki siyasi, ekonomik ve kültürel durumdan fayda temin etmek, bilhassa dâva
larımızı en iyi şekilde savunup memleketimiz lehine güzel neticelere ulaşabilmemiz bu konsey ve 
birliklerin üyelerine, komisyonlarda tezlerimizi izah etmekle mümkün olabilecektir. 

Bu sırada bâzı Parlâmento üyelerimiz bu konsey ve birliklerinin idare heyetlerinde ikinci baş
kanlık gibi faal roller almış bulunmaktadır. 

Ayrıca Parlâmentolararası Turizm Birliğinin bu seneki toplantısının memleketimizde (İstanbul) 
yapılması hakkındaki Türk tezinin geçen defa Parlâmentolararası Turizm Birliğinin Genel Kurul 
toplantısında iltifat görmesi bu defa yapılacak ve bu konuyu görüşecek konsey toplantısına katıla
mamamız karşısında neticesiz kalacaktır. Kalkınma çabaları içerisinde bulunan memleketimize turizm 
sahasında temin edilecek faydaların lüzumu izahtan varestedir. 
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Bilhassa millî dâvamızı teşkil eden Kıbrıs meselesinin memleketimize faydalar sağlıyacağı şıı 

sıralarda gerek Avrupa Konseyi ve gerekse NATO meınıleikeHleri parlömaınlterlorinin yalınız aısamlblle-
sino katılıp komisyon faaliyetlerine iştirak edeme nemizin güçlükleri haklı dâvamızın neticelerini 
tehlikeye düşürmesi bakımından ehemmiyet arz etmektedir. 

1964 malî yılı bütçemizin 12.941 faslını teşkil eden (Millet Meclisinin diğer memleketlere yapa
cağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların yollukları) maddesine bir lira konulmuş
tur. Memleketimize dost memleketlerin parlâmento heyetleri teşrif ederek ziyaretler yapmakta ol
dukları gibi 1964 malî yılı bütçe teklifimizin gerekçesinde de izah edildiği şekilde bâzı dost mem
leketlere ziyaretler yapılması düşünüldüğünden ilişik bir sayılı cetvelde gösterilen miktarın ilâvesi 
kaçınılmaz bir zaruret olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Huzurlarınıza getirdiğimiz bu kanun teklifimizde memleketimizle ilgili meselelerin görüşüleceği 
'komisyonlara üyelerimizin katılmalarını sağlamak imkânı, hazırlanırken, mezkûr komisyonlara birer 
üye ile katılması ve konsey ve birliklerin icra ko nitelerinde görev almış bulunan üyelerin dış -mem
leketlerde vukubulan toplantılara katılabilmeleri sağlanmıştır. 

Örek Önel Kurula ve gerekse komisyonlara katılacak üyelere 0245 sayılı Kanunun 34 ncü ve 
1964 yılı Bütçe Kanununun 14 ncü maddesine müsteniden sayın, üyelerin dış memleketlerdeki seya
hatleri dolay isiyle uygulanacak emsal 7,65 tir. 

Bu esasa uyularak hazırlanan 3 . 4 . 1964 talihli ve 47 - 1/1200 sayılı Kararnamede yevmiye
ler 7,65 X 50 = 382 + 191 — 573 lira olarak tesbit edilmiş ise de tasarrufu temin maksadiylo emsal 
5,76 olarak alınmıştır. 

Bu emsale göre 1964 yılı için üyelere dış yevmiye olarak (5,76 X 50 — 2S8 -\-144 — 432) lira 
ödenmesi uygun görülmüştür. Bu suretle Parlâmentomuz üyelerinin yevmiyelerinden dolayı mem
leketin mubtacoldıığu döviz tasarrufu da sağlanmış olacaktır. 

Yukarda izaha çalışılan hususlar karşısında I9î l yılı bütçemizin cari harcamaları kısmında de
ğişiklik yapılması ve bâzı maddeler eklenmesi için ilişikte sunulan cetvellerde gösterildiği üzere 
525 000 liralık ek ve 100 000 liralık da fevkalâ h ödeneğin verilmesini teminen bu kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

Bu ödenekler 1964 yılı C. Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri tasarruflarından karşılanacak
tır. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu /./ . 5 . 196 f 

Esas No. : 2/702 
Karar No. : 5 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Om'huriyet Senatosu ve Millet 'Meclisi İdare Âmirlerinin, 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Balkan vekilleri ve İdare Amirlerinin iştirakiyle ince
lendi ve ıgörüşiildü. 

Teklifin gerekçesinde 'belirtildiği giibi. 1964 yılı ibü.fee teklifinde yvv aldığı 'halde gerek Ko
misyonumuz, gerekse C. Seııatiosu ve Millet Meclisi 'Önel kurullarında ödeneklerin bir kuşunum 
azaltılması, bir .kısmının da tamanııen kabul edilmemiş bulunmasından ParJâmentunıuzun ahdî 
ınünaselbetlerle ılmğlı bulunduğu konsey ve birliklerde Jâyıkiyle temsil edilemiyoceği 'gibi. kon, 
şeylerin komisyonlarına ve 'birliklerine kahlaınıyaeakları anlaşılmakladır. 
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Bu seJbeple, Parlâmentomuzun dış ülkelerdi e temsili ve a'hdî münaseJbetlerin yerine /getirilmesi 

için 525 000 liralık ek ödenek, 100 000 liralık da olağanüstü ödenek •verilmesi derpiş olunmak
tadır. 

Bugünün siyasi ortamı içinde, dış memleketlerle daha ziyade temas etmek, memleketimizle 
ilgili hususları ilgili devletlere duyurmak ve onları müdafaa etmek mecburiyeti bir kat daha art
mış bulunmaktadır. Diğer taraftan a'hdî münasebetlerimizde göz önünde tutularak kanun tek
lifi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

1 nci madde ile istenilen 525 000 liralık ek ödenek talebiyle, madde matlaplarına ilâve edil
mesi istenilen (komisyonlar) kelimesi de yerinde görülmüştür. Zira kurulların yalni'z genel ku
rullarına iştirak etmek, komisyonlarına iştirak etmemek, 'bu kuruluşların çalışma şekliyle uy
gun düşmemektedir. Meselelerin komisyonlarında halledildiği dikkate alınarak madde kaibul 
edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesiyle istenilen 100 000 liralık olağanüstü ödenek ise, Parlâmentolararası 
Birliği Türk (Irapu ve Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupu içindir. 

Bu iki teşekkülle a:hdî bağlarımız olmadığı, bu teşekküllerin gruplarına ait Parlâmento üyele
rinin masraflarının kendi grupları tarafından karşılanmasının daha uygun olacağı, 'bu seJbeple 
bütçeye yeni bir yük taibmil edilmesinin doğru 'olami'yacağı cihetle ikinci madde kaibul edilmi-
yerek metinden çıkarılmıştır. 

İkinci maddenin reddedilmesi dol ay isiyle (2) sayılı cetvel de kaldırılmış olduğundan (1) sa
yılı cetvelin numarası kaldırılmış -ve aynı 'Cetvelin 12.941 nci (-Millet Metisinin diğer memleket
lere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk" temaslarına katılacakların yollukları maddesinin matla-
bmda, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin de dâhil olduğunu tebarüz ettirmek için (Büyük Millet 
Meclisi iîyeleri) şeklinde 'bir değişiklik yapılmıştır. 

Diğer maddeleri numaralı değiştirilmek suretiyle aynen kabul' edilen kanun teklifi -öncelik ve 
ivedilikle görüşülmek ve Oenel Kurulun tasivibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. S. Ağanoğlu 

Ankara 
Muhalifim 

N, Berkinin 

Diyarbakır 
.//. Göl doğan 

İzmir 
İV. Kür sat 

Kırşehir 
A. Bilgin 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
11. F. Evliya 

•Sözcü 
İzmir 

Muhalifim 
N. Mirkelâmoç/lu 

Ankara 
31. Ete 

Elâzığ 
//. Müftiigil 

Kars 
Maddelerden 12.911 

12.913 e muhalifim 
K. Okyay 

Konya 

( 

ile 

12,913 ve 12.941 nci mad
delere muhalifim 

M. Dinekli 
Mardin 

Teklife ilişik 1 sayılı 
velin 12.913 ile 12 941 
maddelerine muhalif 

S. Aysan 

cet-
nci 

im 

Bu Rapor Sözcüsü 
Sakarya 

B. A hrlağ 

hımhurbaşkanınea S. Ü. 
S. Kuruthıoğlıı 

(«ümüşane 
Söz hakkım mahfuz 

S. Savacı 

Kastamonu 
S. Keskin 

Konya 
Muhalifim 

A. Onar 

Niğde 
R Soy er 

Adana 
Söz hakkım mahfuz 
K 

Bâzı 

. Sartibrahimoğlu 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Içei 
C. T. Okyayuz 

Kayseri 
Muhalifim 

77. Dikeçligil 

Konya 
hususlarda söz hak
kım saklıdır 

R. Özal 
Ordu 

8. Koksal 
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Sakarya 

Muhalifim 
N. Bay ar 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

A. 
Tr 
R. 

abzon 
TJzuner 

Sakarya 
M. Gür er 

Sivas 
M. Vural 

- Siirt 
L. Aykut 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

İmzada bulunamadı 
1 

F 
V&n 

Işık 

Siirt 
A. Yaşa 

Trabzon 
A. Şener 

îdare Âmirlerinin teklifi 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı maddelerine 525 000 lira ek öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı yeniden açılacak maddelerine 
100 000 lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişi 
TEKLİF 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı maddelerine 525 000 lira ek ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Teklifin 3 ncü maddesi 2 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 4 ncü maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir, 
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(Teklife bağlı cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 
Miktar 

Bölüm Madde Ödeneğin cesidi Lira 

(A/l) 

Millet Meclisi 

12.000 Personel giderleri 
12.911 Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin yol

lukları ^ 350 000 
12.913 NATO Memleketleri Parlömenterleri Birliği Asamble ve komisyon

larına iştirak edeceklerin yollukları 75 000 
12.941 Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve 

dostluk temaslarına katılacakların yollukları 100 000 

Toplam 525 000 

[2] SAYILI CETVEL 

12.000 Personel giderleri 
12.921 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birlik, konferans ve ko

misyonlarına iştirak edeceklerin yollukları 50 000 
12.922 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupunun Birlik, konferans 

ve komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları 50 000 

Toplam 100 000 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştiricin e bağlı 

CETVEL 
Miktar 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/ l ) 

Millet Meclisi 

12.000 Personel giderleri 
12.911 Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin yol

lukları 300 000 
12.913 NATO Memleketleri Parlömenterleri Birliği Asamble ve komisyon

larına iştirak edeceklerin yollukları 75 000 
12.941 Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören vo 

dostluk temaslarına katılacakların yollukları 150 000 

Toplam 525 000 
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 2 7 1 7 ; C. Senatosu 2 /130) 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifi gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine miisaadetterinizi arz ederiz. 

idare Âmiri İdare Âmiri tdare Âmiri 
Kâmil Karavelioğhı Lûtfi Tolioğhı Fehmi Alpaslan 

(i EREKÇE 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreteri Azmi î. Sorgun, 7 Ocak 1963 günü geçirmiş olduğu Enfark
tüs neticesi hastalanmış olup, hastalığı zaımanınida ödediği ilâç, tahlil ve doktor ücretleri 1962 yılı 
bütçesinde aidoldıığu tertibinde 818 lira ödenek olduğundan bu miktar kendisine tediye edilmiş olup 
diğer sarf ettiği miktar olan 2 285 lira ödeneğin yokluğundan ödenememiştir. 

Ödenemiyen miktar olan 2 285 lira karşılıksız borçlara, intikal etmiş olup bu miktarın olağanüstü 
ödenek olara'k 'konulmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu ' 14 . 5 , 1964 

Esas No : 2/717 
Karar No : 3 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

«Cumhuriyet Senatosu tdare Âmirlerinin, 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi,; Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri ve ilgililerin 
iştirakiyle incelendi ve görüşüldü 

Kanun teklifinde, 1964 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi kısmının (A/3) işaretli cetvelinde 
(36.400) numara ile yeni açılacak «Karşılıksın borçlar» bölümüne 2 285 liralık olağanüstü ödenek 
verilmesi derpiş olunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Cenel Sekreterinin Enfarktüs geçirerek tedavi olması neticesinde tahakkuk 
eden geçen bütçe yılma ait borç, ilgili maddesindeki, ödeneği yetmediğinden ödenmemiş ve karşılıksız 
borç olarak 'karşılanması zarureti doğmuştur. 

Bu sebeple hazırlanan kanun teklifi Komisyonumuzca da uygun görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Ancak kanun teklifinde tesbit edilen (36.400) ncü madde yeni bütçe formülünde (ilâma bağlı 
borçlar) olduğundan madde numarası (36.350) olarak değiştirilmiş ve maddede geçen (bölüm) ke
limesi de (madde) olarak düzeltilmiştir. 
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Diğer maddeleri aynen kabul edilen kanun teklifi 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Clenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Ankara 
N. Berkle an 

Diyarbakır 
/ / . Güldoğan 

îçel 
C. T. Okyayuz 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Mardin 
Ş. Aysan 

A. 
Tr 
R. 

Bu rapor Sözcüsü 
Sakarya 

B. AJedağ 

abzon 
JJzuner 

Ankara 
M. Ete 

Elâzığ 
//. Müftügil 

İzmir 
A7. Kür sat 

Konya 
31. Dinekli 

Niğde 
R. Soyer 

F 
Van 

Işık 

Kâtip 
Yozgat 

G. Sungur 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

Kars 
M ithal if i m 
K. Okyay 

Konya 
R. Özal 

Sakarya 
31. Gür er 

K. 

Yozgat 
V. Uyar 

Adana 
Sarıibrahimoğlu 

Çanakkale 
§. İnan 

Gümüşanc 
S. Savacı 

Kastamonu 
S. Keskin 

Maraş 
II. F. Evliya 

Trabzon 
A. Şener 

İdare Âmirlerinin teklifi 

1964 yılı Bütçe Kanununa hağh (A/3) işaretti 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mında yeniden açılacak 36 400 (Karşılıksız 
borçlar) bölümüne 2 285 lira olağanüstü öde
nek konulmuştur. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Karma Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metin 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

-ieklifi 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mında yeniden açılacak 36 350 (Karşılıksız 
borçlar) maddesine 2 285 lira olağanüstü öde
nek konulmuştur. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabull edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

\>m<\ 
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Dönem : 1 ğğ\ / 
Toplantı 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 0 4 

1964 yıh Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 2 7 2 0 ; C. Senatosu 2/131) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdare Amirliği 6 , 5 , 1964 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 11907 - 266 

iBASK ANLIĞA 

İlişik mucip sebeplere müsteniden 1964 yılp. Millet Meclisi Bütçesinin 14.325 (giyim - ku
şam alım ve giderleri) (maddesinden 85 216 liranın, düşünerek Millî Savunma Bakan
lığının 13320 (giyim - kuşam alımları ve giderleri) maddesine, 14327 (yiyecek alımları ve gider
leri) maddesinden de 391 559 liranın düşülerek Millî Savunma Bakanlığının 13310 (yiyecek, 
yem ve yakacak alımları ve giderleri) maddesine eklenmesine dair düzenlenen kanun teklifi 
gerekçesiyle (birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğinin ifasına müsaadelerinizi iarz ederiz. 

K. Karaveliogln F. Alpaslan 
İdare Âmiri İdare Âmili 

M. Görenim İ. S. Ilatipoğlu 
İdare Âmiri İdare Âmiri 

G-MREKÇE 

T. B. M. Meclisi Muhafız Ta'burunun iaşesi ve 'giyim kuşam ihtiyacı Millî Savunma Bakan
lığınca temin edilmekte olduğundan bu ihtiyaç maddelerinin kuruşlaııdırdma'sı neticesinde hâ
sıl olan meblâğ bütçemizin ilgili 'bölüm ve nıadde'sinden Millî Savunma Bakanlığı Btüçesiniu 
ilgili bölüm ve maddesine aktarılması gerekmektedir. 

Bu itibarla; 1964 yılı Bütçemizin 14.325i (giyim - kuşam alım ve giderleri) maddesinden Millî 
Savunma Bakanlığı 13.320 (giyim - kuşam alımları ve giderleri) maddecine 85 21.6 Jira, 14.327 
(yiyecek alım ve giderleri) maddesinden Millî Savunma Bakanlığı 13.310 (yiyecek, yem ve yak-a 
eak alımları ve giderleri) maddesine de 391 559 liranın aktarılması için bu ilişikteki kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 2/720 14 . 5 . 1964 
Karar No. : 4 

Cumhuriyet Senatosu Yükse(k Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 19'64 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması i hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanve-
kili, İdare Âmirleri ve ilgililerin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü: 
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Teklifin gerekçesinde belirtildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburunun gi

yim, kuşam ve iaşesi, Millî Savunma Bakanlığınca temin, edilmokte olduğundan teklife ilişik cetvelde 
görüleceği gibi Millet Meclisi bütçesinin ilgili tertiplerinden (476 775) lira düşülerek, Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılması derpiş olunmaktadır. 

Her yıl yapılagelmekte olan bu teklif komisyonumuzca da uygun görüldüğünden; cetveli ile 
birlikte aynen kabul 'edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğhı 

Ankara 
M. Ete 

Elâzığ 
H. Müftügil 

Kars 
K. Okyay 

Konya 

M. Dineki 

Mardin 
§. Aysan 

Sakarya 
N. Bayar 

Sivsa 
M. Vural 

Sözcü 
İzmir 

N. Mirkelâmoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. U. 
H. Kurutluoğlu 

Gümügane 
8. Savam 

Kastamonu 
S. Kesimi 

Konya 
Muhalifim 

A. Onar 

Niğde 
R. 8 oy er 

Sakarya 
M. Gür er 

Tabiî Üye 
ASY. Gür soy frak 

Tunceli 
M. A. Demir 

Ada) in 
K. tiarıibrahimoğlıı 

Çanakkale 
Ş. inan 

İçel 
C T. OkyayHZ 

Kayseri 
//. Dikeçligü 

Konya 
İL (hal 

Ordu 
#. Koksal 

Siirt 
L. Aykut 

Trabzon 
A. Şener 

Van 
F. I§ık 

Ankara 
N. Berkkan 

Diyarbakır 
/ / . Güdoğan 

izmir 
N. Kürşat 

Kırşehir 
A. Bilgiyi 

Maraş 
11. F. Evliya 

Sakarya 
B. Akdağ 

Sinop 
M. Micanoğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

idare Âmirlerinin teklifi 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı bölümleri arasında 476 775 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

C. Senatosu 

Karma Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metin 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Teklife bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir) 

( S. Sayısı : 464 ) 
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Teklife bağlı cetvel 

Düşünülen Eklenen 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

(A/1) 
Millet Meclisi 

14.000 Hizmet giderleri 
14.325 Giyim - kuşam alım ve giderleri 85 216 
14.327 Yiyecek alım ve giderleri 391 559 

Millî Savunma Bakanlığı 

13,060 Yönetim giderleri 
13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri 391 559 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 85 216 

Toplam 476 775 476 775 

• • «fffc» 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 464 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ve 206 
sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

C. Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/623; 
C. Senatosu 1/408) 

<Not : M. Meclisi S. Sayısı : 631) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 4 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7935-44271 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1964 tarihli 95 ncd Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ve 206 sayılı 
Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlik
te sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20 . 1 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 28 ve 29 . 4 . 1964 tarihli 94 ve 95 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı 631) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 10 . 6 . 1964 

Esas No: 1/408 
Karar No: 11 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruları 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişildik yapılmasına ve 
206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı, komisyo
numuzun 15 . 5 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yön
den tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve temsilcilerin bunlara mütedair verdikleri ta
mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildi. 

Ancak: Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilmek istenen geçici muaflıklara ait 4 ncü maddenin 
ilk satırındaki «1 Mart 1964 tarihinden itibaren» ibaresinin maddeden çıkarılmasına ve tasarının 
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yürürlük maddesi olan 5 nci maddede «Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» şeklinde değiş
tirilerek bunların dışındaki maddeler ise Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen 
ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunul UT. 

Geçici Komisyon Başkam Sözcü Kâtip 
Zonguldak Konya İzmir Tabiî Üye 

A. Eyidoğan A. Onar II. Onat V. Ersü 

Tabiî Üye Denizli Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sinop 
O. Koksal C. Akyar E. Kök S. Batur 

Gaziantep 
N. özgül 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik 
yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — 4 . 7 . 1931 tarihli ve 1837 
sayılı Kanunun 24 . 3 . 1950 tarihli ve 5648 sa
yılı Kanunla değişik 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici muaflıklar 

Madde 4. — 1 Mart 1964 tarihinden itiba
ren yeniden inşa edilen aşağıda yazılı binalar 
Bina Vergisinden geçici olarak muaftır : 

a) İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edi
len «halk konutları standartları» na uygun olan 
asgari nitelikteki binalar, bina apartman ise 
daireler, ister sahiplerince mesken olarak kul
lanılsın ister kiraya verilsin, inşalarının sona 
erdiği malî yılı takibeden malî yıldan itibaren 
10 yıl süre ile; 

b) Yukarda «a» fıkrasında bahsi geçen 
«halk konutları standartları» na uygun olan ve 
sahiplerince mesken olarak kullanılan orta ni
telikteki binalar, bina apartman ise daireler, 
inşalarının sona erdiği malî yılı takibeden malî 
yıldan itibaren 5 yıl süre ile; 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, 
sahiplerince mesken olarak kullanılması şartı 

C. Senatosu 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1837 sayılı Bina Yergisi Kanununda değişiklik 
yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 3t ncü ve 
geçici 2 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — 4 . 7 . 1931 tarihli ve 1837 
sayılı Kanunun 24 . 3 . 1950 tarihli ve 5648 sa
yılı Kanunla değişik 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici muaflıklar 

Madde 4. — Yeniden inşa edilen aşağıda ya
zılı binalar Bina Vergisinden geçici olarak mu
aftır : 

a) İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edi
len «halk konutları standartları» na uygun olan 
asgari nitelikteki binalar, bina apartman ise 
daireler, ister sahiplerince mesken olarak kul
lanılsın ister kiraya verilsin, inşalarının sona 
erdiği malî yılı takibeden malî yıldan itibaren 
10 yıl süre ile; 

b) Yukarda «a» fıkrasında bahsi geçen 
«halk konutları standartları» na uygun olan ve 
sahiplerince mesken olarak kullanılan orta ni
telikteki binalar, bina apartman ise daireler, 
inşalarının sona erdiği malî yılı takibeden malî 
yıldan itibaren 5 yıl süre ile; 

Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, 
sahiplerince mesken olarak kullanılması şartı 

( S. Sayısı : 465 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

ile, satmahnması veya sair suretle iktisabolun-
ması halinde de yukarıki hüküm uygulanır. 

c) Genel ve katma bütçeli dairelerin; il 
özel idareleri ve belediyelerin; sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete aidolan banka, şirket 
ve kurumların, İktisadi Devlet Kurumları, özel 
kanunlarla kurulan banka ve kurumlar ile bun
ların sahiplerinin ayrı ayrı veya birleşerek kur
dukları ve sermayesinin yarısından fazlasına 
katıldıkları şirket, kurum ve ortaklıkların; 
Devlet eli ile Devlete bağlı kurumlarca kuru
lacak konut ofisleri ve ortaklıkları ile işveren
ler tarafından çalıştırdıkları işçiler için «halk 
konutları standartları» na uygun olarak asgari 
nitelikte yapacakları veya yaptıracakları ve 
görevle ilgili zorunluklar ve belli sosyal amaç
lar için kârsız olarak memur ve işçilerine tah
sis edecekleri lojman binaları, bina apartman 
ise daireleri, inşalarının sona erdiği malî yılı 
takibeden malî yıldan itibaren 10 yıl süre ile; 

(«a» fıkrasında yazılı muafiyet, binanın 
meskenden «b» fıkrasında yazılı muafiyet bi
nanın sahibinin ikametinden, «c» fıkrasında ya
zılı muafiyet binanın lojmandan başka maksat
larda kullanılmaları halinde, kullanılmaya baş
lanıldıkları tarihi takibeden malî yıldan itiba
ren düşer.) 

d) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
hükümleri gereğince turizm müessesesi belgesi 
almış olan teşebbüslerin adı geçen kanunda ya
zılı maksatlara tahsis ettikleri binalar, inşala
rının sona erdiği veya mevcut binaların bu 
maksada tahsisi halinde, turizm müessesesi bel
gesinin alındığı malî yılı takibeden malî yıldan 
itibaren 5 yıl süre ile, 

MADDE 2. — Aynı kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muafiyetlerden faydalanma 

«Madde 6. — Kanunun 4 ncü maddesinin 
(a), ve (b) fıkralarında yazılı muafiyetlerden 
faydalanmak için mükelleflerin ilgili vergi dai
resine inşaatın bittiği tarihten itibaren iki ay 
içerisinde bir beyanname vermeleri şarttır, (c) 
fıkrasında yazılı binalar için ilgililerin inşaatın 

C. Senatosu 

3 -
I Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

ile, satınalmması veya sair suretle iktisabolun-
ması halinde de yukarıki hüküm uygulanır. 

c) Genel ve katma bütçeli dairelerin; il 
özel idareleri ve belediyelerin; sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete aidolan banka, şirket 
ve kurumların, İktisadi Devlet Kurumları, ezel 
kanunlarla kurulan banka ve kurumlar ile bun
ların sahiplerinin ayrı ayrı veya birleşerek kur
dukları ve sermayesinin yarısından fazlasına 
katıldıkları şirket, kurum ve ortaklıkların; 
Devlet eli ile Devlete bağlı kurumlarca kuru
lacak konut ofisleri ve ortaklıkları ile işveren
ler tarafından çalıştırdıkları işçiler için «halk 
konutları standartları» na uygun olarak asgari 
nitelikte yapacakları veya yaptıracakları ve 
görevle ilgili zorunluklar ve belli sosyal amaç
lar için kârsız olarak memur ve işçilerine tah
sis edecekleri lojman binaları, bina apartman 
ise daireleri, inşalarının sona erdiği malî yılı 
takibeden malî yıldan itibaren 10 yıl süre ile; 

(«a» fıkrasında yazılı muafiyet, binanın 
meskenden «b» fıkrasında yazılı muafiyet bi
nanın sahibinin ikametinden, «c» fıkrasında ya
zılı muafiyet binanın lojmandan başka maksat
larda kullanılmaları halinde, kullanılmaya baş
lanıldıkları tarihi takibeden malî yıldan itiba
ren düşer.) 

d) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
hükümleri gereğince turizm müessesesi belgesi 
almış olan teşebbüslerin adı geçen kanunda ya
zılı maksatlara tahsis ettikleri binalar, inşala
rının sona erdiği veya mevcut binaların bu 
maksada tahsisi halinde, turizm müessesesi bel
gesinin alındığı malî yılı takibeden malî yıldan 
itibaren 5 yıl süre ile, 

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

( S. Sayısı : 465 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

bitimini aynı süre içinde yazı ile ilgili vergi 
dairesine bildirmeleri kâfidir. 

Süresinde beyanname verilmez veya bildi
rimde bulunulmazsa muafiyet, beyannamenin 
verildiği veya bildirimin yapıldığı malî yılı ta-
kibeden malî yıldan muteber olur. Bu takdirde 
beyannamenin verildiği veya bildirimin yapıl
dığı malî yılın sonuna kadar geçen yıllara ait 
muafiyet hakkı düşer. 

(3 ncü maddenin 1, 2, 3, 6 ve 7 nci fıkrala
rında yazılı binalar ile köylerdeki inşaat için 
beyanname istenilmez.)» 

MADDE 3. — Aynı kanununn 7 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mükellefiyetin başlaması ve düğmesi 

«Madde 7. — Bina Vergisi mükellefiyeti, 
Vergi Usul Kanununun 61 ve 71 nci maddele
riyle tesbit edilen gayrisâfi iratlara bu kanun
la kabul edilen muaflık ve istisnaların uygu
lanmasından sonra gelen malî yıldan itibaren 
başlar ve aynı maddeler gereğince terkin edi
len iratlara göre düşer.» 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunla değiştiri
len 1837 sayılı Kanunun 4 ncü, mülga 5228 sa
yılı Kanunun 7 nci, 6188 sayılı Kanunun 13 ncü 
ve 3.1.1961 tarihli 206 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddeleri gereğince muafiyetten istifade etti
rilmiş olan binaların bu muafiyetleri saklıdır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 4. — 3.1.1961 tarihli ve 206 sa
yılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yetki 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

4 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

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

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

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

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yetki 

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

O. Senatosu ( S. Sayısı .• 465 ) 



Dönem : 1 
Toplantı 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

27 . 6 • 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(M. Meclisi 1/634; C. Senatosu 1 410) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 635) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliyi 5 . :"> . '1961 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7933-11X69 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 . 4 . 1964 tarihli 96 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Fııad Sirmcn 

MU Jet Meclisi Başkanı 

Not : Hu tasarı 20 . I . 196 i tarihinde liaşkanlı-kça İlk Komisyona havale edilmiş rr Genel 
Kurulun 29 ve 30 . 1 . 1961 tarihli 9:1 ve 96 -ııeı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle <ınrnş[':l<'r<;-k 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 63,5) 

Geçici Komisyon raporu 

('umhuriyel Senatosu 
Geçici Komisyon 10 . 6 . 1961 
Esas No: 1/410 
Karar No: 13 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «\ll . (i . 1ÎK> 1 larilıli ve İS?,:) sayılı Anı:/,i Yergisi Kanununun 
!> ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» 

Komisyonumuzun IH . "> . İÎHJ4 larilıli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriy
le tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin bunlara mütedair verdikleri tamamlayıcı. 
bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi <Je-
ııel Kurulunca kabul edilen sekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 
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(Hıel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başk;mlı^a sunulur. 

Oe<;iei Komisyon Başkanı Sözcü 
Zonguldak Konya 

A. Ey id ağan A. Onar 

Tabiî Üye Denizli 
O. Koksal V. Akyar 

Kâtip 
İzmir 

//. Onat 
Tabii Üyo 
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MİLLET MECLİSİNİN KAEUL ETTİĞİ 
METİN 

27 . (> . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi 
Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine 

dair Kamın 

MADDE 1. — 27 . 6 .1931 tarihli ve 1833 sa
yılı Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Verginin nisbeti 

Madde 9. — Arazi Vergisi aşağıda yazılı 
nisbetler üzerinden alınır. 

A) Arazi için kıymetlerinin binde onu, 
B) Iratlı ve iratsız arsalar için kıymetleri

nin binde onbeşi, 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini içiş
leri ve Maliye Bakanları yürütür. 

UEUİCl KOMİSYONUN KABUL ETTİÛf 
METİN 

27 . (i . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi 
Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısı 

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

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

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