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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; 1969 malî 
yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesinin ge
rektirdiği formalite ve Sayıştayın vizesi müna
sebetiyle yatırımcı dairelerin faaliyetlerinden 
birbuçuk aylık bir süre kaybettiklerini, müta-
ahhit istihkaklarının zamanında ödenemediği-
ni ve bunun işçi ve esnafa inikasları bulundu
ğunu beyanla, ödemelerin hızlandırılması yö
nünde Hükümetin gerekli tedbirleri almasını 
istedi. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer; yurdun çeşitli 
ıbölgelerinde düzenlenen toplantı ve yürüyüş
lerde dış politikanın önemli konularının da ele 
alındığını, bunların dış görünüşlerinden ziya
de gerçek mahiyetlerine göre değelendiril-
anesini ve bu huzursuzlukların biran evvel or
tadan kaldırılması lüzumunu belirtti. 

Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğre
tim üyeleri ile yardımcılarına ve diğer perso

nele ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı
nın, havale edildiği komisyonlardan beşer üye
nin iştirakiyle kurulacak bir geçici komisyon
da görüşülmesine dair Bütçe ve Plân Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi okundu ve kabul 
olundu. 

Arsa Ofisi Kanunu tasarısının 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

maddeleri 

27 Mart 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At al ay 

Kâtip 
Cumlhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi 

Salih Tanyeri'nin, iktisadi Devlet Teşekkülle
riyle belediyelerin 3659 sayılı Kanuna tabi 
personeline ikramiye, prim ve temettü veril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair ya

zılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/551) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Yusufeli Belediyesine dair 
yazılı soru önergesi, imar ve iskân Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/552) 

GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — Yalova Kaplıcaları idaresinin 1963, 
1964 ve 1965 malî yılları bilançolarının onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhur'yet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/887; Cumhuriyet Senatosu 2/259) (S. Sa
yısı : 1243) 

2. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncü maddesine (d) fıkrasından sonra bir (e) 
fıkrası eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 

Millet Meclisince kalbul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1/237; Cumhuriyet Sena
tosu 1/988) (S. Sayısı : 1244) 

3. — Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mecli
si 1/588; Cumhuriyet Senatosu 1/992) (S. Sa
yısı : 1245) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Bafkanvekili Sim Atalay 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumlmrbaş 1 anınca S. Ü.) Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 45 nci birleşimi acıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

YOKLAMA 
| BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-
I melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANÎNİN C'ENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vaki davet üzerine Hindistan'a giden 
Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgicin dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (4/233) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vâki davet üzerine Hindistan'a giden Ulaş

tırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in dönüşüne ka
dar, Ulaştırma Bakanlığına Devlet Bakam Hü
samettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Gündeme geçiyoruz. 
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5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/588; Cumhuriyet Senatosu 1/992) (S. Sa
yısı : 1245) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına 
dair tasarının, imar ve iskân Bakanlığının mu
vafakati alınmış olduğundan, Arsa Ofisi kanun 
tasarısının ve diğer maddelerine takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Okunan önergede çeşitli vergi 
kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının daha önce öncelikle görüşül-
/nesine karar verilen Arsa Ofisi kanun tasarısı 
ile, gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususu teklif edilmektedir. Gündemi
mizde bulunan ve son maddeyi teşkil eden çe
şitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının gündemde bulu
nan diğer işlerden önce görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 
21 . 3 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 25 . 2 . 1969 tarihli 62 nci 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, çeşitli vergi kanunla
rında değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı, Geçici Komisyonumuzun 21 Mart 1969 ta
rihli Birleşiminde Maliye Bakanı Sayın Cihat 
Bilgehan da hazır bulunduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

(1) 1245 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

I - Tasarı, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, 
Gider vergileri, Harçlar, İthalde Alınacak Dam
ga Resmi kanunlarında değişiklik yapılmak su
retiyle, hem 1969 bütçesinin finansman ihtiya
cının karşılanmasını, hem de sözü edilen vergi
lerde bünyevi ıslahat ile, tatbikat güçlüklerinin 
bertaraf edilmesini öngörmektedir. 

1969 yılı Bütçe Kanunu ile geçen yıl bütçe
sine nazaran mevcut hizmetlerden bâzıları ge
nişletilmiş, yeni bâzı hizmetler ihdas edilmiş ve 
bunların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere 
gerekli tahsisat öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bütçe Kanununda ver alan bu giderlerin 
vergi varidatı karşılanmasının bir zarureti ol
duğu bilinen Tbir gerçektir ve demokratik rejim
lerin Devlet hayatına kattığı bu anlayış, mu
hakkak ki, hu rejimlerin en kuvvetli yanını 
teşkil ettiği gibi, müstakbel gelişmelerinin de 
bir teminatıdır. 

Bu esas, aynı zamanda milletlerin tekâmü
lünde ahlâkîlik prensibini ön plânda tutan an
layışın tabiî bir neticesidir. Bu suretle, millet 
ve fert olarak gelecekteki ümitlerin ancak ça
lışma ve tasarrufla gerçeşleştirilebileceği fikri 
benimsenmiş olmaktadır. 

Kabul etmek gerekir ki, sağlam bir malî 
politika ve istikrar içinde gelişmeyi gaye edi
nen modern devletlerde, bütçe kanunları ile tes-
bit edilen giderlerin yerine getirilehilmesi için 
öngörüm vergi tedbirleri daima birlikte ele 
alınmaktadır. 

işte (bu anlayış içinde, âmme diğerleri ile 
âmme varidatı arasındaki sıkı irtihat da dikka
te alınarak bütçede öngörülen hizmetlerin yeri
ne getirilmesini sağlamak üzere hazırlanmış 
bulunan- kanun tasarısı Komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen madde
ler hakkında açıklamalar ve Komisyonumuzun 
görüşleri : 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gelir Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

1. Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi 
ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesinin 3/a, 4,5 ve 7 numaralı bendlerinde 
yer alan ücret, serbest kazancı, gayrimenkul 
sermaye iradı ve sair kazanç ve iratların vergi-
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lendirilebilmesi için maddede öngörülen şart
lardan her hangi birisinin yeterli olmasını te
min edecek şekilde yapılan değişilikler Komis
yonumuzca da uygun bulunmuştur. 

2. 2 nci madde, Gelir Vergisi Kanununun 
22 nci maddesinde yazılı 200 liralık istinanın 
tasarruf mevduatına münhasır olmak üzere 
500 liraya çıkarılmasını öngörmektedir. 

Mükelleflerin 200 liralık istisnadan fayda
lanabilmek için mevduatların ayrı ayrı banka
lara veya şubelere yatırdıkları bir vakıadır. Bu
nun neticesi olarak, bankalar, gerçek ihtiyaçları 
dışında mütaaddit şu'beler açmakta ve banka şu
beleri çoğalmaktadır. Bu hal ise, bankaların 
çalışmalarına olumsuz tesir yapmaktadır. Bu 
durumun düzeltilebilmesi için ve ayrıca bir 
teşvik tedbiri olarak yapılan diğişiklik Komis
yonumuzca yerinde görülmüştür. 

3. Tasarının 3 ncü maddesi ile Gelir Ver
gisi Kanununun 96 nci maddesinde, aşağıdaki 
değişiklik yapılmıştır : 

a) Mer'i 96 nci maddede menkul sermaye 
iratları «Dağıtılmış sayılan» ve «Dağıtıla
bilir sayılan» olmak üzere tefrik edilmiştir. Bu 
tefrik, özellikle «Dağıtılabilir sayılan» menkul 
sermaye iratlarının anlayış ve uygulanmasında 
çeşitli yönlerden tereddüt ve ihtilâflara yol aç
mıştır. Bu neticeyi bertaraf etmek ve öte yan
dan sekteye uğramış bulunan kurumlaşma faa
liyetini teşvik ve temin amaciyle «Dağıtılabilir 
sayılan kazançlar» terimi mahiyetine uygun ola
rak «Dağıtılmıyan kazançlar» şeklinde ifade 
olunmuştur. 

Diğer taraftan, dağıtılmış sayılan menkul 
sermaye iratları da, dağıtılan kazançlardan iba
ret bulunmaları sebebiyle sadece «Menkul ser
maye iratları» şeklinde konulmuştur. 

b) Âdi komandit şirketlerde komanditer 
ortaklar kâr paylarını fiilen ve hukuken hesap 
dönemi sonunda elde etmiş olduklarından, mad
de metni bu maksadı temin ve ifade edecek şe
kilde düzenlenmiştir. 

c) Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi 
tralunmıyan ve Kurumlar Vergisine tabi olmı-
yaiL yabancı tüzel kişilerin, modern vergi sis
teminin bir icabı olarak memleketimizde sağla
dıkları menkul iratlarının, tevkif usulünde ver
gilendirilmesini temin için madde metnine ge
rekli hüküm ilâve olunmuştur. 

| ç) Dağıtılmıyan kurum kazançlarının tes-
bitinde, Kurumlar Vergisine matrah olan ku
rum kazancından evvelâ Kurumlar Vergisinin 
hesaplanıp düşülmesi ve geriye kalanına 96 nci 
maddede öngörülen ilâve indirimlerin tatbiki 
gerektiğinden mer'i hükümlerle mevcut bulu-

j nan vuzuhsuzluğun giderilmesi maksadiyle, ya
pılacak işlemler sarih hükümlere bağlanmıştır. 

d) Dağıtılmıyan kazançların tesbitinde göz 
önünde bulundurulacak olan indirimler ara
sında yer alan bağış ve yardımlar meyanına, 
Türk Kanunu Medenisine göre kurulan vakıfla
ra yapılmış olanların da ithali zaruri bulun
duğundan, bu hususu sağlıyacak ilâve yapıl
mıştır. 

Yukarda özetle arz edilen değişiklikler ko
misyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve 
Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul olunmuştur. 

4. 4 ncü madde ile Gelir Vergisi Kanunu
nun 105 nci maddesinde yazılı tevkifat nisbet-
lerinde aşağıda belirtilen indirim ve ilâveler 
yapılmıştır : 

a) Birden fazla takvim yılma sirayet eden 
inşaat ve onarma işlerinde ileride safi kâr üze
rinden ödenecek vergiye mahsuben, istihkak 
bedellerinden halen yüzde 3 nisbetinde yapılan 
tevkif atın; bu işlemle iştigal eden şahısları ser
maye ve nakit imkânları bakımından güçlükle
re mâruz bırakması ve diğer taraftan safi kâr 
üzerinden ödenecek vergiye nazaran çoğu ah
valde fazla bulunması sebebiyle, bakiyenin 
iadesinin idare bakımından arz ettiği zorluk
lar muvacehesinde, bu mahzurları ortadan kal
dırmak amaciyle vergi tevkifatı nisbeti yüzde 
2 ye indirilmiştir. 

b) Tam veya dar mükellefiyet esasında 
Gelir Vergisine tabi mükelleflerin kazanç ve 
iratlarına uygulanacak tevkifat nisbetleri, mü
kellefiyet şekli itibariyle ve sarahatle belirtil
miş; bu meyanda dar mükellefiyete tabi olan
ların 96 nci maddenin 1- numaralı bendine gi
ren menkul sermaye iratlarına (dağıtılan ka
zançlarına) ait vergi nisbeti % 20 den % 35 e, 
bunun dışında kalan kazanç ve iratlara ait ver
gi nisbetleri ise genel olarak % 15 ten % 20 ye 
çıkarılmış diğer nisbetler aynen muhafaza olun
muştur. 

5. Tasarının 5 nci maddesi ile dar mükelle-
j fiyette Türkiye'de gayrimenkul sermaye iradı 
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elde eden yabancı gerçek kişilerin tarhiyata 
muhatap tutulmalarını temin maksadiyle, Ku
rumlar Vergisi Kanunundaki hükme mütenazır 
olarak, Gelir Vergisi Kanununun 107 nci mad
desine yapılan ilâve komisyonumuzca da isa
betli görülmüştür. 

ikinci Bölüm 
Kurumlar Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

1. Tasarının 6 ncı maddesi ile Kurumlar 
Vergisi Kanununun 8 nci maddesinin 1 numa
ralı bendinde yer alan hükme vuzuh verilmiş 
ve sadece tam mükellefiyete tabi anakurumla-
rm iştirak kazançları istisnasından faydalan
maları sağlanacak şekilde gerekli değişiklik 
yapılmıştır. Uygulamada karşılaşılan tereddüt
leri ortadan kaldırmak bakımından yapılan de
ğişiklik komisyonumuzca uygun mütalâa edil
miştir. 

2. — Mevduat faizlerinin vergilendirilmeleri 
konusunda Gelir ve Kurumlar Vergisi kanun
larında yer alan prensip farklılığını gidermek 
ve aynı zamanda Türk bankalarındaki mevdu
atın artması sonucunda geniş döviz imkânları 
sağlanmasını gerçekleştirmek için dar mükelle
fiyete tabi kurumların Türkiye'de elde ettikle
ri mevduat faizlerinin vergiden muaf tutulması 
maksadiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 
12 nci maddesinin 6 numaralı bendinde deği
şiklik yapılmasını öngören 7 nci madde de ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir 

3. Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi 
ile, Kurumlar Vergisi Kanununun 24 ncü mad
desinde öngörülen değişikliklerle, özetle; dar 
mükellefiyete tabi kurumların sağladıkları gay
rimenkul sermaye iratları da vergi tevkifatma 
tabi tutulmakta; Kurumlar Vergisi tevkif at 
nisbeti, sermaye şirketleri ve kazanç dağıtan 
kooperatif şirketlerce dağıtılan kâr payların
da % 20 den % 35 e çıkarılmakta, kâr payların
dan dağıtım sırasında tevkif olunacak vergiden, 
evvelce dağıtılmıyan kazanç olarak Gelir Ver
gisi Kanununa göre kesilen verginin mahsubu 
temin edilmekte; gayrimaddi hakların kiralan
ması, satış, devri ve temliki mukabilinde dar mü
kellefiyete tabi kurumlar tarafından elde edile
cek gelirlerden yapılacak vergi tevkifat nisbe-
tinin indirilmesi hususunda Bakanlar Kurulu
na yetki verilmekte; memleketimize yabancı 
sermaye celbinin teşvikini sağlamak üzere ge-
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rekli hükümlere yer verilmektedir. Söz konusu 
değişiklikler Komisyonumuzca yerinde bulun
muştur. 

4. Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi 
ile, Kurumlar Vergisi Kanununun 25 nci mad
desinde yer alan sermaye şirketleri ile koope
ratif şirket kazançlarına ilişkin Kurumlar Ver
gisi nisbetinin değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Söz konusu şirketlerde vergi nisbeti % 20 
den % 25 e çıkarılmış bulunmaktadır. Bu artış 
ekonomik yönden her hangi bir mahzur tevli-
detmiyeceği cihetle yapılan değişiklik, finans
man ihtiyacına cevap verecek bir ek hâsıla sağ-
lo^cı karakteri de dikkate alınarak komisyo
numuzca uygun görülmüştür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

1. Tasarının 10 ncu maddesi ile Gider Verr 
gileri Kanununun dâhilde istihsal Vergisi istis
nalarını gösteren 4 ncü maddesine (n) ve (o) 
işaretli fıkralar eklenmiş ve Tekel maddelerine 
aidolan istisnalar belirtilmiştir. 

2. Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi 
ile; basit kâğıt imalâthanelerinin münhasıran 
ve müstemirren hurda ve kırpıntı kâğıtları ilk 
madde olarak kullanmak suretiyle kâğıt ve mu
kavva imal etmeleri halinde muafiyetten fay
dalanmaları sağlanmıştır. 

Memleketimizde hurda ve inrpıntı kâğıtları 
ilk madde olarak kullanmak suretiyle kâğıt ve 
mukavva imal eden müesseselerin bu işi basit ve 
iptidai tesislerle yaptıkları dikkate alınarak 
muafiyetten istifade ettirilmeleri Komisyonu
muzca uygun görülmüştür. 

3. İstihsal Vergisinde mükellef, imalâtçı 
ve müstahsil olduğu cihetle Tekel maddelerinde
ki özel durum nazara almars,k Gider Vergileri 
Kanununun 13 ncü maddesine, tasarının 12 nci 
maddesi ile ilâve olunan bir hükümle, vergi 
mükellefinin Tekel Genel Müdürlüğü olduğu 
kabul edilmiştir. 

4. Gider Vergileri Kanununun 14 ncü mad
desinin değiştirilmesi suretiyle Tekele tabi 
maddelerin vergi matrahının tâyinini sağlıyan 
Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

5. 14 ncü madde ile, Dâhilde alman istih
sal Vergisinin matrahını tâyin eden Gider Ver-
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gileri Kanununun 14 ncü maddesiyle yapılan 
değişikliğe paralel olarak, ithalde alman istih
sal Vergisinin matrahı tâyin edilmiştir. 

6. Tekel maddelerinin tesliminde ilk mad
de indiriminin uygulanmayacağını öngören 15 
nci madde Komisyonumuzca da uygun görül
müştür. 

7. Devlet Demiryollarının, yolcu taşımala
rında, üç milletvekili sistem yerine, Batı ülke
lerinde olduğu gibi 1 nci ve 2 nci mevkiden iba
ret olan iki mevkili sisteme geçeceğini ifade 
ile bu mevkilere ait vergi nispetlerinin hafifle
tilmesini istemesi üzerine, Gider Vergileri Ka
nununun Nakliyat Vergisi nisbetleri ile ilgili 
hükümleri tasarısının 16 ncı maddesi ile değiş
tirilmektedir. Yapılan değişiklikte, üç mevkili 
taşıtlardaîd ve yük taşımalarındaki bugün uy
gulanan vergi nisbetleri aynen muhafaza edil
miş; iki mevkili taşıtlarda ise, ikinci mevkilere 
ait % 20 nisbeti % 15 e, birinci mevkilere ait 
% 25 nisbeti de % 20 ye 'indirilmiştir. Bundan 
başka, kanunun 38 nci maddesindeki şehir içi ta
şımalara ilişkin tarif, tatbikatta birçok ihtilâf
lara sebebiyet verdiğinden daha sarih bir hale 
getirilmiştir. 

Bu hususları ihtiva eden 16 ncı madde aynen 
kabul olunmuş; ancak, Karayolları üzerindeki 
nakliyatın da, millî ekonomimizin gerçeklerine 
uygun bir şekilde vergi mevzuuna alınması ve 
halen bu yolda yapılmakta olan çalışmaların 
biran önce neticelendirilmesi Komisyonumuzca 
temenni edilmiştir. 

8. Gider Vergileri Kanununun 44 ncü mad
desini. değiştirerek, mükelleflerin bağlı oldukları 
vergi dairelerini tâyin ile, muhtelif istihsal veya 
iş yerleri olan mükelleflere ait vergilerin bir 
merkezden ödenmesi kolaylığını sağlamak mak
sadını güden tasarının 17 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

9. Tasarının 18 nci maddesi ile, Tekel Ge
nel Müdürlüğünün vergi beyannamesi vereceği 
süre tâyin edilmektedir. 

10. Tekel idaresine, istihsal Vergisi bakı
mından fatura veya benzeri belgeler tanzimi kül
fetini tahmil etmiyen 19 ncu madde komisyonu
muzca kalbul edilmiştir. 

11. Şaraba ait istihsal Vergisinin tarh, ta
hakkuk ve tahsil suretine dair olan 20 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

12. 5237 sayılı Belediye Geliri Kanununun 
3 ncü maddesi ile halen tekel maddeleri safi geli
rinden belediyelere hisse ayrılmaktadır. Tasarı 
sözü edilen hükmü kaldırdığından, belediyele
rimizin gelir ihtiyaçları Rikkate alınarak, Gider 
Vergileri Kanununun 66 ncı maddesine 21 nci 
madde ile eklenen fıkra ile belediyelere toplam 
istihsal Vergisi üzerinden %2 nisbetinde hisse 
verilmesi öngörülmüştür. Bu husus Komisyonu
muzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

13. Memleketimizde satılmakta olan 79/80 
oktan esası üzerinden fiyatı tesbit edilen nor
mal benzin yanında diğer birçok ülkede olduğu 
gibi yüksek oktanlı ikinci tip bir benzinin, bu
lundurulması günümüzde bir zaruret haline gel
miştir. Tasarının 22 nci maddesi ile, piyasaya 
çıkarılacak olan bu yüksek vasıflı benzinin ver
gi nisbeti tesbit edilmektedir. 

14. Gider Vergileri Kanununa balı 1 sayılı 
tablonun 2/D pozisyonunun iii/c bendi, tatbi
katta birçok tereddütler doğurmaktadır. 23 ncü 
madde ile, sözü edilen bend Gümrük Giriş Tari
fe Cetveline atıflar yapılmak suretiyle daha 
sarih bir hale getirilmiş ve vergi nisbeti aynen 
muhafaza edilmiştir. 

15. Halen % 40 nisbetinde istihsal Vergisi
ne tabi bulunan plâstik ilk ihtihsal maddelerine 
ait I sayılı tablonun 4 ncü pozisyonunun daha 
sarih bir hale getirilmesini sağlamak üzere tan
zim edilen Millet Meclisi metninin 24 ncü mad
desi aynen kabul edilmiftiir. 

16. Gider Vergileri Kanununa bağlı I sayılı 
tablonun 8 nci pozisyonu ile «kağıt ve mukavva
lar» istihsal Vergisine tabi tutulmuştur. Bâzı 
mükelleflerin hurda kâğıtlardan imal edilen kâ
ğıt ve mukavvaların istihsal Vergisine tabi tu-
tulamıyacağmı iddia ederek ihtilâflar yarat
maları sonucunda, Danıştayca verilen kararlar
la, hurda kâğıtlardan imal edilen kâğıt ve mu
kavvaların vergiye tabi olmıyacağı içtihadedil-
miştir. Piyasada bir kısım kâğıt ve mukavva
ların vergisi, bir kısmının vergisiz olması anor
mal bir durum yaratacağından, 25 nci madde ile, 
8 nci pozisyonun başlığı değiştirilmiş ve hurda 
ve kırpıntı kâğıtlardan imal edilmiş kâğıt ve 
mukavvaların da vergiye tabi olması öngörül
müştür. 

17. Dikiş ve nakış ipliklerine ait % 18 nis-
betindeki vergiyi kaldıran tasarının 26 ncı mad
desi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş; 
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ancak, bu hükmün, kombine dikiş ve nakış ipli
ği imalâtına zarar vermemesi hususunun temen
ni olarak rapora derci kararlaştırılmıştır. 

Bilindiği üzere, dikiş ve nakış ipliği, kombine 
şeklinde imal edilirse hampamuk ipliği için is
tihsal Vergisi ödenmesi söz konusu olmadığın
dan, dikiş ve nakış ipliği teslim bedelinden ham 
pamuk ipliği bakımından bir ilk madde indirimi 
yapılmamakta; fakat hampamuk ipliğini satın-
alarak dikiş ve nakış ipliği imal edenlerin bu 
iplikleri teslim bedellerinden hampamuk ipli
ği dolayısiyle ilk madde indirimi uygulanmakta
dır. 

Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında, 
Hükümetçe; ilk madde indiriminin, hampamuk 
ipliği satmalanlar ile kombine imalât yapanlar 
arasında vergi yükü bakımından, kombine imalât 
yapanlar aleyhine bir durum yaratmaması ve 
uygulamanın bu müesseselere zarar vermiyecek 
şekilde ayarlanmasının temini hususunda gerekli 
çalışmaların yapıldığı ve en kısa zamanda ikmal 
edileceği belirtilmiş ve bu beyan muvacehesinde 
26 ncı madde komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

18. Gider Vergileri Kanununa bağlı I sayılı 
tablonun 13 ncü pozisyonu ile ıtriyat ve tuva
let maddeleri istihsal Vergisine tabi tutulmuştur. 
Sözü edilen maddelerin maliyetlerinde amba
lajlar önemli bir yer işgal etmektedir. Uygula
mada, vergi matrahını küçültmek ve dolayısiyle 
az vergi ödemek maksadı ile mükelleflerin, 
imal ettikleri ıtriyat ve tuvalet maddelerini am
balajsız olarak başkalarına sattıkları ve bu 
maddeleri satmalanların ambalajladıktan son
ra piyasaya sürdükleri görülmektedir. Hazine
nin aleyhine olan bu durumu önlemek üzere, 
ıtriyat ve tuvalet maddelerini satmalıp ambalaj
ladıktan sonra satanların da vergi ödiyecekleri 
hususunda mezkûr pozisyona bir fıkra eklen
mesini öngören 27 nci madde komisyonumuz
ca yerinde görülmüştür. 

19. Tasan ile Tekele tabiî 'maddeler de is
tihsal Vergisi konusuna alındığından, tasarının 
28, 29 ve 30 ncu maddeleri ile G-ider Vergileri 
Kanununa bağlı III sayılı tabloda lüzumlu de
ğişikliklerin yapılması öngörülmektedir. 

20. Millet Meclisi metninin 24 ncü madde-
ısini tamamlayıcı mahiyette olan 31 nci madde, 
komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

21. Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi 
ile, tekele tabi maddelerin 30 ncu maddede tâ

yin edilen vergi nisbetlerinin daha aşağısında 
bir vergi nisbeti tâyin etmeye ve icabında bu 
tavan nisbetleri geçmemek kaydı ile mezkûr 
nisbetlerde değişiklik yapmaya Balkanlar kuru
lu yetkili kılınmıştır. 

Tekel maddelerinin özelliği nazara alınarak 
sevk edilmiş bulunan bu madde Komisyonumuz
ca da uygun mütalâa edilmiştir. 

22. 3437 sayılı Tütün ve Tütün inhisarı Ka
nununun 115 nci maddesindeki istisnanın istih
sal Vergisi hakkında uygulanmıyacak hükmünü 
ihtiva eden 33 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harçlar ve Damga Vergisi kanunlarındaki 
değişiklikler 

1. Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi 
ile Harçlar Kanununun 86 ncı maddesinde ön
görülen değişiklik, özellikle döviz gelirlerinin 
artırılması imkânını sağlıyacağı (dikkate alına
rak Komisyonumuzca da isaJbetli görülmüştür. 
Yapılan değişiklikle, işçi pasaportları müddeti
nin, münhasıran memleket dışında konsolosluk-
larca uzatılması işlemi harca tabi tutulmuş bu
lunmaktadır. 

2. istiklâl Madalyası verilmiş olanlara 
1005 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden 
bağlanan şeref aylıklarının ödenmesine ait her 
türlü kâğıtların Damga Vergisinden istisna 
edilmesi, Komisyonumuzca yerinde görüldü
ğünden Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sa
yılı tabloya 35 nci madde ile ilâve edilen hü
küm aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

ithalde alınacak Damga Resmi hakkındaki 
Kanuna ait değişiklik 

1. 7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 sayılı ithalde 
Alınacak Damga Resmi hakkında Kanunun 
2 nci maddesinde % 15 olarak tesbit edilmiş bu
lunan resmin nisbetinin % 25 olarak değiştiril
mesini öngören 36 ncı madde Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca madde metnine Millet Meclisince ek
lenen ve Gümrük Kanunu, dış ticaret rejimi ve
ya Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı 
hükümleri dışında veya bu hükümlere aykırı 
olarak ithal eşyası getirilmesini önlemek, diğer 
yandan kaçakçılığını azaltmak ve dışardafei ta-
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sarrafların döviz olarak yurda getirilmesini sağ
lamak gerekçesiyle, rejim dışı getirilen eşyanın 
ithalinde ve servet transferi yolu ile yapılacak 
ithalâtta, yukarda sözü edilen resmin âzami nis
petinin % 100 olmasını temin eden hüküm Ko
misyonumuzca uygun görülmüş ve 828 sayılı 
ithalde Alınacak Damga Resmi hakkında Ka
nununa nci maddesini tadil eden Millet Meclisi 
metninin 36 ncı maddesi benimsenmiştir. 

Son hükümler 

1. Kaldırılan hükümleri ihtiva eden Millet 
Meclisi metninin 37 nci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

2. Çeşitli vergi kanunları hükümlerinde ya
pılan değişikliklerin uygulama devreleri ile di
ğer hususları düzenlemekte olan geçici 1, 2, 3, 
4, 5 ve 6 ncı maddeler Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

3. Yürürlük ve yürütmeye dair olan 38 ve 
39 ncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının önemine binaen Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun
da istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Giresun 

S. Orhon 
Kâtip 

Adana 
M. Öztekin 

Sinop 
N. inebeyli 

Konya 
F. Özlen 

Ankara 
N. Köker 

Sözcü 
Edirne 

M. N. Ergeneli 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Kütahya 
i. E. Erdinç 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuzd 

N. Sarlıcalı 
Manisa 

0. Karaosmanbğlu 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Bekata 
söz almıştır. Tümü üzerinde başka söz istiyen? 
Sayın Gündoğan ve Sayın Melen. Sayın Beka
ta buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ 
BEKATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, çeşitli vergi kanunlarında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
bugün gündemin sonunda olmasına rağmen, 

I Hükümetin ve komisyonun gösterdiği lüzuma 
uyarak, arsa ofisi kanun tasarısına da ivedi
likle başlamış olduğumuz halde öncelik ve ive
dilikle konuşuyoruz. Arkadaşlarımızın bu ani 
gündem değişikliği karşısındaki hazırlıklarının 
hangi ölçüde tam olduğunu bilmemekle beraber, 
gündeme alınmış bir konu üzerinde böylesine 
önemli bir konu üzerinde, düşüncelerimi arz 
edeceğim. 

Evvelâ, bir noktayı ifade edeyim M, A. P. 
iktidarı vergi kanunlarında lüzum görürse de
ğişiklik yapma yetkisini her iktidar gibi elbet
te haizdir. Bir Devletin vergisiz devam etmesi 
bahis konusu değildir. Bu umumi ve doğru 
sözlerin yanında diğer bâzı doğru sözler de var 
ki, ikisi yan yana geldiği zaman Yüce Sena
to hangisinin ağır bastığını takdir eder. O da 
şudur: Palyatif tedbirlerle, yama tedbirlerle bir 
memleketin hele geri kalmış bir ülkenin vergi 
mevzuatı düzenlenemez. O halde vergi reform
larını köklü ve esaslı olarak ele almak ve onla
rın içinde şimdi tadil edilen konuları da ge
rektiğinde değiştirmek elbette ki, yerinde olur
du. Halbuki Hükümet böyle yapmamış, 5 ayrı 
kanuna aidolan tadil düşüncelerini birer yama 
ayn bir kanunun içinde toplamış, huzurunuza 

I getirmiş bulunuyor. 

Devletin paraya ihtiyacı tabiîdir. Ama bu
nun için kaçakçılığı önliyecek tedbirleri getir
mesi lâzımgelirken o gelmemiştir. Vergi kaça
ğı ile alâkalı bir çok açık kapılar dururken on
lar kapanmamıştır. Vergi reformlariyle ilgili 
hiçbir tedbir gelmemiştir. Buna mukabil şimdi 
biraz sonra arz edeceğim ve A. P. nin progra
mına da aykırı olduğunu sandığım teklif ile 
karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. 

Bu teklifin Anayasa felsefesi bakımındanda 
bâzı yanlış tarafları var. Bizim memleketimizde 
vergi adaleti ve sosyal adalet vasıtalı vergilere 
zam yapma suretiyle yerine getirilemez. Huzu
runuzdaki vergi kanunları ve zamlar, vasıtalı 
vergilerle ve sade vatandaşa yeni yükler yükle-

I mek istidadmdadır. Bu ise memleketimizde yeni 
Anayasamızın bize gösterdiği vergi ilkeleri ba
kımından da mahzurludur. Bu sane vatandaşın 
üstüne zaten tahammülle çekemediği kadar 
ağır yükleri yeni yeni vergilerle artırma istika-

I metini gütmektedir. 
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Bu girişten sonra maruzatımı kısa, kısa Yük
sek Heyetinize arz edeyim. Huzurunuzdaki ta
san : 

1. Gelir Vergisinde, 
2. Kurumlar Vergisinde, 
3. Gider Vergisinde, 
4. Harçlarda, 
5. İthalde alman Damga Besininde değişik

likler getiriyor, zamlar getiriyor. 
Arz ettiğim gibi bu , 5 ayrı kanun konusu

dur. Halbuki bunların heyeti umumiyeti bir tek 
kanun içinde toplanmış bulunuyor. Vergi mev
zuatı ve kanun tekniği bakımından yanlıştır. 
Ayrı ayrı kanunlarda yapılacak tadilleri bir tek 
kanunun bünyesi içinde toplamak bizim şimdi
ye kadarki kanun tedvini usullerimize aykırı
dır. Bunu da böylece belirttikten sonra Yüce 
Senatonun önemle üzerinde duracağı bir konuyu 
bilhassa arz etmek isterim. 

Bizim Anayasamızın espirisi vergi gibi ka
zancın bir yıllık gelirine dayanan vergi unsu
runu geçmişe teşmil etmeye müsait değildir. 
Halbuki huzurunuzdaki kanun, senesi dolmuş 
ve geçmiş bulunan 1968 yılı vergilerine de teş
mil edilecektir. Bu konunun Anayasa Mahkeme
sine intikalinde, bu maddenin iptal edilmesi 
çok mümkündür. Belki Sayın Maliye Bakam 
geçmişte buna benzer bir misal vereceklerdir. 
Hemen şimdiden cevaplandırmış olmak için arz 
edeyim ki, o zaman bu Anayasa yürürlükte 
değil idi. Bu itibarla bir aldanma olmaması için 
ve bizzat Hükümetin kendisine göre hesapladığı 
bu konuda yarın Anayasa Mahkemesinin ip
tali ile karşı karşıya gelmesine karşı, eğer 
Hükümetin savunacağı bir nokta varsa, onu 
Yüce Heyetinize ifade etmesinde büyük isabet 
görürüm. Burada yorulacağız, bir kanun çı
karacağız ve fakat sonunda Hükümet umdu
ğunu bulmıyacak, çünkü, makabline teşmil 
edilmiş olan bir verginin Anayasa Mahkemesin
ce iptali mümkündür. Bunu da arz ettikten 
sonra bu vergi tadillerinin ve niçin getirilmiş 
bulunduğunu yüksek huzurunuzda teşrih ede
ceğim. 

Sayın Başbakan Demirel'in imzasmı taşıyan 
17 . 12 . 1968 tarihli olup Millet Meclisine ve
rilmiş bulunan tasarının başlığı şudur: «1969 
yılı Bütçesinin finansmanı için vergi kanunla
rında değişiklik yapılması» Millet Meclisinin 
sıra sayısı 796 numaralı baskısında bu başlık 

böylesine yer almıştır. Senatoda ise başlık 
değiştirilmiş, «Çeşitli vergi kanunlarında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ha
line konulmuştur. Niçin bu değişikliğe lüzum 
görüldüğünü biraz sonraki maruzatım belirtmiş 
olacaktır. Bütçe açığının takriben 1,5 milyar 
lirası bu kanunlarla sağlanacağı kanaatini ta
şıyarak Hükümet getirmiş bulunuyor. Bu he
sabın da yerinde olduğunu sanmıyorum. Delil 
olarak hemen arz edeyim ki, ithalde alman 
Damga Resminin mühim bir kısmını zaten ya
tırını maddelerinin müşterisi bulunan Hükü
met satmalmaktadır. Şu halde, ithalde alman 
damga resimlerine yapılacak zammın mühim 
bir kısmını Hükümet ödiyecektir. öyle ise, um
duğu neticeyi alamıyacak ve bu toplıyacağını 
sandığı vergi yekûnu 1,5 milyarı asla bulmı-
yacaktır. 

Şimdi Adalet Partisi espirisi, programı ve 
zihniyeti ile Adalet Partisi iktidarının bu ver
gi kanunlarındaki tutumunu da karşılaştırmak
ta ciddî isabet görmekteyim. Adalet Partisi 
programının 25 nci maddesini okuyorum: «Sa
dece malî mülâhazalarla ve bütçe zaruretleriyle 
hareket edilerek ağır bir şekilde adaletsiz ver
gi tatbikatına gidilmesinin aleyhinde ve karşı
sındayız.» Madde bu; Sayın Demirel 18 Ocak 
1889 tarihinde yaptığı basın toplantısında ise, 
25 nci maddenin bu sarih hükmüne rağmen 1969 
malî yılı bütçesinm ek finansmanını sağlamak 
amacı ile, Kurumlar ve Damga vergilerinde ön
görülen değişiklikler malî istikrarı ve Hazine 
itibarını koruma hedefini gözetmektedir» bu
yurdular. Şu hale göre, bu tasarı Adalet Par
tisi programının 25 nci maddesine açıkça ay
kırı. Çünkü, ne diyordu 25 nci madde; sadece 
malî mülâhazalar ve bütçe zaruretleri ile hare
ket edilerek vergi getirmiyeceğim, diyor. Hükü
met ne yapıyor, işte kendi tasarısının başlığı, 
elemin arz ettiğim konu değerleniyor, 1969 yı
lı Bütçesinin finanasmanı için vergi kanunların
da değişiklik yapıyorum diyor. 

Görülüyor ki, Sayın Adalet Partisinin prog
ramının 25 nci maddesinde açıkça vaz'ettiği 
bütçe zaruretleri ile ben vergi getirmiyeceğim 
diyen maddeyi, aynı partinin Hükümeti bütçe 
finansmanı için vergi getirmek suretiyle ihlâl 
etmiş bulunuyor. Şimdi bu başlığın değiştiril
me zaruretinin nereden gelmiş bulunduğunu bu 
suretle açıklamış oldum. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Bilgehan 2 
Ocaik 1969 günü bir resmî demeç verdi. Sayın 
Maliye Bakanımız bu demecinde aynen şunla
rı söylediler: «Yeni tasarı şikâyetleri tamamen 
ortadan kaldıracaktır. Odalar Birliği ile bu 
konuda yaptığımız görüşmeler sonucunda bu 
yolda karar alınmıştır.» Şu halde Sayın Maliye 
Bakanı bu vergi kanunu değişiklikleriyle mev
cut şikâyetlerin ortadan kaldırılacağını ve bu 
yolda bir ihtisas heyeti sayılan Odalar Birliği 
ile de mutabakat halinde bulunduklarını açıkça 
Türk kamu oyuna bildirdiler. Şimdi elimde iki 
vesika var, bunlardan bir tanesi; 1969 yılı bütçe 
dolayısiyle getirilen vergiler münasebetiyle Tür
kiye Ticaröt Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğinin bu kanun tasarısı dolayı
siyle neşrettikleri, yayınladıkları broşür. 

İkincisi, yine bu kanun dolayısiyle istanbul 
Ticaret Odasının yayınladığı broşür. Bu ikisi 
de basılıdır. Sayın Maliye Bakanının Odalar 
Birliği ile mutabıkız şeklindeki resmî sözüne 
burada cevaplar var. Kısaca sadece o cevap
ları, birincisinin üçüncü sayfasından okuyo
rum. «Maliye Bakanlığı tarafından kurulmuş 
olan ve bünyesinde Birliğimizin temsilcileri de 
bulunan Vergi Reform Komisyonunda tasarının 
tetkik ettirilmesi çok yerinde olurdu. Durum 
böyle iken tasarının alelacele hazırlanıp bütçe
den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine ve
rilmiş olması re Bütçe Kanunu ile birlikte ko
nuşulmasının istenmesi asla tecviz edilemez.» 
Bu birinci broşür. 

ikinci broşürün de 7 nci sayfasından okuyo
rum, «tasarı hakkında görüşlerimizin izahına 
geçmeden önce şu hususu bilhassa belirtmekte 
fayda görmekteyiz. Maliye Bakanlığının 1961 
yılında kurduğu ve bünyesinde mütehassıs ele
manlarının. yer aldığı Vergi Reform Komisyo
nu faaliyetine halen de devam etmektedir. Bu
güne kadar ilmî ve tarafsız olarak yürttüğü pek 
değerli çalışmaları ile Maliye taraîmmze mal 
olacak komisyonun tasarı hakkında görüşü alın
mamıştır.» 

Şu halde Sayın Maliye Bakanını bu iki res
mî belge tekzibetmektedir. ~ Demek ki, bu ih
tisas heyetinden geçmediği gibi bu Odalar Bir
liği ve diğerleriyle de mutabıkız sözünün mesne
di yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı vergi re
formu değerini taşımamaktadır. Başlangıçta 
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arz ettiğim gibi bir yama kanundur ve her ya
ma kanun gibi, her yama tedbir gibi kısa ömür
lüdür, bir müddet sonra tekrar delinecektir. 
Gelişinin sebebini de arz etmiştim. Hazine dar
lığı ve bütçe açıkları dolayısiyle getirilmiştir. 

Şimdi burada bir noktayı tekrar hatırlat 
mak lüzumunu duyuyorum. Sayın Başbakan 
birinci basın toplantısında şöyle ilân etmişti. 
«Vasıtalı vergiler oranlarında her hangi bir 
yükseltme yapılması bahis konusu değildir. Bu 
vergiler temel malların fiyatlarına tesir etmiye-
oek, pahalılık yaratmıyacaktır.» dediler. De
mek ki, Sayın Başbakan Türk Milletine ve Par
lâmentoya karşı §u taahhüdü resmen Adalet 
Partisi iktidarı adına yapmış bulunuyorlar. 
Neymiş, o, vasıtalı vergiler oranlarında her han
gi bir yükseltme yapılmıyacağı ve bu vergilerin 
temel mallar fiyatlarına tesir etmiyecek, paha
lılık yaratmıyacak sözü. 

Şimdi gerçeğe bakalım. Ben görüşlerimi 
yetkili heyetlerin mütalâalarına da dayamak is
tiyorum. Evvelâ vergi bilimi bakımından arz 
edeyim ki, bâzı hammaddelere ve tüketim mal
larına yapılan vergi zamları vasıtalı vergiler 
grupundandır. Bu itibarla bunlara yapılan 
Kamlar fiyatlara intikal eder. Zaten Türkiye'de 
fiilî ve dörit başı mamur bir murakabe olmadığı 
için her zam fiyatlara intikal eder, bir dereceye 
kadar. Ama vasıtalı vergiler grupuna iş inti
kal etti mi zam, hayat pahalılığını artırıcı ve 
umumi hayat seviyesini düşürücü olur. 

Diğ êr taraftan Tekel maddelerine yapılan 
zamla? da vasıtalı vergilerdendir, öyle ise bun
lar da Sayın Başbakanın taahhüdünü rencide 
değil, tekzip edici malhiyet taşımaktadır. Şim
di bu sözlerimi ayrıca teyidedecek resmî beyan
ları da ifade edeceğim. 

Odalar Birliği Başkanı bu tasarı üzerine bir 
basın toplantısı yaptı ve demeç verdi. Yaptığı 
basın toplantısının tarihi 9 Ocak 1969 dur. Bü
tün gazetelerde var. Odalar Birliği Başkanının' 
bu demecinden şu pasajı okuyorum, «ithalâtta 
alman Damga Resminin % 25 e kadar yüksel
tilmesi fiyatları artıracaktır.» Sayın Başbakan 
ne diyorlar di? «Fiyatları artırmıyacaktır.» 

Bu hayatın içinde bulunan resmî ağız bü
tün kendi ihtisas organları ile temastan sonra 
Başbakana cevep veriyorlar. Ne diyorlar? «it
halâtta alman Damga Resminin % 25 e kadar 
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yükseltilmesi fiyatları artıracaktır» ve devam 
ediyor. «Sonunda bütçe açığına da yol açacak
tır.» Neden Onu da ifade edeyim. Çünkü it
halâtta alınan Damga Resminin mühim bir kıs
mını »diyecek olan bizzat Hükümettir. Yatı
rım mallan mubayaası dolayısiyle Hükümet bu 
fazlayı ödeyince, elbetteki bu bütçe açığına 
müncer olacaktır. Odalar Birliği Başkanı de
vam ediyor, arkadaşlarım. «Kısmî bir deva
lüasyon mahiyetini taşıyan bu tedbirler devalü
asyonun bütün mahzurlarını bünyesinde taşı
maktadır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Odalar Bir
liği Başkanının bu sözünü yine basılı olan Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret 
Borsaları Birliğinin resmî bülteninin 6 ncı say
fasında bakınız ne surette ifade edildiğini de yi
ne resmen tesbit edelim. 

Aynen okuyorum: «Her çeşit emtia fiyat
larında misli ile artışlar olacaktır. Devlet gi
derleri de piyasa fiyatlarının etkisi ile artacak 
ve bütçenin finansmanını sağlamayı hedef tu
tan bu tedbir neticede bir bütçe açığını muci-
bolacaktır. Mahiyeti itibariyle kısmi bir deva
lüasyon mahiyeti arz ettiğinden bu tedbir de
valüasyonun bütün mahzurlarını bünyesinde 
taşımaktadır.» Odalar Birliği Başkanının söz
lerini bu resmî vesika ayrıca teyidetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bizzat Hü
kümetin altında imzası bulunan bir vesika ile 
de «fiyatlar artmıyacaktır ve bu zamlar sira
yet etmiyecektir» tarzındaki Sayın Başbakanın 
sözünü gene Başbakanm ve bütün Hükümet 
üyelerinin imzaladıkları bir vesika ile de tekzi-
bedeceğim. 

12 Aralık 1968 tarihli Resmî Gazete, Bakan
lar Kurulunun 29 Aralık 1968 tarihli ve 10999 
sayılı Kararnamesine bağlı Plânlama Merkez 
Teşkilâtının hazırladığı ve Yüksek Plânlama 
Kurulunun kabul ettiği Bakanlar Kurulunun 
onayladığı 1969 uygulama programının 16 ncı 
sayfasında aynen şunlar yazılıdır. «1967 yılı 
başında vergilerde tekel maddeleri ve iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bâzı maddelerinde ya
pılan nisbet ve fiyat yükseltilmesinin etkisi 
ile genel fiyat seviyesinde artış olduğu tesbit 
edilmiştir.» 

Şimdi başa dönüyorum. Sayın Başbakan ne 
buyurmuşlardı? Vasıtalı vergiler oranlarında 
her hangi bir yükseltme yapılması bahis konu

su değildir. Bu tasarı ne getiriyor? Vasıtalı ver
gilere zam getiriyor. 

Ne buyurmuşlardı? Bu vergiler temel mal
ların fiyatlarına tesir etmiyecektir. Temel mal
ların fiyatlarına tesir ediyor. 

Ne buyurmuşlardı? Pahalılık yaratmıyacak-
tır. Bunu, maliye ilminin tekzibi yanında Oda
lar Birliğinin, borsa ve diğer teşekküllerin res
mî vesikaları ile birlikte bizzat bir Devlet mü
essesesi olan Plânlama Teşkilâtı bir rapor ha
linde tesbit etmiş. Ne demiş? Devlet teşekkül
lerinin bâzı yapılan nisbet ve fiyat yükseltilme
sinin etkisi ile genel fiyat seviyesinde artış ol
duğu tesbit edilmiştir.» Bunun altına da Sa
yın Demirel, Bilgehan ve diğer Hükümet men
subu bulunan bakan arkadaşlarımızın tamamı im
za etmişlerdir. 

Öyle ise açık olan şey budur: «Bu zamlar 
fiyatlara tesir yapacaktır.» Ben mi diyorum bu
nu? Hayır arkadaşlar. Yetkililerin yanıbaşında 
bizzat Hükümet diyor. Ama yine bizzat Hükü
met ne diyor? «Yapmıyacaktır.» diyor. Ama ra
porlarla «yapacaktır» dediğinin altına da imza 
atıyor. O halde biz altında daha kalabalık imza 
bulunan ve resmî heyetlerin verdiği bu rapor
lara göre konuşmaya mecburuz. Yapacaktır. 
Sonra ne olacak? Hayat pahalılığında artış 
olacaktır. Yani hayat daha çok pahalılaşacak-
tır. Bu tekzibi de yaptıktan sonra sözlerimin 
sonuna geliyorum. 

Tekel zamlarını tamamlıyacak olan bu ta
sarı Vasıtalı vergilere zamlar getiriyor. Ve bu 
vergilerin ağır yükünü dar gelirli ve sabit gelir
li sade vatandaşa çektirecektir. Bu zamlar ve 
vergilerin, daha Meclislerden çıkmadan mallar
daki sirayetinin oranlarını bizzat muhterem se
natör arkadaşlarımız, milletvekilleri ve bütün 
vatandaşlar piyasada, bunların mallara intikal 
etmiş bulunan fazlalıklarını görüyorlar. Kanun 
çıktıktan sonra daha tatbika başlanmadan tat
bik edilmiş gibi, önceden alınmış bulunan ve bu 
kanunla hiç ilgisi olmıyan mallara dahi sira
yet etmek suretiyle hayat pahalılığını artıra
caktır. Sonra ne olacak? Bunun ceremesini sa
de vatandaşla beraber bizzat Hazine, Hükü
met çekecektir. Niçin? Yatırım mallarının, ya
tırım maddelerinin fiyatları artacak. 

Hükümet şimdi arz edeceğim bir noktada 
da Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı mah
cup duruma girecektir. Neden? Zira kendileri-
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ne hatırlatmak isterim ki, son 1969 programı 
1968 fiyatlarının değişmiyeceği varsayımına 
göre hazırlanmıştır. O halde 1969 daki diğer 
tesirlerle artan fiyatlar yanında bu tasarının 
getirdiği zamlarla fiyatlar daha çok artınca, 
1968 fiyatlarının değişmiyeceğine göre hazır
lanmış bulunan 1969 programı da gerçekleşemi-
yecek, çünkü onlara tahsis edilmiş bulunan 
para yetmiyecektir. 

Bundan sonra da şunlar gelecek. Çalışan
lar hayat pahalılığı karşısında yevmiyelerinin 
artırılmasını istiyecekler. Bütün bu birbirini 
takibeden tazyikler enfilâsyonist bir gidişin 
ve bir emrivakinin de içine muhterem Hükümeti 
sürükliyecektir. Bunu da bir resmî belgeye bağ
larsam Yüce Senatoyu belki daha çok tatmin 
ederim düşüncesiyle yine istanbul Ticaret Oda
sının hazırladığı, bir hayli değerli ve basılmış, 
tevzi edilmiş bulunan broşürün 15 nci sayfasın
dan şu kesin, uyarıcı sözleri okumak ihtiyacını 
duyuyorum: «Tedbirler kanaatimizce özellikle 
ekonomik açıdan tervici mümkün olmıyan ted
birlerdir. Vergileme alanında ise kısaca değin
diğimiz organik tedbirler süratle uygulama 
alanına sokulmadığı takdirde, her yıl bütçesi ile 
birlikte yeni vergi zamlarına gidilmek istenmesi 
mukadder görünmektedir. Bu ise hiç şüphesiz 
sosyal adalet ilkelerine uygun, süratli ve den
geli ekonomik kalkınma dâvamızı temelinden 
zayıflatmak ve sarsmaktan başka bir sonuç do-
ğurmıyacafctır.» 

Muhterem arkadaşlarım, sözümü bağlamak 
için şunu baştaki sözlerimle telif ederek tekrar 
ifade etmek istiyorum: Bir Devletin umumi ha
yatı için hele kalkınma gücünü seferber etme 
zorunda olan geri kalmış bir memleketin şikâ
yetlerini dindirabilmek için vergi bir zaruret
tir. O halde verginin aleyhinde konuşmuyorum. 
Fakat, vergi reformlarını bütün icapları ile ta
rımda kalmış boş vergi alanlarına teşmil etme
den, vergi kaçakçılığından müsait bulunan ver
gi sahalarına teşmil etmeden ve asıl vergi vere
cekleri muhataibolarak almayıp, Vasıtalı Vergi
ler dolayısiyle sâde vatandaşın üstüne yeni 
yükler yükliyecek vergi getirmenin aleyhinde-
yiz. Bunlar üstelik Hükümetin umduğunu ken
disine vermeye müsaidolmıyan yama tedbir ver
gilerdir. 

Biraz evvel arz ettiğimin yanıbaşında yarın 
vaktiyle Muamele Vergisi Kanunu gibi Kurum

lar Vergisi de şimdi arz edeceğim neticeleri ge
tirecektir. Vaktiyle bir Muamele Vergisi Kanu
numuz vardı. Bu beş beygir, on işçi, v.s. gibi 
bağlayıcı hükümleri vardı. Büyük sınai müesse
seler bundan kurtulabilmiş olmak için bölündü
ler. Küçük iptidai teşekküller haline geldiler. 
Şimdi bu Kurumlar Vergisine zam da büyük 
müesseseleri bölünmeye doğru götürecektir. Bu 
da bizzat A. P. nin ekonomik espirisine aykırı
dır. 

Netice : 
1. Beş ayrı kanunun konusu bir kamımda 

toplanamaz. Teknik yanlışlık var. 
2. Geçmiş bir sene ile, 1968 ile alâkalı ka

zançların 1969 da çıkarılmış bir Vergi Kanunu 
ile ve mukabiline teşmili suretiyle vergi alın
ması Anayasaya aykırıdır; öyle olduğunu sanı
yorum. 

3. Bu konuda, yetkili kuruluşlar uzuvlar 
ve organlarla temas ve mutabakat hâsıl edilme
diği bir yana, reform komisyonu ile de muta
bakat yoktur. 

5. A. P. nin kendi programındaki 25 nci 
maddenin vaz'ettiği hâkim ve aslî prensibe bu 
teklifler, bu tasarı aykırıdır. 

6. Bizzat Sayın Maliye Bakanının, bizzat 
Saym Başbakanın taahhütlerine uymamaktadır. 

Bu durum karşısında tümü üzerindeki ko
nuşmamı şöyle bağlıyorum: Vergi zaruretleri
nin yama kanunlarla halledileceğini zanneden 
Hükümet, çıkaracağı bu tasarıyı uygulamaya 
koyduktan kısa bir müddet sonra, bizzat bu 
yamaların delindiğini ve yeni tedbirlerle mese
leyi düzeltme zaruretinde kalacağını görecektir. 
Bu itibarla Hükümetin, bu anlayış içinde me
seleleri temelden mütalâa etmesini ve acele ile 
yapacağı bu işte yarın bizzat hazineyi ve kamu 
oyunu, sade vatandaşı ve vergi muhataplarını 
çok rencide ederek önHyeceğini sandığı şikâ
yetleri bütün yurtta teşmil etmekten kaçınma
sını tavsiye ederim. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, Meclise birçok Vergi Ka-
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nunu getirmiş olan bir insan sıfâtiyle bu kanu
nun aleyhinde sert bir konuşma yapmak benim 
için kolay değildir. Bu sebeple bir ölçülü konuş
ma dinliyeceksiniz bendenizden. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet bu kanunu 
1969 yılı Bütçesinin finansmanı için getirmiştir. 
Ve kanunun başlığında da bu vardır. Her şey
den evvel şunu arz edeyim, Senato Komisyonu
nun bu adı, kanunun adını değiştirmiş olması 
yerindedir. Çünkü, böyle kalsaydı bu kanun bir 
muvakkat, ve sadece 1969 yılında tatbik edilecek 
bir kanun mahiyetinde gibi görünürdü. Halbuki 
kanun daimî kanundur. Bu sebeple bu adın de
ğiştirilmesi yerinde olmuştur, bunu arz edeyim. 

Gerçekten 1969 bütçesinde dört milyar civa
rında - bir rivayete göre, - bir açık mevcuttur. 
Vakıa arkadaşlar bunu dört milyar olarak tah
min etmişlerdi. Hükümet bunun daha altında 
bir rakam tahmin etmişti. Ve bu tahminlerin 
hangisinde isabet olduğu şüphesiz bütçe uygula
masından sonra anlaşılacaktır. Yalnız büyük bir 
açıkla karşı karşıya olduğumuz muhakkaktır. 
Ve nitekim bu tasarıda, bu vergilerde, bu zam
larda bu açığın bir kısmını kapatmak üzere ge
tirilmiştir. Bütçede verilen izahata göre bu ver
gilerle Hükümet bütçe açığının 1,5 milyarlık bir 
kısmını karşılıyacaktır. Ancak Mecliste bâzı de
ğişikliklere uğramıştır, belki bu hasılat 1,5 mil
yarın belki de bu sebeple biraz altında olacak
tır; Geriye yine bir açık kalmaktadır. Onun ne 
şekilde karşılanacağını ilerde göreceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı ile ne iste
niyor? Bu tasarı ile sureta Kurumlar Vergimi
zin nisbeti % 20 den % 30 a çıkarılıyor. Binaen
aleyh, Kurumlar Vergisine % 50 oranında Hü
kümet teklifine göre bir zam yapılmaktadır. An
cak bunu komisyon % 30 u 25 e düşürmek sure
tiyle bu zammı % 50 yerine % 25 olarak Meclis 
tesbit etmiştir. Yine bu tasarı ile ithalden alman 
Damga Resmi adı altında alman İthal Vergisinin 
nisbeti % 15 ten 25 e çıkarılmaktadır. Yüzde 70 
küsur nisbetinde bir zam uyguluyoruz bu vergi 
ile. Ayrıca oktanlı benzin hakkında şimdiden 
zam getirilmektedir. Ve Tekel maddelerinden 
alman Tekel Resminin kaldırılarak yerine İstih
sal Vergisi ikame etmektedir. Bunun dışında bir
kaç ufak değişiklik getirmiştir, muhtelif mevzu
ları vardır. 

Aziz arkadaşlanm, bu tedbirler hakkında 
grupumuzun görüşünü daha evvel bütçe müza-
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kereleri sırasında arz etmiş bulunuyoruz. Bu gö
rüşlerimizde bir değişiklik olmamıştır. Binaen
aleyh, aynı görüşleri tekrar etmek durumunda
yız. 

Benden evvel konuşan arkadaşım Hükümet 
programına temas etti, ben bir başka şeyi hatır
latmak istiyorum. Adalet Partisinin muhalefet
te bulunduğu devrede sözcüleri tarafından ver
giler, hattâ reform mahiyetindeki vergiler hak
kında söylediklerini hatırlatmak bilmiyorum bu 
anda faydalı olacak mı? Bundan fayda görmü
yorum. Çünkü Adalet Partisi iktidara geldikten 
sonra çeşitli vergi zamları getirmiştir ve bunla
rın hepsini seve seve arkadaşlarımız kabul et
mişlerdir. Bunun mânası şudur : O görüşlerini 
tamamen değiştirmişlerdir, o kanaatlerinin ta
mamen yanlış olduğuna kaani olmuşlardır. Bu se
beple artık o görüşleri hatırlatmakta bugün için 
bir fayda yoktur. Yalnız şunu arz edeyim, biraz 
sonra programda da bâzı noktalara temas ede
ceğim. Adalet Partisi iktidarı maalesef vaitlerini 
yapmamak veyahut söylediklerinin tersini yap
mak hususunda çok partili hayata girdiğimiz 
günden bu yana rekor kırmış bir iktidardır. Bu 
mevzuda da onu görüyoruz. 

Aziz arkadaşlanm, vergi hiç şüphesiz Devlet 
hayatının en lüzumlu unsurlarından birisidir. 
Ve sonra Devlet hizmetleri mütemadiyen geliş
mektedir, genişlemektedir ve Devlet hizmetleri 
genişledikçe hiç şüphesiz Devletin masraf ihti
yacı ve bunu karşılıyacak gelir ihtiyacı da bü
yümektedir. Bu yönden baktığımız takdirde ge
tirilen vergi tedbirleri bu oluşumun bir tabiî so
nucu gibi sayılabilir. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında da tesbit edildiği gibi 
plânımız bu ciheti etrafiyle tesbit etmiş ve şu 
neticeye varmıştır : İkinci Beş Yıllık Plân döne
minde eğer öngörülen hedeflere ulaşılabildiği 
takdirde plânın finansmanı için ve özellikle ka
mu kesiminin dengesi yönünden büyük ek malî 
fedakârlıklara ihtiyaç duyulmadığını, duyulmı-
yacağmı hükme bağlamıştır. 

Bunun mânası şudur : Eğer plânda tesbit 
edilen tedbirlere riayet edilirse ve hedeflere va
rılabilirce bu tedbirler sayesinde o vakit bir ek 
finansman ihtiyacı kalmıyacaktır ve yeni vergi
ler getirmeye, vergi yükü getirmeye ihtiyaç kal
mıyacaktır. 
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Bize göre meselenin önemli noktası budur. 
Aslında bütçe açığını elbette ki, vergiyle kapa
mak en doğru bir şeydir. Çünkü vergi ile kapa
madığınız takdirde vergiye nazaran daha mah
zurlu ve kaynaklara müracaat etme mecburiye
tinde kalınır. Vergi bunlara tercih edilir. Ama 
bizim plânımız bu hususta hakikaten bizim du
rumumuza uygun ve yeni vergi tedbirlerine, arz 
ettiğim zam tedbirlerine ihtiyaç göstermiyecek 
birçok tedbirler derpiş etmiştir. Bu plân bu Hü
kümetin getirdiği ve sizlerin kabul ettiği bir 
plândır. Eğer buna riayet edilmiş olsaydı bizim 
görüşümüze göre bugün çeşitli bakımflardan 
mahzuru olan bu vergi kanununa, bu vergi ted-
Ibirine bugün ihtiyaç duyulmıyacaktı. 

Hükümetin buna mecbur olması plânda ön
görülen vergi tedbirlerini zamanında almamış 
olması, yine plânda öngörülen cari masrafları 
frenlemeyi yapamamış olması, masraf artışını 
önliyememiş bulunması ve yine îktisadi Devlet 
Teşekküllerini kaynak yaratacak bir duruma ge
tirememiş olmasından doğmaktadır. Eğer Hükü
met Plânın tesbit ettiği bu tedbirlere el atsa ve 
zamanında bunları gerçekleştirmek hususunda 
bir gayret sarf etseydi emin olun ki, bugün ken
disini de sıkıntıya sokan ve arkadaşlarımızın ha
tırlattığı gibi Hükümet vaatlerine tamamen ay
lan öpüşen bu mahzurlu tedbiri getirmeme imkâ
nını bulacaktı. 

tkinci Beş Yıllık Plânımız ki, birincide de 
aynı esaslar mevcuttu, birinciyi zikretmiyorum 
çünkü Adalet Partisi iktidarı bellki o plân bizim 
değildi, biz onu kabul etmemiştik binaenaleyh 
uygulama hususunda biraz plânın dışında kal
mak bizim için tabiî idi denebilirdi ama İkinci 
Beş Yıllık Plân tamamen bu Hükümetin hasır
ladığı ve bu iktidarın benimsediği ve kabul et
tiği bir plândır. Vergi tedbiri olarak şunlar dü
şünülmüş: Vergi sisteminin ıslahı, vergi kaza
sının yeniden düzenlenmesi, vergi kontrolünün 
etkisinin yani tesirinin artırılması, Ara.si ve Bi
na vergileri hâsılatının artırılması için Emlâk 
Vergisi tasarısının süratle kabul edilmesi ve ye
ni bir tahrire başlanması, lüks tüketim malları
nın vergilendirilmesi, istihsal Vergisi kapsamı
nın yeniden gözden geçirilmesi, karayolları um 
vergilendirilmesi, tarım sektöründen alınan ver
ginin artan gelire paralel olarak yükseltilmesi, 
Gümrük Vergisi ile istihsal Vergisinin gözden 

geçirilmesi, smai mamullerin maliyetine olum
suz tesirlerin önlenmesi. 

Aşağı- yukarı plânın vergi mevzuunda ön
gördüğü tedbirler bunlardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tedbirlere, hemen 
hemen hiçbirisine bugüne kadar ciddî olarak 
Hükümet tarafından el atılmamıştır ve bunların 
hiçbirisi gerçekleştirilmemiştir. Faraza bunlar
dan bir tanesi gerçekleştirilse, bir Emlâk Vergi
si gelse emin olun bu yükün bugün vasıtalı ver
gi almak suretiyle biraz da belki az gelirli sınıfa 
yükleteceğimiz yükün bir kısmını belki emlâk 
sahiplerine yükletmek ve onlardan almak müm
kün olacak idi, 

Yine vergi ziyamı önliyecek tedbirler etkili 
hale getirilse belki vergi hâsılatımızda hattâ 
umulanın üstünde bir fazlalık elde etmek müm
kün olacaktır. 

Yine iktisadi Devlet Teşebbüslerinin duru
mu malûmdur. Buna çeşitli vesilelerle temas 
ettik. Birkaç cümle ile üzerinde durmakla ye
tineceğim. îktisadi Devlet Teşekkülleri 50 mil
yar, bir görüşe göre 100 milyarlık bir millet ser
mayesiyle çalışmakta olan bu müesseselerin kay
nak yaratması mümkündür. Bütün mütehas
sıslar bunu ifade etmişlerdir. Düzenleme ko
misyonlarının tetkikleri bunu göstermiştir ama 
bir türlü bunları, bu Hükümet tatbik mevkiine 
koyma cesaretini kendisinde görmemiştir. Yap
mamıştır ve yapmamaktadır. Bugün dahi, böy
le bir mesele yokmuş gibi davranmaktadır. Hal
buki. bugün bütçeye, bütçeden ayrıca bunların 
açıklarını kapatmak için 2 milyara yakın bir 
yardım, yapıyoruz. Bu Düzenleme Komisyonu
nun tavsiyelerine riayet edip bunları kârlılık ve 
verimlilik esaslarına göre çalıştırabilseydik ben 
eminim ki, bütçeden bunlara iki mily?,? gibi bir 
para vermek değil, hattâ bunlardan bir, iki mil
yar daha fasla parayı bütçeden kanaüze etmek 
imkânı elde edilecekti, 

İsraf konusu hakkında aynı şeyleri tekrar 
edeceğim. Plânımızda tasarruf için çeşlitli tav
siyeler mevcuttur. Bilhassa bütçenin cari gi
derlerinin artmaması için çeşitli tavsiyeler mev
cuttur. Ama Hükümet bunu da başaramamış
tır. Bilâkis bütçede cari giderler, plânın tesbit 
ettiği tavanın üstüne çıkmıştır, çıkmaktadır. 
Bunu önleyeınenıektedir. Bunun dışında israfı 
önlemek hususunda; bilhassa israf dediğimiz şe-

293 — 



C. Senatosu B : 45 27 . 3 . 1969 O : 1 

yi önlemek hususunda ciddî teşebbüs şöyle dur
sun Hükümetin israfa ön ayak olduğunu da 
maalesef görmekteyiz. 

işte arz ettiğim gibi getirilen bu tasarı biraz 
da bu sebeplerle gelmiştir. Eğer plânın tesbit 
ettiği vergi tedbirlerine bugüne kadar riayet 
edilse, yine plânın tesbit ettiği diğer hususlar 
olduğu gibi tatbik edilseydi, bugün arkadaşları
mızın üzerinde durduğu ve efkârı umumiyede 
geniş akisler yapan bu kanunun gelmesi önlen
miş olurdu. 

Muhterem arkadaşlar birkaç cümle ile de ge
tirilen vergi tedbirleri üzerinde durmak istiyo
rum: Kurumlar Vergisinin artırılması; bir ba
kıma Kurumlar Vergisinin vergi nisbetlerinin 
% 20 den % 25 veya 30 a çıkarılması yıkıcı bir 
şey sayılmayabilir. Gayrikabili tahammül bir 
rakam değildir bu nisbet. Ama birkaç noktayı 
bu konuda göz önünde bulundurmak lâzım. Bir 
defa Kurumlar Vergisi bizde bilhassa şirketler 
için muzaf bir vergidir. Çifte bir vergidir. Ku
rumlar Vergisini verdikten sonra, yani kurum
ların elde edilen kazançlar, ayrıca şahsi gelire in-
kilâbedince, bir de Gelir Vergisi ödenir. Bina
enaleyh Gelir Vergisi ödeyenler şirketlerden 
aldıkları hisseye ait vergi, bir nevi muzaf vergi 
halindedir. Bu vergi diskriminasyon sebebiyle 
yani ayırma sebebiyle ihdas edilmiştir. Bâzı 
memleketlerde yoktur. Bu iki ayrı vergi mevcut 
değildir. Sadece Gelir Vergisi vardır veyahut 
Kurumlar Vergisi verenler ayrıca Gelir Vergisi 
vermezler. Şu sebeple ihdas edilmiştir; sosyal 
adalet Obaknnından, vergi adaleti bakımından 
emek kazançlariyle, sermaye kazançları arasın
da bir ayırma yapmak lâzımdır. Bâzı memleket
lerde emek kazançları, yani ücretleri veyahutta 
çalışarak ticaret elde eden şahısların kazançla
rını ayrı bir nislbete, küçük bir nisbete tabi tu
tarlar. Diskriminasyonu öyle yaparlar. Global 
sistemi kabul etmiş memleketlerde buna imkân 
olmuyor Şüphesiz. O vakit ayrıca sermaye ka
zançlarını vergilendirmek için bir başka vergi 
ihdas edilmiştir. Bizde de Gelir Vergisi refor
mu yapılırken bu yapılmıştır. Bir global vergi
dir. Gelir Vergisi. Tek bir nispettir, bütün ge
lir kazançları için aynı nisbet tatbik edilir. 
Ama bunun içerisinde sermaye kazançları ayrı 
bir vergiye faraza Kurumlar Vergisine tâbi tu
tulmuştur. Veyahutta eğer bu sermaye gayri
menkul ise, Emlâk Vergisine yani Bina ve 

arazi Vergisine tâbi tutulmuştur. Bu şekilde 
sermaye kazancını emek kazancından biraz 
daha fazla vergilendirmek imkânı elde edil
miştir. Kurumlar Vergisi bizde bu sebeple ih
das edilmiştir. Bundan dolayıdır M, Kurumlar 
Vergisine ait vergi nisbetini tâyin ederken 
bir mâkul ölçüde tutmak lâzım. Yani bu ayır
manın gerektirdiği bir ölçüde tutmak lâ
zım. Aşarsanız o vakit bu muzaf vergiyi fa-
fiş şekilde vergilendirirsiniz. Bir (bu bakımdan 
yanlıştır. 

îkincisi Türkiye kalkınma için süratle şir
ketleşmeye mecburdur. Ferdi teşebbüslerle bü
yük tesisler kurmanın artık imkânı kalmamış
tır. Ferdi sermayeler buna kâfi gelmez. Bü
yük anonim şirketler kurmak lâzımdır. Bun
dan dolayı anonim şirketleri teşvik etmemiz 
lâzımdır. Anonim şirketleri teşvik için bun
dan evvel tedbirler alınmıştır. Faraza şirket 
teşkilinde alınan harçlar indirilmiştir; Dam
ga resimleri indirilmiştir ve Kurumlar Vergi
sine bu sebeple dokunulmamıştır. Gelir Vergisi 
reformu yapılırken. 

Şimdi Kurumlar Vergisini artırmamız bu 
şirketleşmeyi bir bakıma önlemese dahi güç
leştirir. Ferdi teşebbüs halinde kalma daha 
avantajlı görünebilir. Ve beklediğimiz şirket
leşme olmaz.. Halbuki Türkiye'de tam tersine 
yapmak lâzım. Plânımız bunu emretmiştir. 
Plânda birçok hükümler vardır. Sermaye pi
yasası, halka açık anonim şirketleri v.s. onları 
teşvik için. Hükümet kendi yaptığı plânın (bü
tün bu tedbirleri bir tarafa bırakarak, şir
ketleşmeyi zorlaştıran, güçleştiren bir hüküm 
getirmektedir. Bu Maliyenin de faydasına de
ğildir arkadaşlarım. Ferdi teşebbüslerde vergi 
zıyaı daha çok olur. Kavramak daha güç olur. 
Çünkü vergi kanunu çıkarmak kâfi değildir. 
Vergiyi kavramak, kavrıyabilmek lâzımdır. 
Vergi tekniği bunu gerektirir. Şimdi şirketle
rin hesabı kitabı mazbut olur. Anonim şir
kettir, hissedarları vardır, murakıbı, susu, busu 
vardır. Binaenaleyh şirkette vergi ziyaı çok 
az olur, mahdut olur, bazan hiç olmaz. Ama 
buna mukabil ferdi teşebbüste daha geniş olur. 
Şirkette vergi ziyamı tesbit etmek kolay olur, 
ötekisinde güç olur. Bu bakımdan şirketleş
meyi bilâkis Maliyenin teşvik etmesi lâzımdır. 
Vergi hâsılatının artmasını temin bakımından 
teşvik etmesi lâzım. Halbuki getirilen tedbir, 
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arz ettiğim gibi bu bakımdan da Maliye le
hine de değildir, verginin verimini artırması 
da melhuz değildir, bu sebeple. 

Sosyal bakımdan da buna ihtiyaç görüyo
ruz, şirketleşmeye. Türkiysds bir dofa tasarruf
ları, küçük tasarrufları teşvik etmek lâzım. Kü
çük tasarruflara kazanç imkânı sağlamak lâ
zım ve bilhassa çok sayıda insanı mülk sahibi, 
mal sahibi, hisse saihibi yapmak lâzım. Bugün 
bizi endişeye ssvkeden cereyanların önlenmesi 
bakımından da buna zaruret vardır. Bu du
rumda Hükümetin Kurumlar Vergisine bütün 
bu sebeplerle dokunmaması lâzımdı, ufak dahi 
olsa buna zam etmek şöyle durcrnı bilâkis Tür
kiye'de şirketleşmeyi kolaylaştırmak için ne 
mümkünse onu yapması lâzımdı. 

Bir sermaye piyasası Kanunun getirilmesini 
bekliyorduk. Sermaye Piyasası bize sayılı şey
leri sağlıyacaktı, bunun yerine Hükümet sürat
le Kurumlar Vergisini artıran bir teklifi ile 
geldi. 

Muhterem arkadaşlar, ithalden alınan Dam
ga Resmî, bu 1983 yılında muvakkat bir vergi 
olarak ihdas edildi. 1983 yılında ithalden alman 
Damga Resmî üç sene için plân finansmanını 
karşılamak üzere ihdas edilmiş bir vergi idi. Bü
tün muvakkat vergiler gibi bu da çaresiz bir 
daimî hal aldı. Çünkü tecrübe ile anlaşılmıştır 
ki bütçeye giren ve bütçede bir mevki işgal 
eden bir vergi bir daha çıkamaz. Bu işgal kuv
vetine benzer. Bir defa girdimi bir daha onu 
çıkarmak kolay olmaz. Girmiştir çıkamaz, buna 
bir itirazım yoktur. Yeni bir varidat, yeni 
bir karşılık bulmadıkça bunu kaldırmaya imkân 
yoktur. Ama bunun nisb etinin artırılması da 
bugün mahzursuz değildir tamamen. Bir defa 
ithal fiyatlarına çaresiz bir tesir yapacaktır, 
yabancı memleketlerde eğer fiyatlar düşmüyor
sa, ki bir alâmet yoktur, bunu kompanse ede
cek bir vaziyet yoktur. Yabancı memleketlerde 
mal fiyatları düşerse o vakit belki bunu kom
panse edebilir ama böyle bir durum da yoktur. 
Binaenaleyh ithal maliyetlerini yüzde 10 nis-
b etin de artıracağı muhakkaktır ve bunun fiyat
lara inikas edeceği de muhakkaktır. Bir defa 
fiyat umumî seviyemizde bir yükselme olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, fiyatları tutmak lâ
zımdır, kalkınmanın şartı budur. İstikrar olma
dan bir memlekette kalkınma olamıyor. Bunu 

başka memleketlerin tecrübesi ile gördüğümüz 
gibi kendi hayatımızda da bu memleket birçok 
ası tecrübelerle görmüş, öğrenmiştir. Binaena
leyh istikrara sıkı sıkı sarılmak lâzımdır, is
tikrar politikasına sıkı sıkı sarılmak lâzım, plâ
nlınızın da dayandığı ilkelerden birisi budur 
İstikrar kinde kalkınmayı emreder. Fiyatlara 
tesir yapmıyacak demiştir Sayın Başbakan. Da
ha kendisi yürürlüğe girmeden yapmaya baş
ladı. Ocak 1983 ile Ocak 1969 arasında, yani 
bir senelik devre içinde fiyat artışı % 7 yi bul-
r-mıştur. Toptan eşya fiyatlarında % 7 nisbetin-
ds bir artış daha şimdiden tesbit edilmiştir. Yü
rürlüğe girdikten sonra bunun fiyatlarımızı ga-
lopan şekilde artırması kuvvetle mümkündür, 
muhtemeldir, böyle bir mahzuru mevcuttur. 

İkinci mahzuru; bizim sanayimizin malesef 
hammaddesi dışardan gelir, büyük bir kısmı
nın. Bugün 700 milyon dolarlık ithalâtımızın 
200 milyon dalardan fazlası, 250 milyon dolara 
yakın bir kısmı hammaddedir ve dışardan gelir, 
otomatikman bu hammaddelerin fiyatları yük
sele osk bu da sınai mamullerimizin maliyetine 
intikal edecektir. Bu ayrıca bir problemdir. 
Çünkü memleketimizde bugün maliyet artışları 
bizatihi bir problem olmuştur. Bu vaziyet bunu 
biraz daha vahim bir hale getirebilir. 

Muhterem arkadaşlar, bir diğer nokta plân 
ilkelerine de aykırıdır, Hükümetin bu tedbiri 
getirmesi, bizzat kendi yaptığı plâna ayılarıdır. 
Faraza plânın bu vergi tedbirlerine ait kısmın
da vasıtalı vergilerin oranının yükselmemesini 
is üyen âmir bir hüküm vardır, vasıtalı vergiler 
oranının vergilerimiz içerisinde yükseltmekte
dir bu tedbir. Ben şahsan vasıtalı ve vasıtasız 
vergiler mevzuunda o kadar katı düşünmem 
arna plânın emri budur, Hükümet getirdiği bir 
tedbir bu plâna bu bakımdan aykırıdır. 

Sonra yine plânımızın bir hükmü vergi sis
temimizin dış ticarete bağlı kalmamasını ister 
plânımız. Çünkü vergilerimizin % 40 nı ithalât
tan alırız. Binaenaleyh yavaş yavaş bu nisbeti 
düşürmeyi emreder. Vergi sistemimizi biraz ba
ğımsız hale getirmek için günün moda tâbiri 
ile soyuyorum, ama bu biraz vergi sistemimizi 
ithalâta daha çok bağlaması bakımından da bir 
mahzur arz eder ve plân hedefine de uymaz. 

Yüksek oktanlı benzine konan verginin ya
bancı petrol şirketlerine haksız bir kazanç sağ-

— 295 — 



C. Senatosu B : 45 

ladığı muhakkaktır, bunun üzerinde yine Mec
liste arkadaşlarımız durmuşlardır, burada büt
çeler sırasında durmuşlardır, bu noktayı Hükü
metin dikkatine arz ediyorum; vergi koyuyo
rum, bu vergi tedbiri bir yabancı şirkete, bir 
kazanç Bağlamamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, tekel maddelerine ge
lince; tekel maddelerinden alman tekel resmi
nin kaldırılarak Gider Vergisine tabi tutulması 
bu maddelerin yerinde bir tedbirdir. Bunu da
ha evvel Maliye, Vergi Reform Komisyonun 
yılarca evvel düşündüğü bir tedbirdir. Gerçek
leştirilmesi yerinde olmuştur. Yalnız burada bir 
iki mülâhazamı arz etmek isterim. Tekel kalı
yor, vergi kalkıyor, tekel kalıyor, vergi kalk
tıktan sonra Tekel nasıl kalabilir ve Tekeli na
sıl müdafaa edebiliriz. Çünkü Tekel vergi al
mak için ihdas edilmiştir. Vergiyi kaldırıyo
ruz, fakat Tekeli, İnhisan bırakıyoruz, o vakit 
bir meşru temele oturtanlayız Tekeli. Bu defa 
Tekel üzerinde bir münakaşa haklı olarak açı
labilir, bana kalırsa açılmalıdır da. Çünkü öyle 
bir noktadayız ki bu Tekeller ekonomimizde 
fayda mı getirmektedir, yoksa zarar mı getir
mektedir bu nokta üzerinde durup düşünme
miz lâzımdır. Faraza içki Tekelinin bağcılığı
mızı geliştirmedi, bilâkis bağcılığımızı geri
lettiği bugün artık kesin olarak anlaşılmıştır. 
Bunun üzerinde durmak lâzım. Eğer kaldır
makta fayda varsa şüphesiz bu ceffelkalem ka
rar verilecek bir mevzu değildir. Çok geniş tet
kikler istiyen bir şeydir. Sadece burada bir iki 
temenni ile halledilecek bir mesele de değildir, 
ben sadece bir mütalâa olarak arz ediyorum, 
üzerinde durulması lâzım gelen bir konu ola
rak arz ediyorum, bugün artık Tekeller kalma
lı mı, malî Tekeller, kalkmalı mı, hele bilhassa 
vergiyi kaldırdıktan sonra artık malî mahiye
tini de kaybeder, malî Tekel olmaktan çıkar, 
bunun üzerinde hükümetin durması lâzımdır. 
Sanıyorum ki Beş Yıllık Plânda da buna ait 
hükümler mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, hükümetin getirdiği 
zam tedbirleri üzerinde grupumuzun görüşleri
ni bu suretle arz ettim. Maddelerde sırası gel
dikçe ayrıca görüşlerimizi arz edeceğiz. Şimdi
lik yorumda bulunmak istemiyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 

27 . 3 . 1969 O : 1 
RİFAT ÖETÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım jvaktiyle Dâ
hiliye Vekilliği yapmış ve bâzı kanunları da 
Bakanlar Kurulu olarak imza etmiş olan bir sa
yın senatör arkadaşımız, «kanunlar geriye işli-
yemez ve bunun geriye işlemesi Anayasaya ay
kırıdır.» dememiş olsa idi, bu tasarı üzerinde 
söz almak arzusunda değildim. 

Kendilerine hatırlatmak isteriz ki, kendi ik
tidarları zamanında çıkan 202 sayılı Kanun 
msvcııttu. Bu kanunun bir kısmı yürürlük ta
rihinden önce, kanun 1933 yılında çıktığı hal
de geriye işletilmiş ve bası hükümleri 1962 yı
lma doğru indirilmiştir. 

Biğer bir kanun da 484 numaralı Kanundur. 
Yine bunun bâzı hükümleri, bu kanun 8.7.1964 
tarihinde yürürlüğe girdiği halde 1983 tarihin
de ve bâzı hükümleri de Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra yürütülmüştür. Görülü
yor ki, kendi iktidarları zamanında çıkarılan 
her hangi t i r kanun Anayasaya uygun oluyor, 
A. P. iktidarı zamanında çıkarılan her hangi 
bir kanun ise Anayasaya aykırıdır sözünün ha
kikatle, gerçekle bağdaşamadığı içindir ki, söz 
aldım. 

Tasarı Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gi
der Vergileri, Harçlar ve Damga Vergisi, İt
halde Alınacak Damga Resmi kanunlarında ya
pılacak bâzı değişikleri öngörmektedir. Eğer, 
A. P. iktidarı gelir sağlayıcı yük peşine koşan 
bir iktidar olsa idi, hazır daima cebinde bulu
nan Asgari Geçim İndirimi Kanununu diğer 
iktidarlarda olduğu gibi bu da her sene ertele
me imkânını bulabilirdi. Tasarruf bonolarını 
1 250 liraya kadar aylık ve ücret alanlardan 
muaf tutmamış olsa idi, yalnız bu iki kanun ile 
Devlet bütçesinde hiçbir memurun telâş etme
den, sıkıntı çekmeden her sene 1 milyar 750 000 
liralık bir geliri dar gelirli mükelleflere hazır 
olan Devlet kasasmdaki parayı yine bu dar mü
kelleflere iade etmezdi. 

Bir zamanlar vergi reformu ve vergi reform 
kanunları diye öne çıkıldı. Biz A. P. olarak ver
gi reform kanunlarına karşı değildik. Yalnız 
diyorduk, ki, bir reform her halde bir kanunun 
bir maddesini, bir fıkrasını değiştirmek değil
dir. Eğer bir vergi reformu getirilecek ise, bu
nu baştan ele alalım. Gider Vergilerinin tama
mını ele alalım dedik. Yine bu kürsüde söyle-
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dik, bâzı senatör arkadaşlarımız hatırlıyacak-
lar, makara ipliklerini bu "kürsüde çıkarttım. 
Yün ipliklerini, örgüde kullanılan iplikleri bu 
kürsüde çıkarttım. Aynı numarada olan, mese
lâ 60 numaralı bir iplik makarada kullanılıyor 
isa, İstihsal Vergisine, Gider Vergilerine tabi
dir. Ama aynı numaralı iplik örme sanayiinde, 
trikotajda kullanılıyor ise; bunlar gider vergi
lerine tabi değildir dedik. Eğer bir vergi refor
mu kanunu getirecek iseniz, bu gibi vergi zayii-
ni önleyici tedbirleri getirin, ona seve seve oy 
verelim dedik. Bu durum karşısında hükümeti
mizin getirdiği bu tasarı vergi zayiini oldukça 
giderecektir. Vergi kaybını önliyecektir, tasarı 
yerindedir, Yüce Senatodan kabulünü saygı il3 
arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir İM 

noktanın belirtilmesi için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

FİKRET GüNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bundan evvelki 
hafta içinde müzakeresini yapmakta olduğumuz 
Arsa Ofisi Kanununun çok müstacel olduğuna 
dair karar alan Yüce Senatomuzun, o kanunun 
müzakeresini yarıda bırakarak bu kanunun mü
zakeresine geçmesinde, değerli Hükümetin, özel
likle Maliye Bakanlığının Devlet harcamaları 
için para bulmakta ne kadar dara düştüğünü 
göstermesi bakımından oldukça ilginçtir. Bu 
kürsüden o kanunun hiç de müstacel olmadığını, 
bütçeden para ayrılarak o kanuna sermaye teş
kil edileceğini, bütçenin ise çıkmış olduğunu, 
büyük açıkla malûl olan bütçenin hemen bu ka
nun için bir sermaye payı ayıraımıyacağını söy
lediğim zaman, Sayın imar iskân Bakam; «-Evet 
bu sene çıkmıştır, Arsa Ofisi Kanunu için lâ-
zımgelen sermayeye para ayırmak mevzuubabis 
değildir ama, bimiz ek ödenek teklifi ile gelir 
bu kanunu yürütürüz.» demişti. Bakınız bir Hü
kümet içinde iki bakanlığın para açısından tu
tumlar ve durumları nedir, veya samimiyetleri
nin derecesi nedir? Bir Bakanlık pek sıkışık bir 
durumda olduğunu ifade ederek alelacele hazır
lattığı ve daha henüz meclislerden geçip, kanun
laşmadan bu senenin bütçesine finansman temin 
etmek için hazırlattığı ve muhtelif kanunları 
karma bir şekilde bir kanun tasarısı halinde 
huzurunuza getirdiği bir sistem olarak işliyor, 
öbür taraftan açıklığı ve hemen paraya ihtiya

cı olan Maliye Bakanının karşısına imar ve İs
kân Bakanı dikiliyor, «Ben çıkmamış kanuna, 
konmamış sermaye payını, ek ödenek istemek 
suretiyle koyduracağım.» diyor. Bu Hükümetin 
çalışmasını göstermesi bakımından arz etmeye 
mecbur olduğum bir husustur. Hepinizin gözü 
önünde cereyan etti. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi müzakeresini 
yapmakta olduğumuz bu kanun üzerinde derin
lemesine ve genişlemesine tenkidler yapıldı, gö
rüşler belirtildi. Biz de bu görüşlerin büyük bir 
kısmına elbette katıldığımızı ifade ederiz ama, 
peşinen şu hususu arz etmek isterim. 

ö. H. P. ne mensübülarak biz çok kazanan
dan vergi alma prensibine karşı değilizdir. Ve 
vorgilerin esasen vasıtasız olarak, doğrudan 
doğruya yüksek kazançlardan alınması prensi
bine bağlıyızdır. Elbette eğer bu kanunda bir
takım kötü ekonomik sonuçları doğurması mel
huz olan tutum ve davranışlar olmadığı takdir
de yüksek kazançlardan doğrudan doğruya ver
gi alma prensibi itibariyle olumlu karşılanacak 
yönler olabilir. Ama, arkadaşlarımın da belirt
tiği gibi, bu kanun ile doğrudan doğruya yük
sek kazançlardan vergi alma yoluna gidileceği 
yerde, bâzı usullerle Türkiye ekonomisinin ge
lişmesine zararlı olabilecek yöntemler ve amaç
lar hüküm altına alınmak istenmektedir. O hu
susları değerli arkadaşlarım açıkladılar. 

Türkiye'nin ferdî sermaye teşebbüsleri yeri
ne anonim şirketler eliyle sınai kalkınma süre
sine girmesi iddiasının ekonominin gerçeklerine 
ve ihtiyaçlarına ne dereceye kadar uygun oldu
ğunun münakaşasını yapacak değilim, çünkü 
yeri değil, Ama, Türkiye'nin kalkınmasında 
önemli rol oynıyacağı belli olan ve 50 yıllık 
Türk ekonomi tarihinde çok etkin görev ifa 
etmiş bulunan Kamu iktisadi Teşebbüslerinden 
bu kanun vâsıtası ile daha yüksek nisbette ver
gi almak yoluna gidilmesi Türkiye'de Devlet 
eliyle gerçekleştirilmesi gereken sanayi dalla
rında ve ekonominin diğer alanlarında bir zaafa 
Hükümet eliyle başlamış bulunuyoruz demek
tir. Bildiğiniz gibi bu kanun ile Kurumlar Ver
gisi artırılırken tabiri mahsusu ile diğer kurum-
ler tabirinden Devlet teşekküllerinin anlaşıldığı 
besbellidir ve bu kanunun Millet Meclisinde 
müzakeresi sırasında hakikaten diğer kurumlar
dan iktisadi Devlet Teşebbüslerinin anlaşılması 
lâzımgeldiği ve onlardan da şimdi yükseltilen 
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vergi nisbetmde yüksek vergi alınma yoluna 
giJdildiği açıkça itiraf edilmiştir. 

Demek ki, kamu iktisadi teşebbüslerinin 
Türk ekonomi hayatında oynadıkları olumlu 
yol bu vergi artırması ile büyük ölçüde kısıt-
lanımış, kısılmış olacaktır. Çünkü, bilindiği gibi 
vergiden sonra elde edilen gelirler Kamu ikti
sadi teşebbüslerinden Devlete intikal eder. Dev
let de onu bir gelir olarak ya kendisinde bıra
karak yatırıma sevk eder veya başka surette 
kullanır. Ama Türkiye'mizde artık kamu ikti
sadi teşebbüslerinin kendilerinin kaynak yarat
ması amaciyle çıkarılmış bulunan 440 sayılı Ka
nunun hakikaten iktisadi hayatımızda bu kurum
ların olumlu rol oynamamasmı öngörmüştü?. Şim
diki Hükümet bu kanunla onlardan da vergi alı

mını artırmakla kamu iktisadi teşebbüslerinin ya
tırımcı teşebbüsler olması imkânını büyük ölçü
de önlemiş olacaktır. Bu bakımdan özel teşeb
büste büyük güçlükler çıkaracağım pek sanma-
dığjni'z Kurumlar Verdisi artırımının kamu ik
tisadi teşebbüslerine de teşmilinde Türk ekono
misi için olumlu olacağını sanmadığımız bir 
yola gidilmiş olduğunu ifade etmek isterim. 
Çünkü, özel teşebbüslerin anonim şirketler biçi
minde örgütlenerek Türkiye'de yaşıyaılarm 
sermayelerini, biriken, biriktirdikleri paraladı 
sınai yatırımlarına yönelteceklerini iddia etmek 
çok güçtür. Yöneltseler bile bu sanayi türünün 
belli zümrelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yarı-
yan tüketim malları yapması ve çoğunun da dış 
ekonomilerle işbirliği halinde çalışması bizini 
gözümüzle Kurumlar Vergisinin artırılmasında 
Türk ekonomisinin büyük zıyaa uğrıyacağı ma
nasını taşımıyor. 

Kaldı ki, başka memleketlerde de bu vergi
lerin yüksek olduğu besbellidir. Hakikaten en
teresan olan taraf, sayın arkadaşım Bekata'nın 
da belirttiği gibi, Hükümetin, hiç de böyle ver
gi artırımlarına gitmiyeceğini defalarca beyan 
etmiş olması ve programına koymuş olmasına 
rağmen böyle bir ycla sapması calibi dikkattir 
ve tenkide lâyıktır. Ve hakikaten o tenkide ka
tılırın, 

Çok dara düşmüş bir hükümetin para bul
mak için yapacağı başka isler yok mudur? De
ğerli maliyeci arkadaşlarımız, Sayın Bekata, bu
rada önemli birtakım tedbirler öne sürdüler, on
lara katılmakla beraber ben bir başka usulü, 

başka bir yolu teklif etmek cesaretini göstere
ceğim, 

Önce A. P. nin çok masraflı bir Devlet yöne
timi usulünden vazgeçmesi şarttır. Kaldı ki, bu
nu mütaaddit defalar, çok masraflı Devlet yö
netimini tenkid eden bir parti olarak yaptığı 
zaman büsbütün garip oluyor. Hadi o çok mas
raflı Devlet yönetiminden kurtulmayı bir türlü 
başaramıyor. Peki, fakat, öyle birtakım kanun
lar çıkarıyor, öyle birtakım usuller icadediyor 
ki, A. P. İktidarı, eğer onları yapmamış olsa 
bugün karşınıza getirdikleri, huzurumuza getir
dikleri bu bir nevi zam tasarısını getirmeye 
mecbur kaîmıyacaklardır. 1,5 milyara yakın ge
lir sağlıyacağım iddia ettikleri bu zam tasarı
sının yarısından biraz fazlasını derhal ve hiçbir 
vergi zammı tedbirine başvurmadan elde etme 
imkânı vardır, A. P. için. Kasıl mı? 933 sayılı 
Kanunla kime, nasıl ve niçin hizmet edeceği 
belli olmıyan sermaye transferine ayrılmış 700 
küsur milyon lirayı bir sorunluk yokken oraya 
koymıyabilir ve besleme bir sektör yaratmak ça
basından vazgeçer, o takdirde, gelir ihtiyacı
nın büyük bir kısmını zorlama tedbirlere, vergi 
ilavesine müracaat etmeden sağlıyabilir. 

Şimdi, belki de, vatandaş gözünde A, P. nin 
daha çok is yapmak için vergi almaya çalıştığı, 
bu itibarla bu kanunu- getirdiği masum mucip 
sebebine büribıme yoluna gidecek kimseler bu
lunacaktır. Ama, bizim de vazifemiz aslında 
A. P. İktidarının bu kanunla daha çok iş .yap
mak için vergi alma yoluna gitmediği, aksine 
Devlet gelirlerini çok kötü harsıyan bir parti 
olduğu, bir iktidar clduğu, bunu genel yönetim
de cari masrafların artması suretiyle ispatla
mamız mümkün olduğu gibi, sermaye transferi 
için bir hususi kanunla bir besleme sektör ya
ratmaya çalışması aslında büyük bir masraftır, 
diye söyleriz ve efkârı umumiye bize sanırım 
daha çok bak verir. Ve A, P. ni de böylesine 
bir mucip sebebe, masum sebebe sığınmaktan 
mahrum edebiliriz 

A. P. İktidarının bu vergi zamlariyle elde 
etmek istediği şey, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
kendi yaptığı ve çok masraflı bütçeye biraz fi
nansman bulmaktır. Biz, aslında tekrar ediyo
rum, çok kazançlardan doğrudan doğruya vergi 
almaya muhalif olmamakla beraber, alman ver
gilerin iyi sarf edilmemesi sebebiyle A. P. ile 
daima çekişme halindeyiz. Ve hakikaten bu, 
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şimdi de alınacak verginin de yine de iyi yol
lara sarf edileceği kanısında değiliz. Çünkü, 
A. P. nin ekonomi politikası ile beraber deği
liz. A. P. nin ekonomi politikasında biraz ev
vel arz ettiğim gibi, bu memleketin ihtiyacı 
olmıyan ve nereye gideceği, ne hâsıl edeceği 
belli olmıyan bir kesime Devlet kaynaklarını, 
kamu kaynaklarını, iç ve dış kamu kaynakları
nı aktarma gibi bir yol vardır ki, biz buna 
daima muhalif olmuşuzdur. 

Bunun yanında hemen belirteyim ki, bu 
kanunla yabancıların burada kazandıklarından 
vergi alınması yoluna gidilmesinde çok isabet 
var. Eskiden bu yoktu. Bu tasarı ile bunu 
olumlu hale getirmeye çalışmışlar. Muvaffak 
olacaklar mıdır, vergi verimi bakımından mü
essir tedbirlerle üzerine gidecekler midir bile
mem. Ama, bu tasanda bu gözüküyor, şöyle 
bir kısa zamanda gözüme çarptığı kadar, dar 
mükellefiyete tabi olanlar, müessesesiyle. Bu
nu biz olumlu karşılarız. Eskiden böyle yapma 
dığımıza hakikaten hayıflanırız. 

Ama, yabancıları bahis konusu ederken yük 
sek oktanlı benzin satılmasına müsaade eden 
kararname ile yabancı şirketlere tanınan ve 
benden sonra söz alacağını umduğum Sayın 
Topaloğlıı'nun çok daha geniş şekilde izah ede
rek meseleyi vaz'edeceğine inandığım şekilde 
bırakmak kaydiyle yalnız şurasına dokunayım 
ki, yabancılara bir taraftan vergi yükletirken, 
dev Kartele yüksek oktanlı benzin satmaya 
müsaade etmek suretiyle, büyük kazançlar sağ
lamak yoluna gidilmesi umulan ve yabancılar
dan alınması öngörülen verginin katbekat üs
tünde olacaktır. Çünkü, Sayın Topaloğlu arz 
edecekler, bu hususu mutlaka çok iyi biliyor-
lardır. Çünkü, yüksek oktanlı benzin için 
gerekli masraf satış fiyatı ile kabili kıyas ol-
mıyacak derecede düşüktür. Bu yabancı şir
ketler bunun çaresini bulmuşlardır. Bir elleri 
ile verdiklerini belki dört misli, beş misli daha 
da fazla alıp götüreceklerdir. Onun için bu 
akaryakıta dokunan maddelerde, Türk eko
nomisi aleyhine durumu işaret etmek isterim. 
Şimdi, bu kanunun bence en olumsuz yönü, 
ithalden alman Damga Resini Vergisine zam 
yapmasıdır. Hiçbir zaman ne kanun tasarısı
nın gerekçesinde ifade edildiği, ne de Maliye 
Bakanı ve Başbakanın anlattığı gibi, Damga 
Resminden alınacak fazla vergi, meselâ lüks 

ithalâtı önleyici ve meselâ birtakım olumsuz 
yönde gelişen kaçakçılığı önleyici ve buna 
benzer memleket yararına imiş gibi gösterilen 
rolü oynıyamıyacaktır. Çünkü değerli arkada
şımın da belirttiği gibi, bizim sanayiimizin 
hammaddesinin dışardan gelmekte olduğu ve 
ithalât yapımız içinde büyük bir nisbete var
mış olması, o yoldan alınacak verginin halka 
intikâl edeceğini açıkça göstermektedir, öyle 
ki, sayın arkadaşım Bskata'nm burada delil 
olarak gösterdiği ticaret odalarının hazırladığı 
broşürde, diyor ki; siz bu Damga Resminden 
alman İthal Vergisini artırdığınız zaman, biz 
tüccarlar, sanayiciler ithalâtçılar, ihracatçı
lar hepsi dâhil, çünkü onların odası, biz bu 
farkı ithal ettiğimiz mala zammedeceğiz. Ken
di söylüyor. O da söylüyor, alacağız. Tabiî 
Türkiye'de fiyatların kontroluna, murakabesi
ne ve bir seviyede tutulmasına dair bir kanun 
olmadığına göre, adamlar peşinen, Devletin, 
Hükümetin vergi olarak ithal edilen mallardan 
alacağını, halka yükliyeceklermi söyliyen ve 
imzalarını taşıyan şu broşür karşısında Devletin 
Hükümetinin ne düşündüğünü öğrenmek çok 
ilginç olacaktır kanısındayım, öyle ise, ithal
den alınacak Damga Resmine yapılan zam
mın, cari hayata enfilâsyonist tesir yapacağı, 
yani cari hayatı fiyat artımına zorlıyacağı biz
zat o fiyat artımını yapacak teşekküllerin 
mensuplarının resmî belgeleri ile ortadadır. 
Onun için nasıl düşünmüşlerdir ve bu vergiyi 
almışlardır hayret etmemek imkânsızdır. Bu 
bizim prensibimiz haricidir. Biz vasıtalı vergi
lere karşı bulunan bir teşekkülün içindeyiz. 
Halkın, dar gelirli vatandaşların bundan çok 
zarar göreceğini umarız. ' Şimdi, Türk köylüsü
ne çok büyük tesir edeceği kanısındayım, it
halâttan alman Damga Resmine yapılan zam
mın, traktöre, gübreye ve buna benzer tarım 
girdilerine, tarımda kullanılan alet, edevata 
ve diğerlerine bu resmin tesir etmesi ihtimali 
vardır. Şayet gözümden kaçmış bir hususi ka
yırma yoksa. Çünkü bu kanun bildiğiniz gibi, 
daha gelir gelmez ve bir kanunun ortasına ge
lerek müzakereye başlandı, ama belli ki bu 
genel tetkikle anlaşılacaktır ki, ithalât üze
rinden alınacak Damga Resminin zamlı şekilde 
tahsili, özellikle büyük köylü kütlesine de 
gübre bakımından ve diğer zirai yönler bakı-
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inmdan menfi tesir yapacaktır. 0 bakımdan 
bunun tamamen karşısında bulunuyoruz. 

Tekel maddelerinin her birinden alman ver
gilerin kalkması ve bunun istihsal Vergisi ha
line gelmesini yeren ve tekelin bu bakımdan 
kalkması gerekeceğini söyliyen Güven Partili 
Sayın Ferid Melen'in fikrine iştirak etmediği
mi arz etmek istiyorum. Tekel, yalnız vergi 
almak için kurulmuş bir ekonomi teşebbüsü de
ğildir. Tekel, Türkiye sanayiinde, Düyunu 
Umumiyeden sonra, zorunlu bir tarihî aşama 
olarak ortaya çıkmıştır. Ve tekel yalnız vergi 
getirsin diye değil, Türkiye ekonomisinde dü
zenleyici rol oynasın diye kurulmuştur. Bu 
itibarla vergi de getirmekle beraber, Türkiye 
ekonomisinde düzenleyici rol oynıyan ve Tür
kiye'nin tekelden önceki zamanlar içinde, tekel 
mevzuu maddeler yönünden aşırı derecede sö-
mürülmesini önlemesi bakımından tarihî rolü 
olan bu teşekkülün şimdi vergisinin, istihsal 
Vergisine dönüştürülmesinden dolayı kalkması 
lâzımgeleceği yönündeki görüş, hem ekonomik 
açıdan, hem de kuruluş kanunları açısından 
kanımızca yanlıştır. Hele, bugünlerde gördü
ğümüze göre, birtakım ecnebi şirketlerin mem
leketin muhtelif yerlerinde bira fabrikaları 
kurmaya başladıkları ve Adalet Partisi iktida
rının bütçe münasebetiyle ifade ettiği üzere, 
sigara tekelinin, tekelden yavaşçacık alınıp, 
ecnebi firmalara verilmesi gibi bir yola girildi
ğini gördüğümüz bu anda, tekelin faaliyet sa
hasına giren maddelerin, yabancı firmaların 
eline düşmesini önlemesi bakımından çok önemli 
rolünü ısrarla belirtmekte fayda umuyorum. 
Ve Hükümetin de, bu fırsattan bir gerekçe bul
dum, işte tekel maddesini kendi elimizle istih
sal Vergisine çevirdik, artık tekelin vücuduna 
lüzum yoktur, gibi bir olumsuz mucip sebebe 
sarılarak, tekeli tamamen kaldırmaya gitmeye 
teşebbüs ettiği takdirde şiddetle karşısında 
duracağımızı arz ederiz. Bugünkü tatbikatın 
dahi karşısında olduğumuzu tekrar tekrar ifa
de etmekte fayda mülâhaza ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, benden evvel konu
şan arkadaşlar bu kanun hakkında uzun uzun 
görüşlerini ifade ettiler. Ben de aynı yollara 
girip bu hususları tekrar dile getirmiyeceğim 
ama, iktisadi Devlet Teşebbüslerinin faaliyetle
rine değin olumsuz tesirlerini, yabancı petrol 

şirketlerinin elde edecekleri aşırı ve haksız ka
zançları, Damga Resmine yapılan ithalden do
layı büyük köylü kütlesinin ve halk kütlesinin 
zarar göreceği bakımından bu kanunun bu ta
raflarının tamamen karşısında bulunduğumuzu 
arz ederim. 

Sözlerimi bitirmeden önce, Adalet Partisine 
mensup bir arkadaşımızın vergi reformu iste
mediklerini söyliyenlere cevaben arz ettiği söze, 
hemen değinmek isterim. Biz 1963 te Gelir Ver
gisi Kanununda yaptığımı önemli ve reformcu 
değişiklikler yüzünden 1965 seçimlerinde pek 
fazla oy kaybına uğramış bir partiyiz. Ama, 
plânın gerektirdiği yönde adım atmayı şiar 
edindiğimizden o vakit bu reformu göze almış
tık. Fakat Adalet Partisi, iyice hatırlamıyorum. 
Bütün Türkiye sathına yayılarak bir tavuktan, 
bir ağaçtan vergi alınacaktır şeklinde halkı 
cidden tedirgin eden, çok menfi ve Türk poli
tika hayatında kanımca bu kadar menfi etki 
yapan başkaca misaline raslamadıım bir pro
pagandayı haksız olarak yürütmüştür. Bakınız, 
böylesine haksız, böylesine Türk halkını huzur
suz eden ve istikrarı bozucu bir propagandaya 
karşı biz de diyoruz ki, çok kazananlardan 
doğrudan doğruya vergi almak prensibini gü
düyorsanız evet, ama az kazananlardan dolay
lı yollardan vergi alan tarafları ile bu kanunun, 
asla yanında değiliz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Buyu

run Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Bab kesir Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler, huzurunuzda bulunan kanun tasarısı 
hakkında değerli arkadaşlarımız fikirlerini be
yan buyurdular. Bendeniz, uzımboylu vaktinizi 
işgal etmiyeceğim. Ki saca bâzı izahatta bulun
duktan sonra değerli arkadaşlarımızın bâzı id
dialarına da arşı cevabedeceğim. 

Huzurunuzda bulunan kanun tasarısı bildiği
niz gibi Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gider 
Vergisi, Harçlar ve Damga Vergisiyle, ithalde 
alınacak Damga Resmi kanunlarında bâzı deği
şiklikleri ihtiva etmektedir. Kanun esas itiba
riyle sadece birtakım kaynaklar temin etmekten 
başka aynı zamanda şimdiye kadar mevcut ka
nunların tatbikatından doğmakta bulunan ak
saklıkların giderilmesi gibi bir gayeyi de ta
mamımın etmektedir. 
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Bildiğiniz gibi, bütçe müzakereleri sırasında 
da Yüksek Heyetinize arz etmiştim, öngörülen 
giderlerin bir vergi varidatiyle karşılanması za
rureti meydanda idi. Demokratik hayatın Dev
lete katmış olduğu bu anlayış muhakkak ki, de
mokratik rejimin en kuvvetli tarafıdır. Bu esas
lar aynı zamanda milletlerin ahlâküik esasını da 
önplânda tutan bir anlayışın tabiî neticesidir. 
Bu bakımdan vergi getirmek Hükümetlerin en 
tabiî, en normal vazifeleridir. Bunu böylece 
arz ettikten sonra getirilmekte bulunan bu ta
sarılarla nelerin öngörüldüğüne kısaca temas 
edeceğim. 

Bilindiği gibi 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunuyla, kurumların sermaye şirketleri, koo
peratif şirketleri, iktisadi kamu müesseseleri, 
dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, 
kazançları Kurumlar Vergisine tabi tutulmuş 
bulunmaktadır. Bunların sermaye şirketlerinde 
ister anonim, ister limitet, ister eshamlı koman
dit olsun aynı mahiyetteki yabancı kurumlarda 
ve kooperatif şirketlerde Kurumlar Vergisi yüz
de 20 ve iktisadi kamu müesseselerinde ise yüzde 
35 nisbetindedir. 

Şimdi buraya gelen bâzı değerli arkadaşla
rım, bu arada Sayın Gündoğan arkadaşımız ik
tisadi Devlet Teşekküllerindeki verginin artırıl
dığını iddia ettiler. Halbuki kanun tasarısını 
eğer inceleyip konuşmuş olsalardı, orada bir ar
tışın olmadığını her halde bu kürsüden ifade 
ederlerdi ve böyle bir hataya düşmemiş olurlar 
idi. Kurumlar Vergisinde, yani iktisadi Devlet 
Teşekküllerine ait Kurumlar Vergisinde her han
gi bir değişiklik yapılmamıştır. Yapılmadığına 
göre yanlış bir beyanın üzerine istinadedilerek 
verilmiş olan hükümlerin de yanlış olacağı tabiî 
bulunduğundan Sayın Gündoğan'm bu yöne te
mas eden bütün iddiaları yanlıştır, esastan ari-
dir. 

Kurumlar Vergilinin yükseltilmesi, şirket
leşmeye mâni olacağı hususunda bâzı değerli 
arkadaşlarımız tereddütlerini izhar buyurdular. 
Biz Hükümet olarak, Maliye Bakanlığı olarak 
bu kanaatin içinde değiliz. Bilindiği üzere Ku
rumlar Vergisi 1989 yılından önce yüzde 10 nis-
betinde olmasına rağmen mevcut istatistik ra
kamlarına göre şirketlerde bir inkişaf sağlanma
dığı. buna mukabil Kurumlar Vergisinin yüzde 
20 ye çıkarılmış olmasına rağmen bundan sonra
ki dönem içinde bir inkişaf sağladığı bir ilerle

me olduğu bu iddianın yersiz olduğunu göster
mektedir. Diğer taraftan halen mevcudolan şir
ketlerin büyük bir kısmı aile şirketleri mahiye
tindedir. Diğer taraftan halen Millet Meclisi
nin gündeminde bulunan sermaye piyasasının 
teşkiline dair kanun tasarısında halka açık ano
nim şirketlerdeki vergi nisbeti daha aşağı bir 
nisbette tutulmuş olması itibariyle Kurumlar 
Vergisinin yüzde 20 den 25 e çıkarılması iddia 
edildiği gibi kurumlaşmaya mâni olmayacak, 
öbür taraftan halkın iştirak ettiği anonim şir
ketleri daha favorili bir hale getirebilmek için 
de bunların Kurumlar Vergisi nisbeti yüzde 20 
olarak tutulmuş bulunmaktadır. 

Sayın Gündoğan arkadaşımız, bu vesile ile 
temas ettiler ve hakşinaslık gösterdiler, bu ka
nun tasarısının ve aynı zamanda zannediyorum 
ki, değerli arkadaşımız diğer grup sözcüsüne ce
vap verdiler. Bir reform mahiyetinde olmadı
ğını ifade etmişlerdi. Sayın Gündoğan'a kendi
lerine böylece tekzip ve bizi teyidetmiş olduk
larından dolayı teşekkür ederim. Bir reform 
niteliğindedir bu kanun. Çünkü senelerden be
ri dar mükellefiyete tabi kişiler hakkında her 
'hangi bir vergi muamelesi yapılmamış iken biz 
bu tasarımızla dar mükellefiyete tabi bulunan
ların vergi nisbetlerini yü^de 20 den yüzde 35 e 
çıkarılması operasyonu ile memleketimizde uzun 
senelerdir münakaşalara sebebiyet veren ya
bansı sermaye problemine bir cjsüm yolu bulun-
masiy'e yakından ilgili olduğunu burada ifade 
etmek isterik. 

Yine bir reform niteliğinde bulunan bu ka
nun tasarısının tekel ile ilgili konularını da 
Sayın Gündoğan arkadaşımız temas ettiler ken
dilerine teşekkür ederim ve böylece diğer grup 
sözcüsü arkadaşım tekzibettiler. Bu da tama
men yepyeni bir şeydir. Reform mahiyetinde 
bulunmaktadır. Bilindiği üzere Tekel idaresi 
çay mubayaası için, tütün mubayaası için ken
disinin Devlete vermekle mükellef bulunduğu 
vergisi bu mubayaalarda kullanmak suretiyle 
gerek Parlâmentonun gerekse diyebilirim ki 
Hükümetin bilgisi dışında birtakım sarflar yap
makta idi ama getirmiş olduğumuz bu hüküm
ler ile tekelin kendisi için bu mubayaalarına 
bütçeye ayrı bir ödenek koymuş bulunmakta
yız. öbür taraftan da vergilerin mutlak surette 
verilmesini temin edecek hükümleri getirmiş 
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bulunmaktayız ki bu suretle bu da şimdiye ka
dar Türkiye'de tatbik edilmemiş bulunan bir 
sistem olmak itibariyle yine kanunun reformist 
yönünü göstermesi bakımından şayanı dikkat 
bulunmaktadır. 

Bu arada Sayın Gündoğan arkadaşımız ya
bancıların bira fabrikaları, sigara fabrikaları 
kurduklarından bahsettiler. Filhakika böyle 
bir bira fabrikası kurulmaktadır, fakat sigara 
fabrikası, kurulmuş olan sigara fabrikası Tür
kiye'de tekelin yabancılara verilmesi mânasın
da değil, bilâkis . ihracata müteveccih olarak, 
böyle bir fabrika kurulmasının uygun olacağı 
düşünülmüş bulunmaktadır. Zannediyorum ki 
sigara haline getirilmiş bulunan tütünün işlen
meden ihracedilmiş bulunan tütünden daha pa
halıya satılacağı ve bu suretle Türkiye'ye dö
vizin daha çok gelebileceği mütalâası karşısın
da Gündoğan arkadaşımız bu tenkidlerinden 
vazgeçmiş olacaklardır. 

Getirilen tasarının bir diğer cephesi ve Dev
let Demiryollarının bundan böyle 3 mevkili sis
temden vazgeçerek, Garp memleketlerinde oldu
ğu gibi 1 ve 2 nci mevkiden ibaret olan 2 mevkili 
sisteme geçeceğini ifade etmiş olması itibariyle 
bu ihtiyacı karşılamak üzere hükümler getiril
miş bulunmaktadır. 

Benzin hakkında buyurdular, zannediyorum 
ki maddesi geldiği vakit bu mesele konuşula
caktır. Buna kısaca temas etmeyi faydalı bulu
yorum. Memleketimizde satılmakta bulunan ve 
79 lira, 80 oktan esası üzerinden fiyatı tesbit 
edilen normal benzin yanında yeni model oto
mobillerin ihtiyacına cevap verecek yüksek ok-
tanlı ikinci bir benzinin bulundurulması bir za
ruret olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Bir taraftan turizm yönünden, diğer taraftan 
motorların eskimemesi ve saire gibi birtakım 
sebeplerle bu bir zaruret halinde ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Gerçekten Amerika'da ve Av
rada'da imal edilen bensin motorlarında daha 
az hacımdan daha çok güç elde etmek için ve
rim artırıcı bir unsur olarak oktan sayısının 
yükseltilmesi yoluna gidilmekte ve yurdumuzda 
da yüksek oktanlı benzine ihtiyaç gösteren ta
şıt sayısı gittikçe artış kaydetmektedir. 

Bu sebeple kalkınma plânı 1963 yılı prog
ramında üstün özellikli benzin ile diğer ben
zin fiyatlarında farklılaştırma yapılmak üzere 
çalışmaların hızlandırılacağı öngörülmüş ve 

| 1965 yılı programında da yüksek oktanlı ben-
! zinin 1965 turizm mevsiminden itibaren uygu

lanmasını sağlamak üzere çalışmaların tamam
lanacağı husus yer almış bulunuyordu. Ancak 
o günlerde memleketimizdeki taşıt farkının bü
yük çoğunluğunun normal benzin kullanacak 
durumda olması, izmir ve Mersin rafinelerinde 
yüksek oktanlı benzin yapımı için lüzumlu re-
formel tesislerin bulunmasına karşılık Batman 
Rafinerisinin bu tesislere sahibolmaması, ben
zin istasyonlarının ikinci bir benzin için gerekli 
donattıklarının bulunmaması, otomobilli turist 
sayısının gerektiği kadar yüksek olmaması gi
bi sebepler ile oktan derecesinin yükseltilmesi
nin dış ödeme dengesi, Hazine gelirleri ve tü
keticiler üzerinde yapacağı etkilerin millî eko
nomiye en uygun kompozisyonu sağlıyacak bir 
ortama henüz erişmediğini göstermiş idi. Ara
dan geçen zaman zarfında petrol şirketleri reka
bet sonucu olarak bugünkü benzinin oktan de
recesini kendiliklerinden e bir fiyat farkı iste
meksizin 85 ilâ 87 ye kadar yükseltmişlerdir. 
Diğer yandan Batman reformel ünitesi Kasım 
1986 da tamamlanmıştır. Bugün büyük akar ya
kıt istasyonlarında mevcudoldıığu gibi, yeni ya
pılanlara da yedek bir pompa konulduğu görül
mektedir. Makin a Mühendisleri Odasınca yapı
lan bir inceleme, memleketimizde mevcut oto
mobillerin % 65 inin yüksek oktanlı benzin kul
lanabileceğini göstermiştir. Buvise 1967 geçici 
rakamlarına göre mevcut 115 901 otomobilden 
75 335 inin ihtiyacına tekabül etmektedir. Öte 
yandan aşağıdaki rakamlardan anlaşılacağı üze
re son yıllarda yurdumuza kara taşıtlariyle ge
len yabancı turist sayısında da büyük artışlar 
görülmüştür. Karayolu ile gelenler 1963 senesin
de 15 828 iken, 1964 te bu miktar 45 260, 1965 
senesinde 103 970 e, 1966 senesinde ise karayolu 
ile gelenler 171 211 e çıkmış bulunmaktadır. 
Bugün Avrupa'da her ülkede yüksek oktanlı 
bensin bulunduğundan yurdumuza gelen otoma-
billi turistlerin benzinimizden şikâyet etmele
riyle sık sık karşılaşılmakta, bu ise turizmin ge-
M^mesinds menfi yönde tesirler icra etmekte idi. 
Oktan derecesinin tâyin konusunda yapılan ça
lışmalarda memleketimiz şartlarına göre biri 
7ö ila 90 oktanlı regüler, diğeri ise, 95 ve daha 
yukarı oktanlı preminyum olmak üzere iki 'tip 
bonsin ihtiyacı karşılıyabileceği sonucuna varıl
mıştır. Yüksek oktanlı benzin konusunda önem-
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li bir nokta da bu cins benzinin satış fiyatının * 
tesbiti ve bu değerin büyük kısmının Hazineye 
intikal ettirilecek şekilde alınmasının sapan- j 
maşıdır. Bu bakımdan izlenen yol yüksek ok- | 
tanlı benzine tanınacak fiyat farkı dolayısiyle I 
tüketicinin ödiyeceği ek meblâğın sadece pet
rol şirketlerinin bu tip benzin için ihtiyar ede
cekleri giderleri ve ayrıca mâkul bir kâr payı
nı karşılıyacak kısmının şirketlere bırakılması, 
buna mukabil geri kalan büyük bir kısmının 
ise, Hazineye aktarılması olmuştur. Buna göre 
yüksek oktanlı benzinden alınacak akar yakıt 
İstihsal Vergisi 121 kuruş kilogram olarak tes-
bit edilmiştir. Bu suretle perakende satış fiya
tının Ankara^da 150 kuruş kilogram olarak ön 1 
görülmektedir. Yüksek oktanlı benzimden gay
rı diğer benzinlerde, diğer akar yakıtların ver- ] 
gi hadlerinde her hangi bir değişiklik de yapıl- j 
mamıştır. 

Son olarak Damga Resmi ile ilgili tenkidie-
re cevap vermeden evvel, Damga Resmi ile ya
pılmak istenilen husus bilindiği gibi % 15 ola
rak tesbt edilmiş bulunan ithalden alınan Dam- j 
ga Resminin bu kanun tasarı ile % 25 olarak j 
değiştirilmesi uygun görülmüştür. Bilindiği üze
re söz konusu resim ithal edilen eşya üzerinden 
alınmaktadır. Gıda maddelerinin tamamı, zaru
ri ihtiyaç maddelerinin büyük bir kısmı, yerli 
istihsalle karşılandığı cihetle bu resmin nisbe-
tinde yapılacak artırmanın dar gelirli vatandaş 
bütçelerine bir tesiri olmıyacaktır. İthalâtımız, 
ithal sırasında alınan vergi ve resimleri nisbeti 
ne olursa olsun, hepinizin bildiği gibi devamlı 
ısurette artmaktadır. Diğer taraftan ithal ver
gi ve resimlerinin artırılması yolu ile ithalâtın 
frenlenmesi ve halk ihtiyacının yerli sanayi ma
mulleri ile karşılanması imkânı hâsıl olacaktır. 
ithal eşyası talep fazlalığı sebebiyle yüksek kâr
larla satılmaktadır, hepinizin bildiği gibi. Kâr j 
haddinin yüksek olması sebebiyle ithalâta konu
lan vergi ve resimlerin ithalâtçılar tarafından | 
yüksek kâr hadlerinden fedakârlık yapmak su
retiyle karşılanması ve böylece ithal malları pi
yasada yükselmemesi imkân dahilindedir. Ni
tekim, son senelerde ithal sırasında alınan ver
gi ve resimlerde yapılan artırımların büyük bir ı 
kısmı ithalâtçı kârlarından karşılanmış ve ithal j 
malları piyasasındaki yükselme gayet cüzi ol- j 
muştur, ithal vergi ve resimlerinin artırılması | 
memleket sanayiinin gelişmesi neticesinde tevli- j 

dettiği gibi, 474 ve 933 sayılı kanunların tatbiki 
sebebiyle yatırımları kısıtlayıcı bir yönü de 
yoktur. Zira 474 ve 933 sayılı kanunlar gere
ğince ithal vergi ve resimlerinin taksitlerle alın
ması ve uzun vadeli plân hedeflerine uygun 
bulunan yatırım mallarının vergilerden muafi
yete kadar indirilmesi mümkün bulunmaktadır. 
Bu bakımdan iptidai maddesi dışarıdan ithal 
edilen malların Türkiye'de imalâtı dolayısiyle 
damga resminin artmasından dolayı fiyatlarda 
her hangi bir artış olabileceği düşünülmemek
tedir. Nitekim, 1968 yılı icra programına dâhil 
ve mütaaddit ilâveler yapılmış olan 4 sayılı lis
tede bir kısım yatırım mallarında ve hammad
delerde gümrük vergi ve resimleriyle ithalden 
alınan diğer vergi ve resimler toplamında, ikti
sadi faaliyet sektörlerine göre uygulanacak in
dirimler yer almış bulunmaktadır. Listenin 
tetkikinden de anlaşılacağı üzere muhtelif sek
törlere % 50 ilâ % 100 indirim tanınmakta ve 
yatırımların bu yolla teşviki çok geniş bir tat
bikat görmektedir. Bu sebeplerle ithâlde alman 
Damga Resminde yapılacak artırma, yatırımları 
her hangi bir şekilde sekteye uğratmıyaçaktır. 
Bu bakımdan değerli arkadaşlarımızın fiyatların 
artışı veya yatırımların sekteye uğnyacağı ko
nusundaki iddialarına katılmaya imkân yoktur. 

Gene Gündoğan arkadaşımız konuşması sıra
sında gübreye de % 15 nisbetinde bulunan 
Damga Resminin % 25 e çıkması halinde bil
hassa geniş köylü kütlelerinin kullanmakta bu
lunduğu gübrenin de bundan müteessir olaca
ğım ifade ettiler. Bir noktayı işaret etmek iste
rim ki, bu ithalâttan alınan Damga Resmi, an
cak Gümrük Resmine tâbi bulunan her hangi 
bir ithalât için bahis konusudur. Zannediyorum 
ki. Sayın Gündoğan arkadaşım bunu unutmuş 
bulunuyorlar, gübre Gümrük Resmine tâbi de
ğildir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ham
maddeler için söyledim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Gümrük Resmine tâbi olmadığına 
göre, hemmaddesi de tâbi değildir, gübreye 
her hangi bir şekilde Damga Resmi uygulanmı-
yacaktır. Bu bakımdan köylünün her hangi 
bir şekilde zarar görmesi bahis konusu değildir. 
Gene değerli arkadaşımız C. H. P. Sayın Sözcü
sü, bu kanunun sonuç bakımından ifade ettiler 
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makable teşmil edilmesinin doğru olmadığını 
ifade buyurdular. Bu bakımdan Anayasaya ay
kırı olabileceğini ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir iddiayı ka
bul etmeye imkân yoktur, Anayasaya aykırılık 
sureti katiyede bahis konusu değildir. Zira 
şirketler 1968 takvim yılı faaliyetinden müte
vellit kazançlarını 1969 takvim yılının Nisan 
ayında beyan edeceklerdir. Binaenaleyh, vergi 
bu beyannamelerde belirtilen kazançlar üzerin
den alınacağına, tarh ve tahakkuk ettirilece
ğine göre Kurumlar Vergisini daha evvel be
yan edilmiş bulunan bir vergiye teşmili ve böy
lece makable teşmili bahis mevzuu değildir. 
Görülüyor ki, tasarının değişik nisbette vergi
lendirilmesinde öngördüğü kurum kazancı 1968 
yılma ve tevkifatm yapılacağı, kazanç da gene 
aynı ayın 1968 yılma taallûk etmektedir. Bu 
bakımlardan evvela teşmili bahis konusu değil
dir. Kaldı ki, bırakın kendileri de ifade buyur
dular dediler ki, daha evvel böyle bir tatbikat 
olduğunu Maliye Bakanı burada ifade edecek
tir, ama bu tatbikat bu Anayasanın meriyette 
bulunduğu sırada olmamıştır, diye buyurdular. 
Hafızalarını tazelemek bakımından arz ediyo
rum sadece. 28 Şubat 1963 tarihli ki, kendileri 
o zaman Hükümette bulunuyorlardı ve bu Ana
yasa meri bulunuyordu o tarihte ve 202 sayılı 
Kanun 28 Şubat'ta yiirrülüğe girdiği halde bâzı 
hükümleri 1962 yılı başından, diğer bâzı hü
kümleri ise 1963 yılı başından itibaren yürür
lüğe konulmuş bulunmaktadır. Anayasaya ay
kırılığı hiçbir surette bahis konusu değildi. Ge
ne 484 numaralı Kanun da, zannediyorum ken
dileri o zaman Hükümette bulunuyorlardı, 
8 . 7 . 1964 tarihinde yürürlüğe girdiği halde 
bir kısım hükümleri 1964 yılı takvim yılı ba
şından itibaren yürürlüğe konulmuş bulunmak
tadır. Binaenaleyh, meselenin Anayasa ile bağ
daşır, bütün hükümleri Anayasa ile bağdaşır 
bir durumdadır. Geçmişte tatbikatı vardır. Zan
nederim ki, Anayasa Mahkemesi de bilmiyorum 
müracaat olur mu olmaz mı, 1963 te böyle bir 
tatbikat var iken, bu C. H. P. zamanında yapıl
mıştır, Anayasaya uygundur, ama bu 1968 de 
1989 da yapılmıştır, Adalet Partisi zamanında 
yapılmıştır, Anayasaya uygun değildir diye bir 
hükme varmıyacaktır. 

Yine değerli arkadaşım teknik bakımından 
uygun değildir dediler. Biz bu kanun tasarı-
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lan bildiğiniz üzere muhtelif kanunlarda deği
şiklikler icra etmektedir. Bu değişiklikler de
ğiştiği maddeyi yeni baştan tanzim etmiş bu
lunmaktadır. O madde zikri geçen kanunun o 
maddesinde değişikliği ihtiva etmektedir. Bu 
bakımdan tatbikat itibariyle daha kolay olmak
tadır. Bunun da teknik bakımdan uygun olma
dığı iddiası muvafık değildir. 

Reform komisyonu ile mutabakat yoktur bu
yurdular. Meşkûr komisyon bildiğiniz gibi is-
tişari mahiyette bir komisyon bulunmaktadır. 
Bu bakanlığımızın temsilcilerinden bu arada da 
özel teşebbüse tabi Odalar Birliğinden bir zat 
orada bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı bütün 
kamın tasarılarının mutlaka vergi reform ko
misyonundan geçirmek durumunda, mecburiye
tinde değildir. Bu tamamen ihtiyaridir. Tak
dire taallûk eden bir husustur. Biz bu beyanı 
yaptığımız zaman kendileri ile konuştuk. Müte
addit defalar konuştuk. Hattâ G-elirler Umum 
Müdürü bu konuda istanbul'a kadar gitti, istan
bul'da özel teşelbbüse mensup bulunan arkadaş
larla kurumlarla Kurumlar Vergisi hakkında gö
rüştü ve bunları ikna etti ve biz buna istinaben 
ikna edilmiş olduğunu ifade ettik. Odalar Bir
liğinin şu veya bu konuda beyanı olabilir. Bu 
beyanlar elbette kendilerini bağlarlar. Mutlak 
surette o beyanlara uygun bir şekilde kanun 
çıkarılacaktır diye bir şey yoktur. 

Adalet Partisinin programına uymadığı nok
tasını da kabul etmeye de imkân yoktur. De
minde arz ettiğim gibi kanunun 1969 bütçesini 
finanse etmek maksadiyle konulmuş olması 
mutlaka 1969 bütçesini finanse maksadına ma
tuf olmadığını, demin arz ettiğim reform misli 
görüşleri ve tatbikatı itibariyle daha ileriki se
nelere de sâri olacağı da bunun Adalet Par
tisi programı ile bağdaşmıyan bir yönü yoktur. 
Biz bu tasarı ile tamamen birtakım yeni hü
kümler getirmekteyiz. Kendilerinin de kabul 
buyuracakları gibi vergi mevzuatı değişen şart
lara göre her zaman yenilenmek durumundadır. 
Şimdiye kadar hükümetler bunu yapmışlardır. 
Biz Hükümet olarak bunu yapıyoruz. Bundan 
sonra gelecek olan hükümetler de aynı şeyi ya
pacaklardır. Bu izahatıma ben daha fazla işgal 
etmek istemiyorum, yüksek heyetinizi, bildiği
niz gibi bu kanunun 1 Mart 1969 tarihinde yü
rürlüğe girmiş olması lâzımgelir idi. Ama bâzı 
sebeplerden dolayı gecikmiştir. Ümidederim ki, 
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Yüksek Heyetiniz bu gecikmeyi de nazarı dik
kate alarak müzakerelerin o yolda inkişafı hu
susunda yardımcı olacaksınız. Bu vesile ile Yük
sek Heyetinizi saygiyle selâmlıyorum. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, ko

nuşan arkadaşlardan bir kısmı Kurumlar Ver
gisi şirketleşmeye biraz menfi tesir yapar. Bir 
defa Kurumlar Vergisi verildikten sonra Gelir 
Vergisine geçmek bu şirketleşmeye menfi tesir 
yapar, dediler. Sayın Bakan buna iştirak ede
rim, dediler. Bunu anlarım. Arkasından ilâve 
ettiler ki, muayyen bir devreye kadar % 10 a 
kadar şirketler inkişaf etmedi, sonra % 20 ye 
çıkınca şirketler inkişaf etti. Adeta Kurumlar 
Vergisinin artması şirketleri teşvik ediyor. Eğer 
öyle ise Kurumlar Vergisini % 20 den % 40 a 
çıkaralım da bu şirketler biraz daha fazla in
kişaf etsin. Ben bunu anlıyamadım. Lütfen izah 
buyursunlar. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Sayın Başkanım, zannediyorum 
ki, ben kâfi derecede izahat vermek hususun
da müşkülâta mâruz kaldım. Ben şunu ifade 
etmek istedim. Demek istiyordum ki, % 10 iken 
şirketler büyük bir nisbette inkişaf etmemiştir. 
Ama % 20 çıkarıldıktan sonra inkişaf vâki ol
muştur. Bu şirketlerin Kurumlar Vergisinin 
% 10 artırılmasından doğduğunu iddia etmek 
için değil. Şirketlerin Kurumlar Vergisi % 10 
dahi olsa buna tesir eden diğer yan şartlar ta
hakkuk etmediği müddetçe şirketleşme faaliyeti 
olmıyacağını sadece Kurumlar Vergisindeki ar
tışın tek bir faktör olarak bunların kurumlaş
masına mâni olmıyacağını izah sadedinde arz et
miştim. Yoksa eğer o mantıkla gidecek olursa 
doğrudur. O zaman % 100 e çıkarmak lâzımge-
lir. 

BAŞKAN — Başka soru? Buyurun Sayın 
Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hükü
met gerekçesinde iktisadi teşebbüslerden Ku-
rumllar Vergisini yükseltmek yolu ile vergi al
manın yanlışlığına işaret ettim. Ya beni ters an
ladılar. Gerekçede de böyle yazmamanız lâzım-
gelir. Bendeniz Hükümet tasarısını eleştirdim. 
Zaten tasarıdır. Komisyonda değiştirilebilir. Bu 
bakımdan bu bir. 
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İkincisi, nerede çelişmişiz. Kimse ile çelişti
ğimizi sanmıyorum. Hep dikkat etmişiz. Bu iki 
hususu açıklarlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — Efendm, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata 
arkadaşımız dediler ki, bu kanun her hangi bir 
reformu ifade etmemektedir. Bir yenilik getir
memektedir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Doğru.. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — Sadece birtakım bölük pürçük hü
kümler bir araya getirmektedir, buyurdular. 
Sayın Gündoğan arkadaşımız da dediler ki, fev
kalâde memnun oldum. Tekelin bu şekilde ayrı 
bir vergiye tabi tutulması öyle ifade edildi zan
nediyorum, bundan dolayı memnunum dedi. 
Yine şundan dolayı memnunum M, şimdiye ka
dar hattâ üzüntülerini belirttiler, biz dediler, 
yabancılardan, yani dar gelirli mükelleflerin 
vergi nisbetini bu kadar artıranıamıştık fakat 
Adalet Partisi iktidarı bunu artırdı. Bundan do
layı da memnunum diye ifade buyurdular. Bu 
noktadan bir çelişme olduğunu arz ettim. Diğeri 
de demek ki, Hükümet tasarısı için söylemişler, 
o zaman mesele yok. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, söz istiyorsu
nuz. 

Sayın Gündoğan, buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın 
bu kürsüde bu kanunu müdafaa edemiyecek ka
dar zayıf olduğunun emaresi olarak kabul edi
yorum. (A. P. sıralarından gürültüler) Sanki be
nim sözlerimle Sayın Bekata'nm sözleri arasında 
bir celisi varmış gibi önce bu reform hususunda 
bir değim üzerinde anlaşmaya varalım. Bir yeni 
insanın veya insan zümresinin bir ülkede vergi
ye tâbi tutulması reform değildir. Pek mümkün
dür ki, daha evvel bir türlü vergi alman bir kim
seden veya insanlardan şimdi başka türlü veya 
ağır nisbette daha çok nisbette vergi alması re
form değildir. Olsa olsa daima bütçelerinde bü
yük açıklar besliyen ve bu açıkları kapatmak 
için rasgele menfi tesirlerini hesaplamadan vergi 
kanunlarına başvuran masrafçı iktidarların tut
tuğu reform değil, ama tersine ekonomiyi kötü 
etkileyici bir yoldur. Buna reform denmez. Mem
nun etmesi şundandır. Bir yabancı sermaye veya 
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yabancı ilişkileri ile bu memleket ekonomisinde 
büyük zararlar doğurduğuna kaaniiz. Hiç değil
se bu zararların bir kısmını yabancıdan dar mü
kelleften burada vergi almakta tahfif etmekten 
dolayı memnun olmuşuzdur. Yoksa Hükümetin 
hiç oriacb yokken birden bire bir reformcu tu
tumla, devrimci bir anlayışla bir vergi getirdi
ğinden memnun olduğumuzdan değil. Yabancı
ların bu memleket ekonomisine yaptığı menfi te
siri bir ölçüde azaltıcı olduğu için söyledik ve 
hemen arkasından da yüksek oktanlı benzin oyu
nuna gelmiş olan Hükümetin yabancılardan al
makta olacağı bu vergiden çok daha fazlasını 
yabancı petrol şirketlerinin çıkaracağını ilâve 
ettiğimi sanıyorum, zabıtlar burada ise. 

İkinci bir memnuniyetimizi ifade ettik, biz. 
Tekel eğer Sayın Melen'in söylediği gibi Tekel 
Vergisi olmaktan çıkıp İstihsal Vergisine dönü
şüp de tekeli kaldırmak yoluna Hükümet gider
se katiyen bundan memnun olmayız çünkü te
kel bizim ülkemizde sadece yergi toplıyan ya
hut gelir getiren bir kurum değil , ekonomimiz
de çok olumlu rol oynamış ve düyunu umumiye 
idaresinden sonra Türkiye'de en önemli iktisadi 
varlıklarımızı geliştiren bir kurum olmuştur. 
Vergisinin değişmesi ile bu kurumu ortadan kal
dırma yoluna gitmesinler, gideceklerini ummu
yorum. Gitmelerini istemeyiz. Böyle bir hareket 
içinde bulunurlarsa çok şiddetle karşılarında 
dururuz. 

Nitekim Pilsen ve Tubork biralarının Tekel
den bir nevi bira tekelinin alınması anlamına 
geldiğini, sigara fabrikalarının da kurulmakta 
olduğunu ifade ederek, Tekelin kaldırılmaması-
nı istedim. Sigara fabrikalarının, yabancı ser
maye ile kurulacak sigara fabrikalarının ihra
catta belirttiği şu kadar yıldan beri Tekel yolu 
ile sigara imal edilen Türkiye'de çok başarısız 
bir iktidarın kendisinin yaptığı sigaraları ihra-
cedemiyecek kadar düşük kalitede çalışan işlet
meleri muhafaza etmekte olduğunu gösteriyor. 
Çok üzüldüm bundan. Demek bizim fabrikaları
mız dışarıya ihracedecek kalitede sigara yapamı
yor. Çok üzgünlük verici bir şey. Aslında böyle 
üzgünlüklerin sonunda karşımıza hep .yabancı 
sermaye ve yabancı sermayeye bağlılık çıkıyor. 
Ve bizim de üzerinde çok hassas olduğumuz nok
ta budur. Bu itibarla Tekel Vergisinin İstihsal 
Vergisine dönüşmesinden sonra Tekelin mevzuu

na giren hususların önemle, öncelikle sigaranın 
ihracedilecek bir mucip sebebi ve kisvesi altında 
ecnebi tekellerine düşmesi ihtimalinin şiddetle 
karşısındayız. Bunu belirtmek isterim. Bundan 
başka değerli arkadaşlarım, Hükümetin bu ka
nunla dar gelirli vatandaşların, Türk köylüsü
nün ziraatine menfi etkilerde bulunacağını ifa
de ettim, Bakan gübrenin gümrükten muhafa
zasından bahsettiler. Evet ama hem hammaddesi 
muaftır onu biz getirmişizdir, bundan başka yal
nız ziraatte gübre değil, traktör, traktör parça
ları zirai ilâçlar onların hammaddeleri genellikle 
bütün zirai ilâçlar ve hammaddeleri bu kanunun 
artırdığı Damga Resminden müteessir olacak ve 
halka intikal edecektir. Neresinden bakarsanız 
bakınız bu kanunda hakikaten, ama reform nite
liği taşımamak şartiyle bâzı iyice görülecek yön
leri vardır, biraz evvel arz ettiğim gibi yabancı
lardan vergi alma yönü. Bu iyi bir adımdır. Çok 
kazanandan doğrudan doğruya vergi almak. Bu 
da iyidir, zaten prensiptir. Ama diğer yönleri ile 
bu kanun olumsuzdur ve Türk ekonomi hayatına 
olumsuz tesir yapacağı bellidir. Bir Hükümet 
düşününüz ki, getirdiği vergi kanunu ile vatan
daşın sırtına yeni yükler yüklediğini kabul et
miyor, ama bir hükümet düşününüz ki, o mem
lekette fiyatlarda en ufak bir müdahalede bu
lunmayı kabul etmiyor. Meselâ Başbakan pata
tesin istihsal bölgesinde 20 kuruşa, Ankara 
pazarında 120 kuruşa satılmasına hiçbir müda
halede bulun amıyacağım diye söylüyor. Böylesi
ne bir ekonomi sistemi içinde fakat İthal Ver-

) gisinden alman Damga Resmini % 10 artırır-
I ken, o vergi yolu ile o yoldan memlekete mal ge

tirecek ithalâtçının, ihracatçının ve tacirin bu 
parayı yani vergi olarak ödediği bu zammı o 
malları alan vatandaştan alacağım şeklinde 
resmî beyanla onların kendi görüşleri nazarı ile 
bakıyor. Demek ki, nasıl patatese karışmıyorsa 
ona da karışmıyacak. Öyle ise ithalâttan alman 
Damga Resmi yolu ile halka intikal edecek vergi 
Hükümetin gözleri önünde ağır bir yük olarak 
işliyecektir. Böylesine ekonomi politikası dağı
nık, zora dayanan birtakım tedbirlerle ayakta 
duran masrafçı bir idarenin getireceği bir kanu
na elbette ki, olumlu yönleri ile olumsuz yönleri 
ile tenkidlerde eleştirilerde bulunurken bakanın 
bize şu veya bu sözlerimiz arasındaki ilişkiden 
dolayı değil, esas itibariyle bu kanunun ekono
mimize yapacağı etkileri anlatması gerekirdi. 

_ 306 — 



C. Senatosu B : 45 27 . 3 . 1989 O : 1 

Anlatamadığı için kendisine gereği gibi vazife
sini yapmamış bir bakan gözü. ile baktığımı arz 
eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAFİZ 

ERGENELİ (Edirne) — Komisyon sözcüsü ola
rak. 

BAŞKAN — Komisyon buyuran. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAFİZ 

ERGENELİ (Edime) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Halk Partisi Sözcüsü bu kanun tasarısının 
adı üzerinde durdular. Tasarı sevk edilirken bu 
kanuna verilen ad hakikaten yanlıştır, doğru de
ğildir. Millet Meclisi komisyonlarındaki tadilât 
yerindedir. Esasen bu kanımda yapılan tadilât
la finansman otomatikman meydana gelmekte
dir. Çünkü, bu kanunla bâzı vergi dışında kalan 
mevzular vergi hududu içine alınmıştır. Bu iti
barla bu kanunun adı yerindedir. Vergilerde 
adaletten bahsettiler. Sayın arkadaşlar vergi
lerde adalet mutlak değildir, hattâ hukukta bile 
mutlak adalet temin edilememiştir. Adaletten, 
vergilerde adaletten bahsedilirken vasıtasız ver
gilerin daha âdil olduğunu vasıtalı vergilerden 
mümkün olduğu kadar kaçınılması lâzımgeldiği-
ni ifade buyurdular. Halbuki, bütün dünya vergi 
reformu tetkik edilirse her gün vergilerde biraz 
daha vasıtalı vergilere dop-ra süratli bir kayma 
vardır. Çünkü imalât istihlâke ve sanayi tesis
leri sınai faaliyet artmaktadır. Ve bütün bu faa
liyete mütenazır olarak gayet tabiî olarak vası
talı verdilere dâhil olan resimler de harçla:? da 
kendilisinden artmaktadır. Bu itibarla bu ka
nunla daha ziyade vasıtalı vergilere yapılan 
zamlar dünyadaki faaliyete ve cereyana uygun
dur. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının komis
yonda müzakeresi sırasında fiyatlara inikası, te
siri olup olmıyacağı üzerinde duruldu. Ve netice 
itibariyle bilhassa gıda maddelerine intikali se-
zilemedi, görülemedi ve bunun içindir ki, buna 
aidolan maddeler Komisyonumuzca kabul edil
di. Muhterem arkadaşlar, fiyatlara inikası 
% 2-3 nisbetinde olsa dahi bütün dünyadaki 
fiyat artışlarına nazaran bu artış da uygun ola
caktır. Ancak ve ancak Hükümetimiz 1969 yılın
da, 1964 yılında olduğu g*ibi 1 milyar 30 milyon 
emisyon yapmazsa fiyatlarda artış olmıyacaktır. 
1964 te fiyatlar % 13 nisbetinde artmıştır. Şim
di bu kanun tasarısı ille mükelleflere tahmil edi-

| len mükellefiyet hasebiyle % 7 artıştan bahset-
I tiler. Bunun % 3 ü geçeceğine kaani değilim. 
İ Demin de arz ettiğim gibi piyasaya kendisinin 
I absorbe edemiyeceği miktarda para çıkarmamak 
] en büyük tedbir olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Melen vergi 
] reform kanunlarından bahsettiler.. Vergi reform 
| kanun tasarıları hazırlanmıştır, hazırlanmak 
| üzeredir. Bunun hakkında 1969 bütçe raporunda 
| kâfi malûmat ve izahat mevcuttur. 
I Hepinizi saygıyla selâmlarım. 
I BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde

lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
] edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
! Sayın Bakan ivedilik önergesi vermemişsiniz. 
j İvedilik önergesi gelmeyince iki defa görüşmeye 
j tabidir. 
j GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAFİZ 
| ERGENELİ (Edirne) — Komisyon raporunda 
| vardır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon raporu değil, önerge 
] verilmesi lâzım. Bir önerge bekliyorum efendim. 

Çünkü o zaman iki defa görüşmeye tâbi olacak. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Takdim ediyorum Sa-
I yın Başkanım. 
] BAŞKAN — İvedilik önergesi vardır, okutu-
j yorum. 
I Yüksek Başkanlığa 

i Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
| kısmında bulunan ilişik 1245 sıra sayılı Kanun 
. tasarısının müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere 
I takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
\ ve teklif ederim. 
I Maliye Bakanı 
] Balıkesir Milletvekili 
| Cihat Bilgehan 
i 
i BAŞKAN — ivedilik hususunu oylarınıza 
I arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
i bul edilmiştir. 
S 
i Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
! hakkında Kanun 
i 

\ Birinci Bölüm 
? Gelir Vergisi Kanunundaki değişiklikler 
I Madde 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sa-
i 

yılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 7 nci mad-
I desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : — 307 — 
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Kazanç veya iradın Türkiye'de elde edilmesi 

Madde 7. — Dar mükellefiyete tabi kimseler 
bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de elde 
edildiği aşağıdaki şartlara göre tâyin olunur : 

1. Ticari kazançlarda : Kazanç sahibinin 
Türkiye'de işyerinin olması veya daimî temsilci 
bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu 
temsilciler vasıtasiyle sağlanması (Bu şartları 
haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bulun
mayanlardan, ihracedilmek üzere Türkiye'de sa-
tmaldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'
de satmaksızm yabancı memleketlere, gönderen
lerin bu işlerden doğan kazançları Türkiye'de 
elde edilmiş sayılmaz. 

Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı vsya sa
tıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması veya 
satış akdinin Türkiye'de inikat eylemeğidir, iş 
merkezinden maksat ise, iş bakımından muame
lelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği mer
kezdir.) ; 

2. Zirai kazançlarda : Zirai faaliyetlerin 
Türkiye'de icra edilmesi; 

3. Ücretlerde : 
a) Hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya 

edilmekte olması veya Türkiye'de değerlendi
rilmesi ; 

b) Türkiye'de kâin müesseselerin idare 
meclisi başkanı ve üyelerine, denetçilerine, tas
fiye memurlarına ait hakkı huzur, aidat, ikrami
ye, temettü hissesi ve benzerlerinin Türkİ3re'de 
değerlendirilmesi; 

4. Serbest meslek kazançlarında : Serbest 
meslek faaliyetlerinin Türkiye'de icra edilmesi 
veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 

5. Gayrimenkul sermaye iratlarında : Gay
rimenkulun Türkiye'de bulunması ve bu mahi
yetteki mal ve hakların Türkiye'de kullanılması 
veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 

6. Menkul sermaye iratlarında : Sermaye
nin Türkiyede yatırılmış olması; 

7. Sair kazanç ve iratlarda : Bu kazanç ve
ya iratları doğuran işin veya muamelenin Tür
kiyede ifa edilmesi veya Türkiyede değerlendi
rilmesi ; 

Bu maddenin 3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve 7 nci 
bendlerinde sözü edilen değerlendirmeden mak
sat, ödemenin Türkiyede yapılması veya ödeme 
yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödi-
yenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın 

hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ay
rılmasıdır. 

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

Madde 2. — Aynı kanunun 22 nci madde
sinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

2. Tasarruf mevduatı karşılığında bir tak
vim yıllında alman faizlerin 500 lirası (Muhtelif 
müesseselerden veya bir müessesenin muhtelif 
şube veya ajanslarından alınan mevduat faizle
rinde bu had her müessese veya her müessese
nin muhtelif şube ve ajansları için ayrı ayrı na
zara alınır.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza ar zediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Aynı kanunun değişik 96 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Menkul sermaye iratlarında ve dağıtılmıyan 

kurum kazançlarında vergi, tevkifatı 
Madde 96. — Bu maddenin 1 ve 2 numaralı 

fıkralarında gösterilen menkul sermaye iratları 
ile dağıtılmıyan kurum kazançları Gelir Vergisi 
tevkifatma tabidir. 

1. Menkul sermaye iratlarında : 
Aşağıdaki bendlerds gösterilen menkul ser

maye iratları gerçek kişilere nakden veya hesa-
ben ödendiği anda, ödemeyi yapanlar tarafından 
vergi tevkifatma tabi tutulur : 

a) Tahvilât faizleri ile mevduat faizlerinin 
istisna haddini aşan kısımlarını; 

b) Âdi komandit şirketlerde komanditerle
rin kâr payları; 

c) Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan 
kooperatif şirketlerde kâr payları. 

Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi bu
lunmayan ve kurumlar dışında kalan tüzel kişi
lerin mevduat faizleri harieolmak üzere yukar
da gösterilen menkul sermaye iratları da bu fık
raya göre vergi tevkifatma tabidir. 

Bu fıkrada geçen hesaben ödeme tâbiri, bu 
iratları ödiyenleri istihkak sahiplerine karşı 
borçlu durumda gösteren kayıt ve muameleleri 
ifade eder. 

2. Dağıtılmıyan kurum kazançlarında : 
Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan koope

ratif şirketlerin Kurumlar Vergisine matrah 
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olan kurum kazancından ödenmiş veya ödenmesi 
gereken Kurumlar Verg-isi çıkarıldıktan ve aşa
ğıdaki indirim ve ilâveler yapıldıktan sonra ka
ttan miktar dağıtılmıyan kurum kazancıdır. 

Dağıtılmıyan kurum kazancı, bu şirketlerce 
Kurumlar Vergisi beyannamesinin verileceği sü
re içinde vergi tevkifatma tabi tutulur. 

A) İndirimler : 
a) Ticaret Kanunu ve özel kanunlardaki 

mecburiyete dayanılarak o yıl kazancından ay
rılmış olan her çeşit ihtiyat akçeleri ve proviz
yonlar ; 

b) Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyeler 
ile köylere, kamu menfaatlerine yararlı dernek
lere ve Türk Kanunu Medenisine göre kuru
lan vakıflara makbuz karşılığında yapılan ba
ğış ve yardımlar. (Kurum kazancından bu ne
viden bir indirim yapılmışsa bu miktar hariç); 

c) Ödenmiş olan vergi ve para cezaları ile 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 
Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecik
me zamları ve faizler; 

d) Şirketlerin malî bilânçolarına göre ta-
hassul edip Kurumlar veya Gelir Vergisi Ka
nunlarının alâkalı hükümleri geçmiş yıllar za
rarları ; 

e) Şirketlerin 1 numaralı fıkraya göre ver
gi tevkifatma tabi tutularak nakden veya hesa-
ben ödedikleri kâr payları ile Kurumlar Ver
gisi Kanununun 24 ncü maddesine göre Kurum
lar Vergisi tevkifatma tabi. tutulmuş kâr pay
lan : 

f) Şirketlerin tam mükellefiyete tabi ku
rum olan ortaklarına nakden veya hesaben öde
dikleri. kâr payları, 

B) İlâveler : 
a) Gelir ve Kurumlar vergilerinden istisna 

edilmiş bulunan menkul sermaye iratları; 
b) Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş 

olan iştirak kazançları; 
2 numaralı fıkraya göre vergi tevkifatma ta

bi tutulmuş bulunan dağıtılmıyan kazançların 
sonradan tam mükellefiyete tabi ortaklara nak
den veya hesaben ödenmesi halinde, bunların 
gerçek kişilere aidolan kısmından ayrıca vergi 
tevkif atı yapılmaz; tüzel kişilere ait kâr payla
rından, aynı fıkraya istinaden evvelce tevkif 
edilmiş olan vergiler, mahsup hükümleri daire

sinde tevkifatı yapan kuruma ret ve iade olu
nur. 

2 numaralı fıkraya göre dağıtılmıyan ka
zançlar üzerinden tevkif edilmiş bulunan verg" 
ler, istihkak sahibi tüzel kişiler veya bunların 
ortakları tarafmdan mahsubolunamaz. 

1 numaralı fıkra hükmüne göre kesilmiş olan 
vergiler, istihkak sahibi gerçek kişilerin bu irat
ların kendilerine intikal ettiği döneme ilişkin 
yıllık beyannameleri üzerinden ödenmesi gere
ken Gelir Vergisinden mahsubedilir; bu mah
sup sonucunda kalan kısım, umumi hükümler 
dairesinde hak sahiplerine iade olunur. 

Dar mükellefiyette, gerçek kişilerle Türki
ye'de işyeri veya daimî temsilcisi bulunmıyan ve 
kurumlar dışında kalan tüzel kişilerin kâr pay
larından, bu maddenin 1 numaralı, fıkrasının 
(c) bendine dayanılarak tevkif olunacak vergi
den, bunların sermaye paylarına tekabül eden 
dağıtılmıyan kazanç kısmı üzerinden tevkif 
edilmiş bulunan vergi, tevkifatı yapan kurum 
tarafından mahsubolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Aynı kanunun değişik 105 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi tevkifatı nisbetleri : 
Madde 105. — Gelir Vergisi tevkifatmm nis

betleri. : 
A) 94 ncü maddenin 4 numaralı bendinde 

yazılı ödemelerde % 2; 
B) 96 ncı maddenin 2 numaralı fıkrasında 

yazılı dağıtılmıyan kazançlarda % 20; 
C) İstihkak sahibinin tam mükellefiyete 

tabi olması halinde; 
a) 94 ncü maddenin 3 numaralı bendinde 

yazılı serbest meslek işleri dolayısiyle yapılan 
ödemelerde % 15; 

b) 96 ncı maddeye giren menkul sermaye 
iratlarında % 20; 

D) İstihkak sahibinin dar mükellefiyete 
tabi olması halinde 

a) 96 ncı maddenin 1 numaralı fıkrasına 
giren menkul sermaye iratlarında % 35; 

b) 94 ncü maddenin 3 numaralı bendinde 
yazılı serbest meslek işleri dolayısiyle yapılan 
ödemelerde % 20; 
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c) 94 ncü maddenin 5 numaralı bendinde 
yazılı ödemelerde % 20 dir. 

BAŞKAN — Madde üserinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Aynı Kanunun 107 nci mad
desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

4. Dar mükellefiyette, mükellefin Türki
ye'de daimî temsilcisi mevcutsa mükellef he
sabına daimî temsilci (Türkiye'de birden fazla 
daimî temsilcinin mevcudiyeti halinde, mü
kellefin tâyin edeceği, tarhiyat tarihine kadar 
böyle bir tâyin yapılmamışsa temsilcilerden 
her hangi birisi), daimî temsilci mevcut de
ğilse, kazanç ve iratları yabancı kişiye sağlıyan-
lar; 

Tarhiyata muhatap tutulurlar. 
BAŞKAN1 — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci Bölüm 
Kurumlar Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

Madde 6. — 3 . 6 . 1949 tarihli ve 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 
8 nci maddesinin 1 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

1. Başka bir kurumun sermayesinin asgari 
yüzde onuna bu kurumun kuruluşu anında v«-
ya bilanço tarihinden en az bir yıl evvelinden 
beri sahiboldukları ispat ve tevsik eden tam 
mükellefiyete tabi anakurumlarm, kuruma iş
tiraklerinden elde ettikleri kazançlar (İştirak 
kazançları istisnası) 

İştirak kazançları istisnası, kurumun bilan
ço tarihinden bir yıl evvel ve yeni kuruluşlarda 
kuruluş anında sahibolduğu iştirak hissesine 
isabet eden kazanç miktarına uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Aynı kanunun değişik 12 nci 
maddesinin 6 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

6. Türkiye'de elde edilen menkul sermaye 
iratları (Bir numaralı fıkra hükmü dışında ka
lanların elde ettikleri mevduat faizleri hariç) 

27 . 3 . 1969 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

j Madde 8. — Aynı kanunun değişik 24 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

| Tevkif yolu ile alman Kurumlar Vergisi, 
tevkifat yapmaya mecbur olanlar ve tevkifatc, 
ait muhtasar beyanname 

Madde 24. — A) Dar mükellefiyete tabi 
kurumların aşağıda yazılı kazanç ve iratları 

] Kurumlar Vergisi tevkif atına tabidir. 
1. Ücretler; 

I 2. Serbest meslek kazançları; 
j 3. Gayrimenkul sermaye iratları; 
! 4. Menkul Sermaye iratları (her nevi ala

cak faizleri dâhil, 12 nci maddenin 6 numaralı 
bendinde vergi dışı bırakılan mevduat faizleri 
hariç; 

5. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret 
unvanı, alâmeti farika ve benzeri gayri maddi 
hakları satışı, devri ve temliki mukabilinde 
alınan bedeller. 

Yukarda yazılı kazanç ve iratlar vergi tev-
j kifatmda gayri safi miktarları üzerinden na-
! sara alınır. 
i Bu madde gereğince Kurumlar Vergisi tev-
\ kifatı yapılan kurum kazançları üzerinden bu 
I kazancı elde eden kurumlar tarafından ayrıca 
| Gslir Vergisi tevkifatı yapılmaz. 
j Kurumlar Vergisi tevkif atının nisbeti, ku-
] rumlariîi 4 numaralı bent şümulüne giren ve 
j Gelir Verdisi Kanununun 75 nci maddesinin 1 
| ve 3 numaralı bencilerinde yazılı kâr paylarm-
| da % 35, bunların dışında kalan menkul ser-
1 nıaye iratları ile (A) fıkrasının 1, 2, 3 ve 5 nu

maralı bentlerinde yazılı kazanç ve iratlarda 
I % 20 dir. 
j Bakanlar Kurulu, kanuni veya iş merkez

leri vergi anlaşması yapılan âkit devletlerde 
! bulunan dar mükellefiyete tabi kurumların bi-
! rinci fıkranın 3 ve 5 numaralı bentleri şümulü-
i ne giren ve gayrimaddî hakların kiralanması, 

satışı, devri ve temliki mukabilinde elde et-
I tikleri gelirlerden yarnlarak vergi tevkifatı nis-
j betinde, gerekli değişiklikleri yapmaya yetki-
} Mir. 
i Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle 

alman kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nci mad-
I delere göre beyanname verilmesi veya bu mad-
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de şümulüne girmiyen kazanç ve iratlar için 
verilecek beyannamelere mezkûr kazanç ve 
iratların ithali ihtiyarîdir. 

Bu maddeye göre yapılan Kurumlar Vergisi 
tevkifatı tutarı ile iradı ödiyen şirkete ait ku
rumlar Vergisinin bu irada tekabül ©den kısmı
nın toplamı, bu şirketin ortağı olan yabancı 
kurumun tam mükellefiyete tabi bulunduğu 
devlette, aynı kazanç ve irat üzerinden alı
nan bu mahiyetteki vergiler toplamını aştığı 
takdirde, fazlası umumî hükümler dairesinde 
tevkifaJtı yapan şirkete iade olunur. Şu kadar 
ki, bu suretle iade edile ce!k vergi iBüktarı, ay
nı kazanç ve irat dolayısiyle Türkiye'de tam 
mükellefiyete tabi kurumların ödemek zorun
da bulundukları Kurumlar Vergisi ile bu ku
rumların Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı mad
desine göre tam mükellef gerçek kişilere ait 
menkul sermaye iratları üzerinden tevkif et
meleri gereken Gelir Vergisi toplamını aşan 
kısma inhisar eder. 

B) Dar mükellef durumunda olan kurum
lara (A) fıkrasında yazılı kazanç ve iratları 
sağlıyanlar bu kazanç ve iratlardan 'Kurumlar 
Vergisi tevkifatı yapmaya mecburdurlar. 

Kazanç ve iratları sağlıyanlar, Kurumlar 
Vergisi tevkif atına tâbi kazanç ve iratları nak
den veya hesaben ödiyen veya tahakkuk etti
ren gerçek veya tüzel kişilerdir. 

Bu madde gereğince vergi tevkifatı yapan
lar, bir ay zarfında nakden veya hesaben öde
dikleri veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve 
iratlar ile bunlardan kestikleri Kurumlar Ver
gisini müteakip ayın yirminci günü akşamına 
kadar, bağlı bulundukları vergi dairesine muh
tasar beyanneme ile bildirirler. 

Bu maddeye göre dar mükellefiyete tâbi ku
rumların kâr paylarından tevkif olunacak ver
giden, Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı mad
desinin 4 ncü fıkrasına göre kesilmiş bulunan 
vergi, tevkifatı yapanlarca indirilir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına gö
re defter tutmak mecburiyetinde olanlar, bu 
maddeye göre yaptıkları vergi tevkifatını ay
rıca kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

C) Kurumlar Vergisi tevkif atma ait muh
tasar beyannamede aşağıda yazılı malûmatın 
gösterilmesi lâzımdır. 

a) Tevkifatı yapanın adı ve soyadı veya 
unvanı ile iş adresi, 

b) Beyannamede gösterilen tevkifatm ya
pıldığı ay, 

c) Vergi mükellefi olan yabancı kurumun 
unvanı ve iş merlkeızi adresi, 

d) ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iradın nev'i, 

e) ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iradın miktarı, 

f) Yapılan vergi teVkifatının mükfcarı, 
g) Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi 

kesenin imzası, 
h) Beyannamenin verildiği vergi dairesi

nin adı. 
Beyannamenin şekli, muhtevası ve ekleri 

Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir: 

Madde 9. — Aynı kanunun değişik 25 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nispet 
Madde 25. — Kurumlar Vergisi, bü kanuna 

göre tesbit olunan kurum kazancından; 
1. Sermaye şirketleri ile kooperatif şirket

lerde % 25, 
2. Diğer kurumlarda % 35, 
Nispetinde alınır, 
Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

Madde 10. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü madde
sine aşağıdaki (n) ve (o) işaretli fıkralar ek
lenmiştir : 

Vergiden müstesna tekel maddeleri : 
n) I - Tekel Genel Müdürlüğünün teklifi 

üzerine Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlık
larınca tebit olunacak esaslara göre tekel me
mur, hizmetli ve işçilerine verilecek tekel mad
deleri, 

II - Er ve erbaşlar için imal edilip bunlara 
verilen sigaralar, 

o) Numune olarak veya propaganda ve 
reklâm maksadiyle bedelsiz verilen her nevi 
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tekel maddeleri. (Bunların yıllık en çok miktarı 
ile sair hususlar, Tekel Genel Müdürlüğünün 
teklifi üzerine Maliye ve Gümrük ve Tekel ba
kanlıklarınca tesbit olunur.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok.'Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Aynı kanunun 5 nci madde
sinin sonuna aşağıdaki (d) işaretli fıkra eklen
miştir : 

Kâğıt imalâthaneleri muaflığı : 
d) Münhasıran ve müstemirren hurda ve 

kırpıntı kâğıtları ilk madde olarak kullanmak 
suretiyle kâğıt ve mukavva imal eden müesse
seler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir, 

Madde 12. — Aynı kanunun 13 ncü madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Tekele tabi maddelerden, imalâtçı işletme-
lerce Tekel Genel Müdürlüğüne veya bu genel 
müdürlüğün satış teşkilâtına gönderilenlerde 
vergi mükellefi Tekel Genel Müdürlüğüdür. 
Bahis konusu işletmelerin Tekel Genel Müdür
lüğüne veya satış teşkilâtına bu şekilde gönder
dikleri tekele tabi maddeler vergiye tabi tutul
maz. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 13. — Aynı kanunun 14 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Matrah 
Madde 14. — Verginin matrahı, teslim edi

len : 
a) 1 nci tabloda sıklet üzerinden vergiye 

tabi olan akar - yakıtlarla, III ncü tablodaki 
glikoz ve tuzun saf sıkletleri, 

b) Tekel dışı içkilerin litre olarak miktarı, 
c) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
d) Elektriğin kilovatsaat olarak miktarı, 
e) Havagazmm metreküp olarak miktarı, 
f) Kahvenin gayrisâf sıkleti, 
g) Tekele tabi maddelerden tütün mamul

leri ile ispirto ve ispirtolu içkiler ve çayın ay
lık satış bedelleri tutarı, 

Aylık satış bedelleri tutarı tabiri, Tekel Ge
nel Müdürlüğü tevzi ve satış üniteleri tarafın
dan bir ay içinde bayilere yapılan tekel mad
deleri satış bedellerinin toplamını ifade eder, 

h) Diğer maddelerin satış bedelidir. 
Satış bedeli tabiri, teslim edilen maddeler 

karşılığında, her ne adla olursa olsun, müşteri
den alman veya müşterinin borçlandığı para 
veya diğer değerlerin toplamını ifade eder. 

i) Satış bedeli veya aylık satış bedeli tu
tarı bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanu
nuna göre hesaplanacak emsal bedeli vergiye 
matrah ittihaz olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 14. — Aynı kanunun 24 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Ölçü esası : 
Madde 24. — İthal edilen : 
a) I nci tabloda sıklet üzerinde vergiye 

tabi tutulmuş olan akaryakıtlarla, III ncü tab
lodaki glikoz ve tuzun sâf sıkletleri (Akarya
kıtların sarfları bu kanuna bağlı IV ncü tablo
daki pozisyonuna göre vergilendirilir), 

b) Tekel dışı içkilerin litre olarak miktarı, 
c) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
d) Elektriğin likovatsaat olarak miktarı, 
e) Havagazmm metreküb olarak miktarı, 
f) Kahvenin gayrisâf sıkletidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 15. — Aynı kanunun 27 nci madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Vergi matrahı aylık satış bedeli tutarı olan 
tekele tabi maddelerin tesliminde ilk madde 
indirimi uygulanmaz. 

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

Madde 16. — Aynı kanunun Nakliyat Ver
gisi nispetleri ile ilgili 38 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Nisbet 

Madde 38. — Nakliyat Vergisinin nisbetleri 
aşağıda gösterilmiştir : 
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I - Yolcu taşımalarında : 
A) Şehir içi taşımalarında : 
B) Şehir dışı taşımalarında : 
a) Üç mevkili taşımalarda : 

aa) Üçüncü mevki, güverte ve tek 
mevkili taşıtlarda % 10 

bb) İkinci mevkide ve motorlu tren
de (matrahın kira olması halinde 
de bu nispet uygulanır) % 20 

cc) Birinci ve lüks mevkilerde % 25 
b) İki mevkili taşımalarda : 

aa) İkinci mevkide (matrahın kira 
olması halinde de bu nisbet uy
gulanır) % 15 

bb) Birinci mevkide % 20 
II - Yük taşımalarında % 10 
Aşağıdaki taşımalar şehir içi taşıma sayılır : 
a) Belediye sınırları içinde yapılan taşıma

lar şehir içi taşımadır. 
b) Bir şehir ile bu şehre iktisaden bağlı 

olan meskûn yerler bir bölge sayılır. 
Bu bölge içinde aynı taşıtla tarifeye istina

den birden fazla gidiş veya geliş olarak yapı
lan taşımalar da şehir içi taşımadır. 

Bu bölgeler Maliye ve Ulaştırma bakanlıkla
rınca birlikte tesbit ve ilân olunur. 

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

Madde 17. — Aynı kanunun 44 ncü madde
sine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Muhtelif istihsal yerleri olan mükelleflere 
ait vergiler, bunların müracaatları üzerine, 
merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesince 
tarh olunur. 

Elektriğin dağıtımı dolayısiyle «Müstahsil» 
sayılanlarla, Tekel Genel Müdürlüğü için tarh 
yeri, bunların bağlı bulundukları yer vergi 
dairesidir. 

iş gerektirirse Maliye Bakanlığı, vergileme
de kolaylığı ve güvenliği sağlamak maksadı ile 
tarh yerini tâyin etmeye yetkilidir. 

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

Madde 18. — Aynı kanunun 47 nci madde
sinin sonuna aşağıdaki (f) işaretli fıkra eklen
miştir : 

f) Tekel Genel Müdürlüğünce tekele tabi 
maddeler için bir aylık teslimleri gösterecek 

I şekilde düzenlenecek beyanname o ayın şonun-
I dan itibaren 75 gün içinde verilir. 
I Tekel Genel Müdürlüğü Ağustos ayının so-
I nuna kadar düzenliyeceği bilançosuna dayana-
I rak geçen malî yılın İstihsal Vergisi matrahını 

gösteren ve aylık beyanameler muhteviyatını 
I kesinleştiren toplu ve özel bir beyanname daha 

tanzim ederek, aynı yılın Ekim ayı sonuna ka
dar, bağlı olduğu vergi dairesine verir. 

Muhtasar beyannamedeki fazlalık veya nok
sanlıklar mezkûr Ekim ayma ait İstihsal Ver-

I gisi beyannamesinde yazılı matraha eklenir 
veya ondan indirilir. 

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

Madde 19. — Aynı kanunun 60 ncı madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

60 ve 61 nci maddeler hükümleri, tekele tabi 
maddeler bakımından Tekel İdaresi hakkında 
uygulanmaz. 

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

Madde 20. — Aynı kanunun 65 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Şaraba ait İstihsal Vergisinin tarh, ve ta
hakkuk ve tahsili : 

Madde 65. — Şarap müstahsıllarma ait İs
tihsal Vergisi Tekel İdaresi tarafından, mevzu-

I atı gereğince, tarh ve tahakkuk ettirilip tahsil 
I olunarak vergi dairesine ödenir. Bu tarhiyata 

ait bilgiler Tekel Genel Müdürlüğünün 47 nci 
maddenin (f) fıkrası gereğince vereceği aylık, 
beyanamelerde ayrıca gösterilir. 

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

Madde 21. — Aynı kanunun 66 ncı madde
sine, bu maddenin birinci fıkrasından sonra 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu kanunla tekel maddelerinden alınan İs
tihsal Vergisi gelir bütçesine irat kaydolunur. 
Karşılığında her yıl bu vergiye ait tahminlerin 
% 2 si nispetinde belediyelere verilmek üzere 
Maliye bütçesine ödenek konur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 
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Madde 22. — Aynı kanuna bağlı 1 sayılı 
tablonun değişik (2/D) pozisyonunun (i) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

D) Akaryakıtlar : 
Petrol ve şist yağlan (Ham yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol 
veya şist yağını ihtiva eden : 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat dereceden aşağı olan hafif yağlar : 

a) İso - oktan R (A. S. T. M. Research me
todu ile tâyin edilen) oktan numarası 95 (dâ
hil) ve daha yukarı olanlar (1 kg*. S. den 121 
kr.). 

b) Diğerleri (1 kg. S. den 74,50 kr.) 
BAŞKAN — Madde üzerine söz isiyen var 

mı? 
Sayın Topaloğlu. 
İHSAN TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, bu madde üzerinde 
Söz alan evvelâ şunu belirtmek isterim ki; Hü
kümet bütçe açığını kapamak için benzinden 
oldukça büyük bir miktarda vergi almak ümi
di ile bu maddeyi sevk etmiştir. Ancak bunun 
getireceği beraberindeki mahzurları pek göz 
önünde tutmamış olduğu anlaşılıyor. Bu yük
sek oktan konusu, son defa, 24 Aralık 1968 ta
rihinde bir kararname ile ortaya atıldığı ve bu
nun, şimdi üzerinde duracağım, hangi konular
da getirdiği zararlar üzerinde ve Sayın Ba
kan da bu hususta izahatta bulundu. Sayın Ba
kanı dinlerken, itiraf edeyim ki, altı yıl önce 
söylenen gerekçelerin ayranı dislemis olduk. 
Bu konu 6 yıl önce ortaya çıktığı zaman bil
hassa yabancı şirketlerin ve o zaman turizmi 
geliştirmek maksadiyle yüksek ortanlı benzine 
ihtiyacolduğu da ileri sürülerek, benzinde bir 
fiyat artışı ve bilhassa rafinerilere ve yabancı 
şirketlere kâr sağlamak gayesini güdüyor idi. 
O zaman kullanılan henzin 79 - 80 Risörç oktan 
derecesinde idi. 85 oktana cıkarlıması ve bir 
tip benzin satılması söz konusu idi. Yaptı
ğımız o zaman tetkiklere göre bilhassa Ataş 
Rafinerisi hiçbir maksat yapmadan 85 oktan 
fcenzin yapacaktı ve böylelikle aradaki farkı 
kâr olarak da transfer etmek hakkını kaza
nacaktı. Bunun üzerine biz Batman'da 85 ok
tanı doğrudan doğruya yapan tesisler olma
masına rağmen, tedbir olarak Hükümete 87 
oktanlı benzin çıkarmayı söyiecl k ve ipraş'-
tan piyasaya 87 oktanlı benzini sürdük. Bu 

I suretle yabancı şirketler de kendi arzuları ile 
değil, mecbur olarak piyasaya rakabet etmek 
mecburiyeti dolayısiyle 87 oktan benzini çı
karmış oldular. Yani yabancılar burada Tbir 
kâr sağlamadan 87 oktanlı benzini piyasaya 
sürdüler. 

Şimdi bu yapıldıktan sonra Batman'da 
daha 1963 - 1964 yıllarında bir rafineri üni
tesi kurulması düşünüldü, ilerde artacak ok
tan sayısının getireceği mahazurlar göz önün
de tutuldu ve bu ünite zannederim 1968 yı
lında faaliyete geçti. Şimdi memleketimizde 
bir oktan meselesinin tekrar ortaya çıkarıl
ması, aslında yabancı şirketlerin eskiden beri 
az masrafla çok kâr etme gayelerinden baş
ka bir şey değildir. Elimdeki kararnameye 
göre hampetrol benzin fiatlarmın hesaplan 
masında Basra Körfezine istinadedilerek iki 
tip benzin üzerinden bir yol tutulmuştur. Yap
tığım hesaba göre 33 dolar yüksek oktanlı ben
zin, 85 oktanlı henzinin ikinci şekli olacak. 
Duyduğuma göre, onun için de 26 dolar ka
dar bir para verilecek. Aradaki fark altı do
lara kadar doğrudan doğruya yabancı şirket
lere ton başına verilmiş munzam bir kâr olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Bunun yanıbaşmda diğer mahzurlar da var
dır. Bir defa memleketimizde her arabası olan 
veya bugün araba kullanan taksi gibi vatan
daşlarımızın şikâyetleri olur saman zaman. Bir 
yerde aldığı benzin çok kere diğer yerdeki ben
zine uymaz. Bunun gerekçesi rafinerilerden 
çıkan ürünlerin hatalı olduğundan ziyade, çok 
kere, tağşiş edilmesinden doğar. Memleketimiz
de iki tip benzinin ortaya çıkmasının başlıca 
mahsurlarından biri, ekonomimize zarar vere
cek gekilde birbirine karıştırılması, aradaki 40 
kuruş farkı - Sayın Bakan 150 kurusa satılacâ-

I ğını söyledi, eğer 110 kuruştan diğer benzini 
alacak olursak - birtakım insanların kazan
mak gayretiyle zararlı bir şekilde vasıtalara 
kullanmasında:! doğar. Onun için, memleketi
mizde sl._:.diden kontrolsuz bir dstem içerisinde 
iki tip benzin kullanılmasına gitmek 7:aılîba5"-
n?, .x,kat bir görüştür. 

İkincisi; Sayın Enerji Bakanına da Komis
yonda sormuştum, bunun için ne kadar yatırı-

I ma ihtiyaç var diye. Ben Sayın Oiîıad Bilge-, 
han'dan ayrılıyorum bu hususta.: memleketimizin 

j bâzı büyük tesislerde pompalar ıreTondolabilir; 
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fakat, üç binden fasla tesislerde ekseriya tek 
pompa vardır. Bu pompanın bugün maliyeti 
15 bin lira civarındadır. Kurulacak tesislerle 
beraber 20 - 25 bin lira munzam yatırım olarak 
hesabetmek lâzımdır. Eğer, bugün Petrol Ofi
sinin elinde bulunan istasyonları bin olarak ka
bul edecek olursak, zannediyorum ki, şimdi dev
redilen istasyonlarla 1 200 civarındadır, 20 - 30 
milyon lira da o müesseseye fazla bir yatırım 
yapmak mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Yabancıların yani, turistlerin gelmesi konu
sunda yüksek öktanlı benzine ihtiyacolduğu ile
ri sürüldüğü zaman, biz 30 bin vasıta geleceğini 
hesabetmiş ve o zaman kalacakları süre içeri
sinde bir hesapla 10 - 15 bin ton yüksek oktanlı 
benzine ihtiyaeolacağmı hesaplamıştık. Bugün 
Sayın Bakanın vermiş olduğu 170 bin kişilik bir 
turistin vasıtalarla geleceğini kabul edecek olur
sak, ve bunun da her arabada üç kişi olarak ge
leceğini hesabedecek olursak ki - biraz yüksek 
tutulmuştur - bunların içersinde otobüsler de 
vardır, yine 40 bin vasıtanın memleketimize gel
miş olduğunu kaba olarak hesaplayabilirsiniz. 
Yani; bizim, hesaplarımızda bugüne kadar büyük 
bir fark da olmamış görünüyor. Bu şartlar al
tında bu kadar tesise giderek turistlerin vasıta
larını karşılayacağız diye büyük masraflara git
menin yerinde olmadığı düşüncesindeyim. 

Şimdi vasıtaların yüksek kompresyonlu ol
ması, motorlarının benzine ihtiyaç göstermesi dü
şünülebilir. O zaman % 15 i yüksek kompres
yonlu motorlardı, bugün bu yarıya çıkmış ola
bilir', bası rakamlar o zaman da mübalâğalı ola
rak iddia edilirdi. Bilhassa yabancı şirketler o 
zaman da % 50 kadar olduğunu yeni motorların 
iddia ederlerdi, değildi. Hesabını yaptık o za
man, Bu dahi olsa, tek tip benzine giderek ve 
bu oktan meselesini kendi tabiî gelişme seyrine 
bırakarak memleketi birtakım mahzurlardan ön
lemek daha doğru olur. Maliye Bakanlığı o za
man tek tip üzerinden de yine vergi alma imkân
larını bulabilir, bu mümkündür. Yalnız iki tip 
olduğu zaman ileride bizim bu petrol konusun
da birtakım zorluklarla karşılaşacağımızı ve eko
nomimize menfî tesirler bırakacağı kanaatim 
şimdiden belirtmek isterim. 

Bütün bunları söyleyişim, bu kararname ile 
ilgili hususun bugün kanunda bir madde olarak 
geçmesi sonunda bir nevi daha ağırlık kazan-

I ması ve kanuna dercedilmiş olmasıdır ki, bir 
kararnamenin değiştirilmesi daha süratle müm
kün olur düşüncesindeyim. Binaenaleyh, bu gibi 
teşebbüslerin iyi düşünülerek hazırlanmasında 
memleket bakımından faydaları vardır ve bu 
bana zararlı bir teşebbüs olarak gelmektedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT B1LGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Müsaade ederseniz 
kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Muhterem, arkadaş
larım, yüksek oktanlı benzin hakkında daha ev
velki beyanlarıma ilâveten birkaç noktayı daha 
açıklamak istiyorum 

Yüksek oktanlı benzine tanınacak fiyat far
kı dolayısiyle müstehlikin ödeyeceği ek meblâğ 
sadece petrol şirketlerinin bu tip benzin için ih
tiyar edecekleri giderleri ve aynca mâkul bir 
kâr payını karşılayacak kısmının şirketlere bı
rakılması, geri kalan kısmın da Hazineye akta
rılması, demin de arz ettiğim gibi, esas prensi
bimiz olmuştur. 

Bilindiği üzere, normal benzinin anadepo 
fiyatı Basra Körfezindeki fiyatları gösteren 
Pers Oil Gram bültenindeki en düşük FOB fiyat
lar esas alınarak tesbit edilmektedir. Eğer 
yüksek oktanlı benzinde de aynı esaslardan yü-
rünse idi, 79 ilâ 80 oktanlı normal benzine na
zaran tonda 100 Türk lirası fazlası ile 95 oktan
lı benzinin fiyatı ortaya çıkarılmış olacaktı. Bu 
konuda Enerji Bakanlığı ile yapılan müşte
rek çalışmalar sonunda, piyasada 85 oktana ka
dar benzin bulunduğu da göz önünde tutularak, 
87 oktan derecesi ile 95 oktan arasındaki farkın 
şirketlere kabul ettirilmesi sağlanmıştır ki bu 
fark tonda 60 lirayı geçmemektedir. Bu 60 li
ranın içinde rafinerilerin yüksek oktanlı bensin 
imali için ihtiyar edecekleri masraflar ve kâr
ları da dâhildir. Binaenaleyh, süper benzin 
hakkındaki kararname ile yabancı şirketlere 
munzam bir menfaat sağlandığı görüşüne katıl
mak mümkün değildir. Bilâkis petrol piyasa
sında halen cari olan afişe fiyat sisteminde ye
ni bir gedik açılmış ve bu husus bir kararname 

I hükmü olarak da tesbit edilmiştir. 
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Tenkidlere esas alman hesaplarda yapılan bir 
hataya da temas etmek istiyorum. Bu hata yük
sek oktanlı benzinin yalnız ithal petrolünden el
de edileceği gibi bir görüşten ileri gelmektedir. 
Bilindiği gibi, bugün memleketimizde hampet-
rol ihtiyacının aşağı - yukarı % 50 miktarı yurt 
içinde karşılanmakta bulunmaktadır. Bizim mev
cut her üç rafineri de yüksek oktanlı benzin imal 
edeceğine göre, döviz hesapları yapılırken Bat
man Rafinerisinin üreteceği yüksek oktanlı ben
zin hesaptan düşülmek lâzımgelir. ipraş için ise 
sadece yabancı ortağın transfer edeceği döviz 
miktarının nazarı itibara alınması lâzımgelir. 

Tabiî yüksek oktanlı benzinin vergisinin yük
sek olduğu iddiasına gelince; yüksek oktanlı 
benzin için geniş ölçüde reklâm yapılacağı bu 
sebeple de normal oktana ihtiyacı olan vasıta
ların da yüksek oktanlı benzin kullanacağı aşi
kârdır. Dolayısiyle lüzumsuz israfa sebebola-
caktır. israfın önlenmesi ve lüks sayılabilecek 
bir tüketim maddesi yüksek seviyede vergilendi
rilmek amacı ile, vergi normal benzine nazaran 
% 30 nisbetinde yüksek olarak tesbit edilmiştir. 
Kontrol hususundaki Sayın Topaloğlu'nun dü
şünceleri de cevaben arz ediyorum; zannediyo
rum ki, bu kontrolü her halde Enerji Bakanlığı 
yapacaktır. 

Müşkülât hususunda da iltifat etmemek 
mümkün değildir. 

Pompalar hususunda bizini almış olduğumuz 
resmî malûmatı demin arz ettim. Halen buna 
ilâve edecek bir sözüm yoktur. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Bir hu

susta izahat vermek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Topaloğlu. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Bakanın 
60 lira olarak gösterdiği değer o civarda bir ra
kamdır. Yalnız, raf ineri' masraf lan her tonda 
oktanı yükseltmek için beş ilâ on lira civarında 
olur. Yani, 5 - 10 lira masrafın dışında ATAŞ 
Rafinerisi açıktan hiçolmazsa net olarak 50 lira 
kazanmak durumundadır. Bilhassa o. Çünkü, 
Türkiye Petrollerinin kazandığı memlekette ka
lır. ipraş da cüzi bir miktarı transfer eder. Fa
kat, mühim bir kısmı memlekette kalır. Hatı
rımda kaldığına göre, zannederim, % 5 i ya
bancı şirkete kalırdı. 

Sağlanan indirime gelince; zannederim Sa
yın Bakan burada bir zühul ettiler. Çünkü, mem
leketimizde afişe fiyatlardan daha düşük fiyat
larla daima benzin ithal edilegelmiştir son yıl
larda. Bunun ilk gazyağı ithalini biz yapmış
tık, % 30 daha ucuzu ile 12 dolardan. Ve bugün 
dünya piyasasında afişe fiyatları 32 dolara olan 
bir benzini 20 - 21 dolara almak mümkündür. 
Binaenaleyh, bu kararname yani, yüksek oktan
lı benzinlerde indirim sağlandığı görüşüne ka
tılmıyorum. 

Mâruzâtım bu kadardır, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde başka 

söz istiyen? Yok. 22 nci maddeyi biraz önce 
okunan şekli ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Aynı kanuna bağlı I sayılı 
tablonun değişik (2/D) pozisyonunun (iii) fık
rasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

c) Makina yağları, Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 27.06; 27.07; 27.08; 27.14 f 27.15 ve 
27.16 nci pozisyonlarındaki maddeler... % 30. 

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

Madde 24. — Aynı kanuna bağlı I sayılı 
tablonun değişik 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

4. Suni plâstik maddeler, selülozun eter 
ve esterleri ve suni reçineler: 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 ncu fas
lının 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarında yazılı müs-
tahsallar (39 ncu faslın 3/c ve 3/d işaretli not
larında belirtilen müstahsallar ile kullanılmış 
eşya hurdaları hariç), (39.01 ilâ 39.06 pozisyon
larındaki müstahsalların imalâtçıları tarafından 
bizzat istihsal olunarak uçucu organik muhallil-
ler içinde eritilmesi halinde, bu müstahsalların, 
mahlûl içindeki miktarı % 50 den az ise, sadece 
% 50 den az olan müstahsal bu pozisyona göre 
dâhilde alınan istihsal Vergisine tabidir.), (Sa-
tmalman bu müstahsalların uçucu organik mu-
halliler içinde eritilmesi halinde, 39.01 ilâ 39.06 
pozisyonuna giren sözü edilen müstahsalın mah
lûl içindeki miktarı % 50 den fazla ise, bu mah
lûl bu pozisyona göre dâhilde alman istihsal 
Vergisine tabi tutulur.) % 40, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
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edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 25. — Aynı kanuna bağlı I sayılı 

tablonun 8 nci pozisyonunun başlığı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

8. Kâğıt ilk maddelerinden ve hurda ve 
kırpıntı kâğıtlardan imal edilmiş kâğıt ve mu
kavva: 

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

Madde 26. — Aynı kanuna bağlı I sayılı 
tablonun 10 ncu pozisyonunun (B) işaretli fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Nebati lifi maddelerden imal edilen 
iplik, ip, kınnap, halat ve urganlar (Satınalı-
nıp bitim ameliyesine tabi tutulanlar dâhil, üs
tüpü hariç) : 

a) Kendirden, ketenden, sizalden, manilâ-
dan mamul ip, kınnap, halat ve urganlar % 15 

b) Diğerleri % 30 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Aynı kanuna bağlı I sayılı 
tablonun 13 ncü pozisyonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

Yukardaki 1 ve 2 nci fıkralarda yazılı ıtri
yat ve tuvalet maddelerini satınalarak ambalaj
layıp teslim edenler de bu kanunun tatbikatın
da müstahsil sayılırlar ve teslimleri yukarı
da yazılı nisbetler üzerinden vergiye tabi tu
tulur. 

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

Madde 28. — Aynı kanuna bağlı III ncü 
tablonun başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

III - Kahve, kakao, glikoz ve Tekel dışı iç
kiler ile Tekele tabi maddeler tablosu. 

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

Madde 29. — Aynı kanuna bağlı III ncü 
tablonun 3 ncü pozisyonuna aşağıdaki (e) fık
rası eklenmiştir. 

e) Vermut ve kınakına şarabı (Litrede 60 
kuruş) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
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| edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 30. — Aynı kanuna bağlı III ncü 

tablonun sonuna aşağıdaki 5 nci pozisyon ek-
I lenmiştir. 

5. Tekele tabi maddeler : 
A) Tütün mamulleri : 

I (Sigara, puro, pipo tütünleri, kıyılmış tü
tün, enfiye, tömbeki ve benzeri tütün mamul
leri) % 70 

B) ispirto ve ispirtolu içkiler : 
a) İspirto % 70 
b) Bu tablonun 3 ncü pozisyonunda yazılı 

olanlar dışında kalan her türlü ispirtolu içki
ler % 70 

C) Her çeşit çay % 70 
D) Her çeşit tuz (Kiloda 1 kuruş) 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
I Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I Madde 31. — Aynı kanuna bağlı IV sayılı 
I tablonun değişik 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şe-
I kilde değiştirilmiştir. 
I 4. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 ncu 
I faslının 39.07 pozisyonunda kayıtlı eşya (39 ncu 
I faslın 3/c ve 3/d işaretli noktalarında belirtilen 
I müstahsallar ile kullanılmış eşya hurdaları ve 
I aynı pozisyonlarda zikredilen müstahsallarm 

uçucu organik muhaller içindeki mahlülleri 
muhallin nisbeti ağırlık bakımından mahlülün 
% 50 sinden fazla olursa bu pozisyona göre ver
gilendirilir.) % 35 

Tekele tabi maddelerin vergi nisbetleri : 

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

Madde 32. — Tekele tabi maddelerin vergi 
nisbetlerinde, bu kanunun 30 ncu maddesindeki 
nisbetleri aşmamak üzere, Maliye ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlıklarının teklifi ile değişiklikler 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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

I edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 33. — 3437 sayılı Tütün ve Tütün 

inhisarı Kanununun 115 nci maddesindeki is
tisna, istihsal Vergisi hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?,. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, Kabul 

I edenler... Kabul etmiyenler.., Kabul edilmiştir, 
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Dördüncü Bölüm 

Harçlar ve Damga Vergisi kanunlarındaki 
değişiklikler 

Madde 34. — 2 . 7 . 1969 tarihli ve 492 sa
yılı Harçlar Kanununun 86 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Harcdan muaf olanlar 

Madde 86. — Aşağıda yazılı kişiler pasaport 
(memleket dışında konsolosluklarca müddetin 
uzanılması işlemleri hariç) ve vize harçlarından 
muaftırlar : 

a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere gi
den işçiler, 

b) Pasaportların refakat hanesinde kayıtlı 
olanlar. 

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

Madde 35. — 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı 
tablonun (I - Resmî işlerle ilgili kâğıtlar) bölü
münün (C) fıkrasının sonuna aşağıdaki 14 nu
maralı pozisyon eklenmiştir. 

14. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanla
ra vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref ay
lıklarının ödenmesine ait her türlü kâğıtlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın Üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 

İthalde alınacak Damga Resmi hakkındaki Ka
nuna ait değişiklik 

Madde 36. — Bu resmin nisbeti % 25 i 
geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tesbit 
olunur. 

Gümrük Kanunu, dış ticaret rejimi veya 
Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı hü
kümleri dışında veya bu hükümlere aykırı ola
rak gümrüklere getirilmiş bulunan eşyanın is
tisnai olarak ithallerine izin verilmesi halinde 
veya Gümrük Kanununa istinaden tasfiye su
retiyle yapılacak ithalât ile ilgili kanun, karar 
veya mevzuat hükümleri dâhilinde servet trans
feri yoluyla yapılacak ithalâtta bu resmin âza
mi nisbeti % 100 dür. 
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Ancak Bakanlar Kurulu lüzumlu gördüğü 
hallerde tesbit edilen bu nisbetler üzerinde ge
rekli değiştirmeleri yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın Üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 

Madde 37. — Aşağıdaki kanunlar ve hü
kümler kaldırılmıştır. 

1. 8 . 6 . 1942 tarihli ve 4250 sayılı ispirto 
ve ispirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 7 nci 
ve 10 ncu maddeleri, 20 nci maddesinin İnhi
sar Resmi ile ilgili hükümleri ve 43 ncü mad
desi, 

2. 20 . 5 . 1942 tarihli ve 4223 sayılı Kah
ve ve çay inhisarı hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesinin inhisar Resmine ait hükümleri ve 
16 ncı maddesi, 

3 . 11 . 12 . 1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz 
Kanununun 84 ve 34 ncü maddeleri ve fevka
lâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 sayılı Kanuna ek 
29 . 5 . 1941 tarihli ve 4040 sayılı Kanunun 
27 nci maddesinin tuzdan Müdafaa Vergisi 
alınması hakkındaki hükümleri, 

4. 28 . 5 . 1934 tarihli ve 2460 sayılı Tü
tün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında Kanun ile bu kanunda değişiklik ya 
pumasına dair 26 . 3 . 1945 tarihi ve 4708 sa
yılı ve 1 . 8 . 1951 tarihli ve 5823 sayılı kanun
lar, 

5. Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair 3828 ve 4040 sa
yılı kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilme
sine ve bâzı vergi ve resimlere yeniden zam ic
rasına dair olan 27 . 5 . 1942 tarihli ve 4226 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ve aynı kanu
nun 8 nci maddesindeki Müdafaa Vergisi is-
tisnasiyle ilgili hüküm, 

6. 1 . 7 . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununun 3 ncü maddesi. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici maddeler 
Geçici Madde 1. — Bu kanunun 3 ncü mad

desiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 
değişik 96 ncı maddesiyle, 4 ncü maddesiyle 
değiştirilen aynı kanunun 105 nci maddesinin 
(B), (C/b) ve (D/a) bendleri hükümleri; 

a) Âdi komandit şirketlerde komanditerle
rin 1968 yılı şirket kazancından elde ettikleri 
kâr payları, 

b) Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan 
kooperatif şirketlerin 1968 yılı kazançlarından 
mütevellit menkul sermaye iratları ve dağıtıl-
mıyan kazançlar, 

Hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler.... Etmeyenler.... Kabul edilmiştıir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun 3 ncü mad
desiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanunun 
96 ncı maddesinin 1 nci fıkrasiyle bu kanunun 
4 ncü maddesiyle değiştirilen aynı kanunun 
105 nci maddesinin (D/a) bendi hükümleri dar 
mükellefiyete tabi gerçek kişilerle Türkiye'de 
işyeri veya daimî temsilcisi bulunmıyan kurum
lar dışındaki tüzel kişilere 1968 yılından önce
ki yıllara ait şirket kazançlarından 1 . 1 . 1969 
tarihinden itibaren nakden veya hesaben öde
nen kâr payları hakkında da uygulanır. 

Şu kadar ki, bu kâr paylarından tüzel kişi
lere aidolanlardan evvelce tevkifat yapılmışsa, 
tevkifatı yapan şirketlerce, kesilecek vergiden 
mahsubolunur. 

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

Geçici Madde 3. — a) Bu kanunun 8 nci 
maddesiyle değiştirilen Kurumlar Vergisi Ka
nununun değişik 24 ncü maddesinin (A) fıkra
sının 4 numaralı bendi hükmü ile aynı fıkra
da yazılı % 35 vergi tevkifatı nisheti 1968 ve 
daha önceki yıllara ait şirket kazançlarından 
1 . 1 . 1969 tarihinden itibaren nakden veya 
hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen iratlar 
hakkında da uygulanır. 

Şu kadar ki, bu iratlardan evvelce Gelir 
Vergisi Kanunu hükümlerine göre tevkifat ya
pılmışsa, kesilen vergi, tevkifatı yapan şirket
lerce, kesilecek vergiden mahsuibolunur. 

b) Bu kanunun 9 ncu maddesiyle değişti
rilen Kurumlar Vergisi Kanununun v değişik 
25 nci maddesinde yazılı vergi mabetleri ku
rumların 1968 takvim yılı kazançları hakkında 
da uygulanır (1968 takvim yılı içinde kapanan 
özel hesap dönemlerine ait kazançlar hariç.) 

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

Geçici Madde 4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 
658 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — a) Bu kanunun 1 nci madde
si ile değiştirilen 2836 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin (B/a) bendinde yer alan Kurum
lar Vergisinden muafiyete ilişkin hükmün 
1 . 1 . 1963 tarihinde, 

b) Bu kanunun 1 nci maddesi ile değişti
rilen 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde 
yar alan diğer hükümler kanunun yayımı tari
hinde, 

Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 5. — Gider Vergileri Ka
nununun bu kanunla değiştirilmeden önceki 38 
nci maddesinin son fıkrası hükmü gereğince 
Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarınca evvelce 
tesıbit ve ilân edilmiş olan şehir içi taşımalara 
ait kararların, bu kanunla sözü edilen maddede 
yapılan değişiklik üzerine, değişik hükümler 
dairesinde aynı kabanlıklarca gereken karar
lar alınıncaya kadar, uygulanmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Geçici madde 6. — 1989 yılı Maliye Bakan
lığı Bütçesinin malî transferler bölümüne, Te
kel maddelerinden alınacak istihsal Vergisinin 
% 2 si nisbe'tinde ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Ma:Me üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

M?.elde 38. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
Madde 39. — Bu kanunun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde aleyhte Sayın Ha-
zerdağlı. Buyurun efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri, uzun 
uzadiye üzerinde durduğumuz bu kanunu özet
lemek lâzımgelirse, kanunun olumlu ve olum
suz tarafları var. Tesbit etmek lâzım. Ama 
olumlu tarafı diye kabul ettiğimiz, meselâ ya
bancı şirketlerden vergi alınması konusu dahi 
neticeten halka intikal edecektir. Pahalılık 
getiren bir kanun olacaktır. Çünkü, yabancı 
şirketler dahi mamullerini bu vergiler sebebiyle 
yükseltecekler ve mallarını pahalı olarak halka 
satacaklar ve halka intikal ettireceklerdir. Şim
di kim vergi vermiş de bu halka intikal etme
miş, hangi kurum vergi vermiş de bu halka in
tikal etmemiş? Mutlaka halka intikal edecek
tir bu vergiler. Bu yapılan vergi ıslahatı diye 
tarif edilen, vergi reformu diye adlandırılan hu
suslar netice itibariyle buraya varacaktır. 

Olumsuz tarafı olarak arkadaşlarımızın ni
telendirdiği konuya gelmek istiyorum. Şimdi 
bilhassa bu ithal mallarında Damga Resmine 
vurulacak zamma gelince; muhterem arkadaş
larım, Sayın Maliye Bakanı sadece gıda mad
delerine zam yapılamıyacağını, halka dolayısiy-
le intikal etmiyeceğini, ihtiyaç maddelerine in
tikal etmiyeceğini bahsettiler. Ama sanayi ma
mulleri üzerinde hiç durmadılar. Şimdi sanayi 
mamullerimizin % 40 ı ithal edilen mallardır. 
Meselâ Sümerbank bez veya basma yapacak
tır. Boyanın bir kısmını dışarıdan alacaktır. 
Dışarıdan alınca maliyete tesir edecektir. Ma
liyete tesir edince netice itibariyle o da pahalı
ya satacaktır ve dolayısiyle yine halkın zaruri 
ihtiyacı olan bu maddeler pahalılanmış olacak
tır. Pahalılanmaya pahalılansm, pahalılanacak 
zaten. Hangi vergi reformu gelmiş de pahalı
lık olmamış? Bu mutlaka bir çiviye sarılan 
iplik gibi sarılacak ve intikal edecek. Ama, 
bundan doğan bâzı büyük mahzurlar var. 

Bir defa halkın zaruri ihtiyaçlarından olan 
zirai aletler ve zirai ilâçlara hiçbiri temas et
medi. Burada mutlaka pahalılık olacaktır. 
Adam mahsulünü ilaçlamaya alışmış. Şimdi 
pahalılanmca bu ilaçlamadan vazgeçecek, 
ama mahsulünü fazla fiyata satma im
kânını bulamıyacak. Köylünün mahsulünü faz
la fiyata satma imkânı yok. Ama bir taraftan 
da zirai aletler paJhalılanmış olacaktır. Sayın 
Bakan zirai ilâçlara ve zirai aletlere bu kanu
nun tesir edip etmiyeceğini ifade etmediler. 

Muhterem arkadaşlar bu pahalılıklar, ne ta
raftan giderseniz gidin, bu kanunla bâzı yerler
de indirme, bâzı yerlerde yükseltme yapıyoruz. 
Ama netice itibariyle bu kanun, mutlaka paha
lılık getirecektir. Pahalılık, paranın satmalına 
gücünü kaybettirecektir. Paranın satmalmak 
gücünü kaybetmesi bir nevi enflâsyondur, 
enflâsyona yaklaşmadır. Bu enflâsyona yaklaş
ma memleketin,- halkın aleyhinedir. Bu itibar
la kanunun aleyhinde kırmızı oy kullanacağım, 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Tasa

rı açık oylarınıza arz edilecektir. 

2. — 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Se
negal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşması» nın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/544; Cum
huriyet Senatosu 1/975) (S. Sayısı : 1238) (1) 

BAŞKAN — Gündeme ilişkin önergeler var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ilişik (1238) sıra sayılı 
Kanun tasarısının* müstaceliyeti sebebiyle bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Bask. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

(1) 1238 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Hükümet adına Sayın Bilgehan takibediyor. 
Komisyon raporunu okutuyorum. 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

18 .3 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzala
nan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sene
gal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür An
laşması» nın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun 18 . 3 . 1969 tarihli 
toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri de ha
zır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar 
Komisyonca da uygun mütalâa edildiğinden ta
sarı, Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Bu Kanunda Sözcü 
Samsun Konya 

F. Tevetoğlu F. Halıcı 
Kâtip 
Ağrı İstanbul 

S. Türkmen T. Arıburun 
Ankara Urfa 

H. O. Bekata i. E. Karakapıcı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kırşehir 

N. Nadi H. özmen 
Çorum Tabiî Üye 

S. Yalçuk A. Yıldız 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. Biraz önce okunan önergede ivedilik hu-
susuda vardı, ivedilik hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaş
ması» nın onaylanmsaının uygun bulunduğuna 

dair kanun 
Madde 1. — 20 Nisan 1968 tarihinde Anka

ra'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü

meti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasın 
da Kültür Anlaşması» nın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde leh, aleyhte söz is
tiyen? Yok. Tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Sosyal Güvenlik hakkındaki anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi ile Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/530; Cumhuriyet Senatosu 1/976 (S. Sa
yısı : 1239) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan ilişik (1239) sıra sayılı ka
nun tasarısının müstaceliyeti sebebiyle bütün iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Turizm ve Tanıtma 
Komisyon Bask. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

(1) 1239 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Komisyon raporunu okutuyorum. 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

18 . 3 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustur
ya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Gü
venlik hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 
18 . 3 . 1969 tarihli toplantısında ilgili Bakan
lık temsilcileri de hazır bulundukları halde in
celendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde açıklıkla belirtilen 
hususlar Komisyonca da uygun mütalâa edildi
ğinden, tasarı Millet Meclisinden gelen şekliyle 
aynan kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Bu Kanunda Sözcü 
Samsun Konya 

F. Tevetoğlu .. F. Halıcı 
Kâtip 
Ağrı İstanbul 

S, Türkmsn T. Anburun 
Ankara Urla 

H. O. Bökata î. E. Karakapıeı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kırşehir 

N. Nadi H. özmen 
Çorum 

S. Yalçuk 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun önergesinde ivedilik hususu da 
mevcuttur, bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustur
ya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Gü
venlik hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 12 Ekim 1966 tarihinde Viyana'da imza
lanan (Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik hakkın

da Anlaşma) mn onaylanması uygun bulun
muştur. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde leh, aleyhte söz 
istiyen? Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Haşimî Ürdün Kır allığı arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/531; Cumhuriyet Senatosu 1/978) (S. Sa
yısı : 1240) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak İşler 
kısmında bulunan ilişik (1240) sıra sayılı ka
nun tasarısının müstaceliyeti sebebiyle bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Bask. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. Komisyon raporunu okutuyorum. 

(1) 1240 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
18 . 3 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî 

Ürdün Kıralhğı arasında imzalanmış olan Kül
tür Anlaşmasının onayktnmasmın uygun bulun
duğuna dair kanun tasarlısı, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun 18 . 3 . 1969 tarihli 
toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri de ha
zır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde açıklıkla belirtilen 
hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edildiğinden tasarı Millet Meclisinden gelen 
şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Samsun 

F. Tevetoğkı 
Kâtip 
Ağrı 

S. Türkmen 
Ankara 

H. O. Bekata 
Cumhurbaşkanınca S. 

N. Nadi 
Çorum 

S. Yalçuk 

Bu Kanunda Sözcü 
Konya 
F. Halıcı 

istanbul 
T. Arıburun 

Urfa 
i. E. Karakapıcı 

Ü. Kırşehir 
H. özmen 

TaJbiî Üye 
A. Yıldız 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, önergede mevcut ive
dilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî ür-
ıdün Kıralhğı arasında imzalanmış olan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Haşimî Ürdün Kıralhğı arasında 25 Şu
bat 1968 tarihinde imzalanmış olan ilişik Kültür 
Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
sürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Ta'sarınm tümü üzerinde leh, aleyhte söz 
istiyen? Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 28 Aralık 1967 tarihinde An kam''da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında hudut olaylarının 
önlenmesi ve halli ile hudut işarcîhrinin bakı
mı hakkında anlaşma» ile bu - anlaşmanın ek
leri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut komis
yonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kısım
larının ve bu heyet başkanları daimî ikamet yer
lerinin tesbiti hakkında 1 numaralı protokole ve 
«Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaret
lerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve yenilen
mesi ile kontrolü hakkında 2 numaralı proto
kol'ün onaylanmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Millî Savunma ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/484; Cumhuriyet Senato
su 1/980) (S. Sayısı : 1241) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan ilişik (1241) sıra sayılı ka
nun tasarısının müstaceliyeti sebebiyle bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Bask. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

(1) 12-10 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir, 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Komisyon raporunu okutuyorum. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

18 . 3 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulga
ristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 
Aralık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasında hudut olaylarının önlen
mesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hak
kında Anlaşma» ile bu Anlaşmanın ekleri olan 
«Türk Bulgar Karma Hudut komisyonlarındaki 
heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının ve bu 
heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin tesbiti 
hakkında (1) numaralı Protokol» ve «Türk -
Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin 
muhafazası, bakımı onarımı ve yenilenmesi ile 
kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol» ün 
onaylanmasına dair kanun tasarısı, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 18 .3 .1969 
tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri 
de hazır bulundukları halde incelendi ve görü
şüldü. 

Tasarının gerekçesinde açıklıkla belirtilen 
hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edildiğinden, tasarı Millet Meclisinden gelen 
şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Bu Kanunda Sözcü 
Samsun 

F. Tevetoğlu 
Kâtip 
Ağn 

S. Türkmen 
Ankara 

H. 0. Bekata 
Cumhurbaşkanınca S. 

N. Nadi 

i. 
Ü. 

Çorum 
S. Yalcuk 

Konya 
F. Halıcı 

istanbul 
T. Arıburun 

Urfa 
E. Karakapıcı 

Kırşehir 
H. özmen 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Komisyon önergesinde mevcut 

ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulga
ristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
25 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyei ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasında hudut olaylarının önlen
mesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hak
kında Anlaşma» ile bu Anlaşmanın ekleri olan 
«Türk - Bulgar Karma Hudut komisyonların
daki heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının 
ve bu heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin 
tesbiti hakkında (1) numaralı Protokol» ve 
«Türk - Bulgar hudud üzerindeki hudut işa
retlerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve yeni
lenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı 

Protokol» ün onaylanmasına dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'
da imzalanna «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulga
ristan Halk Cumhuriyeti arasında hudut olay
larının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin 
bakımı hakkında Anlaşma» ile bu Anlaşmanın 
ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut Ko
misyonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kı
sımlarının ve bu heyet başkanları daimî ikamet 
yerlerinin tesbiti hakkında (1) numaralı Proto
kol ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut 
işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve 
yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı 
Protokol» ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih, 
te yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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

Tasarının tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 
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Saat 19,00 olmuş ve çalışma müddetimiz bit
miştir. Ancak, Sayın Tevetoğlu bir önerge ve
rerek 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1244 sıra 
sayılı tasarıların saat 19,00 dan sonra görüşül
mesini istemiştir. Sayın Tevetoğlu'nun önerge
sinde adı geçen 1238, 1239, 1240, 1241 sıra 
sayılı tasarılar görüşülmüş ve açık oylarınıza arz 
edilmiş bulunmaktadır. Ancak, 1242 ve 1244 sı
ra sayılı iki tasarı mevcuttur, 1242 sıra sayılı 
tasarı Toplum Zabıtası ile, diğeri de T. C. Hü
kümeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili tasarı 
bulunmaktadır . Ve önerge bunların görüşülme
sinin sonuna değin, saat 19,00 dan sonra Birle
şime devam edilmesini istemektedir. Sayın Te
vetoğlu ikisi için de devam hususunda önerge
nizde ısrar ediyor musunuz? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Çok kı
sadır efendim. 

OSMAN KOKSAL (Oumhurbakanınca S. 
Ü.) — Aleyhinde söz istiyorum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ben de aley
hinde istiyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutayım, efendim. 

Sayın Başkanlığa 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi istenen 
1238, 1239, 1240, 1241, 1242 ve 1244 sıra 
sayılı kanun tasarılarının müstaceliyetine bi
naen saat 19,00 dan sonra da Birleşime devam 
edilerek görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Bir kısmı daha önce görüşül
müş, yalnız Sayın Tevetoğlu'nun önergesinde 
iki hususun saat 19,00 dan sonra görüşülmesi is
tenmektedir. önerge aleyhinde Sayın Türkmen 
ve Sayın Koksal söz istediler, ilk sözü Sayın 
Köksal'm istediği Sayın Divan Üyesi tesbit etti
ği cihetle Sayın Köksal'a söz veriyorum. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim, bu saatten sonra görüşülmesi 
istenen kanun tasarısının metni veya arzuladığı 
husus mevcut toplum polisinin 5 500 küsur daha 
artırılması istikametindedir, Sayın senatörler; 
bu mühim bir kanundur, toplum polisinin vazi
fesi kanunlarla tesbit edilmiştir. Fakat toplum 
polisini tatbikatta kanunlarla tesbit edilmediği 
vazife dışında kullanıldığını görmekteyiz. Bu 

I bakımdan çok mühim bir kanun tasarısıdır. Şu 
saatte, yani 19,00 u bir iki dakika geçiyor, aynı 
zamanda Senatoya bakıyorum, nihayet 30 Mşi 
varız. Bu bakımdan toplu, mümkün olduğu 
kadar toplu bir celsede görüşülmesinde fayda 
görüyorum. Aceleye getirilmemelidir. Bunun 
için istirham ediyorum, 30 kişiyi geçmiyen bir 

] Senatoda bu tasarı görüşülmemelidir. Bu isti
kamette oy kullanmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. öner
geyi oylarınıza arz edeceğim, önergenin vazi
yeti şu: Biraz önce okuduğum İM kanun tasa
rısının görüşmelerinin bitmesine değin, görüşme 
müddetimizin uzatılması istenmektedir. Bir 
sayın üye aleyhinde konuşmuş bulunmaktadır. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 16 oya karşı ortalama 
26 oyla önerge kabul edilmiştir. 

5. — 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası 'Kurulması hakkında kanuna ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 

I metni ve Cumhuriytt Senatosu İçişleri, Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/559; Cumhuriyet Senatosu 1/985) (S. Sa
yısı :1242) (1) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Burada. Hükümet 
burada. Bütçe Plân Komisyonu raporunu oku-

j tuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
20 . 3 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1969 tarihli 47 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 15 . 7 . 1965 tarih ve 
654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında 
Kanuna ek kanun tasarısı, Komisyonumuzun 
20 Mart 1969 tarihli 29 ncu Birleşiminde, ilgili 
Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, toplum zabıtası hizmetlerinde kul
lanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne, 
muhtelif derecelerde kadrolar verilmesini ön
görmektedir. 

(1) 1242 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
j nuna eklidir. 
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Anayasa ilkeleri arasında yer alan insan 
hak ve hürriyetlerini, ferdin ve toplumun hu
zur, güvenlik ve refahını gerçekleştirmeyi ve 
teminata almayı mümkün kılan kanunların uy
gulanmasını sağlamak; hürriyet düzenini çağ
daş ileri toplumlarda olduğu gibi demokratik 
usullerle korumak; ve düzenin kanun dışı so
kak ve meydan hareketleriyle bozulmasına im
kân bırakmamak gerekçesiyle teşkil olunan top
lum zabıtası, kısa hizmet devresinde üzerine dü
şen görevleri başarmış ve kanun hâkimiyetini 
sağlamıştır. 

Toplum zabıtasının hizmete girmesiyle, top
lum olayları için çeşitli ve dağınık bölgelerde
ki polis kuvvetlerine vazife verilmesi zarureti 
ortadan kalkmış, ve bu suretle hem normal hiz
metlerin aksaması önlenmiş, hem de demokra
tik nizamı benimsemiş bütün ülkelerde olduğu 
üzere memleketimizde de özel bilgi istiyen ve 
toplum olaylarının şartlarına göre yetiştirilmiş 
bir polis sınıfı meydana gelmiştir. 

Ancak, tasarının gerekçesinde de belirtildi
ği üzere; büyük şehirlerimizde toplum zabıtası 
hizmetlerinin gün geçtikçe artması ve genişle
mesi neticesinde, toplum, polisinin mevcudu, ih
tiyacı karşılamaktan uzak kalmış ve kadro ye
tersizliği sebebiyle hizmetlerin yerine getiril
mesi güçlesmiş; tecrübelerden yararlanılarak 
toplum zabıtası kuruluşlarının Ankara, İstan
bul İsmir ve Zonguldak dışında, gerekli diğer 
illerimize de teşmili düşünüldüğü halde, kadro
suzluk dolayısiyle bunun gerçekleştirilmesine 
imksn bulunamamıştır. 

Yukarda arz edilen gerçekler muvacehesin
de. toplum zabıtasının ihtiyacı bulunan kadro

ların verilmesini öngören tasarı Komisyonumuz
ca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiş
tir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 
3 ncü maddeler ilişik cetvelle birlikte aynen ka
bul edilmiştir. 

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

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 
Kâtip 

Balıkesir 
C. inkaya 

Aydın 
i. C. Ege 
Manisa 

0. Karaosmanoğlii 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 

F 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 

Van 
Melen 

R. Üner 
istanbul 

H. Berkol 
Ordu 

S. Koksal 
Uşak 

M. F. Atayurt 

BAŞKAN — Tasarının türnü ürerinde söz 
istiyen sayın üye?.. 

(Necat Sarıçalı ve beş arkadaşı ayağa kal
karak ekseriyetin olmadığını söylediler) 

BAŞKAN — Beş kişi ayağa kalkmış usule 
uygun talepte bulunmuştur. 

Açık oylarını kullanmıyan sayın üyeler? 
Açık oylama işlemleri bitmiştir. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Celseye son vermedik. Açık oy
ların neticesini ve yoklamanın sonucunu tebliğ 
edeceğim. Bu sebeple sayın üyeler yerlerini terk 
etmesinler. 

Çeşitli Vergi kanunlarında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 114 
saym üye oy kullanmış (93) kabul, (19) ret (2) 
çekmssr oy tesbit edilmiştir. 

20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzala
nan, «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Se

negal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşması» nm onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair ıkanun tasarısı üzerinde (115) sa
yın üye oy kullanmış; (115) kaîbul oyu tesbit 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avus
turya Cumhuriyeti Hükümeti arasında sosyal 
güvenlik hakkındaki anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
üzerinde (114) saym üye oy •kullanmış; (114) 
kabul oyu tesbit edilmiştir. 
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Türkiye Cıınıhııriyeti Hükümeti ile Hasimî 
Ürdün Kırallığı arasında imzalanmış olan Kül
tür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı üzerinde (105) sa
yın üye oy kullanmış; (105) kabul oyu tesbit 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulga
ristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan, 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasında hudut olaylarının önlen
mesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hak
kında anlaşma» ile bu anlaşmanın ekleri olan, 
«Türk - Bulgar Karma Hudut komisyonla

rındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kısımları
nın ve bu heyet başkanları daimî ikamet yer
lerinin tesbiti hakkında 1 numaralı protokol» 
ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işa
retlerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve yeni
lenmesi ile kontrolü hakkında 2 numaralı Pro
tokolün onaylanmasına dair kanun tasarısı üze
rinde (113) sayın üye oy kullanmış; (113) ka
bul oyu tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Yapılan yoklama sonucunda yeter sayı ol
madığı tesbit edilmiştir. 1 Nisan 1969 Salı gü
nü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,18 

»••« 

6. — SOHÜLAR VE CEVAPLARI 
i) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhııriye Senatosu Tabiî Üyesi M ek
me Özgüne.fin, Kay seri'de bulunan Gülük (Kül
lük) camisine dair, yazılı soru önergesi ve Baş
bakan Süleyman Demirel'in cevabı (7/521) 

27 . 3 . 1989 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Mehmet Özgüneş 

1. Kayseri'de Yağıbasan ailesinden Atsuz 
Hatun tarafından yaptırılmış olan Gülük (Kül
lük) camisini ve etrafını Valaflar Genel Mü
dürlüğünün direktiflerine göre restore etmek 
üzere kurulmuş bulunan derneğe şimdiye kadar 
Devletçe her hangi bir yardım yapılmış mıdır? 

2. 1989 malî yılında bu derneğe her hangi 
bir yardım yapılacak mıdır? 

Cumlhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, «Kayseri'de Gülük (Küllük) Cami-
inin resterasyonu ve bu amaçla yapılacak yar
dımlara» dair 20 . 1 . 1969 tarihli yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

1, Kayseri'de Gülük (Küllük) Camiinin 
onarımı için mahallî Eski Eserleri Onarım ve 
Korama Derneğinin müracaatı üzerine Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce gerekli müsaade ve direk
tif verilmiştir. Adı geçen derneğe şimdiye kaidar 
lıer hangi bir yardım yapılmamıştır. 

2. 1969 yılında, genel dağıtımda, ödenek 
durumuna göre bu Demeğe de bir miktar yar
dım yapılması imkânları aranacaktır. 

Süleyman Demirel 
Basjbakan 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 3 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 77-127/1947 

Konu: Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Mehmet Özgü
neş'in önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
ilgi: 21 . 1 . 1969 tarih ve 9560 - 7/521 -3063 

sayılı yazınız : 
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Kayseri'de bulunan G-ülük!( Küllük) camiine 

daâr Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Mehmet 
Özgüneş tarafından Başbakanlığa yöneltilen ya
zılı soru önergesinin cevabının ilişük olarak su

nulduğunu arz ederimi. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

'•«••t» 
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Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Karaman 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kazım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarhealı 

BlTLlS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gnileız 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

Oy verenler : 183 
Kabul edenler : 114 

Reddedenler : 93 
Çekinserler : 19 

Oya katümıyanlar : 2 
"üye sayısı : 69 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
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İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Muinin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Âlkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 
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NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
^ Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 
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AĞRI 
Salih Türkmen 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Befet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
( t Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin (1 Â) 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

[Reddedenler] 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hi el a yet Aydme r 
Osman Koksal 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gün doğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MANÎSA 
Doğan Barutçuoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Çekimserler] 
TABİÎ ÜYELER 

Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 

[Oya katıimıy anlar] 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.j 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Mebrııre Aksoley 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmcn 

MALATYrA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Sa ra eoğ] u 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

URFA 
İ. E tem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Idi'at Öçten 

j Hüseyin öztürk 
TOKAT 

Zihni Betil 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Sadi Koeaş 
Fahri Korutürk 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadı 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Sn ad Hayri Ürgüplü 

(t) 
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20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKAEA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 11 !o 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 68 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edsnUr] 

Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLÎ 
Hüseyin Atmaca 
AH Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih (Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAYı 
M. Enver Bahadırla. 
Mustafa Deliveii 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüanü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
LûtfiTokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
OsımanNuri Canbolat 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Bay kal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SIYAS 
Nurettin Ertürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Bmanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Seaai O'Kan 
Mehmet özgüne$ 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. t).) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin (t. Â.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

[Oya kat 

BURSA 
î. Sabrı Çağlayaaıgil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

myanlarj 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Ö/jnen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Osman Koksal 

Rifat öçten 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koça§ 
Fahri Korutürk 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerki Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
d.) 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Grüvenlik 
hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oy

ların sonucu 

(Tasarı kanuni aşmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özıgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAE 
M. Kâzım Karaağaçlî-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

AMASYA 
Macit Zeren! 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yi|jit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Â\if Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : G9 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edtnUr] 

Nejat Sarlıealı 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Klirümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytiirk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nalıit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket ö\zçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbaa Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûfcfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
FaMh özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
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Refet iRendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Uîusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BURSA 
1. Sabrı Çağlayangil 
(B.) 

TEKİRDAĞ 
Hay ri Mum e uo ğî u 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
î. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüızün 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
(I.) 

[Oya k&tılmvyanlar] 

Saffet ü ra l 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrolioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

ÎZMlR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.; 

Mehmet Hazer 
KIRŞEHİR 

Halil Ozmen 
KOCAELİ 

Hikmet îşmen 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 
MARAŞ 

Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Audülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Kisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
( Şevket Koksal 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında imzalanmış olan Kültür An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYE 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suplıi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcailı 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUH 
M. Şevket Özsçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdoln.v 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arı burun 

Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Boaoklar 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çunıralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçooğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Sniersan 
Ruhî Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altım taş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
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Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

İ. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
.Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya katılmıyanlar] 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 

Hidayet Aydın er 
Ragıp Üner 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeııner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (1. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Ata!ay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER: 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koç aş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdü Ünlü 
Suad Havri Ürgüplü 
(D 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 Arahk 
1967 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulg-aristan Halk Cumhuriyeti 
arasında hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hakkında Anlaşma» 
ile hu Anlaşmanın ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut Komisyonlarındaki heyetlerin 
faaliyet bölge ve kısımlarının ve bu heyet baş kasları daimî ikamet yerlerinin tesbiti hakkın
da (1) numaralı Protokol», ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin muhafa
zası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol» ün onaylanma

sına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeuocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Ov; 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserlcr 

ı katılmayanlar 
Açık üyelikler 

183 
113 
113 

0 
0 

70 
0 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Ali Oelâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmıaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 
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MANİSA 
Doğan Barutçuıoğhı 
Oral Karaosmanıoğru 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem. Acuner 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlıyangil 
(B.) 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS ' 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Aituntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

[Oya kattlmıyanlar] 

Saffet Ural 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

. ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Rabahattiu Orhon 
İhsan Topaioğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Güleügü 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

J KARS 
I Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Kökgal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

UEFA 
İ. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

Rifat öçten 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
C UMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Kocaş 
Fahri Korutürk 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
(i.) 

-m<i 

338 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

45 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 3 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK [DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
.seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
-ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — Ansa Ofisi kamun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi; 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) 
(S. Sayısı : 1214) (Dağıtma tarihi : 20.2.1969) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tun'çkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birlıeslilk Devletleri Hükümeti arasında ;ak-
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır
ması iistiyen önergesi (10/23) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Bor Minerallileri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma tariMi: 20 . 1 . 1969) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunejkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kuralıda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı: 1120 

;ye ek) (Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1969) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip AtaMı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü tsItanıbuFda vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

5. —• Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başjkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerime katılıp ıkatılamıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Düıvanı kararı. 

6. — Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığının 
1967 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/27) (S. Sayısı : 1237) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1969) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 ayları
na ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı: 1220) 
(Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı: 1221) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/39; Cumhuriyet Se
natosu 1/961) (S. iSayısı : 1222) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1969) 

X 10. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/53; Cumhuriyet Se
natosu 1/960) (S. Sayısı : 1223) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1969) 

X 11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 



Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/41; Cumhuriyet Senatosu 
1/965) (IS. Sayısı : 1224) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 12. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/222; Cumhuriyet Senatosu 
1/963) (S. Sayısı : 1225) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 13. — İstanJbul Üniversitesi 1964'bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu,. (Millet Mec
lisi 1/214; Cumhuriyet Senatosu 1/969) (S. Sa
yısı : 1226) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 14. — İstanbul Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/366; Cumhuriyet Senatosu 1/968) (S. Sa
yısı : 1227) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 1969) 

X 15. — Ege Üniversitesi 1963 bültçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul 'ohman ımetnıi ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/43; Cumhuriyet Senatosu 1/959) (S. Sayısı: 
1228) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 16. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/176; Cumhuriyet Senatosu 1/971) (S. Sa
yısı: 1229) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 17. — Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul 'olunan (metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonîu raporu (Millet Mec
lisi 1/356; Cumhuriyet Senatosu 1/962) (S. Sa
yısı: 1230) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 18. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/343; Cumhuriyet Senatosu 
1/966) (S. Sayısı : 1231) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

2 — 

I X 19. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe-
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/349; Cumhuriyet Senatosu 1/967) 
(S. Sayısı : 1232) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 20. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/348; 
Cumhuriyet Senatosu 1/970) (S. Sayısı : 1233) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 21. — Ceza ve ıslaih evleri ile iş yur t lan 
mn 1959 ve 1960 yılları bilançolarının onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/410, 3/478; Cumhuriyet Senatosu 2/258) 
(S. Sayısı : 1234) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 22. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/174; Cumhu
riyet Senatosu 1/958) (S. Sayısı : 1235) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 23. — 1964 bütçe yılı Kesinlhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/172; Cum
huriyet Senatosu 1/964) (S. Sayısı : 1236) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 24. — Yalova Kaplıcaları İdaresinin 1963, 
1964 ve 1965 malî yılları bilançolarının onan^ 
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/887; Cumhuriyet Senatosu 2/259) (S. Sa
yılı : 1243) (Dağıtma tarihi : 25 . 8 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Se-



negal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşması» mn onaylanmasının uygun 'bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/544; Cum
huriyet Senatosu 1/975) (IS. Sayısı : 1238) (Da
ğıtma tarihi : 24 . 3 . 1969) ' 

,X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Sosyal Güvenlik hakkındaki anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının ıMillet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Sena/tosu Sosyal İşler Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi ile Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/530; Cumhuriyet Senatosu 1/976 (S. Sa
yısı : 1239) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1969) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Haşimî Ürdün, jKırallığı 'arasında ilmzalannıış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
(Senatosu ıMillî Eğitim, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/531; Cumhuriyet Senatosu 1/978) (S. Sa
yısı : 1240) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1969) 

X 4. —• Türkiye Cumihuriiyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında hudut olaylarının 
önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakı
mı hakkında anlaşma» ile bu anlaşmanın ek
leri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut komis

yonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kısım
larının ve bu heyet başkanları daimî ikamet yer
lerinin tesbiti hakkında 1 numaralı protokol» ve 
«Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaret
lerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve yenilen
mesi ile kontrolü hakkında 2 numaralı proto-
kol'ün onaylanmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Millî iSavunma ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları (Millet Meclisıi 1/484; Cumhuriyet Senato
su 1/980) (,S. Sayısı : 1241) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1969) 

6. — 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top
lum Zabıtası Kurulması hakkında kanuna ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/559; Cumhuriyet Senatosu 1/985) (S. Sa
yısı : 1242) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1969) 

6. —. T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesine (d) fıkrasından sonra bir (e) fık
rası eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet iSenatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/237; Cumhuriyet Sena
tosu 1/986) (S. Sayısı : 1244) (Dağıtma tari
hi : 25 . 3 . 1969) 

X 7. — Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu* (Millet Mec
lisi 1/588; Cumhuriyet Senatosu 1/992) (S. Sa
yısı : 1245) (Dağıtma tarihi : 25.3.1969) 





Toplantı : 8 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür An
laşması» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1 /544 ; Cumhuriyet Senatosu 1 /975) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 781) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 2. 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6987 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 4 . 2 . 1969 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nın onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası i'e birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 30 . 9 . 1968 tarihinde Baskı ılıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 3 ve 4 . 2 . 1969 tarihli •: 42 ve 43 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 781) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 20 . 2 . 1969 

Esas No. : 1/975 
Karar No. : 26 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi 
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Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek Millet Mecli
si metni aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 
T. Cebe 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
0. Koksal 

Kayseri 
.S. Turan 

Sözcü 
Tabiî Üye 

M. Özgüneş 

Bolu 
A. Yümaztürk 

Kırklareli 
A. Alkan 

Kâtip 
Tunceli 
A. Bora 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Konya 
II. Varışlı 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/975 
Karar No. : 17 

18 . 3 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 'Senegal 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşma ;ı» nııı onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair 
kanun tasarısı, İDışişled, 'Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 18 . 3 . 1969 tarihli toplantısında 
ilgili (Bakanlık temsilcileri 'de hazır 'bulundukları halde incelendi ve •görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde 'belirtilen hususlar K nnisyonea :da uygun mütalâa 'edildiğinden tasan, 
Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kaibul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine aırz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile ısunulur. 

Başkan 
'Samisıun 

F. Tevetoğlu 

Bu Kanunda Sözcü 
Konya 

F. Halıcı 

jKâtip 
Ağrı 

S. Türkmen 

İstanibul 
T. Arıburun 

Ankara 
H. O. Bekata 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Nadi 

Kırşehir 
77. Özmejı 

Çorum 
S. Yalçuk 

Taibiî Üye 
A. Yüdız 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1238) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

20 Nisan 1968 tarihinde Anka
ra'da imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Senegal 
Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Kültür Anla§ması~» nın 
onaylanmasının uygun bulun-

ğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 20 Nisan 1968 
tarihinde Ankara'da imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile SenegaJ Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Kültür An
laşması» mu onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yıma tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun 

kaibul ettiği metin 

20 Nisan 1968 tarihinde Anka
ra'da imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Senegal 
Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Kültür Anlaşması» nın 
onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since 'kabul edilen 1 nci mıad-
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since 'kabul edilen 2 nci n^ad-
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -~ Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mıad-
de aynen kabul edilmiştir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kaibul ettiği 

metin 

20 Nisan 1968 tarihinde Anka
ra'da imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Senegal 
Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Kültür Anlaşması» nın 
onaylanmasının uygun bulun-

ğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad -̂
de aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul ejdilimiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kaibul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1238) 
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( Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı Anlaşma) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SENEGAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

Eğitim, kültür, edebiyat, sanat, bilim ve spor alanlarında işbirliğini geliştirmek arzusu ile işbu 
Kültür Anlaşmasını akde karar vermişler ve bu maksatla tâyin ettikleri yetkili temsilcileri aşağı
daki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde - I 
Âkıd Taraflar, iki memleketin üniversite, binim, teknik, spor ve kültür alanlarında ilişkile

rini, kendi kültürleri ve bu alanlardaki faaliyetlerinin daha iyi tanınmasına medar olacak şekil
de geliştirmeye bütün imkânları ölçüsünde gayret edeceklerdir. 

Madde - II 
Âkıd Taraflar, uyruklarının her iki memleketle staj ve öğrenime girişilmelerini veya devam 

etmelerini, öğrenim tahsisatı vermek ve yardımlarda bulunmak suretiyle, kendi klanım ve nizam
ları çerçevesinde teşvik eylemeyi taahhüdedeıier. 

Madde - III 

Âkıd Taraflardan her biri, kendi âbidelerinin, bilim müesseselerinin, umumi kütüphanelerinin, 
stadyumlarının ve Devlet kontrolü altındaki dijer kültür ve spor teşkilâtlarının karşı Taraf uy
rukları ve teknisyenlerine, aynı şartlar dâhilinde açık tutulmasını kolaylaştıracaklardır. 

Madde - IV 

İki memleket Hükümetleri kendi topraklarında Türk - ıSenegal kültür merkezleri veya cemi
yetleri kurulmasını ve sanat, bilim veya kültür sergileri, konferanslar, konserler tiyatro ve 
folklor temsilcileri, eğitici ve dokûmianter nitelikle filim gösterileri ile spor karşılaşmaları tertip
lenmesini kolaylaştırmayı taahhüdederler. 

Madde - V 

Âkıd Taraflar, iki memleket arasında eğitimin bütün seviyelerde iki memleket gerçeklerine uy
gunluğunu sağlamak maksadiyle, bilgi teatisini kolaylaştıracaklardır. 

Madde - VI 
Âkıd 'Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanması için bir veya iki yıllık protokoller tanzim edecek

lerdir. 
Madde - VII 

İşbu Anlaşma onay belgelerinin teatisi tarihinde yürürlüğe girecek ve üç yıl için muteber ola
caktır. Anlaşma, hitamından altı ay evvel yazılı bir ihbarla feshedilmedikçe zımnen yenilenmiş 
olacaktır. 

Yukardaki hususları tasdiken, yetkili temsilciler dşbu Anlaşmayı imzalayıp mühürlerini koy
muşlardır. 

20 Nisan 1968 de, Ankarada, her ikisi de muteber olmak üzere, iki nüsha halinde, Fransızca 
dilinde tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Senegal Cumhuriyeti Hükümeti 
adına adına 

İhsan Sabri Çağlayangil Assane <Seck 
Dışişleri Bakanı Kültür ye Halk Eğitimi Bakanı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 12)38) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1239 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Sosyal Güvenlik hakkındaki Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi ile Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/530; Cumhuriyet Senatosu 1/976) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 786) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 2 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6680 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 4 . 2 . 1969 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Sosyal Güvenlik hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 21 . 6 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 ve 4 . 2 . 1969 tarihli 42 ve 43 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka~ 
bıd edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 786) 

Sosyal işler Komisyonu tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu 14 . 3 . 1969 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/976 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

6 . 2 . 1969 gününde ı30 igün süre ile komisyonumuzda müzakere edilmek üzere gönderilmiş 
bulunan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sos
yal Güvenlik hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı), 
bayram tatili ve Meclislerin ara verme kararları sebebiyle görüşülememiş, İçtüzüğün 23 ncü mad
desine göre verilen süre de 6 . 3 . 1969 da bitmiştir. 

Bu vesile ile dosya ekte sunulmuştur. 
Saygı ile arz olunur. Sosyal işler Komisyonu 

Başkam 
Edip Somunoğlu 

Erzurum 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/976 
Karar No. : 18 

18 . 3 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Güven
lik hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair kanun tasarısı, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 18 . 3 . 1969 tarihli toplantısında ilgili*Bakanlık temsilcileri de 
hazır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde açıklıkla belirtilen hususlar Komisyonca da uygun mütalâa edildiğin
den, tasarı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Samsun 

F. Tevetoğlu 

Bu Kanunda Sözcü 
Konya 

F. Halıcı 

ıKâtip 
Ağrı 

S. Türkmen 

İstanbul 
T. Arıburun 

Ankara 
H. O. Bekata 

Urfa 
î. E. Karakapıcı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
İV. Nadi 

Kırşehir 
H. Özmem 

Çorum 
8. Yolcuk 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustur
ya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Gü
venlik hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 12 Ekim 1966 tarihinde Viyana'da imza
lanan (Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cum
huriyeti arasında Sosyal Güvenlik hakkında An
laşma) nm onaylanması uygun [bulunmuştur. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KO
MİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Gü
venlik hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1239) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında 
imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/531; Cumhuriyet 

Senatosu 1/978) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 780) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 2 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6679-41895 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 4 . 2 . 1969 tarihli 43 ncü Birle'şiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında imzalan
mış olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 21 . 6 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 ve 4 . 2 . 1969 tarihli 42 ve 43 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 780) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 20 . 2 . 1969 

Karar No. : 25 
Esas No. : 1/978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında imzalanmış olan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcile
rinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 
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Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek Millet Meclisi 
metni aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 
T. Cebe 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
0. Koksal 

Kayseri 
S. Turan 

Sözcü 
Tabiî Üye 

M. Özgüneş 

Bolu 
A. Yilmaztürk 

Kırklareli 
A. Alkan 

Kâtip 
Tunceli 

A. Bora 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Konya 
M. Varışlı 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. :' 1/978 
Karar No. : 16 

18 . 3 . 1969 

Cumfüuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti 'Hükümeti Jile Haşimî Ürdün Kıralhğı arasında imzalanmış alan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna <dair kanun tasarısı, Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonunun 18 . 3 ,. 19'69 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri dıe hazır bulun
dukları halde incelendi ve igörüşülldü. 

Tasarının gerekçesinde .açıklıkla belirtilen hususlar Komisyonumuzca >da uygun mütalâa edil
diğinden tasarı Millet iMeclisanden gelen şekliyle aynen kaibul edilmiştir. 

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

Başkan 
Samsun 

F. T ev et oğlu 

İstanbul 
T. Arıburun 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Nadi 

Bu Kanunda Sözcü 
Konya 

F. Halıcı 

Ankara 
H. O. Bekata 

Kırşehir 
H. özmem 

î. 

;Kâtip 
Ağrı 

S. Türkmen 

Urfa 
E. Karakapıcı 

Çorum 
S. Yolcuk 

Taibiî Üye 
A. Yıldız 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1240) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
İle Haşimî Ürdün Kırallığı ara
sında imzalanmış olan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Haşimî 
Ürdün Kırallığı arasında 25 
Şubat 1968 tarihinde imzalan
mış olan ilişik Kültür Anlaş
masının onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — 'Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Haşimî Ürdün Kırallığı ara
sında imzalanmış olan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun "bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — MiUet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli-
sincıe kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

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

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Haşimî Ürdün Kırallığı ara
sında imzalanmış olan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Meeli-
- since kabul edilen 2 nci mad

de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mjad-
de aynen kabul edilmiştir,. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1240) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı Anlaşma) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hasimî Ürdün Kıralhğı arasında Kültür Anlaşması 

Dostane bir işbirliği ve mübadele yoliyle, eğitim, kültürel, ilmî ve haberleşme faaliyetlerinin 
yekdiğerinin memleketlerinde mümkün olduğu kadar tam bir şekilde anlaşılarak değerlendirilme
sini teşvik maksadiyle bir anlaşma yapmayı arzu eden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hasi
mî Ürdün Kıralhğı Hükümeti, bir Kültür Anlaş naşı yapmaya karar vermişler ve bu maksatla 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Halûk Kura'yı, Ha
simî Ürdün Kıralhğı Hükümeti de Haşimî Ürdün Kıralhğı Maarif Veziri Ekselans Mohaımımad Adiib 
Elâ'miry'i tam yetkili, murahhas olarak tâyin etmişler ve usulüne uygun olduğu anlaşılan yetki bel
gelerini teati eden murahhaslar aşağıdaki hususlarda! mutabakata varmışlardır: 

Madde — I. 

Her Âkıd Hükümet, diğer memleketin dil, edebiyat ve tarihinin kendi üniversitelerinde müm
kün olduğu kadar geniş çapta öğrenimini teşvik ve inkişaf ettirmeye gayret sarf edecektir. 

Madde — II. 

Her Âkıd Hükümet, diğerinin ülkesinde, bu ülkenin mevzuatının genel hükümlerine uymak şar-
tiyle, kültür enstitüleri ve kültür merkezleri kurabilir. 

Madde — III. 

Âkıd Hükümetler, memleketleri arasında üniversite erkânı, okul öğretmenleri, öğrenciler, araş
tırıcılar, mütehassıslar ve teknik müesseseler üyelerinin mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

Madde — IV. 

Her Hükümet, kendi ülkesinde diğer taraf vatandaşlarının etüt, teknik eğitim veya araştırma
lara başlamalarını veya devam ettirebilmelerini mümkün kılacak burslar ihdasını teemmül ede
cektir. 

Madde — V. 

Akıd Hükümetler, edebî, artistik, ilmî ve umumiyetle entellektüel faaliyetlerde karşılıklı yar
dımlaşmayı sağlamak maksadiyle', yekdiğerinin memleketindeki akademiler ve diğer kültür mües
seseleri arasında en sıkı işbirliğini teşvik edeceklerdir. 

Madde — VI. 

Âkıd Hükümetler, akademik ve öğrenim maksatları ile ve muayyen hallerde de meslek icrası 
gayesiyle ülkelerinden birisinde verilmiş o'lan belge, diploma ve. unvanların diğer ülkede verilmek
te olan mümasili belge, diploma ve unvanlarla muadeletinin tanınması şartlan hususunda mutaba-
kate varacaklardır. 

Madde — VII. 

Her Âkıd Hükümet, diğerinin ülkesinde konferanslar, konserler, sanat ve sair sergileri veya 
tiyatro gösterileri ve filim, televizyon, radyo ve benzeri gibi kütle heberleşme vasıtalariyle ken
di kültürünün daha geniş bir şekilde tanınmasına gayret gösterecektir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1240) 
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Madde — VIII. 

Âkıd Hükümetler, ülkeleri tarafından tanınmış olan gençlik ve yetişkinler için eğitim teşek
külleri arasında işbirliğini teşvik edeceklerdir. 

Madde — IX. 

Âkıd Hükümetler, kültürel, teknik ve mesl'ekî işbirliğinin inkişafını sağlamak amaciyle, seçi
lecek entellektüel şahısların veya grupların ziyaretlerini, davet ve malî yardım tahsisi suretiyle 
teşvik edeceklerdir. 

Madde — X. 

Âkıd Taraflar, ülkelerini ilgilendiren hataların ve yanlış ifadelerin karşılıklı olarak tashihini 
sağlamak hususunda işbirliği yapacaklar ve mümkün olduğu nisbette, bilgi ve neşriyatın haki
kate uygun ve objektif bir şekilde olmasına itina ve dikkat göstereceklerdir. 

Madde — XI. 

Bu Anlaşma gayrimuayyen bir süre için yapılmıştır ve Âkıd Hükümetlerden birisi tarafından 
feshedilme ey e kadar yürürlükte kalacaktır. Bu takdirde, anlaşma, Âkıd Hükümetlerden her han
gi birisi tarafından diğerine feshin ihbarı tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra yürürlükten 
kalkmış olacaktır. 

Madde — XII 

Bu Anlaşma, ilk fırsatta tasdik edilecek ve tasdik belge'sinin Amman şehrinde teatisi tarihin- • 
de yürürlüğe girecektir. 

Her üç nüshası da aynı derecede muteber olmak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak 
25 Şubat 1968 tarihinde Amman şehrinde1 imzalanmıştır. İhtilâf halinde İngilizce nüsha esas me
tin olarak kaibul edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Haşinıî Ürdün Kırallığı 
Halûk Kura Hükümeti Adına 

Mehmet Edip 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1240) 





Toplantı : 8 I 1 / I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 2 4 « 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 28 Aralık 19€>7 tarihinde Ankara 'da imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında hu
dut olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hak
kında Anlaşma» ile bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk - Bulgar Kar
ma Hudut komisyonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının 
ve bu heyet başkanları daimî ikan et yerlerinin tesbiti hakkında (1) 
numaralı Protokol» ve «Türk - Bıı gar hududu üzerindeki hudut işa
retlerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile kontrolü 
hakkında (2) numaralı Protokol» ün onaylanmasına dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Millî Savunma ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 1/484; Cumhuriyet Senatosu 1/980) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 779) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 5 . 2 . 1969 
Sayı : 6056 - 37272 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 4 . 2 . 1969 tarihli 43 neti rirleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hiiiv <meti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da imz lanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı 
hakkında Anlaşma» ile 'bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut komisyonların
daki heyetlerin faaliyet 'bölge ve kısımlarının ve 'bu heyet başkanlan daimî ikamet yerlerinin tesbiti 
hakkında (1) numaralı Protokol ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin muha
fazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile k .ntrolu hakkında (2) numaralı Protokol» ün onay
lanmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile bir1 ''ite sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 27 . 2 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 ve 4 . 2 . 1969 tarihli 42 ve 43 ncü birle si,.iler inde öncelik ve ivedilikle, görüşülerek kabul edil
miştir. (S. Sayısı : 779) 



İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Karar No. : 5 
Esas No. : 1/980 

14 , 2 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 Ara
lık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
arasında hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hakkında Anlaşma» 
ile bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut Komisyonlarındaki heyetlerin faali
yet bölge ve kısımlarının ve bu heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin tesbiti hakkında (1) nu
maraları Protokol» ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin muhafazası, bakı
mı, onarımı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol» ün onaylanmasına dair 
kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzun 13 Ocak 1969 ta
rihli toplantısında müzakere edildi. 

Gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca uygun görülerek tasarı, Millet Meclisinden ge
len şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Mevzuun önemi nazarı itibara alınarak, tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar ve
rilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bursa 

C. Ortaç 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Sözcü ' Kâtip 
Aydın Hakkâri 

C. Coşkun N. Seyhan 

Sinop Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. înebeyli O. Koksal 

Tokat 
A. Altuntaş 

Gaziantep 
/ . T. Kutlar 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No : 1/980 
Karar No : 11 

Millî Savunana Komisyonu raporu 

13 . 3 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında 28 Aralık 1967 

tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Oumihuriyeti arasında 
hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hakkında Anlaşma» ile bu An
laşmanın ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut komisyonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge 
ve kısımlarının ve bu heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin tesbiti hakkında (1) numaralı Pro
tokol» ve «Türk - Bulgar hududu üzerinde'M hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve 
yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol» ün onaylanmasına dair kanun tasarısı, 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştiraikiyle tetkik ve müzakere edildi. 
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Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygum görülerek Millet Mecli
since kabul edilen metin aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bu raporda Sözcü 
Başkan Başkan V. Kâtip 
İstanbul İstanbul Samsun Tabiî Üye 

T. Arıburun C. Yıldırım H. E. Işıklar F. Özdüek 

Adana izmir Malatya 
M. N. Âdemoğlu O. Kor H. Özer 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dı§i§leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 18 . 3 . 1969 

Esas No. : 1/980 
Karar No. : 19 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 Aralık 
1967 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ara
sında hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hakkında Anlaşma» ile bu 
Anlaşmanın ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut komisyonlarındaki heyetlerin faaliyet 
bölge ve kısımlarının ve bu heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin tesbiti hakkında (1) numaralı 
Protokol» ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin muhafazası, bakama onarımı ve 
yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol» ün onaylanmasına dair kanun tasarısı, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 18 . 3 . 1969 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık 
temsilcileri de hazır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde açıklıkla belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
diğinden, tasarı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzereYüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu Kanunda Sözcü Kâtip 
Samsun Konya Ağrı jfetambul 

F. Tevetoğlu F. Halıcı 8. Türkmen T. Arıburun 

Ankara Urfa C. Başkanınca S. Üye Kırşöh'ir 
H. Bekata i. E. Karakapıcı N. Nadi H. Özmen 

Çorum 
S. Talçuk 
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-MÎLLET MECLİ^İAAN KABUL 
ETTİ a l METİN' 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile "R"1™ 
ristan Halk O > \r 7c ' _ ' . ^ 1 
28 Aralık 1967 tarihinde Ankara ^ 1 i 'sakrrın 
«Türkiye ücmh 1 ± „ ı ı ~ 
Cumhuriyeti ? r " ' i v 1 1 ~ 
mesi ve halli ^e h • L 1 
kında Anla«~n""> A „ , - ' 
«Türk - Eni a - ~ 
dâki heyetler * f -" .. 
ve bu heyet ba ^ #• . T " 
tesbiti haİLVnJ-' C*, r * •• 
«Türk - Bü^aı* b 7 \ > . ' 
retlerinin m **-• *--".,, " ' ^ 
lenmesi ile L^n 7 " 

Protokol > un oraylar-rroına ı',aı >a j 
tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 28 Aralık 1967 tarikinde Ankara'-

etı 
fi 1 

ie BulqL-
ÜL ^ 1 )-

da imzalanan «Türk A C Cum1 

ristan Halk Cumhur LL a 
rmııı önlenmesi ve bAk d( 
hakimi hakkında Ani n "• ^ 
ekleri olan «Türk - L^1 > 
misyonlarındaki he\ etA ^ " ' 1 

sımlarının ve hu İn" ^ in , 1 1 
yerlerinin tesbiti hakkında (1 ) numara1! PıotokoA> 
Âe «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işa
retlerinin muhafazası, bakımı, onarmu ve yük
lenmesi ile kontrolü hakkında (.2) nurmu ah Pro
tokol» ün onaylanması uygun bulumnuAur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarik
te yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yü
rütme ve Bakanlar* Kurulu vetkilidir. 

İOÎRLEBİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

^"-kiyc Cırrhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 
C T _ v v i ~ra 1 a 28 Ara-

1 r *c âv da 1- 2a1 m^n «Türki-
-» ı -,*ın - j ^ Cumhuri-

•*• ^ - ' v c W n n cn'enmesi ve 
. ' J •• „ " 1 1 7 ı 'nmı hakkında 

> * * -> » ı " c a c M «Türk-
ı + -•-•»-. ^-vorU TtJaki heyet-

-* ' 1 p h c ^Ir^ i^n ve bu heyet 
1 n _ ° 'cı n n t6 biti hak-

!s -> n ^ ' "" y s1 t i \ e «Türk - Bul-
1 "3 ' iı I f t r ı i 3 Ic i r in ntu-

e yeri inmesi ile 
r ->-> ^ f oTokol» ün 

1 ' 1 " - i i d -> f a h r i s i 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde avnen kaimi edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 neü. madde aynen kabul edilmiştir. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 Ara
lık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türki
ye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuri
yeti arasında hudut olaylarının önlenmesi ve 
halli ile hudut işaretlerinin bakımı hakkında 
Anlaşma» ile bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk -
Bulgar Karma Hudut Komisyonlarındaki heyet
lerin faaliyet bölge ve kısımlarının ve bu heyet 
başkanları daimî ikamet yerlerinin tesbiti hak
kında (1) numaralı Protokol» ve «Türk - Bul
gar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin mu
hafazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile 
kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol» ün 

onaylanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet 'Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 Ara
lık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türki
ye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuri
yeti arasında hudut olaylarının önlenmesi ve 
halli ile hudut işaretlerinin bakımı hakkında 
Anlaşma» ile bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk -
Bulgar Karma Hudut Komisyonlarındaki heyet
lerin faaliyet bölge ve kısımlarının ve bu heyet 
başkanları daimî ikamet yerlerinin tesbiti hak
kında (1) numaralı Protokol» ve «Türk - Bul
gar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin mu
hafazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile 
kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol» ün 

onaylanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mieclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında 
Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/559; Cumhuriyet Senatosu 1/985) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 792) 

Millet Meclisi 13 . 2 . 1969 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7400 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1969 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik 've ivedilikle görüşülerek 
Blgaıu oy (ille Ikıallral eıdilen, 15 . 7.1965 taraflı ve 654 sayılı 'Toplum Zabıtası kurulması hakkında Kanu
na ek kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 15 . 11 . 1968 tarihinde Başbakanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10 . 2 . 1968 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 792) 

içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 25 . 2 . 1969 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/985 

Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

15 . 7 . 1965 tarik ve 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında kanuna ek kanun tasarısı, 
komisyonumuzun 25 . 2 . 1969 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, uygun mütalâa edilerek ekli olan (I) sayılı cetveli ile birlikte Millet Meclisinden igelen 
şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
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Konunun lönemi nazarı itibara alınarak tasarının, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi temenniye şayan görülmüştür. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bursa 

C. Ortaç 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Sözcü 
Aydın 

C. Coşkun 

Sinop 
N. İnebeyli 

Gaziantep 
t. T. Kutlar 

Kâtip 
Hakkâri 

İV. Seyhan 

Siirt 
A. Kavak 

Adana 
31. Öztekin 

Tokat 
A. Altuntaş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhalifim, söz hakkım 

mahfuz. 
0. Koksal 

Muhalefet şerhi 

(15 . 7 . 1965 ıtlarih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası Kurulması hakkında Kanuna ek kanun tasarısına) 
27 Mayıs Anayasası; vatandaşlara sosyal ve iktisadi haklar t anılmış, Devlete de, bu hakların 

tahakkukunda pek çok görievler yüklemiştir. 
Ancıak, meclislerin çoğunluğu ve siyasi 'iktidar, 1965 ten bu yana, bu haklara karşı çıkmış

lardır. Bunun neticesi, vatandaşlar ve Türkiye sömürülmekten kurtarılamamıştır. 
Bu durum, vatandaşları v/e genç kuşakları mücadeleye itmiştir. 
Siyasi iktidar, kanunlar çerçevesinde yürütülen bu karakterdeki mücadelelerin karşısında 

- Kanlı Pazar olaylarında da olduğu gibi! - Toplum Polisi himayesinde kaba kuvvet ile çıkmaştır. 
Topluim Polisinin bu şekilde kullanılışı, onu, kuruluş gaye ve vazifesi dışına itmiştir. 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, kanunlar dışına düşmüş böyle bir kuvvetin takviyesini 
öngörmektedir. Bu düşüne elerle1, toplum polisinin, hukuk devleti'ilkellerine göre kullanılması 
sağlanıncaya kadar takviyesini uygun bulmuyorum. 

Osman Koksal 
Kontenjan Senatörü 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/985 
Karar No. : 131 

20 . 3 . 1969 

Yüksek Bşkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1969 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işiaıti 
oy ile kabul edilen, 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası Kurulması hakkında Ka
nuna ek kanun tasarısı, Komisyonumuzun 20 Mart 1909 tarihli 29 ncu Birleşiminde, ilgili Hükü
met temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, toplum zabıtası hizmetlerinde kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne, muh
telif derecelerde kadrolar verilmesini öngörmektedir. 
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Anayasa ilkeleri arasında yer alan inse.n hak ve hürriyetlerini, ferdin ve toplumun huzur, gü
venlik ve refahım gerçekleştirmeyi ve1 teminata almayı mümkün kılan kanunların uygulanmasını 
sağlamak; hürriyet düzenini çağdaş ileri toplumlarda olduğu gibi demokratik usullerle koru
mak; ve düzenin kanun dışı sokak ve meydan hareketleriyle bozulmasına imkân bırakmamak ge
rekçesiyle teşkil olunan toplum zabıtası, kısa hizmet devresinde üzerine düşen görevleri başarmış 
ve kanun hâkimiyetini sağlamıştır. 

Toplum zabıtasının hizmete girmesiyle, "toplum, olayları için. çeşitli ve dağınık bölgelerdeki 
polis kuvvetlerini vazife verilmesi zarureti ortadan kalkmış, ve bu suretle hem normal hizmet
lerin aksaması önlenmiş, hem de demokratik nizamı benimsemiş bütün ülkelerde olduğu üzere 
memleketimizde ele özel bilgi istiyen ve topüuım olaylarının şartlarına göre yetiştirilmiş bir po
lis sınıfı meydana gelmiştir. 

Ancıalk, tasarının gerelkçesinde de belirtild'ilği üzere; büyük şehirlerimizde toplum zabıtası 
hizmetlerinin gün geçtikçe artması ve 'genişlemesi neticesinde, toplum polisinin me'vcudu, ihti
yacı karısilamaktan uzak kalmış ve kadro yete;1" sizliği sebebiyle hizmetlerin yerine getirtilmesi 
güçleşmiş; tecrübelerden yararlanılarak toplunu zabıtası kuruluşlarının Ankara, İstanbul, İzmir 
ve Zonguldak dışında, gerekli diğer illerimize de teşmili düşünüldüğü halde, kadrosuzluk doila-
yisiyle bunun gerçekleştirilmesine imkân bulun anlatmıştır. 

Yukarda arz edilen gerçekler muvacehesinde, toplum zabıtasının ihtiyacı bulunan kadroların 
verilmesini öngören tasarı Komisyonumuzca dıa uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler ilişik cetvelle birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

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

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

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Aydın 
1. C. Ege 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

İstanbul 
H. Berkol 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Kâtip 
Balıkesir 

C. İnhaya 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Van 
F. Melen 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Ün er 

Ordu 
Ş. Koksal 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sa
yılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanuna ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Me
murları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mına (Toplum, Zıabıtası hiz
metlerinde kullanılmak üzere) 
ilişik (1) sayılı cetvelde de-
recesi, memuriyet unvanı, aded 
ve maaşları yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

_. 4 — 

içişleri Komisyonunun 
ettiği metin 

kabul 

15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sa
yılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanuna ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edi
len (1) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel) 

D. Kadro unvanı Aded Maaş 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sa
yılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanuna ek Kanun 

, MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi 
laynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Emniyet Âmiri 
Başkomiser 
Komiser 
Komiser Muavini 
Polis Memuru 

» » 
» » 

Toplam 

50 
75 

150 
300 

1 800 
1 800 
1 400 

5 575 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne 
bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi ımetnine (bağlı (1) sayılı cetvel 

aynen kalbul edilmiştir. 

)>&<i 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1242) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Çeşitli Vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/588; Cumhuriyet 

Senatosu 1/992) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 796) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 2 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8190 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 25 . 2 . 1969 tarihli 62 'nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, çeşitli vergi kanunlarında değ i ş l ik ; yapılmadı hakkında kanun tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

(Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 18 . 12 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 22, 23 ve 25 . 2 . 1969 tarihli 59, 60 ve 62 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 796) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 21 . 3 . 1969 
Esas No. : 1/992 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 . 2 . 1969 tarihli 62 nci' Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, 
Geçici Komisyonumuzun 21 Mart 1969 tarihli Birleşiminde Maliye Bakanı Sayın Cihat Bilgehan 
da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gider vergileri, Harçlar, İthalde Alınacak Damga 
Eesmi kanunlarında değişiklik yapılmak suretiyle, hem 1969 bütçesinin finansman ihtiyacının 
karşılanmasını, hem de sözü edilen vergilerde bünyevi ıslâhat ile, tatbikat güçlüklerinin berta
raf edilmesini öngörmektedir, 

1969 yılı Bütçe kanunu ile geçen yıl bütçesine nazaran mevcut hizmetlerden bâzıları genişle
tilmiş, yeni bâzı hizmetler ihdas edilmiş ve bunların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli 
tahsisat öngörülm,üş bulunmaktadır. 
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Bütçe Kanununda yer alan bu giderlerin vergi varidatı ile karşılanmasının, bir zaruret olduğu 
bilinen bir gerçektir ve demokratik rejimlerin Devlet bayatına 'kattığı bu anlayış, muhakkak ki, 
bu rejimlerin en kuvvetli yanını teşkil ettiği gibi, müstakbel gelişmelerinin de bir teminatıdır. 

iBu 'esas, aynı zamanda milletlerin tekâmülünde ajhlâkîlik prensibini ön plânda tutan anlayışın 
tabiî bir neticesidir. Bu suretle, millet ve fert olarak gelecekteki ümitlerin ancak çalışma ve tasar
rufla gerçekleştirilebileceği fikri benimsenmiş olmaktadır. 

Kabul etmek gerekir ki, sağlam bir malî politika ve istikrar içinde gelişmeyi gaye edinen 
modern devletlerde, bütçe kanunları ile tesbit edilen giderlerin yerine getirilebilmesi için öngö
rülen vergi tedbirleri daima birlikte ele alınmaktadır. 

işte bu anlayış içinde, âmme giderleri ile âmme varidatı arasındaki sıkı irtibat da dikkate 
alınarak bütçede öngörülen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere hazırlanmış bulunan 
kanun tasarısı Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler hakkında açıklamalar ve Komisyonumuzun gö
rüşleri : 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Gelir Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

1. Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 7 nci madde
sinin 3/a, 4. 5 ve 7 numaralı bendlerinde yer alan ücret, serbest mjeslek kazancı, gayrimenkul ser
maye iradı ve sair kazanç ve iradlarm vergilendirilebilmjP'Sİ için mjaddede öngörülen şartlardan her 
hangi birisinin yeterli olmasını temin edecek şekilde yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da 
uygun bulunmuştur. 

2. 2 nci madde, Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde yazılı 200 liralık istisnanın ta
sarruf mevduatına münhasır olmak üzere 500 liraya çıkarılmasını öngörmektedir. 

Mükelleflerin 200 liralık istisnadan faydalanabilmek için mevduatlarını ayrı ayrı bankalara 
veya şubelere yatırdıkları bir vakıadır. Bunun neticesi olarak, bankalar, gerçek ihtiyaçları dışında 
mütaaddit şubeler açmakta ve banka şubeleri çoğalmaktadır. Bu hal ise, bankaların çalışmalarına 
olumsuz tesir yapmaktadır. Bu durumun düzeltilebilmesi için ve ayrıca bir teşvik tedbiri olarak 
yapılan değişiklik Komisyonumuzca yerinde görülmüştür. 

3. Tasarının 3 ncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 96 nci maddesinde, aşağıdaki deği
şiklikler yapılmıştır : 

a) Mer'i 96 nci maddede menkul sermaye iratları «Dağıtılmış sayılan» ve «Dağıtılabilir sayı
lan» olmak üzere tefrik edilmiştir. Bu tefrik, özellikle «Dağıtılabilir sayılan» menkul sermaye irat
larının anlayış ve uygulanmasında çeşitli yönlerden tereddüt ve ihtilâflara yol açmıştır. Bu ne
ticeyi bertaraf etmek ve öte yandan sekteye uğramış bulunan kurumlaşma faaliyetini teşvik ve te
min amaciyle «Dağıtılabilir sayılan kazançlar» terimi, mahiyetine uygun olarak «Dağıtılmıyan ka
zançlar» şeklinde ifade olunmuştur. 

Diğer taraftan, dağıtılmış sayılan menkul sermaye iratları da, dağıtılan kazançlardan ibaret 
bulunmaları sebebiyle sadece «Menkul sermaye iratları» şekline konulmuştur. 

b) Âdi komandit şirketlerde komanditer ortaklar kâr paylarını fiilen ve hukuken hesap dö
nemi sonunda elde etmiş olduklarından, madde metni bu maksadı temin ve ifade edecek şekilde 
düzenlenmiştir. 

c) Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi bulunmıyan ve Kurumlar Vergisine tabi olmıyan 
yabancı tüzel kişilerin, modern vergi sisteminin bir icabı olarak memleketimizde sağladıkları men
kul serınaye iratlarının, tevkif usulünde vergilendirilmesini temin için mad|de metnine gerekli hü
küm ilâve olunmuştur. 
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ç) Dağıtılmayan kurum, kazançlarının tesbitinde, Kurumjlar Vergisine matrah olan kurum ka
zancından evvelâ Kurumlar Vergisinin hesaplanıp düşülmesi ve geriye kalanına 96 ncı maddede ön

görülen ilâve ve indirimlerin tatbiki gerektiğinden mer'i hükümlerde mevcut bulunan vuzuhsuzlu
ğun giderilmesi maksajdiyle, yapılacak işlemler sarih hükümılere bağlanmaş'tır. 

d) Dağıtılmıyan kazançların tesbitinde göz önünde buluntlurulacak olan indirimler arasın
da yer alan bağış ve yardımlar meyanma, Türk Kanunu Medenisine göre kurulan vakıflara ya
pılmış olanların da ithali zıaruri bulunduğundan, bu husus sağiıyacak ilâve yapılmıştır. 

Yuikaıda özetle arz edilen 'değişiklikler komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve Millet 
Meclisi metininin 3 ncü maddesi aynen kabul olunmuştur. 

4. 4 ncü madde ile -Gelir Vergisi Kanununun 105 nci umdesinde yazılı tevkif at nisbetlerinde 
aşağıda belirtilen indirim ve ilâveler yapılmıştır: 

a) Blirden fazla takvim 'yıllına sirayet elden inşaat ve onarma işlerinde ileride safi kâr üze
rin el en Ödenecek vergiye mahsuben, istihkak be ilcilerinden halen yüzde 3 nisbetinde yapılan tev
kif atın; bu işlemle iştigal eden şahısları sermaye ve nakit imkânları bakımından güçlüklere mâ
ruz bırakması ve diğer taraftan safi kâr üzerinden ödenecek vergiye nazaran çoğu ahvalde faz
la bulunması sebebiyle, bakiyenin iadesinin ildaro 'bakımından arz ettiiği zorluklar muvacehesinde, 
bu mahzurları ortadan kaldırmak amaciyle vergi tevkifatı nisbeti yüzde 2 ye indirilmiştir. 

b) Tam veya dar mükellefiyet asasında Gelir Vergisine tabi mükelleflerin kazanç ve iratla
rına uygulanacak tevkif at nisbetleri, mükellefiyet şekli itibariyle ve sarahatle belirtilmiş; bu 
meyanda dair mükellefiyete tabi olanların 96 ncı maddenin 1 numaralı bendine giren menkul ser
maye iraüilarına (dağıtılan kazançlarına) ait vergi nisbetfı '.% 20 den !% 35 e, bunun dışında kadan 
kazanç ve iratlara ait vergi nisbetleri ise genel olarak c/c 15 ten '% 20 ye çıkarılmış diğer nis-
betler laynen 'muhafaza olunmuştur. 

5. Tasarının 5 nci maddesi ile dar mükellefiyette Türkiye'de gayrimenkul Sermaye üraldı elde 
eden yabancı gerçek kişilerin tarhiyata 'mulhatan tutulmalarını temin 'maksadiyle, Kurumliar Ver
gisi Kanunundaki hükme mütenazır 'olarak, Gelir Vergisi Kanununun 107 nci maddesine yapı
lan ilâve Komisyonumuzca da isabetli görülmüştdiir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurumlar Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

1. Tasarının 6 ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci maddesinin 1 numaralı 
bendinde yer alan 'hükme vuzuh verilmiş ve sadece taım mükellefiyete tabi 'amakurumlarm iştirak 
kazançları istisnasından fayclalanmaiları sağlanacak şekilde gerekli »değişiklik yapılmıştır. Uygula
mada karşılaşılan tereddütleri ortadan kaldırmak bakımından yapılan değişiklik Komisyonumuz
ca uygun mütalâa edilmiştir. 

2. Mevduat faizlerinin vergilendirilmeleri konusunda Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunla
rında yeır alan prensip farklılığını gidermek ve aynı zamanda Türk bankalarındaki mevduatın 
artması sonucunda geniş döviz (imkânları sağlanmasnıı gerçekleştirmek için dar mükellefiyete tabi 
kurumların Türkiye'de -elde ettikleri mnevduat fa izli erinin vergiden muaf tutulması 'maksadiyle, 
Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci mıaddeslinm 6 numaralı bendinde değişiklik yapılmasını 
öngören 7 nci madde de Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

3. Millet Meclisi metninin 8 nci maddesn ile. Kurumlar Vergkli Kanununun 24 ncü maddesin
de öngörülen değişikliklerle, özetle; dar mükellefiyete tabi kurumların sağıladıkla/n gayrimenkul 
sermaye iratları 'da vergi tevkif atma. tabi tutul n akta; 'Kurumlar Vergisi tevkif at nisbeti, serma
ye şirketleri ve kazanç dağıtan kooperatif şirketlerce dağıtılan kâr paylarında % 20 den % 35 e 
çi/karıbmakta, Ikâr paylarından dağıtım sırasında tevkif olunacak vergiden, evvelce dağıtılmayan 
kazanç olarak Gelir Vergisi Kanununa göre kesilen vergimin 'mahsubu temin edilmekte; gayri-
maddi hakların kiralanması, satışı, devri ve temliki mukabilinde 'dar mükellefiyete tabi kurum
lar 'tarafından elde edilecek, gelirlerden yapılacak vergi tevkif at nisb etinin indirilmesi busunda 
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Bakanlar 'Kuruluna yetki verilmekte; (memleketi ııize yabancı (Sermaye celbinim teşvikini sağla
mak üzere gerekli hükümlere yer verilmektedir. Söz konusu değişiklikler Komisyonumuzca yerin
de bulunmuştur. 

4. Millet Meclisi metninin '9 ncu maddesi ile. Kurumlar Vergisi Kanununun 25 nci maddesin
de yer alan sermaye -şiirketleri ile kooperatif şirket kazançlarına ilişkin Kurumlar Vergisi nisibe-
tinin değiştiriLmesi öngörülmektedir. 

Söz konusu şirketlerde vergi nisbeti % 20 den % 25 e çıkarılmış 'bulunmaktadır. Bu (artış eko
nomik yönden her hangi bir ımalhzur tevlidetmi receğli cihetle yapılan değişiklik, finansman ihti
yacına cevap verecek bir ek .hâsıla sağlayıcı ka -akteri de 'dikkate alınarak komisyonumuzca uy
gun görülmüştür. 

ÜÇÜNCÜ BÖIiÜM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

1. Tasarının 10 ncu maddesi ile Gider Vergile d Kanununun dâhilde istihsal vergisi istisnala
rını gösteren 4 ncü maddesine (n) ve (o) işaretli fıkralar eklenmiş ve Tekel maddelerine aidolan 
istisnalar belirtilmiştir. 

2. 'Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi ile; basit kâğıt imalâthanelerinin münhasıran ve 
müstemirren hurda ve kırpıntı kâğıtları ilk madde olarak kullanmak suretiyle kâğıt ve mukavva 
imal etmeleri halinde muafiyetten faydalanmaları sağlanmıştır. 

Memleketimizde hurda ve kırpıntı kâğıtları ilk madde olarak kullanmak suretiyle kâğıt ve mu
kavva imal eden müesseselerin bu işi basit ve iptidai tesislerle yaptıkları dikkate alınarak muafi
yetten istifade ettirilmeleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

3. istihsal Vergisinde mükellef, imalâtçı ve müstalhsıl olduğu cihetle tekel maddelerindeki özel 
durum nazara alınarak Gider Vergileri Kanunun un 13 ncü maddesine, tasarının 12 nci maddesi ile 
ilâve olunan bir hükümle, vergi mükellefinin Tekel Genel Müdürlüğü olduğu kabul edilmiştir. 

4. Gider Vergileri Kanununun 14 ncü madde İnin değiştirilmesi suretiyle tekele tâbi maddele
rin vergi matrahının tâyinini sağlıyan Millet Meclisi metninin 13 ncü madesi aynen kabul edilmiş
tir. 

5. 14 ncü madde ile, Dâhilde alınan İstihsal Vergisinin matrahını tâyin eden Gider Vergileri 
Kanununun 14 ncü maddesiyle yapılan değişiklice paralel olarak, İthalde alınan İstihsal Vergisi
nin matrahı tâyin edilmiştir. 

6. Tekel maddelerinin tesliminde ilk madde i ndiriminin uygulanmıyac ağını öngören 15 nci mad
de Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

7. Devlet Demiryollarının, yolcu taşımalarında, üç mevkili sistem yerine, Batı ülkelerinde ol
duğu gibi 1 nci ve 2 nci mevkiden ibaret olan iki mevkili sisteme geçeceğini ifade ile bu mevkilere 
ait vergi nisbetlerinin hafifletilmesini istemesi üze-ine, Gider Vergileri Kanununun nakliyat vergisi 
nisbetleri ile ilgili hükümleri tasarının 16 nci maddesi ile değiştirilmektedir. Yapılan değişiklikte, 
üç mevkili taşıtlardaki ve yük taşımalarındaki bugün uygulanan vergi nisbetleri aynen muhafaza 
edilmiş; iki mevkili taşıtlarda ise, ikinci mevkilere ait % 20 nisbeti % 15 e, birinci mevkilere ait 
% 25 nisbeti de % 20 ye indirilmiştir. Bundan başka, kanunun 38 nci maddesindeki: şebiriçi taşıma
lara ilişkin tarif, tatbikatta birçok ihtilâflara sebebiyet verdiğinden daiha sarih bir hale getirilmiş
tir. 

Bu hususları ihtiva eden 16 nci madde aynen kabul olunmuş; ancak, Karayolları üzerindeki 
nakliyatın da, millî ekonomimizin gerçeklerine uygun bir şekilde vergi mevzuuna alınması ve halen 
bu yolda yapılmakta olan çalışmaların biran önce neticelendirilmesi Komisyonumuzca temenni edil
miştir. 

8. Gider Vergileri Kanununun 44 ncü maddesini değiştirerek, mükelleflerin bağlı oldukları 
vergi dairelerini tâyin ile, muhtelif istihsal veya iş yerleri olan mükelleflere ait vergilerin bir mer-
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kezden ödenmesi kolaylığını sağlamak maksadını ıgüden tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

9. Tasarının 18 nci maddesi ile, Tekel Genel Müdürlüğünün vergi beyannamesi vereceği süre 
tâyin edilmektedir. 

10. Tekel İdaresinle, istihsal Vergisi bakımından fatura veya benzeri belgeler tanzimi külfetini 
tahmil etmiyen 19 ncu madde komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

11. Şaraba ait istihsal Vengisinin tarh, tahakkuk ve tahsil suretine dair olan 20 nci madde ay
nen kalbul edilmiştir. 

12. 9237 sayılı Belediye Geliri Kanununun 3 ncü maddesi ile halen tekel maddeleri safi gelirin
den belediyelere hisse ayrılmaktadır. Tasarı sözü edilen hükmü kaldırdığından, belediyelerimizin 
gelir ihtiyaçları dikkate alınarak, Gider Vergileri Kanununun 66 ITCI maddesine 21 nci madde ile 
eklenen fıkra ile belediyelere toplam İstihsal Vergisi üzerinden % 2 nisbetinide hisse verilmesi öngö
rülmüştür. Bu husus Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

13. Memleketimizde satılmakta olan ve 79/80 aktan esası üzerinden fiyatı tesöbit edilen normal 
benzin yanında diğer birçok ülkede olduğu gibi yüksek oktanlı ikinci tip foir /benzinin bulundurul
ması günümüzde bir zaruret haline gelmiştir. Tasarının 22 nci maddesi ile, piyasaya çıkarılacak 
olan bu yüksek vasıflı benzinin vergi nislbeti tesbit edilmektedir. 

14. Gider Vergileri Kanununa bağlı I sayılı tablonun 2/D pozisyonunun iii/c bendi, tatbikatta 
(birçok tereddütler doğurmaktadır. 23 ncü madde ile, sözü edilen bend Gümrük Giriş Tarife Cetve
line atıflar yapılmak suretiyle daha sarih bir hale getirilmiş ve vergi nispeti aynen muhafaza edil
miştir. 

15. Halen '% 40 nisbetinde İstihsal Vergisine tabi bulunan plâstik ilk istihsal maddelerine 
ait I sayılı tablonun 4 ncü pozisyonunun daha sarih bir hale getirilmesini sağlamak üzere tan
zim edileni Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

16. Gider Vergileri Kanununa bağlı I sayılı tablonun 8 nci pozisyonu ile «kâğıt ve mu
kavvalar» İstihsal Vergisine tâbi tutulmuştur. Bâzı mükelleflerin hurda kağıtlardan imal edi
len kâğıt ve mukavvaların İstihsal Vergisine tabi tutulamıyac ağını iddia ederek ithilâflar ya
ratmaları sonucunda, Damştayca verilen kararlarla, hurda kâğıtlardan imal edilen kâğıt ve 
mukavvaların vergiye tabi olmayacağı içtihaiedilmiştir. Piyasada bir kısım kâğıt ve mukav
vaların vergisi, bir kısmının vergisiz olması anormal bir durum yaratacağından, 25 nci mad
de ile, 8 nci pozisyonun başlığı değiştirilmiş ve hurda ve kırpıntı kâğıtlardan imal edilmiş k i 
ğıt ve mukavvalardan da vergiye tabi olması ö görülmüştür. 

17. Dikiş ve nakış ipliklerine ait % 18 ııisbetindeki vergiyi kaldıran tasarının 26 nci 
maddesi Komisyonumuzca daaynen kabul 'edilmiş; sncak, bu 'hükmün, kombine dikiş ve nakış ipliği 
imlâtma zarar vermemesi hususunun temenni olarak rapora derci kararlaştırılmıştır. 

Bilindiği üzere, dikiş ve nakış ipliği, kombine şeklinde imal edilirse ham pamuk ipliği içm 
İstihsal Vergisi ödenmesi söz konusu 'olmadığıadan, dikiş ve nakış ipliği teslim bedelinden 
ham pamuk ipliği bakımından bir ilk madde indirimi yapılmamakta; fakat, ham pamuk apliğini 
satmalarak dikiş ve nakış ipliği imal edenlerin bu iplikleri teslim bedellerinden ham panuA 
ipliği dolayısiyle ilk madde indirimi uygulanmaktadır. 

Komisyonııımuzdaiki müzıalkereller sırasında, Hükümetçe; ilk madde indiriminin, 'ham pamuk ip
liği satoıaılainlar llie 'koımbine imalât yapatnlar arasında vergi yükü bakumından, kombime iimıalât 
yapanlar aleyhin'e bir durum yaratmaim!ası ve uygulamanın bu (müesseselere zarar verıriiyecek şe
kilde ayarlanmasının temini hususunda gerekli çalışmaların yapıldığı ve len kısa zamanda iktaaıl 
edileceği belirtilmiş ve bu beyan muvacehesinde 26 nci madde komisyonumuzca kabul edil
miştir. !' 

18. Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 sayılı tablonun 13 ncü piozisyonu ile ıtriyat ve tuva
let maddeleri İstihsal Vergftsime talbi »tutulmuş'tur. Sözü edilen maddelerin maliyetlerinde amba
lajlar öııemüi bir yer işgal etmektedir. Uygulatmada, vergi matrahını küçültmek ve dolayısiyle 
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az \ ergi ödemek maksadı ile 'bâzı mükelleflerin, imâl -ettikleri ıtriyat ve tuvalet nıaddeilerikıi am
balajsız olarak başkalarına sattıkları ve fou 'maddeleri satınalanların ambalajladıktan sonra pi
yasaya sürdükleri görülmektedir. Hazinenin aleyhin.. (olan bu duruma önlemek üzere, ıtriyat ve 
tuvalet maddelerini satmalıp ambalajladıktan sonra satanların da vergi ödiyeecıkleri hususunda 
mezkûr pozisyona bir fıkra eklenmesini öngören 27 nci madde 'komisyonumuzca yerinde görül-
nuihtür. 

19. Tasarı ile Tekelle taıbiî maddeler de (istihsal Yergisi konusuna alındığından, tasarının 28, 
29 ve 301 ucu maddeleri ile Gider Yergilera Kanununa bağlı (III sayılı tabloda lüzumlu değişik-
liiklerin yapılması öngörülmektedir. 

20. Millet Meclisi metninin 24 ncü bıa'ddesind tamamlayıcı mahiyette olan 31 nci madde, ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

21. Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi ile, tekele tabi maddelerin 30 ncu maddede tâyin 
edilen vergi nisbetlerinin daha aşağısında bir vergi nisbeti tâyin etmiye ve icabında bu tavan 
nisbetleri geçmemek kaydı ile mezkûr nisbetlerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kı
lınmıştır. 

Tekel maddelerinin özelliği nazara alınarak sevk edilmiş bulunan bu madde Komisyonumuz
ca da uygun mütalâa edilmiştir. 

22. 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 115 nci maddesindeki istisnanın İstih
sal Yergisi hakkında uygulanmıyacağı hükmünü ihtiva eden 33 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

•DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harçlar ve Damga Vergisi kanunlarındaki değişiklikler 

1. Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi ile Harçlar Kanununun 86 nci maddesinde öngö
rülen değişiklik, özellikle döviz gelirlerinin artırılması imkânını sağlıyacağı dikkate alınarak Ko
misyonumuzca da isabetli görülmüştür. Yapılan değişiklikle, işçi pasaportları müddetinin, mün
hasıran memleket dışında konsolosluklarca uzatılması işlemi harca tabi tutulmuş bulunmakta
dır. 

2. İstiklâl Madalyası verilmiş olanlara 1005 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden bağla
nan şeref aylıklarının ödenmesine ait her türlü kâğıtların Damga Yergisinden istisna edilmesi, 
Komisyonumuzca yerinde görüldüğünden Damga Yergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloya 35 nci 
madde ile ilâve edilen hüküm aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İthalde Alınacak Damga Resmi hakkındaki Kanuna ait değişiklik 

1. 7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi hakkında Kanunun 
2 nci maddesinde % 15 olarak tesbit edilmiş bulunan resmin nisbetinin % 25 olarak değiştiril
mesini öngören 36 nci madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca madde metnine Millet Meclisince eklenen ve Gümrük Kanunu, dış ticaret rejimi veya 
Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı hükümleri dışında veya bu hükümlere aykırı olarak it
hal eşyası getirilmesini önlemek, diğer yandan döviz kaçakçılığını azaltmak ve dışardaki tasar
rufların döviz olarak yurda getirilmesini sağlamak gerekçesiyle, rejim dışı getirilen eşyanın it
halinde ve servet transferi yolu ile yapılacak ithalâtta, yukarda sözü edilen resmin âzami nisebe-
tinin % 100 olmasını temin eden hüküm Komisyonumuzca uygun görülmüş ve 828 sayılı İthalde 
Alınacak Damga Resmi hakkında Kanunun 2 nci maddesini tadil eden Millet Meclisi metninin 
36 nci maddesi benimsenmiştir. 
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Son hükümler 

1. Kaldırılan hükümleri ihtiva eden Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

2. Çeşitli vergi kanunları hükümlerinde yapılan değişikliklerin uygulama devreleri ile di
ğer hususları düzenlemekte olan geçici 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeler Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

3. Yürürlük ve yürütmeye dair olan 38 ve 39 ncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 

istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerime arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Giresun 

S. Orhon 

Sinop 
N. İnebeyli 

iSözcü 
Edirne 

M. N. Er geneli-

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Ankara 
.V. Köker 

Kâtip 
Adana 

M. Öztekin 

Konya 
F. Özlen 

Manisa 
0. Karaosmanc >ğlu 

Söz 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Balıkesir 
: hakkım mahfuzdur 

N. SarkcaU 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı 

BÎRİNCÎ BÖLÜM 

Gelir Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kazanç veya iradın Türkiye'de elde edilmesi 

Madde 7. — Dar müekllefiyete tabi kimse
ler bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de 
elde edildiği aşağıdaki şartlara göre tâyin olu
nur : 

1. Ticari kazançlarda : Kazanç sahibinin 
Türkiye'de işyerinin olması veya daimî temsilci 
bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu 
temsilciler vasıtasiyle sağlanması (Bu şartları 
haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bulun-
mıyanlardan, ihraeedilmek üzere Türkiye'de 
satmaldıkları veya imal ettikleri malları Tür
kiye'de satmaksızm yabancı memleketlere gön
derenlerin bu işlerden doğan kazançları Türki-

/ye'de elde edilmiş sayılmaz. 
Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya sa

tıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması ve
ya satış akdinin Türkiye'de inikat eylemesidir. 
îş merkezinden maksat ise, iş bakımından mua
melelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği 
merkezdir.) ; 

2. Zirai kazançlarda : Zirai faaliyetlerin 
Türkiye'de icra edilmesi; 

3. Ücretlerde : 
a) Hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya 

edilmekte olması veya Türkiye'de değerlendi
rilmesi ; 

b) Türkiye'de kâin müesseselerin idare mec
lisi başkanı ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye 
memurlarına ait hakkı huzur, aidat, ikramiye, 
temettü hissesi ve benzerlerinin Türkiye'de de
ğerlendirilmesi ; 

4. Serbest meslek kazançlarında : Serbest 
meslek faaliyetlerinin Türkiye'de icra edilmesi 
veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 

5. Gayrimenkul sermaye iratlarında : Gay
rimenkulun Türkiye'de bulunması ve bu mahi-

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çeşitli vergi kanunlannda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gelir Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

yetteki mal ve hakların Türkiye'de kullanılması 
veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 

6. Menkul sermaye iratlarında : Sermaye
nin Türkiye'de yatırılmış olması; 

7. Sair kazanç ve iratlarda : Bu kazanç 
veya iratları doğuran işin veya muamelenin 
Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de değer
lendirilmesi ; 

Bu maddenin 3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve 7 nci 
bendlerinde sözü edilen değerlendirmeden mak
sat, ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme 
yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödi-
yenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın 
hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından 
ayrılmasıdır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 22 nci madde
sinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

2. Tasarruf mevduatı karşılığında bir tak
vim yılında alman faizlerin 500 lirası (Muhte
lif müesseselerden veya bir müessesenin muhte
lif şube veya ajanslarından alman mevduat fa
izlerinde bu had her müessese veya her mües
sesenin muhtelif şube ve ajansları için ayrı ayrı 
nazara alınır.) 

MADDE 3. — Aynı kanunun değişik 96 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Menkul sermaye iratlarında ve dağıtılmıyan 
kurum, kazançlarında vergi tevkifatı 

Madde 96. — Bu maddenin 1 ve 2 numaralı 
fıkralarında gösterilen menkul sermaye iratları 
ile dağıtılmıyan kurum kazançları Gelir Ver
gisi tevkifatma tabidir. 

1. Menkul sermaye iratlarında : 
Aşağıdaki bendlerde gösterilen menkul ser

maye iratları gerçek kişilere nakden veya he-
saben ödendiği anda, ödemeyi yapanlar tara
fından vergi tevkifatma tabi tutulur : 

a) Tahvilât faizleri ile mevduat faizlerinin 
istisna haddini aşan kısımları; 

b) Âdi komandit şirketlerde komanditerle
rin kâr payları; 

c) Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan 
kooperatif şirketlerde kâr payları.. 

Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi bu-

Geçici Komisyonun kabul ettiği "metin 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1245) 
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lunmıyan ve kurumlar dışında kalan tüzel kişi
lerin mevduat faizleri haricolmak üzere yukar
da gösterilen menkul sermaye iratları da bu fık
raya göre vergi tevkif atma tabidir. 

Bu fıkrada gecen hesaben ödeme tâbiri, bu 
iratları ödiyenleri istihkak sahiplerine karşı 
borçlu durumda gösteren kayıt ve muameleleri 
ifade eder. 

2. Dağıtılmıyan kurum kazançlarında : 
Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan koo

peratif şirketlerin Kurumlar Vergisine matrah 
olan kurum kazancından ödenmiş veya öden
mesi gereken Kurumlar Vergisi çıkarıldıktan 
ve aşağıdaki indirim ve ilâveler yapıldıktan 
sonra kalan miktar dağıtılmıyan kurum kazan
cıdır. 

Dağıtılmıyan kurum kazancı, bu şirketlerce 
Kurumlar Vergisi beyannamesinin verileceği 
süre içinde vergi tevkifatma tabi tutulur. 

A) İndirimler : 
a) Ticaret Kanunu ve özel kanunlardaki 

mecburiyete dayanılarak o yıl kazancından ay
rılmış olan her çeşit ihtiyat akçeleri ve proviz
yonlar ; 

b) Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyeler 
ile köylere, kamu menfaatlerine yararlı dernek
lere ve Türk Kanunu Medenisine göre kuru
lan vakıflara makbuz karşılığında yapılan ba
ğış ve yardımlar. (Kurum kazancından bu ne
viden bir indirim yapılmışsa bu miktar hariç) ; 

c) Ödenmiş olan vergi ve para cezaları ile 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 
Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecik
me zamları ve faizler; 

d) Şirketlerin malî bilânçolarına göre ta-
hassul edip Kurumlar veya Gelir Vergisi Ka
nunlarının alâkalı hükümleri muvacehesinde 
fiilen mahsubu yapılamamış geçmiş yıllar zarar
ları ; 

e) Şirketlerin 1 numaralı fıkraya göre ver
gi tevkifatma tabi tutarak nakden veya hesa
ben ödedikleri kâr payları ile Kurumlar Vergisi 
Kanununun 24 ııcü maddesine göre Kurumlar 
Vergisi tevkifatma tabi tutulmuş kâr payları; 

f) Şirketlerin tam mükellefiyete tabi ku
rum olan ortaklarına nakden veya hesaben öde
dikleri kâr payları. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 
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B) İlâveler : 
a) Gelir ve Kurumlar vergilerinden istisna 

edilmiş bulunan menkul sermaye iratları; 
b) Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş 

olan iştirak kazançları; 
2 numaralı fıkraya göre vergi tevkifatma ta

bi tutulmuş bulunan dağıtılmıyan kazançların 
sonradan tam mükellefiyete tabi ortaklara nak
den veya hesaben ödenmesi hailinde, bunların 
gerçek kişilere aidolan kısmından ayrıca vergi 
tevkif atı yapılmaz; tüzel kişilere ait kâr payla
rından, aynı fıkraya istinaden evvelce tevkif 
edilmiş olan vergiler, mahsup hükümleri daire
sinde tevkifatı yapan kuruma ret ve iade olu
nur. 

2 numaralı fıkraya göre dağtılmıyan ka
zançlar üzerinden tevkif edilmiş bulunan vergi
ler, isetihkak sahibi tüzel kişiler veya bunların 
ortakları tarafından mahsubolunamaz. 

1 numaralı fıkra hükmüne göre kesilmiş olan 
vergiler, istihkak sahibi gerçek kişilerin bu irat
ların kendilerine intikal ettiği döneme ilişkin 
yıllık beyannameleri üzerinden ödenmesi gere
ken Gelir Yergisinden mahsubedilir; bu mahsup 
sonucunda kalan kısım, umumi hükümler daire
sinde hak sahiplerine iade olunur. 

Dar mükellefiyette, gerçek kişilerle Türki
ye'de işyeri veya daimî temsilcisi bulunmıyan ve 
kurumlar dışında kalan tüzel' kişilerin kâr pay
larından, bu maddenin 1 numaralı fıkrasının 
(e) bendine dayanılarak tevkif olunacak vergi
den, bunların sermaye paylarına tekabül eden 
dağıtılmıyan kazanç kısmı üzerinden tevkif 
edilmiş bulunan vergi, tevkifatı yapan kurum 
tarafından mahsubolunur. 

MADDE 4. — Aynı kanunun değişik 105 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi tevkifatı nisbetleri : 
Madde 105. — Gelir Vergisi tevkifatınm nis-

betleri : 
A) 94 ncü maddenin 4 numaralı bendinde 

yazılı ödemelerde % 2; 
B) 96 ncı maddenin 2 numaralı fıkrasında 

yazılı dağıtılmıyan kazançlarda % 20; 
C) İstihkak sahibinin tam mükellefiyete 

tabi olması halinde; 

11 — 
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MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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a) 94 ncü maddenin 3 numaralı bendinde 
yazılı serbest metel'ek işleri dolayısiyle yapılan 
ödemelerde % 15; 

b) 96 ncı maddeye giren menkul sermaye 
iratlarında % 20; 

D) İstihkak sahibinin dar mükellefiyete 
tabi olması halinde : 

a) 96 ncı maddenin 1 numaralı fıkrasına 
giren menkul sermaye iratlarında % 35; 

b) 94 ncü maddenin 3 numaralı bendinde 
yazılı serbest meslek işleri dolayısiyle yapılan 
ödemelerde % 20; 

c) 94 ncü maddenin 5 numaralı bendinde 
yazılı ödemelerde % 20 dir. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 107 nci mad
desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

4. Dar mükellefiyette, mükellefin Türki
ye'de daimî temsilcisi mevcutsa mükellef he
sabına daimî temsilci (Türkiye'de birden fazla 
daimî temsilcinin mevcudiyeti halinde, mü
kellefin tâyin edeceği, tarhiyat tarihine kadar 
böyle bir tâyin yapılmamışsa temsilcilerden 
her hangi birisi), daimî temsilci mevcut de
ğilse, kazanç ve iratları yabancı kişiye sağlıyan-
lar; 

Tarhiyata muhatap tutulurlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurumlar Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 6. — 3 . 6 . 1949 tarihli ve 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 
8 nci maddesinin 1 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

1. Başka bir kurumun sermayesinin asgari 
yüzde onuna bu kurumun kuruluşu anında ve
ya bilanço tarihinden en az bir yıl evvelinden 
beri sahibolduklarını ispat ve tevsik eden tam 
mükellefiyete tabi anakurumlarm, kuruma iş
tiraklerinden elde ettikleri kazançlar (İştirak 
kazançları istisnası). 

İştirak kazançları istisnası, kurumun bilan
ço tarihinden bir yıl evvel ve yeni kuruluşlarda 
kuruluş anında sahibolduğu iştirak hissesine 
isabet eden kazanç miktarına uygulanır. 

Geçici Komisyonum kabul ettiği (metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurumlar Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Aynı kanunun değişik 12 nci 
maddesinin 6 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

6. Türkiye'de elde edilen menkul sermaye 
iratları (Bir numaralı fıkra hükmü dışında ka
lanların elde ettikleri mevduat faizleri hariç) 

MADDE 8. — Aynı kanunun değişik 24 ucü 
•maddeci aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tevkif yolu ille alınan 'Kurumlar Vergisi, 
tevıkifat yapmaya mecbur olanlar ve tevkifata 
ait muhtasar beyanname 

Madde 24. — A) Dar mükellefiyete tabi 
kınruımlarm aşağıda yazıılı kazanç ve iratları 
Kurumlar Vergisi tevkifatma tabiidir. 

1. Ücretler; 
2. Serbest melslek kazançları; 
3. Oayriınıenlkul sermaye iratları; 
4. Menkul Sermaye iratları (her nevi ala

cak faizileri 'dâhil, 12 nıci malddıeriin 6 numaralı 
bendinde vergi d,şı bırakılan mevduat faizleri 
hariç) ; 

1 5. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret 
unvanı, alâmeti farika ve benzeri gayri maddi 
halkları satışı, devri, ve teımliki mukabilinde 
alınan bedeller. 

Yukarda yazılı kazanç, ;ve iratlar vergi tev-
kifatırida gayri safî miktarları üzerinden na
zara alınır. 

Bu madde gereğine e Kuramlar Vergisi tev-
kifatı yapılan kuıruım kazançları özelinden bu 
kazamcı elde eden tkurutailıar tarafından ayrıca 
Gelir Vergisi tevkifatı yapılimaz-. 

Kurumlar Vergisi tevkif atının nisbeti, ku
ramların 4 numaralı bent şümulüne giren ve 
Gelir Vergisi Kanununun 75 nci ınalddesinfin 1 
ve 3 nutaıaralı bentlerinde yazılı kâr payilann-
da % 35, bunların -diişınida kalan ınıenkuıl ser-' 
maye iratları ile (A) fıJkrasının 1, 2, 3 ve 5 nu
maralı bentlerinde yaizılı kazanç ve iratlarda 
% 20 !cliır. 

Bakanlar Kurulu, kanuni veya iş ımerke<z-
leri vergi anlaşması yapılan âkit devletlerde 
bulunan dair mükellefiyete tabi kurulmların bi
rinci fıjkranan 3 ve 5 numaralı bentleri şümulü
ne giren .ve gayrimaiddî hakların kiralanması, | 
satışı, devri ve temliki mukabilinde elde et- • 
tikleri (gelirlerden yapılacak vergi tevkifatı nis-

C. Senatosu (S. Sayısı : 1245) 
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MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edümiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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betinde, gerekli değişikrikleiri yapmaya yetki
lidir. 

Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle* 
alman kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nei ınıad-
dek-re /göre beyanname verilmesi veya bu mad
de şümulüne gimıiyen kazanç ve iratlar için ve
rilecek beyannaımelere mezkûr kazanç ve irat
ların İthali ihtiyarîdir. 

Bu maddeye göre yapılan Kurumlar Vergisi 
tevkif a ti tutarı ile iradı ödiyen şirkete ait ku
ramlar Vergisinin bu irada tekabül eden kısmı
nın toplamı, bu şirketin ortağı -olan yabancı ku
rumun tanı mükellefiyete tabi bulunduğu dev
lette, aynı kazanç ve irat üzerinden alman bu 
mahiyetteki vergiler toplamını aştığı takdirde, 
fazlası mmumî hükümler dairesinde tevkifatı 
yapan şirkete iade olunur. Şu kadar ki, bu ısu-
retle iade edilecek vergi miktarı, aynı kazanç 
ve irat dolayısiyle Türkiye'de tamı mükellefi
yete tabi kurumların ödemek zorunda bulun
dukları Kuramlar Vergisi ile bu kurumların5 

Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesine gö
re tam ıiııükellef gerçek kişilere ait menkul ser-. 
maye iratları üzerdnden (tevkif etmeleri gere
ken Gelir Vergisi toplamını aşan kısma inhisar 
eder. 

B) Dar mükellef durumunda olan kurum
lara (A) fıkrasında, yazılı Ikazanç ve iratları 
sağlıyanlar bu kazanç ve iratlardan Kurumlar 
Vergisi tevkifatı yapmaya mecburdurlar. 

Kazanç ve iratları sağlıyanlar, Kurumlar 
Vergisi tevkif atma tâbi kazanç ve iratları nak
den veya hesaben ödiyen veya tahakkuk etti
ren gerçek veya tüzel kişilerdir. 

Bu (madde gereğince /vergi tevkifatı yapan
lar, bir ay zarfında nakden veya hesaben öde
dikleri veya tahalkkuk ettirdikleri kazanç ve 
iratlar ile bunlardan kestikleri 'Kuramlar Ver
gisini müteakip ayın yinminci günü aksamına 
kadar, bağlı bulundukları vergi dairesine muh
tasar beyanname ile bildirirler. 

Bu maddeye göre dar mükellefiyete tâbi ku
rumların kâr paylarından tevkif olunacak ver
giden, G-elir Vergisi Kanununun 96 ncı madde
cinin 4 ncü fıkrasına göre kesilmiş bulunan ver
gi, tevkifatı yapanlarca indirilir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına gö
re 'defter tutmak mecburiyetinde 'olanlar, bu 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 
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maddeye göre yaptıkları vergi tevikifatını ay
rıca kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

C) Kurumlar Yergisi ştevkifatına ait ımııh-
tasar beyannamede aşağıda yazılı malûmatın 
gösterilin esi lâzımdır : 

a)i Tevkifatı yapanın adı ve soyadı veya 
unvanı ile iş adresi, 

b) Beyannamede gösterilen tevkif atın ya
pıldığı .ay, 

c) Yergi mükellefi olan yabancı kurumun 
unvanı ve iş merkezi adresi, 

d) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iradın nev'i, 

e) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iradın miktarı, 

f) Yapılan vergi tevkif atının miktarı, 
g) Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi 

kesenin imzası, 
h) Beyannamenin verildiği vergi dairesi

nin adı. 
Beyannamenin şekli, muhtevası ve ekleri 

Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

MADDE 9. — Aynı kanunun değişik 25 ııei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nispet 

Madde 25. — Kurumlar Yergisi, bu kanuna 
göre tesbit olunan kurum kazancından; 

1. Sermaye şirketleri ile kooperatif şirket
lerde % 25, 

2. Diğer kurumlarda % 35, 
Nispetinde alınır. 
Hesaplanan vergilerde lira kesirleri .aitılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 10. — 13 . 7 .' 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Yergileri Kanununun 4 neü madde
sine 'aşağıdaki (n) ve (o) işaretli fıkralar eklen
miştir : 

Vergiden müstesna tekel maddeleri : 
n) I - Tekel Genel Müdürlüğünün teklifi 

üzerine Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkla
rınca tesbit olunacak esaslara göre, tekel <me-

Geeici Komisyonun kabul ettiği ınıetin 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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mur, hizmetli ve işçilerine verilecek tekel mad
deleri, 

II - Er ve erbaşlar için imal edilip bunlara 
verilen sigaralar, 

o) Numune olarak veya propaganda ve rek
lâm maksadiyle bedelsiz verilen her nevi tekel 
maddeleri. (Bunların yılık en çok miktarı ile 
sair hususlar, Tekel Genel Müdürlüğünün tek
lifi üzerine Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakan
lıklarınca tesbit olunur.) 

MADDE 11. — Aynı kanunun 5 nci madde
sinin sonuna aşağıdaki (d) işaretli fıkra ek
lenmiştir : 

Kâğıt imalâthaneleri muaflığı : 
d) Münhasıran ve müstenıirren hurda ve 

kırpıntı kâğıtları ilk madde olarak kullanmak 
suretiyle kâğıt ve mukavva imâl eden mües
seseler. 

MADDE 12. •— Aynı Kanunun 13 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Tekele tabi maddelerden, ima]atçı işletme-
lerce Tekel Genel Müdürlüğüne veya bu genel 
müdürlüğün satış teşkilâtına gönderilenlerde 
vergi 'mükellefi Tekel Genel Müdürlüğüdür. 
Bahis konusu işletmelerin Tekel Genel Müdür
lüğüne veya satış teşkilâtına bu şekilde gönder
dikleri tekele tabi maddeler vergiye tabi tu
tulmaz. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 14 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Matrah 

Madde 14. — Verginin matrahı, teslim 
edilen : 

a) 1 nci tabloda sıklet üzerinden vergiye 
tabi olan akar - yakıtlarla, I I I ncü tablodaki 
glikoz ve tuzun saf sıkletleri, 

b) Tekel dışı içkilerin litre olarak miktarı, 
e) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
d) Elektriğin kilovatsaat olarak miktarı, 
e) Havagazıııın metreküp olarak miktarı, 
f) Kahvenin gayri sâf sıkleti, 
g) Tekele tabi maddelerden tütün mamul

leri ile ispirto ve ispirtolu içkiler ve çay m ay
lık satış bedelleri tutarı, 

O. Senatosu 
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MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Aylık satış bedelleri tutarı tabiri, Tekel >Ge-
nel Müdürlüğü tevzi ve satış üniteleri tarafın
dan bir ay içinde bayilere yapılan tekel mad
deleri satış bedellerinin toplamını ifade eder. 

h) Diğer maddelerin satış 'bedelidir. 
Satış bedeli tabiri, teslim, edilen maddeler 

karşılğmda, her ne adla olursa olsun, müşte
riden alman veya müşterinin borçlandığı para 
veya diğer değerlerin toplamını ifade eder. 

i) Satış bedeli veya aylık satış bedeli tu
tarı bulunmıyan teslimlerde Vergi Usul Kanu
nuna göre hesaplanacak emsal bedeli vergiye 
matrah ittihaz olunur. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 24 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir >: 

b) Ölçü esası : 
Madde 24. — İthal edilen : 
a) I nci tabloda sıklet üzerinde vergiye 

tabi tutulmuş olan akar yakıtlarla, III ncü 
tablodaki glikoz ve tuzun saf sıkletleri (Akar 
yakıtların zarfları bu kanuna bağlı IY ncü 
tablodaki pozisyonuna göre vergilendirilir), 

b) Tekel dışı içkilerin litre olarak 'miktarı, 
c) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
d) Elektriğin kilovatsaat olarak miktarı, 
e) Havagazmın metreküp olarak miktarı, 
f) Kahvenin gayri saf sıkletidir. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 27 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Vergi matrahı aylık satış bedeli tutarı olan 
tekele tabi maddelerin tesliminde ilk madde in
dirimi uygulanmaz. 

MADDE 16. — Aynı kanunun nakliyat ver
gisi nispetleri ile ilgili 38 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Nispet 

Madde 38. — Nakliyat Vergisinin nispet
leri aşağıda gösterilmiştir : 

I - Yolcu 'taşımalarında : 
A) Şehir içi taşımalarında : 
B) Şehir dışı taşımalarında : 
a) Üç mevkili taşımalarda : 

aa) Üçüncü mevki, güverte ve tek-
mevkili taşıtlarda ı% 10 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1245) 
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bb) İkinci mevkide ve motorlu, trende 
(matrahın kira olması halinde de 
bu nispet uygulanır) ı% 20 

cc) Birinci ve lüks mevkilerde '% 25 
b) İki mevkili taşımalarda : 

aa) İkinci mevkide (matrahın kira ol
ması halinde de bu nispet uygu
lanır) 

bb) Birinci (mevkide 
I I - Yük taşümalarmda 
Aşağıdaki taşımalar şehir içi taşıma 

% 15 
% 20 
•% 10 
sayı

lır : 
;a) Belediye smırları içinde yapılan taşı

malar şehir içi taşımadır. 
b) Bir şehir ile hu şehre iktisaden bağlı 

olan meskûn yerler bir bölge sayılır. 
Bu bölge içinde aynı taşıtla tarifeye istina

den birden fazla gidiş veya geliş olaraik yapı
lan taşımalar da şehir içi 'taşımadır. 

Bu bölgeler Maliye ve Ulaştırma bakanlık
larınca birlikte tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 17. — Aynı kanunun 44 ncü mad
desine 'aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Muhtelif istihsal yerleri «lan mükelleflere 
ait vergiler, bunların müracaatları üzerine, 
merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesince 
tarh olunur. 

Elektriğin 'dağıtımı dolayısiyle /«Müstahsil» 
sayılanlarla, Tekel G-enel Müdürlüğü için tarh 
yeri, bunların 'bağlı bulundukları yer vergi 
dairesidir. 

İş gerektirirse Maliye 'Bakanlığı, vergileme
de kolaylığı ve güvenliği sağlamak maksadı 
ile tarh yerini tâyin etmeye yetkilidir. 

MADDE 18. •— Aynı «kanunun 47 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki (f) işaretli fıkra ek
lenmiştir : 

f) Tekel Genel Müdürlüğünce tekele tabi 
maddeler için bir aylık teslimleri gösterecek 
şekilde düzenlenecek beyanname o sayın sonun
dan itibaren 75 gün İçinde verilir. 

Tekel G-enel Müdürlüğü Ağustos ayının so
nuna kadar düzenliyeceği bilançosuna dayana
rak geçen malî yılın İstihsal Vergisi matrahını 
gösteren ve aylık beyannameler muhteviyatını 
kesinleştiren toplu ve özel bir beyanname daha 

Geçici Komisyonun kabul ettiği (metin 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet. Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1245) 
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tanzim ederek, aynı yılın Ekim ayı sonuna ka
dar, bağlı olduğu vergi 'dairesine verir. 

Muhtasar beyannamedeki fazlalık veya nok
sanlıklar mezkûr Ekim ayına ait istihsal Ver
gisi beyannamesinde yazılı matraha eklenir 
veya ondan indirilir. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 60 ncı madde
sine aşağıdaki f ikra eklenmiştir: 

60 ve 61 nci maddeler hükümleri, Tekele 
tabi maddeler bakımından Tekel İdaresi hak
kında uygulanmaz. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 65 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Şaraba ait İstihsal Vergisinin tarh, ve tahak
kuk ve tahsili : 

Madde 65. — Şarap müstahsıllarına ait İs
tihsal Vergisi Tekel İdaresi tarafından, mevzu
atı gereğince, tarh ve tahakkuk ettirilip tah
sil olunarak vergi dairesine ödenir. Bu tarhiya-
ta ait bilgiler Tekel Genel Müdürlüğünün 47 nci 
maddenin (f) fıkrası gereğince veirteceği aylık 
beyannamelerde ayrıca gösterilir. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 66 ncı mad
decine, bu maddenin birinci fıkrasından- sonra 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu kanunla Tekel maddelerinden alınan İs
tihsal Vergisi gelir bütçesine irat kaydolunur. 
Karşılığında her yıl bu vergiye ait tahminlerin 
% 2 si nisbetinde belediyelere verilmek üziere 
Maliye bütçesine ödenek konur. 

MADDE 22. — Aynı kanuna bağlı 1 sayılı 
tablonun değişik (2/D) pozisyonunun (i) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

D) Akaryakıtlar : 
Petrol ve şist yağları (Hanı yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol 
veya şist yağını ihtiva eden: 

i) Kapalı kaJbda alevlenme noktası 30 san
tigrat dereceden 'aşağı olan hafif yağlar : 

a) İso - oktan E (A. S. T. M. Research me
todu ile tâyin edilen) oktan numarası 95 (dâ
hil) ve daha yakarı olanlar (1 kg. S. den 121 
kr.) . 

b) Diğerleri (1 kg. S. den 74,50 kr.) 

O. Senatosu 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği ımetin 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : İ245) 
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MADDE 23. — Aynı kanuna bağlı I sayılı 
talblonun değişik (2/D) pozisyonunun (iü) fık
rasının (c) 'bendi aşağıdaki şekilde değiştarilmiş-
tir : 

c) Makina yağları, Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 27.06; 27.07; 27.08; 27.14; 27.15 ve 
27.16 ncı pozisyonlarındaki maddeler... % 30. 

MADDE 24. — Aynı kanuna bağlı I sayılı 
tablonun değişik 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

4. Suni plâstik maddeler, selülozun eter 
ve esterleri ve suni reçineler: 

Gümrük Giriş Tarifle Cetvelinin 39 ncu fas
lının 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarında yazılı müs-
tahsallar (39 ncu faalin 3/c ve 3/d işaretli not
larında belirtilen müstahsallar ile kullanılmış 
eşya hurdaları hariç), (39.01 ilâ 39.06 pozisyon
larındaki müstahsallann imalâtçıları tarafından 
bizzat istihsal olunarak uçucu organik muhallil-
ler içinde eritilmesi halinde, bu müstahsallann, 
mahlûl içindeki miktarı % 50 den az ise, sadece 
% 50 den az olan müstahsal bu pozisyona göre 
dâhilde alman İstihsal Vergisine tabidir.), (Sa
tmalından bu müstahsallann uçucu organik mu-
halliller içinde eritilmesi halinde, 39.01 ilâ 39.06 
pozisyonuna giren sözü edilen müstahsalın mah
lûl içindeki miktarı % 50 den fazla isıe, bu mah
lûl bu pozisyona göre dâhilde alınan İstihsal 
Vergisine tabi tutulur.) % 40. 

MADDE 25. — Aynı kanuna bağlı I sayılı 
tablonun 8 nci pozisyonunun başlığı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

8. Kâğıt ilk maddelerinden ve hurda ve 
kırpıntı kâğıtlardan imal edilmiş kâğıt ve mu
kavva : 

MADDE 26. — Aynı kanuna bağlı I sayılı 
tablonun 10 ncu pozisyonunun (B) işaretli fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Nebati lifi maddelerden imal edilen 
iplik, ip, kınnap, halat ve urganlar (Satmalı-
nıp bitlim ameliyesine tabi tutulanlar dâhil, üs
tüpü hariç) : 

a) Kendirden, ketenden, sizalden, manilâ-
dan mamul ip, kınnap, halat ve urganlar % 15 

b) Diğerleri % 30 

Geçici Kjornisyonun kabul ettiği «netin 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1245) 
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MADDE 27. —• Aynı kanuna bağlı I ayılı 
tablonun 13 ncü pozisyonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Yukarıdaki 1 ve 2 nci fıkralarda yazılı ıtri
yat ve tuvalet maddelerini satınalarak ambalaj
layıp teslim edenler de bu kanunun tatbikatın
da müstahsil sayılırlar ve teslimleri yukarı
da yazılı nisbetler üzerinden vergiye tabi tu
tulur. 

MADDE 28. — Aynı kanuna bağlı III ncü 
tablonun başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

III - Kahve, kakao, glikoz ve Tekel dışı iç
kiler ile Tekele tabi maddeler tablosu. 

MADDE 29. — Aynı kanuna bağlı III ncü 
tablonun 3 ncü pozisyonuna aşağıdaki (e) fık
rası eklenmiştir : 

e) Vermut ve kınakına şarabı (Litrede 60 
kuruş) 

MADDE 30. — Aynı kanuna bağlı III ncü 
tablonun sonuna aşağıdaki 5 nci pozisyon eklen
miştir : 

5. Tekele tabi maddeler : 
A) Tütün mamullari : 
(Sigara, puro, piyo tütünleri, kıyılmış tü

tün, enfiye, tömbeki ve benzeri tütün mamul
leri) % 70 

B) İspirto ve ispirtolu içkiler: 
a) İspirto 70 
b) Bu tablonun 3 ncü poizsyonunda yazılı 

olanlar dışında kalan her türlü ispirtolu içki
ler % 70 

C) Her çeşit çay % 70 
D) Her çeşit tuz (Kiloda 1 kuruş) 

MADDE 31. •—• Aynı kanuna bağlı IV sayılı 
tablonun değişik 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

4. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 ncu 
f asılının 39.07 pozisyonunda kayıtlı eşya (39 ncu 
faslın 3/c ve 3/d işaretli noktalarında belirtilen 
müstahsallar ile kullanılmış eşya hurdaları ve 
aynı pozisyonlarda zikredilen müstahsallarm 
uçucu organik muhalleler içindeki mahlülleri 
•muhallilin nisbeti ağırlık bakımından mahlülün 

Geçici Komisyonun kabul ettiği imetin 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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% 50 sinden fazla olursa bu pozisyona göre ver
gilendirilir.) % 35 

Tekele tabi maddelerin vergi nisbetleri : 

MADDE 32. — Tekele tabi maddelerin vergi 
mabetlerinde, bu kanunun 30 ncu maddesindeki 
nispetleri aşmamak üzere, Maliye ve Gümrük ve 
Tekel başkanlıklarının teklifi ile değişiklikler 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 33. — 3437 sayılı Tütün ve Tütün 
İnhisarı Kanununun 115 nci maddesindeki is
tisna, İstihsal Vergisi hakkında uygulanmaz. 

DÖEDÜNCÜ BÖLÜM 

Harçlar ve Damga Vergisi kanunlarındaki 
değişiklikler 

MADDE 34. — 2 . 7 . 1964 tarihli ve 492 sa
yılı Harçlar Kanununun 86 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Harcdan muaf olanlar 

Madde 86. — Aşağıda yazılı kişiler pasaport 
('memleket dışında konsolosluklarca müddetin 
uzatılması işlemleri hariç) ve vize harçlarından 
muaftırlar : 

a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere gi
den işçiler, 

b) Pasaportların refakat hanesinde kayıtlı 
olanlar. 

MADDE 35. — 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 
sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı 
tablonun (I - Resmî işlerle ilgili kâğıtlar) bölü
münün (C) fıkrasının sonuna aşağıdaki 14 nu
maralı pozisyon eklenmiştir : 

14. İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara 
vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref aylık
larının ödenmesine ait her türlü kâğıtlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İthalde alınacak Damga Resmi hakkındaki Kanu
na ait değişiklik 

MADDE 36. — Bu resmin nisbeti % 25 i 
geçmemek üzere Bıakanlıar Kurulunca tesbit 
olunur. 

22 — 

G-eçici Komisyonum kabul ettiği imetin 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edümiştir. 

DÖEDÜNCÜ BÖLÜM 

Harçlar ve Damga Vergisi kanunlarındaki 
değişiklikler 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

ithalde Alınacak Damga Resmi hakkındaki 
Kanuna ait değişiklik 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.' 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1245) 
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Gümrük Kanunu, dış ticaret rejimi veya 
Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı hü
kümleri dışında veya bu hükümlere aykırı ola
rak gümrüklere getirilmiş bulunan eşyanın is
tisnai olarak ithallerine izin verilmesi halinde 
veya Gümrük Kanununa istinaden tasfiye su
retiyle yapılacak ithalât ile ilgili kanun, karar 
veya mevzuat hükümleri dâhilinde servet trans
feri yoluyla yapılacak ithalâtta bu resmin âza
mi nisbeti % 100 dür. 

Ancak, Babanlar Kurulu lüzumlu gördüğü 
hallerde tesbit edilen bu nisbetler üzerinde ge
rekli değiştirmeleri yapmaya yetkilidir. 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 37. —• Aşağıdaki kanunlar ve hü
kümler kaldırılmıştır : 

1. 8 . 6 . 1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto 
ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 7 nci 
ve 10 ncu maddeleri, 20 nci maddesinin İnhi
sar Resmi lile ilgili hükümleri ve 43 ncü mad
desi, 

2. 20 . 5 . 1942 tarihli ve 4223 sayılı Kah
ve ve çay inhisıarı hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesinin İnhisıar Resmine ait hükümleri ve 
16 ncı maddesi, 

3. İ l . 12 . 1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz 
Kanununun 84 ve 34 ncü maddeleri ve fevka
lâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 sayılı Kanuna ek 
29 . 5 . 1941 tarihli ve 4040 sayılı Kanunun 
27 nci maddesinin tuzdan Müdafaa Vergisi 
alınması hakkındaki hükümleri, 

4. 28 . 5 . 1934 tarihli ve 2460 sayılı Tü
tün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında Kanun ile bu kanunda değişiklik ya
pılmasına dair 26 . 3 . 1945 tarihli ve 4708 sa
yılı ve 1 . 8 . 1951 tarihli ve 5823 sayılı kanun
lar, 

5. Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair 3828 ve 4040 sa
yılı kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilme
sine ve bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icra
sına dair olan 27 . 5 . 1942 tarihli ve 4226 sa
yılı Kanunun 16 ncı maddesi ve aynı kanunun 

C Senatosu (S. Sayısı : 1245) 

Geçici Komisyonun kabul ettıgı metin 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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8 nci maddesindeki Müdafaa Vergisi istisna-
siyle ilgili hüküm, 

6. 1 . 7 . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununun 3 ncü maddesi. 

Geçici maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 3 ncü 
maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanunu
nun değişik 96 ncı maddesiyle, 4 ncü maddesiy
le değiştirilen aynı kanunun 105 nci maddesinin 
(B), (C/b) ve (D/a) bendlerii hükümleri; 

a) Âdi komandit şirketlerde komanditerle
rin 1968 yılı şirket kazancından elde ettikleri I 
kâr payları, 

b) Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan j 
kooperatif şirketlerin 1968 yılı kazançlarından 
mütevellit menkul sermaye iratları ve dağıtılmı-
yan kazançlar, 

Hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 3 ncü j 
maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanunu
nun 96 ncı maddesinin 1 nci fıkrasiiyle bu kanu- f 
rıun 4 ncü maddesiyle değiştirilen ajan kanunun | 
105 nci maddesinin (D/a) bendi hükümleri dar ! 
mükellefiyete tabi gerçek kişilerle Türkiye'de [ 
işyeri veya daimî temsilcisi bulunmıyıan kurum- l 
lar dışındaki tüzel kişilere 1968 yılından önce- ş 
ki yıllara ait şirket kazançlarından 1 . 1 . 1969 
tarihinden itibaren nakden veya hesaben öde- j 
nen kâr payları hakkında da uygulanır. j 

Şu kadar ki, bu kâr paylarından tüzel kişilere 
aidolanlardan evvelce tevkifat yapılmışsa, 
tevkifatı yapan şirketlerce, kesilecek vergiden 
mahsub olunur. j 

GEÇİCİ MADDE 3. — a) Bu kanunun | 
8 nei maddesiyle değiştirilen Kurumlar Vergi
si Kanununun değişik 24 ncü maddesinin (A) j 
fıkrasının 4 numaralı bendi hükmü ile aynı j 
fıkrada yazılı % 35 vergi tevkifatı nisbeti ! 
1968 ve daha önceki yıllara ait şirket kazanç- S 
lanndan 1 . 1 . 1969 taihinden itibaren nakden j 
veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen j 
iratlar hakkında da uygulanır. 

Şu kadar ki, bu iratlardan evvelce Gelir 
Vergisi Kanunu hükümlerine göre tevkifat ya
pılmışsa, kesilen vergi, tevkifatı yapan şirket
lerce, kesilecek vergiden mahsubolunur. 1 

C. Senatosu 
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Geçici maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metni
nin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni
nin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metni
nin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1245) 
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b) Bu kanunun 9 ncu maddesiyle değişti
rilen Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 
25 nci maddesinde yazılı vergi nisbetleri ku
rumların 1968 takvim yılı kazançları hakkuıda 
da uygulanır (1968 takvim yılı içinde kapanan 
özel hesap dönemlerine rafit kazançlar hariç.) 

GEÇİCİ MADDE 4. — 14 . 7 . 1965 tarihli 
ve 658 sayılı Kanunun 2 nci madesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — a) Bu kanunun 1 nci madde
si ile değiştirilen 2836 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesiinin (B/a) bendinde yer lalan Kurumlar 
Vergisinden muafiyete ilişkin hükmün 
1 . 1 . 1963 tarihinde, 

b) Bu kanunun 1 nci maddesi ile değişti
rilen 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yer 
alan diğer hükümler kanunun yayımı tarihinde, 

Yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Gider Vergileri Ka
nununun bu kanunla değiştirilmeden önceki 38 
nci maddesinin son fıkrası hükmü gereğince 
Maliye ve Ulaştırmıa Bakanlıklarınca evvelce 
tesbit ve ilân edilmiş olan şehir içi taşımalara 
ait kararların, bu kanunla sözü edilen maddede 
yapılan değişiklik üzerine, değişik hükümler 
dairesinde aynı bakanlıklarca gereken karar
lar alınıncaya kadar, uygulanmasına devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1969 yılı Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin malî transferler bölümüne, 
Tekel maddelerinden lalınacak İstihsal Vergisi
nin % 2 si nisbetinde ödenek kaydetmeye Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 38. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 39. — Bu kanunun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

. . .> . . . 

Geçici Komisyonun kabul ettiği ımetin 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metni
nin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metni
nin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metni
nin geçici 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 

ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısi : 1245) 




