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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Adana Milletvekili Kasım Gülek, geçen bir
leşimde okunan Dışişleri Bakanının önergesi
ne dair kısa bir açıklama yaptı. 

Ankara'da vukubulan feci uçak kazası ile 
ilgili olarak : 

(Başkan Fuad Sirmen, Başkanvekillerinin de 
katıldığı bir kurul halinde ve Millet Meclisi 
adına kazaya uğrıyan hasta ve yaralılara yap
tıkları ziyaretlerini ve 

İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata da bu ka
za hakkında şimdiye kadar elde edilen bütün 
bilgileri içine alan demeçleri sounda, vefat 
edenlere Ulu Tanrıdan mağfiret, ailelerine ve 
bütün Türk Milletine başsağlığı ve hasta ve 
yaralılara da âcil şifa ve afiyet dileğinde bu
lundular. / 

Ankara Milletvekili Ahmet Üstün de bu di
leklere katılır mahiyette demeçte bulundu. 

Bütçe ile ilgili kanun teklif ve tasarılarının 
görüşülmesi zaruretiyle bütçe müzakerelerinin 
başlıyacağı güne kadar Meclisin her gün sa
at ondan onüçe ve ondörtten onyedi otuza ka
dar toplantı yapması kabul olundu. 

Keban Barajı ile ilgili olarak temaslarda bu
lunmak üzere Batı - Almanya'ya giden Ticaret 
ve Bayındırlık Bakanları Meclise bilgi verdiler. 

C. (Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy ile 
Hakkâri Üyesi Âdil Türkoğlu'nun, Memurin 
Kanununun 84 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin geri alındığı hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si okundu, bilgi edinildi. 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'm, 
Vatandaşlık Kanununun 10 ncu maddesine iki 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ile İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk vatandaş
lığı Kanununun 10 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin ve Türk Va

tandaşlığı kanunu tasarısını görüşmek üzere 
evvelce kurulan Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair Dışişleri Komisyonu Başkanlığı tez
keresi ile, 

Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 
1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek ka
nun teklifinin, Türk Vatandaşlığı kanunu tasa
rısını görüşmek üzere evvelce kurulan Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair İçişleri Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi ve 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu, 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ile Cumhuriyet 
Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç ve 12 
arkadaşının, Tapulama Kanunu ile ilgili kanun 
tekliflerinin, Tapulama kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere evvelce kurulan Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair İçişleri Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi okundu. Bu tekliflerin ilgili 
geçici komisyonlara havaleleri kabul olundu. 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, 
113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin (m) 
bendinin kaldırılmasına dair kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme 
alınması hakkındaki önergesi reddolunarak, 

Bursa Milletvekili İbra'him öktem, Kütahya 
Milletvekili Sadrettin Tosbi ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in bu konuda bir kanun 
tasarısının bütçeden evvel Meclise getirilmesi 
dileğine ti it önergesi kabul olundu. 

O. (Senatosu Üyesi Hidayet Aydıner'in, Ta
pu kayıtlarından hukuki kıymetini kaybetmiş 
olanların tasfiyesine dair 1515 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifinin, Tapulama kanunu tasarısı
nı görüşmek üzere evvelce kurulan Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi kabul 
edildi. 
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Ticaret Komisyonundan çekilen Ağrı Millet
vekili Nevzat Güngör'den açılan üyelik için se
çim yapılmışsa da yeter çoğunluk elde edileme
diğinden seçimin gelecek Birleşimde tekrarlana
cağı bildirildi. 

istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 
arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerin
de çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatasunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu bâzı değişikliklerle kabul 
olunarak, Karma Komisyona havalo «dildi. 

Sözlü sorular 
1. —• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 

Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
övünçlü'nün ne sebeple vekâLt emrine alındığı
na dair sözlü soru önergesi, Devlet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/545) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair sözlü sorusu önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/546) 

'3. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra izmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair sözlü soru önergesi, Sa
nayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/547) 

4. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatandaş 
gücünün değerlendirilmesi hususunda ne düşü-

2. — GELEN 

Teklifler ! 

1. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu ile Konya Milletvekili "Fakih özf akili'in, 
6900 sayılı Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigor
taları Kanununa geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/413) (Çalışma Komisyonuna) 

2. —. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci madde
sinin 58 nci bendine tevfikan belediyelerce ku-

Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine 
ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve diğer 
vergi kanun tasarıları üzerinde Maliye Bakanı 
Ferid Melen Meclise açıklamada bulundu. 

5 . 1 . 1963 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveküi Balıkesir 
Nurettin Ok M. Şükrü Çavdar oğlu 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

nüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/548) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evîşi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/549) 

Yazıh sorular 
1. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Yük

sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından mubayaa edilen 900 000 
liralık malzemenin evsafa uygun olup olmadı
ğına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/247) 

2. — Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 
Erzurum imam - Hatip Okulu öğrencilerinin, 
dersleri ne sebeple ve ne zaman boykot ettik
lerine dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/248) 

KÂĞITLAR 

rulan toptancı hallerinin sureti idaresi hakkın
da 12 Eylül 1960 tarih ve 80 sayılı Kanunun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/414) (Adalet ve içişleri 
komisyonlarına) 

3. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 14 arkadaşının, Emniyet Teşkilâtı mensup
ları Yardımlaşma Kurumu kanun teklifi 
(2/415) (galiye, Ticaret, içişleri ve Plân 

ı komisyonlarına) 

SORULAR 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

*. 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'a 
izin verilmesine dair Başkanlık Divanı tezkere
si (3/503) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

'Genel Kurula 
Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'ın, has

talığına binaen, 5 .12 .1962 tarihinden itiba
ren 70 ıgün izinli sayılması Başkanlık Divanının 
31 .1 .1963 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad ıSirmen 

BAŞKAN —• Tezkereyi tasvibinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Zonguldak Milletvekili Fevzi Fır al'a öde
neğinin verilebilmesi hakkında Başkanlık Diva
nı tezkeresi (3/504) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle, bu toplantı yılında iki 

aydan fazla izin ala<n Zonguldak Milletvekili 
Fevzi Fırat'a ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzü
ğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararına bağlı olduğundan; keyfiyet yüce tas
viplerine arz olunur. Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, 'gündeme baş
lıyoruz. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, tapu sicil binaları inşası için 
alınacak harcîar hakkındaki kanun teklifi ile 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, tapu sicil bi
naları yapılması maksadiyle alınacak harçlar 
hakkındaki kanun tekliflerinin Tapulama Kanu
nu tasarısını görüşmek üzere genel kurulun 
16 . 1 . 1963 tarihli 31 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair Maliye Komisyonu Başkanlığı tezke
resi (2/153, 2/233, 3/505) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık 

Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası için alı
nacak harçlar hakkındaki kanun teklifi ile aynı 
mahiyette olan İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'
ın, Tapu sicil binaları yapılması maksadiyle 
alınacak harçlar hakkındaki teklifi; «Tapulama 
kanun tasarısı» ile birlikte tevhiden nazara 
alınması hususu evvelce komisyonumuzca karar
laştırılmış ve keyfiyet Genel Kurulun 28 . 9 . 1962 
tarih ve 122 nci Birleşiminde Yüce Heyetin ıt
tılaına arz edilmişti. 

Bu kere Genel Kurulun 16 . .1. . 1963 tarih 
ve 31 nci Birleşiminde teşkili derpiş buyrulan 
Geçici Komisyon, tarafından tetkik ve müzakero 
edilecek olan «Tapulama kanun tasarısı» ile 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 40 
birlikte yukarıda mevzuııbahis tekliflerin nazarı 
itibara alınarak görüşülmesine delâlet bayrulma-
sım saygıyla arz ederim. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Gümüşane 

Neemeddin Küçiiker 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

/. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 10 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin içtüzüğün 36 ncı maddesi ge
reğince mehil verilmesine dair Maliye Komisyo
nu raporu (2/98) 

BARKAN — Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 10 arka

daşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi Maliye, Ulaştırma, Çalışma, Millî Savun
ma Bakanlığı ve T. C. Emekli Sandığı temsilci
lerinin iştirakiyle komisyonumuzda.' tetkik ve 
müzakere olundu. 

İlgili temsilcilerin verdiği izahattan anlaşıl
dığına göre; 30 senelik bir mazisi bulunan Dev
let Demiryolları İşçileri Emekli Sandığının ve 
dolayısiyle sandığa dâhil büyük bir kütlenin 
mukadderatiyle alâkalı bu teklifin, yeni bir met
nin tedvini ile, tatbikattaki mevcut aksaklık ve 
adaletsizliklerin bertaraf edileceğinin mümkün 
bulunacağı komisyonumuzca müspet mütalâa 
edilmiştir. 

Ancak Hükümetçe sevk edilen önemli bâzı 
kanun tasarılarının komisyonumuzda bulunma
ları, yukarda mevzuubahsedilen teklifin komis
yonun görüşü istikametinde tedvinine zamanın 
darlığı dolayısiyle mümkün kılmamaktadır. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi muvacehesinde ge
reği için Yüksek Başkanlığa arzına karar ve
rildi. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Gümüşane 

Neemeddin Küeüker 

Kâtip 
Kütahya 

Ali Erbek 

Sözcü 
Erzurum 

(riyasettin Karaca 

Adana 
Yusuf Aktimur 

5 . 2 . 1963 O : 1 
Ağrı 

Nevzat .Güngör 
Bolu 

Kâmil İnal 
Manisa 

Yakup Yakut 
Ordu 

Orhan N. Hazinedar 

Aydın 
Nedim Müren 

Kocaeli 
(Vmal Babaç 

Muş 
Sait Mutlu 
Zonguldak 

Sadık T. Müftüoğlu 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu Başkanlığı
nın isteğini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve istenilen 
mehil verilmiştir. 

5. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki Ok
tay'ın, Vakfıkebir Belediyesi tarafından açık ar
tırma ile 26 . 10 . 1962 gününde satılan Hürri
yet Meydanının satışında usulsüzlük bulunul) bu
lunmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusunu geri aldığı hakkında 
önergesi (6/526), (4/174) 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Saym 
Osman Zeki Oktay arkadaşımızın bir önergeleri 
var. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorular kısmı 47 sıra ırama-

rasmdaki Vakfıkebir Belediyesi hakkındaki so
rumun lüzumuna binaen geri verilmesini istir
ham ederim. Saygılarımla. 

Kastamonu 
Osman Zeki Oktay 

BAŞKAN — Sözlü sorularının geriverilmesi 
taleplerini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Ticaret Komisyonunda açık bulunan üye
lik için seçim. 

BAŞKAN — Tasnif heyetinin, gee:en Birle
şimdeki mazbatasını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan secime (211) üye katılmış ve netice
de aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Talat Oğuz Giyasettin Karaca 
Üye 

Ali özdikmenli 
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M. Meclisi 
Ekrem Dikmen 207 
Boş 4 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Dikmen arkada
şımız adaydırlar. Seçimi tekrarlamamız lâzım
dır arkadaşlar. Kâğıtlar dağıtıldı. (Geri kalsın, 
sonra yapılsın, seçim sesleri) 

B : 40 5 . 2 . 1963 O : 1 
Peki efendim. Seçimin öğleden sonra yapıl

masını oylarınıza sunuyorum. Kabul cdneler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi öncelikle müzakeresi kararlaştırılan 
işlere geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

t. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve
killeri Cevad Odyakmaz ve Oüner Sarısözen'in 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebet
lerinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. Sayısı : 
313) (1) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, teklifin bâzı mad
deleri henüz komisyondan gelmediği için gele
cek Birleşime bırakıyoruz. 

2. — Damga Resmi Kanununun bâzı madde
lerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ma
liye ve Plân Komisyonları raporları (1/364) (S. 
Sayısı: 44) (2) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz isti-
yen arkadaşlarımızın listesini okuyorum. 

îhsan Gürsan, 
Sabahattin Savacı, 
Halil özmen, 
Ali Dizman 
Mehmet Turgut. 
Bu arkadaşlarımızdan başka söz istiyen olur

sa kaydedeceğiz. 
Şimdi söz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 

ihsan Gürsan'mdır. 

Buyurun, İhsan Bey. 
ADALET PARTİSİ GBUPU ADINA İH

SAN GÜRSAN (İzmir) — Millet Meclisinin 
değerli üyeleri, Muhterem Başkan Sayın Ma
liye Bakanı dün, ivedilik ve öncelikle müza
keresi kabul edilerek gündeme alınmış olan 
vergi kanunları dolayısiyle Genel vergi refor
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(1) 313 S. Sayılı basmayazı 7.1.1963 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağı sonündadır. 

(2) 44 S. Sayılı basmayazı 4.2.1963 tarihli 
39 ncu Birleşim tutanağı sonündadır. 

nuşma yaptı. Ben de kalkınma plânının finans
manına mesnet olan normal gelir kaynakları
nın ve. bilhassa bu mevzuda büyük bir ehemmi
yet arz eden vergi sistemimizin ve dolayısiyle 
Karma Hükümetin vergi politikasına verdiği 
istikametin ve bu konudaki çalışmaların ve 
genel vergi reformu adı altında yüksek mecli
sinize sevk edilen kanunlarla tahakkuk ettir
meği derpiş ettiği değişikliklerin ve getirilen 
yeniliklerin esasları ile, nitelik ve 'yeterlikleri 
üzerinde umumi olarak Adalet Partisi Meclis 
Grupunun noktai nazar ve mütalâalarını muh
terem Maliye Vekilimizin bu konuşmasına mu
vazi olarak arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1963 malî yılı gelir tahminlerine göre Dev

let harcamalarının 9 milyar 452 milyon lirası 
normal kaynaklardan, yani irat, servet gider, 
istihlâk vergileri hasılatiyle, resim, haclar ve 
müteferrik gelirler hasılatından karşılanacaktır. 
Bu miktarın umumi gelir tahminleri içerisindeki 
nisbeti % 78 dir. Gerek plân hedeflerinde ve 
stratejisinde gerekse karma Hükümetin prog
ramında ve 1963 yılı genel bütçe gerekçesinde 
ve Muhterem Maliye Bakanının bütçe komis
yonundaki muhtelif izahlarında, bütçe harcama
larının karşılanmasında ve plâna uyulmasında 
enflâsyon yollarına müracaat edilmiyeeeği ıs
rarla belirtilmiş ve normal gelir kaynaklariyle 
ihtiyaçların karşılanacağı, gelir kanunlarında ve 
vergi sistemimiz üzerinde ıslahata gidilmek ve 
yeni gelir kaynakları bulunmak suretiyle bu 
kaynakların ve veriminin artırılacağı ifade olun
muştur. 

Karma Hükümet tarafından bu mevzuda alın
dığı ileri sürülen tedbirleri şu üç esasta mütalâa 
etmek mümkündür. 

1. Çeşitli vergi kanunlarımızı bir inceleme 
süzgecinden geçirerek bir taraftan iktisadi fa
aliyeti ve sınai cihazlanmayı aksatabilecek ma-
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niyetteki hükümlerini ayıklamak, diğer taraf
tan bu kaynakları yatırımları sermaye terakü
münü teşvik edici hükümler takviye etmek, di
ğer bir deyimle vergi nizamımızı modern vergi 
anlamının gereklerine uygun kılmak, 

2. Yapılan ıslahat ile malî yönden randı
manlarını artırmak, 

3. Kalkınma plânının iç finansmanını kar
şılamak hususunda munzam olarak ihtiyaç his
sedilen 6 milyar 154 milyon lirayı enflâsyon yol
larına başvurmadan bulunacak sağlam ve sıh
hatli vergi kaynaklarından elde etmek. 

Bu mütalâa ve kanaatlerin mucip sebebi ola
rak da, şu hususları ileri sürülmektedir. 

1. Memleketimizde vergi yükü ileri memle
ketlere nazaran çok düşük bir seviyededir, 

2. Türkiye'de gelir seviyesi düşük olduğu 
için büyük bir millî gelir parçası daima vergi 
ödeme sisteminin dışında kalmaktadır. 

3. Millî gelir artışiyle mütenasip olarak ver
gi hasılatını artıracak beyana müstenit müte
rakki tarifeli vasıtası vergiler nisbeti ileri mem
leketlerdeki tatbikatın aksine memleketimizde 
vergi sistemimiz içerisinde 1/3 gibi düşük bir 
nisbettedir. 

4. Vergi sistemimizde mevcudolan gedikler 
ve kontrol sisteminin kifayetsizliği vergi ziyaı-
nı önlemeye yeter bir kıymet ve mükemmeliyet 
arz etmemektedir. 

Genel vergi reformu adı altında yapılan ça
lışmalara ve bu çalışmaların neticelerine müessir 
olduğunu gördüğümüz bu mütalâa ve kanaatler 
üzerinde biraz durmak isterim. 

Bu mütalâaların başında geleni şüphesiz ki 
Devlet gelirinin millî gelire olan nisbetinin ve 
dol ay isiyle fert başına isabet eden vergi yü
künün muasır memleketlerin nisbetlerine ıgöre 
memleketimizde çok düşük olduğu iddiasıdır. 
Bu iddia zaman zaman vergi mükellefi olan 
vatandaş kütlelerini bilhassa ticaretle iştigal 
eden vatandaş zümresini vergi . kaça'kçılığıyle 
suçlandırmak gibi âmme vicdanında huzursuz
luk ive üzüntü- yaratan ithamlara 'bir mesnet ve 
bir delil olarak da ileri sürüldüğü ve polemik
lere sebebolduğu için ayrıca ehemmiyeti haiz
dir. 

Evvelâ geri kalmış bir 'memleket hüviye
tinde olan memleketimizin illeri (memleketlerle 
aynı ölçüler içerisinde mukayeseli bizi her 
zamıau doğru ve isabetli bir neticeye ulaştır-
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ınaz. Az gelişmiş memleketlerde ekonomi dur
gundur. Bu memleketlerin iktisadi ve malî 
bir kalkınma vetiresine .girebilmeleri için ev
velâ ıgeriliği gerektiren iktisadi ve içtimai se
bep ve âmilleri ortadan kaldırmak icabeder. 
Bu memleketlerde istihsal faktörleri kifayet
sizdir. İş gücü muvazene (halimde değildir. Ta
sarruf her salhada yetersizidir. Kredi müesse
seleri iyi organize edilmemiştir. Fakir sınıf 
çok, zengin ve müreffeh sınıf azdır ve araların
da muvazeneyi temin edecek bir orta sınıf vü
cut bulmamıştır. Halbuki ileri memleketlerde 
ekonomi 'her sahada olduğu tgibi hareket halin
dedir. İktisadi ve içtimai sahalarda bir denge 
teessüs etmiştir, iktisadi kalkınma dâvası bu 
memleketlerde (halledilmiştir. Şu ihalde, ileri 
bir memleketin şart ve gerçekleri içerisinde 
uygun bir netice veren foir tatbikatın buna ta
mamen zıt şartlar gösteren az gelişmiş memle
ketlerde aynı neticeyi vereceğini kabul etmek 
ve bu iki değişik Ihüviyet vte karakterdeki 
memlekette yapılan müşahedeleri aynı ölçü 
içerisinde mukayese etmek kanaatimizce tama
men hatalı bir harekettir. Bu bakımdan ver
gi politikasına istikamet verilirken memleketi
mizin bünye ve şartlarının özellikleri ve arz 
ettiği durum inceden inceye tetkik edilmeli 
nazari kalan ve sadece ileri mıemleketlerdeki 
tatbikatın önümüze ıgetirdiği mücerret mahi
yetteki neticelere değil, memleketimizin özel
liklerine ve önümüze serdiği ekonomik, Sosyal 
ve kültürel pro'blemlere ve gerçeklere önem 
verilmeli müşaJhede ve mukayeseler buna göre 
değerlendirilmelidir. Birçok kanunlarımızın 
tatbikatında olduğu gibi, vergi kanunları
mızda da müşahede edilen muvaffakiyetsizlik 
ve aksaklıkların en mühim sebep ve âmili bu 
görüşe uygun hareket edilmemesindten ve mem
leketimizin bünye ve tekamül seviyesinin ha
zım şartları gözetilmeden vergiciliğin modern 
anlamına uygun bir tatbikat olduğu mütalâa-
siyle sisteme veçjhe verilmek istenilmesinden 
ileri gelmiştir. Netice ne olmuştur1? 30 sene
ye yakın bir zamandan beri her hareket reform 
adiyle aıdlandırıldığı halde vergi sistemimizde 
istenilen istikrar hâlâ bir türlü teessüs edeme
miştir. Vergi Karma Komisyonunun çalışma
larından ve bu komisyonda cereyan eden mü
nakaşa ve müzakerelerden edindiğimiz intiba
ka göre de, vergi sistemimizde İslahatı hedef 
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tuttuğu mütalâasiyle .getirilen yenilikler ve de-
ğişiklikllerde hüyük bir nisbette memleket bün
yesinin özelliklerine ve şartliarına uymadığı 
için aynı akibete uğramaya mahkûm görün
mektedir. 

Meselâ zirai kazançların Gelir Vergisi içe
risinde vergilendirilmesi hususumda (getirilen 
yenilik vatandaş 'topluluklarında 'büyük hir 
tepki yaratmıştır. Bu tepki 'vergilendirmenin 
memleket şartlarına uygunluk arz etmiyen ür
kütücü hüviyetinden gelmedir. Hükümet tek
lifin Vergi Karma Komisyonunda müzakeresi 
uzun münakaşalardan sonra bir neticeye bağ
lanmış gözüküyorsa da bu netice ne alâkalı 
(kütleleri ne de Hükümeti tatmin edecek 'bir 
hal şekli olarak 'görülmemektedir. Ortaya çı
kan en hüyük güçlük ve huzursuzluk uyandı
ran cihet 'Gelir Vergisinin memleket ziraatinin 
tabiatime, tekniğine ekonomik ve sosyal şartla
rına mükellefin kültür ve idrak seviyesine uy
gunluk arz etmiyen ileri vergilendirme tekni
ğinden1 ileri gelmektedir. 'Bilhassa mükellefi 
Ikavrama ölçülerinin kifayetsizliği ve vergi 
adaletini teminden mahrum görünen sonsuz 
tatbikat mahzurları karşısında, değil reform 
hedeflerinde yer alan sosyal ve ekonomik 'ga
yeleri sağlamanın, bu şekilde bir vergilendir
meden mialî 'bir netice elde 'etmenin dahi müm
kün 'olacağıma inanmak 'müşküldür. Aynı mah
zurlar, aynı mülâhazalar Hükümetin önümüze 
getirdiği ve reform hüviyetini verdiğini iddia 
•ettiği yatırım indirimleri için, G-elir, Kurum
lar v>e Gider vergileri ile Verigi Usul Kanunun
da yapılan diğer tadiller için serd edilebilir ve 
münakaşası yapılabilir. Maddelerin müzake
resi sırasında yapılacaktır da. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Devlet gelirlerinin millî gelire olan nisbeti-

nin ve ferd hasma isabet >eden vergi yükünün 
muasır ileri memleket teşebbüslerine göre mu
kayesesini ve bundan memleketimiz 'aleyhine 
netice çıkarılması da isa'betli 'bir ıgörüş olarak 
mütalâa etmemekteyiz. 

Genel vergi reformu raporunda muhtelif 
memleketlerin devlet gelirlerinin millî gelir 
olan % nisbeti 'şu suretle tesbit olunmuştur. 

% 

Avustralya 
Avu'sturva 

32,3 
4'3,9 
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Kanada 
Fransa 
Yunanistan 
İtalya 
Japonya 
Holânda 
ingiltere 
A. B. D. 

% 

34,8 
43,7 
26,6 
26,3 
27 
37,7 
39 
31,8 

Aynı raporda 1'9'59 senesine göre memleke
timizde Devlet gelirleri tahsilatının millî gelire 
olan nisbeti % 17,20 olarak gösterilmiştir. Yap
tığımız tetkiklere göre bu nisbet 1961 yılında 
% 15 dir. 

İleri memleketlere nazaran düşüklük sebep
lerini mukayese ve münakaşa etmek ve doğru 
bir neticeye varabilmek için evvelâ millî gelir 
tahminlerinin bizdeki isabet derecesinin ne 
kadar hakikata yakın olduğunu bilmek, sani
yen de az gelişmiş bir memleket hüviyetinde 
olan memleketimiz şartlarına göre tezahür 
eden neticelerin, ileri memleket şartları içeri
sinde! çıkan neticelerle mukayesesinin bizi ne 
dereceye kadar tatminkâr bir müşahede ve ka
rara götüreceğini kestirmek ieabedeı*. 

Bilindiği gibi, millî gelir tahminleri tarım
dan, sanayiden, inşaattan, ticaretten, ulaştırma
dan serbest meslek faaliyetlerinden, Devlet 
hizmetlerinden ve sair sahalardan elde edilen 
gelir tahminlerine dayanmakladır. Mukayeseye 
mesnet olarak ele alman ileri memleketlerde 
bu tahminlerin istinadedilen kaynakların doğ
ruluğu bakımından % 100 ze yakın ve kendi 
özelliklerine ve şartlarına göre bir mâna ifa
de eden bir netice vermesi tabiî bir şeydir. An
cak, memleketimizin iktisadi ve içtimai şartları 
ve özellikleri ve gelirin % 50 ye yakın bir kıs
mının kavranması ve tahmin yapılması müm
kün olmıyan zirai sektöre ait bulunuşu karşı
sında bu tahminlerin isabet derecesinin bizi 
tatmin etmesi çok müşküldür. Bilhassa gelirin 
tesbitinde müracaat edilen vasıta ve malzeme
nin kalitesizliği ve yetersizliği de nazarı iti
bara alınacak olursa, elde edilen neticelerin kaba 
bir tahmin olmaktan ileri gidemiyeceği kendiliğin
den anlaşılır. Bu bakımdan bu vasıfta bir tah
mine istinaden elde edilen neticeleri memleket 
gerçeklerini ifade eden bir sıhhat ve kuvvette 
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kabul etmeye imkân göremiyoruz. Kaldı ki, I 
Vergi Reform Komisyonu raporunda bir taraf
tan Devlet gelirlerinin millî gelirle olan mu
kayesesinin neticelerinin ve fert başına isabet 
eden vergi yükünü ileri memleketlere naza
ran kaba ve tatminkâr olmıyan bir tahmin 
ve mukayeseye dayanarak düşük olduğunu ve 
düşüklüğün vergi sisteminin bozukluğundan ve 
dolayısiyle vergi ziyamdan ve kaçakçılıktan 
ileri geldiğini iddia ederken, bir taraftan da 
bunun cevabını başka bir yoldan ve görüşten 
yino kendisi vermekte ve Türkiye'de gelir se
viyesinin düşük olması sebebinin büyük bir 
millî gelir parçasının daima vergi ödeme sını
rının dışında kalması zaruretinden ve millî 
gelir artışiyle mütenasibolarak vergi hasılatını 
artıracak beyana müstenit ve müterakki tari
feli vergiler nisbetinin ileri memleketlerdeki 
tatbikatın aksine memleketimizde 1/3 nisbe-
tinden ileri gidememesinden tevellüdettiğini 
izah ederek bir tenakuza da düşmektedir. 

Düşük seviyeli gelirlerin vergi ödeme sı
nırının dışmd'a bırakılması prensibi, sosyal he
defleri içerisinde yer alır ve verginin mükellef
lerin vergi ödeme kabiliyetleriyle mütenasibol-
ması prensibinin ve dolayısiyle de vergi adale
tinin bir icabıdır. Az gelişmiş bir memleket 
hüviyetinde olan memleketimizde düşük sevi
yeli gelir sahiplerinin büyük bir nisbet arz 
edişi iktisadi ve sosyal şartlarımıza göre tabiî 
bir neticedir. Ancak şunu ifade edelim ki, 
Gelir Vergisi tatbikatında asgari geçim indiri
mi tabiriyle tatbik edilen istisna hükmü bugü
nün şartları "ve konjonktürü muvacehesinde za
ten gülünç tabiriyle tavsif edilecek kadar bir 
cüziyet arz eder. Böyle olduğu halde dahi 
Hükümet malî bir zaruretin tesiri ve flazyiki al- i 
tında en basit bir vergi kaide ve prensibinin 
icaplarını bile yerine getirememiş, asgari ge
çim indirimlerinin 1C»3 sayılı Kanunda derpiş 
edilen oldukça mâkul hadlere ircaı hususun
daki tatbikatın tehirini teklif etmek suretiyle 
vergi yükünün, vergi ödeme gücü ziayıf olan 
büyük vatandaş topluluklarında gayriadil ve 
iddia ettikleri reform hedeflerini açıkfan açı
ğa ihlâl edecek şekilde toplanmasında bir mah
zur görmemiştir. 

Memleketimizde Vasıtasız Vergiler nisbeti-
nin umumi gelir hasılatı içerisindeki nisbetinin | 
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c/o 30 gibi düşük bir seviyede oluşu memleke
timiz şartlarının ve bu şartların vergi tatbika
tımıza ve hâsılasına tesir icra a eden ana ikti
sadi ve içtimai hüviyetinden doğmaktadır. 

Iktisaden kalkınmış ileri memleketlerde 
ekonomi tam bir inkişaf halinde olduğu için 
millî gelir daima bir artış kaydeder. Bu millî 
gelir artışının büyük bir kısmı beyana stopaj 
usulüne müstenit ve müterakki tarifeli vasıta
sız vergiler yoliyle Devlete intikal eder. Tari
feler müterakki olduğu için de vergi hasılatın-
daki artış nisbeti umumiyetle millî gelir artış 
nisbetinden daha yüksek tecelli eder. 

Halbuki ekonomisi durgunluk gösteren ve 
iktisadi kalkınma mevzuunda birçok problem
leri olan memleketimiz gibi memleketlerde bu 
netice tamamen aksi istikamette tecelli eder. 
Bu bakımdan biraz, evvel de belirttiğimiz gibi 
memleketimizde iktisadi ve içtimai kalkınma
mıza engel olan mevzularda tedbirler alınma
dıkça ve kalkınma gerçekleştirilme yoluna konul
madıkça irat servet vergileri tatbikatımızdan hâ
sıla bakımından şimdikinden fazla müspet ve 
ileri bir netice alınmasına imkân yoktur. Ve sa
dece fiskal mülâhazalarla, Gelir Vergisi nisbet 
dilimlerini ayarlamak, vergi nisbetlerini artır
mak, sosyal adaleti geniş çapta sarsacak ve dev
letin fertler arasındaki münasebetlerde düzeni 
bozacak şekilde vergi yükünü büyük bir nisbet-
te vergi ödemeye iktidarı olmıyan, memur, işçi 
gibi hizmet erbabı vatandaş topluluklarında te
merküz ettirmek de müspet bir netice vermiye-
cektir. Aksine iktisadi durumumuzun gerileme
si nisbetinde hâsıla daima azalacak ve azalış 
nisbetinde vergi adaletini teminden uzak olan 
zorlama tatbikat şekilleri ve verimi artırmak 
ve gözdağı vermek için müracat edilen kontrol 
yolları, ağır ceza müeyyideleri, zecri müdahale
ler büyük vatandaş kütlelerinde tepkiler ve hu
zursuzluklar yaratacak ve vergi daireleriyle mü
kellef arasındaki husumeti gün geçtikçe artıra
caktır. 

Bilindiği gibi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu 31 . 12 . 1960 tarihinde yürürlüğe konulmuş 
ve bu kanunla yine birtakım reform mülâhaza 
ve mütalâalariyle esaslı değişiklikler yapılmış, 
bir kısım kaynaklar yeniden vergi mevzuuna 
alınmış, vergi nisbetleri gayriadil bir şekilde 
ağırlaştırılmış. Nisbet dilimleri malî mülâhaza
larla değiştirilmiş, ağır müeyyideler konulmuş, 
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Vergi hasılatındaki azlığın bilhassa beyanname-
li mükelleflerin vergi kaçırmasından ve vergi 
ahlâkının ve terbiyesinin büyük bir kısım mü
kellef zümresinde noksanlığından ileri geldiği 
iddia ve kanaatine dayanılarak bir de toplumda 
geniş ve haklı tepkiler, şikâyetler yaratan, ik
tisadi istikrarın teessüsünde tahripkâr tesirler 
yapan servet, beyannamesi müessesi ihdas edil
miştir. Ve yanlış müşahede ve kararlara daya
nan bir tatbikattan alınan dikkate şayan neti
ceyi göstermek bakımından 1960 yılından itiba
ren Gelir Vergisi tahsilat seyrinin neticelerini 
arz ediyoruz. 

1960 1 851 000 000 T. L. 
1961 2 048 000 000 T. L. 
1962 1 950 000 000 T. L. 
Bütçe Karma Komisyonunun bütçe tasarıla

rı dolayısiyle tanzim ettiği rapor da 1962 malî 
yılının 2 milyar 550 milyon liralık Gelir Ver
gisi tahminine karşılık, fiilî tahsilatta 500 mil
yon liralık bir düşüklük olacağının açıklanması 
ve Sayın Maliye Bakanımızın bu hususu teyit 
etmesi tahminimizdeki isabeti göstermektedir. 
Bu düşüklüğün Kurumlar Vergisi tahsilatında
ki düşüklükle beraber 650 - 700 milyon liraya 
yükselmektedir. 

îşte bütün büyük iddialara ve mükellef 
kütlelerini ithama rağmen alman küçük netice!. 

Demek oluyor ki, hata mükellefte değildir. 
Hata vergi ahlâkında vergi bünye ve şuurun
da değildir. Bütçe Karma Komisyonunun ra
porunda ileri sürüldüğü gibi bir kısım vergi 
tatbikatının tehir edilmesi gibi basit sebeplerde 
de değildir. Hata memleket gerçeklerine ay
kırı olan yanlış müşahede ve tatbikatta, hata 
memleketin iktisadi ve içtimai durumunun arz 
ettiği manzarayı lâyıkiyle göremiyenlerde, ve 
dolayısiyle mükellefte vergi ahlâk şuur ve ter
biyesinin teessüsü için esas vazifenin evvelâ 
devlete düştüğünü idrak edemiyenlerde, hata bu 
yanlış müşahede, tetkik ve kararların neticesi 
memleket şartlarına aykırı düşen vergi sistem
lerinin tatbikine gidilmesinde ve bunda hâlâ 
İsrar edilmesindedir. 

Görüyoruz ki, Karma Hükümet de irat ve 
Servet Vergileri tatbikatından yukarıda arz et
tiğimiz sebepler dolayısiyle fazla bir hâsıla el
de edemiyeceğini memleketimizin bugünkü ik
tisadi şartları içerisinde azçok görmüş ve kal
kınma plânının iç finansmanını karşılamak hu-
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susunda munzam olarak ihtiyaç hissedilen 1 
milyar 154 milyon lirayı gelir kaynaklarının 
kifayetsizliği ve bilhassa Vasıtasız Vergiler tat
bikatının tatminkâr bir netice veremiyeceğini 
göz önünde tutarak bir kısım vasıtalı vergilere 
zam yapmak yoliyle mümkün görmüştür ve bu 
düşünüşün bir neticesi olarak da çay ve köylü 
sigarası hariç olmak üzere bütün Tekel maddele
rine, gaz hariç olmak üzere bütün akar yakıt 
maddelerine, bir kısım gider vergilerine, Dam
ga Resmine ve harçlara zam yapmayı teklif 
eden komisyon tasarıları Yüksek Meclisinize 
sunulmuştur. 

Gider vergilerinde zam, Genel Vergi Reform 
Komisyonunun çalışmalarına istinaden Hükü
metçe haızırlanmış bir kanun teklifi ile yapıl
mak istenilmektedir. Vergi Reform Komisyonu
nun tanzim ettiği raporda ıslahat mülâhaza ve 
düşüncelerinin Gider vergileri nizamının bütün
lüğünü ve elde olunan fişkal varidatın Hazine
ye intikalinde^ vuzuh ve güvenlik ve kesinliği 
ve bu maksatla? vergi mevzuuna giren maddele
rin genel ve rasyonel bir vergi nizamı içerisine 
alınmasını temine matuf ve müstenidolduğu 
izah edilmekte ve öteden beri ayrı bir vergilen
dirme esasına tabi bulunan akar yakıt madde
lerinin de bu maksatla Gider Vergisi mevzuu 
içerisine alındığı ve bir miktar da zamma tabi 
tutulduğu ve bu meyanda dahilde alınan Gider 
vergilerine de zam yapıldığı belirtilmektedir. 

Biz vergi tatbikatı bakımından akar yakıtın 
Gider Vergisi mevzuu içinde veya müstakillen 
vergilendirilme şekli üzerinde duracak değiliz. 
Biz akar yakıta yapılan zamlarla, Gider vergi
lerine yapılan zamların fiyatları yükselteceğin
den ve inikas yoliyle iktisadi tepki ve tesirleri
nin şümullü olacağından endişe duymaktayız. 
1963 malî yılı bütçe tasarılarına ait Hükümet 
gerekçesinin tetkikinden anladığımıza göre bu 
zamlar dolayısiyle dahilde alman İstihsal Ver
gisinden 175 milyon lira ve akar yakıtlardan. 
alınacak İstihsal Vergisinden de 243 milyon lira 
fazla gelir sağlıyacağı umulmaktadır. Karma 
Hükümet Damga Resmi Kanununda yaptığı de
ğişikliklerle de 300 milyon lira fazla bir gelir 
sağlamayı derpiş etmektedir. . Damga Resmi bi
lindiği gibi fertler arasında ve fertlerle Devlet 
arasında cereyan eden muamelelerden ve bu 
muamelelerin mesnedi olanı her türlü evrak ve 
vesaikten, ilânlardan, reklâmlardan, nakliyat -
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tan, motorlu taşıtlardan, eğlence yerlerine ait 
biletlerden alınan bir nevi vasıtalı vergidir. 
Yüksek Meclisinizde müzakere edilecek kanun 
teklifi ile Damga Resmi tatbikatı yeni bir niza
ma tabi tutulmakla beraber esas hedef olan fiş
ka! netice, resimler bilhassa ticari evrak ve ve
saikte küçümsenmiyecek bir nisbette artırılmak 
suretiyle temin edilmek istenilmektedir. 

Bu zamların miktarları inikas tesirlerini 
hissettirecek şekilde yü'ksek olduğu için akar ya
kıt ve Gider vergilerinde olduğu gibi fiyat yük
selişleri ve hayat pahalılığını mucip iktisadi 
tepki ve tesirleri ile adaletsiz neticeleri üzerin
de durulmak ieabeder. Tekel maddelerine ya
pılan zamlar için de aynı mütalâa ve endişe 
vardır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Vergi sistemimiz ve bu sistem içerisinde 

vergi hasılatı esasen vasıtasız vergilerden ziya
de vasıtalı vergilere dayanmaktadır. Ve vası
tasız vergilerin nisbeti, daha evvel de temas 
edildiği gihi, vergi sistemimiz içerisinde 1/3 
nisbetini göstermektedir. Huzurunuza getiril
miş olan kanun teklifleriyle derpiş edilen zam
larla bu nisbet daha da düşürülmekte ve sade
ce malî zaruretlerle Karma Hükümet, genel ver
gi reformunun mucip sebebi olarak ileri sürdü
ğü bir mütalâanın aksine hareket eder duruma 
düşmektedir. 

-,,. „,„,. —-^9K<m(as9Sâmmsmmm» 
Bilindiği gibi vasıtalı vergilerin esas karak

teri mükelleflerin vergi ödeme kudretlerine da
yanmayışı ve küçük gelir sahipleri üzerinde ge
niş ve gayriâdil bir şekilde dağılışı ve yükleni
şidir. Bu bakımdan v genel vergi reformiyle ver
gilerimizin sosyal ve ekonomik fonksiyonlarını 
gereği şekilde ifa edebilecek hale getirmek ve 
vergi sistemimizde .ancak bu esaslar dairesinde 
yapılacak bir ıslahat ile vergilerden optimal hâ
sılayı sağlamak istediklerini iddia eden ve bu
nu her vesile ile Ibelirten Hükümetin buna ta
mamen zıt bir hareket tarzı takibederek vasıtalı 
vergilere geniş mikyasta zam yapma yoluna git-
mesindeki vergi adaletsizliğini son derecede ar
tırmadaki sebebi lâyıkiyle anlamak mümkün 
değildir. Kanaatimizce bu hareket tarzını zorla
yıcı malî bir zaruret dahi mazur gösteremez. 

Muvaffak bir malî politikanın temel şartı 
bu politikanın siyasi ve iktisadi huzur ve istik-
ıarm memlekette yerleşmesine hizmet edecek 
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bir vasıf ve karakter taşımasıdır. Siyasi ve ik
tisadi huzur ve istikrarın memlekette muhtelif 
sebeplerle teessüs edemediği, Hükümetçe yürü
tülen malî ve iktisadi politikaya inanç ve güven 
halkta ve is âleminde henüz tam olarak yerleş
memiş olduğu bir zamanda, iktisadi hayatta ve 
mükellef topluluklarında tahripkâr tesirler hu
sule getirecek mahiyette olan. adaletsiz vergi 
tatbikatına gidilmesini doğru bulmamaktayız. 

Taf silen arz ettiğimiz bu sebepler muvace
hesinde huzurunuza tetkik ve müzakere edilmek 
üzere getirilmiş olan tasarılarda yer almış olan 
hükümleri ve bu hükümlerle yapılması derpiş 
edilen değişiklikleri ve getirilen yenilikleri, iddia 
edildiği şekilde vergi reformunu tahakkuk etti
recek bir hüviyet ve yeterlikte bulmadığımızı 
ve memleketimizin bugün içerisinde (bulunduğu 
siyasi ve iktisadi şartları karşısında umulduğu 
gibi malî bir hâsıla vermesini de mümkün göre
mediğimizi Adalet Partisi Meclisi Grupu adına 
arz eder, huzurunuzdan ayrılırken hepinizi hür
metle selâmlarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, vaz'cdilmek istenen 
bir yemi vergiyle karşı »karşıya bulun/maktayiz. 
Bu verginin muhtelif vasıflarını arz etmek 
istenim. 

Bu vergi şu vasıfları bize göstermektedir. 
Evvelâ aıntidomokraitikdir. Ondan sonra beynel
milel anlaşmalara mugayirdir. Üçüncüsü âzami i 
tatbikat güçlüğü ihtiva etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarını, bu üç noktada be
lirttiğimiz tenkidlerimizden evvelâ, bu verginin 
antidemokratik olduğu üzerinde dunmaik islte-
rim. 

Verginin, eıkonomi ile ilgisi iflahtan vares
tedir. Her şeyden evvel, bir memlekette vergi 
reformu hususumda bir hazırlık hal inde bulu
nulduğunda., evvel emirdi1, o meimleketin ekono
mik bünyesinin ve seviyesinin müşahade altın
da olması g-ere'kir. Benden evvel konuşan ha
tip arkadaşımın, Türkiye Ekonomisi hakkında
ki izahatını, hatırlatarak, bendeniz de bu iza
hat üzerinde şunu ileri sürmek listeriım ki her-
şeyden evvel yeni bir vergi ihdası veya yeniden 
.mevcut vergilere bir zam keyfiyeti 'evvelâ mıev-
eut ekonominin hareketi1 geçirtilmesi suretiyle 
varidatın artması beıklenımelidir, mevcut 'eko
nominin durgunluk arz etmesi, fişka 1 yönden 
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az gelir sağlaomıfş olması, 'karşısında varidatın 
'artırılmasını genel elk onamanın harekete geçi
rilmesinden beldenim elidir. Türkiye bir plânlı 
'devreye girmiştir bu plânın finansımana irti-
yaeı vardır. Bu finansmanı sağlıyacask muh
telif 'kaynaklar yetmemektedir. Fakat bende
niz buna karşı şu iddiayı ileri .sürüyorum ki 
evvel emirde bir vergi zamanı cihetimden evvel 
ekonominin harekete geçmesi suretiyle, Hükü
met arzu edilen fazda vergiyi ve fazla vergi 
hasılatını sağlı yacaktır, bunun üzerinde dur
mak lâziimgetlir. Dikkati vergiler üzerine (tek
sif 'etmenin hatalı olduğu kanaatindeyim. Bir 
defa Türkiye'de durgunluğu devam eden eko
nomiye hız verilmek suretiyle bu ekonomi
nin çalışması sirkülasyonu artırıldığı takdir
de verginin gerek muamelenin adedi bakımın
dan, gcrelkse muamelelerin hacmi baıkımıın-
dau, değerleri bakımından şüphesiz ;blir ar
tış meydana gelecektir, derhal bu artış ver
gilere aksedecektir. Demek oluyor ki, ver
gilerden evvel ekonominin hastılığı üze
rinde durmak lâzımgelir. Millî ekonominin 
arızaları üzerinde durmak lâzımgelir. Bu ımıil-
lî ekonomi hastalığını tedavi edip te bunu işler 
bir hale getirebildiğimiz 'takdirde, plânım fi
nansmanı için arzu edilen vergiler, arzu edi
len para fazlasiyle temin edilecektir. Filhaki
ka bunun neticesini de birinci tenkidimde arz 
etmiştim. Şunu tekrar telhisen arz etmek is
terim, zamlardan ve yeni vergi ihdaslarından 
evvel, arz ettiğim şekilde ekonominin sürat
le işlemesinden netice beklemek en iyi yol
duı*. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye, yabancı 
sermayeye muhtaç bir 'memlekettir. Türkiye 
müşterek pazara girmeye karar vermiş olan bir 
memlekettir, müşterek pazara girmeye kararlı 
olan ve yabancı sermayeye muhtacolan bir mem
lekette vergi zamları ve ihdasları normal telâk
ki edilemez. Yabancı sermaye memleketimize 
girdikten sonra yabancı sermayenin sağlıyaca-
ğı fayda ve yabancı sermayenin vergide yapaca
ğı +ezayüt bizim arzumuza tekabül etmektedir. 
Binaenaleyh burada da yabancı sermaye istika
metinde ve müşterek pazara girme istikametin
deki davranışlarımıza bu tarzda vergi ihdasları 
ve vergi zamları mugayirdir. 

İkinci husus, beynelmilel anlaşmalara aykı
rıdır, dedim. 
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Muhterem arkadaşlarım; biz muhtelif gümrük 

ve ticaret anlaşmalarına imza koymuş bir mille
tiz. Bu anlaşmalara dâhil memleketlerin, sözü
nü ettiğim, anlaşmalara riayeti zaruridir. Bir 
defa bu tarz yapacağımız yüzde 5 zam .sarahaten 
Gat Anlaşmasına aykırıdır. Evvelemirde Gat 
Anlaşması bu tarz vergi ihdaslarının, zamları
nın aleyhindedir. Ve bu zamların, bu vergi ih
daslarının yapılmasına anlaşma cevaz vermemek
tedir. Gerek anlaşmanın esprisi, gerekse beynel
milel ticaretin artırılması yolundaki esprisi, bu 
kabîl zamlar hiçbir zaman tasvip eder görünme
mektedir. Binaenaleyh, bu anlaşma karşısında, 
bu anlaşmanın bağlı bir üyesi olarak nasıl bir 
şekilde bunu telif edeceğiz. Bendeniz bunu dü
şünmekteyim. Komisyonda da muhterem Vekil 
Beyefendiden ve Vekâleti temsil eden beyefendi
lerden sorduğum hususlara aldığım cevapta, 
Fransa misal gösterildi. 

Muhterem arkadaşlarım; Fransa'nın duru
munu da bendeniz öğrendim. Fransa bu zammı 
yapmadan evvel Gat'a müracaat ediyor, evvelâ 
tasvibini alıyor, tasvibini aldıktan sonra bu yo
la gidiyor biz ise, tasvibi almadan tek taraflı 
olarak, Gat Anlaşmasına aykırı olarak böyle 
bir vergi ihdas etmiş bulunmaktayız. Bunu te
min eden tasarıda muayyen müddet tesbit edil
mek suretiyle, geçiciliği ifade edilmek suretiyle 
icazet alınacağı müdafaa edilmektedir. Yani 
plân devresinde tatbik edilecektir; plân devre
si sonunda bu vergi artık almmıyacaktır. Fakat 
muayyen bir devre tatbik edileceğine göre bu 
anlaşma bu tarz geçici zamlara da cevaz verme
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarını, bu mâruzâtımdan 
sonra üçüncü olarak arz ettiğim tatbikat güç
lüklerine temas etmek isterim. 

Bir defa biz plânlı kalkınma devrine girdi
ğimize göre her şeyden evvel yatırımları gerçek
leştirmek zorundayız. Bu yatırımlara bunun te
sirini düşünmek lâzımgelir. Bir defa yatırımlara 
menfi tesir edecek. Yatırımlarda menfi tesiri 
azaltacak olan azaları amortisman usulünün ge
tirileceği söylenmekteyse de bendeniz buna iş
tirak edemiyorum. Filhakika, evvelâ ödenecek 
meblâğ düşünülür, yatırımı yapacak kimse de 
evvelâ yatırımın istihdaf ettiği porteyi düşünür. 
Binaenaleyh, yatırımlara peşinen menfi tesir ede
ceği kanaatimi muhafaza etmekteyim. 
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Sonra, ithal malları üzerinde de tesiri ola

caktır. Ve ithal mallarının fiyatlarını yükselte
cektir. İthal mallarının fiyatları yükselirse, an-
tisosyal bir hâdise olarak karşımıza çıkacak, da
ha ziyade büyük kütle bundan müteessir olacak
tır. Müstehlik bundan müteessir olacaktır. Orta
ya ithal cinin sebepsiz bir kazancı peydah ola
caktır. Yine bu üçüncü kesimde ikinci olarak 
tatbikat bakımından mahzur da bunu daha evvel 
yapılmış anlaşmalara teşmil edilmesinden doğ
maktadır. Bir defa daha evvel yapılmış olan it
hal anlaşmalarına teşmili birçok karışıklıklara 
sebep olacaktır. Hayli ihtilâfa sebep olacaktır. 
Şimdi ithalâtın daha evvel yapılmış gümrüğe 
gelmiş olması veyahut ithal edilenin vesika üze
rinde devri, manifesto ve konşimento ile devri 
bahis mevzuu olduğu zaman bir hayli ihtilâf 
mahkemelere kadar gidecektir. Tatbikat güçlü
ğünün asıl mühim noktası da buradadır. Bunla
rın düşünülmemiş olmasını bu tasarının mahzu
ru olarak telâkki etmekteyim. Bunları gidere
cek tedbirlerin kanun tasarısında yer almamış 
olmasını bir eksiklik olarak mütalâa etmekte
yim. 

Son olarak kalkınmayı sağlıyacak yatırım 
malları üzerinde tesiri dolayısiyle, yatırımı azal
tacağı şüphesizdir. Bu yatırımı azaltmış olması 
da başlıbaşma bir mahzur teşkil etmektedir. 
Hürmetlerimle. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adı
na söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Coşkun Kır
ca, buyurun. 

O. II. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, önemli 
vergi tasarılarını müzakere etmekte bulunuyo
ruz. Bu tasarıların müzakeresi esnasında Yüce 
Meclisin her kanadında yer almış olan muhte
rem üyelerin bu tasarıları getirmiş olan Hükü
mete değişik zaviyelerde de olsa ışık tutması bel-
libaşlı vazifeleridir. Aksi halde, bu müzakere
lerin yapıcı olması imkânı külliyen ortadan kal
kar. Evvelâ, bir nokta üzerinde mutabık olmak 
mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin az gelişmiş bir 
memleket olduğunda herkes mutabık. Az geliş
miş bir memleket olarak Türkiye'nin gelişmesi 
yatırım hacminin artırılmasına bağlı; bunda da 
mutabıkız. Bu memlekette yatırım hacminin ar
tırılması nasıl mümkün olur? İşte, bu hususta 
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hepimiz kesin ve açık fikirlere sahibolarak bu 
kürsüden konuşmak mecburiyetindeyiz. (Soldan 
konuşuldu sesleri) 

Konuşulup konuşulmadığını şimdi anlarız,. 
beyler. (Soldan, «kimseden fikir sormadık» 
sesleri) Hiç kimse kimseden fikir sormu
yor, herkes herkesin fikrini müdahale etmeden 
dikkatle, hürmetle dinlemekle mükellef; o ka
dar.. 

ÖMER FARUK SANAO (Elâzığ) — Sizden 
direktif alacak değiliz. 

BAŞKAN — Bilhassa rica ediyoruz. Hatibin 
sözü kesilmesin arkadaşlar, iyi netice vermiyor. 

C. Ii. P. GRUPU ADINA COŞKUN1 KIRCA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, az gelişmiş 
bir memlekette yaşadığımıza göre, az gelişmiş 
bir memlekette iktisadi .bünyenin belîi'başlı 
vasfının, böyle bir memlekette istihlâk temayü
lünün yalnız .alçak .gelir tabakalarında değil; 
fa'kat, yüksek gelir tabakalarında da fazla ol
duğu esasını kabul etmek lâzımdır. Dünyanın 
hiçbir az gelişmiş memleketinde vergi alma
dan o memlekette yatırım hacmini artırmanın 
mümkün okluğunu keşfeden insan çıkmamış
tır; İhsan ^Gürsan Bey ihariç! Kaldı ki, burada 
irat 'buyurdukları nutukta; 'bir yandan, «asgari 
geçim indirimini niçin artırmamaya tevessül 
ettiniz»1 derken; ö'bür yandan, yüzde 92 ,si aşa
ğı - yukarı kendi beyan ettikleri gelirlere teka
bül. eden ücretlilerden daha az vergi ödiyen 
kimselerin yine kendilerinin istinadettikleri 
sosyal 'adalet ilkesi (gereğince daüıa fazla vergi 
ödemelerini, Ihiç değilse, kanunen kendilerine 
terettübeden vergiyi ödemelerini sağlıyacak 
olan servet beyannamesinin dahi aleyhinde bu
lunmakta ısrarla 'devam ettiklerine göre, sor
mak: lâzımdır: <:Kimden vergi alınmasını isti
yorsunuz?» Evvelâ bunu'bilelim. 

Muhterem arkadaşlarım, açık hakikat şudur 
ki, «vergiyi alçak gelir tabakalarından 'almı-
yalım, yüksek 'gelir tabakalarından alınıyalmı; 
vasıtalısını almıyalun, vasıtasızını almıyalmı» 
dersiniz; pekiyi, kimden alalım, efendiler? 
Tekrar Merkez 'Bankasının emisyon ma'kinası
nı işletip, !bıı memleketi, neticede İktisadi dur
gunluğun içerisine atan keşmekeşin içine ye
niden mi girelim? (Ortadan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarını, Hükümetin getir
diği vergi tasarıları üzeride şu veya bu -nokta-
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da 'değişik fikirler ileri sürmek kabildir. Hat
tâ aynı grupun mensupları arasında dahi hu 
tasarıların teferruatı üzerinde değişik fikirler 
ileri sürmek istiyenler ve sürenler, Hükümete 
ışık tutanlar olacaktır. Ama bir nutuk 'söy
lenir ve bu nutukta «şunu yapmayınız, 'bunu 
yapmayınız, 'böyle yapmıyalım, 'şöyle yapmıya-
lum» denir; peki; ne yapalım, arkadaşlar? Hü
kümete ışı'k tutmak ;bu •mudur? Muhalefet ola
rak: inşai, yapıcı bir rol oynam'ak 'bu mudur? 
Efkârı umumiyenin karşısında bu demogojik 
polemiği, rey avcılığı maksadını fgüden bu ha
reketleri, açıkça deşmek maksadıyla grupumıız 
adına söz almış bulunuyoruz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, halkikat şudur ki 
Hükümetin 'bugün getirdiği 'vergi tasarılarıyla 
bu tasarıların teferruatı üzerinde lıerbirimizin 
fikirleri ne olursa 'olsun .bunların derpiş ettiği 
fedakârlık 've yatırım gayretini, demokratik 
plânlama yoluna girmiş, Hindistan dâhil, belki 
Seylân ve Birmanya 'hariç, hiçbir memleket 
gerçekleştirmiş değildir. Hiçbir Hükümet de
vamlı surette siyasi şûriş yaratmak istiyeıılerin 
bulunduğu böyle Mr memlekette, 'böyle bir si
yasi ortam içerisinde, efkârı u'inumiyeniıı kar
şısına böylesine cesaretle çikahilmiş değildir, 
arkadaşlar. 

'Şimdi, bunları bilmek: lâzım; bâzı şeyleri 
iyice hilnıek lâzım! Vergi almak niçin lâzım? 
'Bunu iyice bilmemiz gerek ! 

Muhterem 'arkadaşlarım, az 'gelişmiş mem
leketlerde demokratik plânlama yürür mü? 
Yürümez mi? Bunun münakaşası 'bütün dün
yada yapılıyor. Ve bu münakaşanın menfî ne-
ticelendirilmesi gerektiğini söyliyenler, şuna 
dayanıyorlar: Diyorlar ki, «çünkü, az geliş
miş bir memlekette plânlı 'ekonomi muvaffak 
•olamaz; orada demokratik rejim varis a» Ne
den? Bu salkim düşünce sahiplerinin istinadet-
tikleri temel delillerden ıbiri şudur: Çünkü, o 
'memleketlerde, parlâmento] arın mensupları, 
hem (hükümetlerden daha fazla hizmet, daha 
fazla yatırım yapmasını isterler; fakat, ondan 
sonra, o 'hükümetlere, o hizmetleri, o yatırım
ları yapabilmeleri için lüzumlu vergi kaynak
larını vermekte 'hasis ve kısır davranırlar. îş-
te, bu memleketlerde demokratik rejimler bu 
yüzden çökmüştür» derler. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk 'Milleti ola
rak, Türk Milletinin mümessilleri olarak biz, 
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en aşağı bir Hindistan ikadar, en aşağı bir Sey
lân kadar böylesine basit, Iböydesine esassız, 
'böylesine demagojik :bir gayretin içinde olan
ları tasvbetmiyeceğiz, arkadaşlar.. (Ortadan 
alkışlar 

İHSAN CIÜRSAN (İzmir) — (4rup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi G-rupu adına 
Sayın İhsan Grürsan. 

ASIM EREN (Niğde) — Yapıcı olan İh
san Bey... 

ADALET PARTİSİ MECLÎS ÖRUPU ADI
NA İHSAN G-ÜR'SAN (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar, politika Ihayatma yeni atılmış ve 
her sahada olduğu gibi dostluklarında olduğu 
gibi, .bilgisinde kendi kıymetini 'bilme'k hudu
du içinde mütevazi bir arkadaşınızım. Evvelâ 
öteden beri, kıymetini takdir ettiğim Coşkun 
Kırca arkadaşımızın konuşmalarını, fikre fi
kirle mukabele ederek ve konuşma adabı için
de heyecana kapılm'adan ileri sürdüğümüz ve 
o'bjektif hir görüşe dayandığını tahmin ettiği
miz 'mütalâalarımız için hana izafe ettiği pole
mik ve demogojiyi kendisi yapmamış olsaydı, 
Yüksek Meclisimizin huzurunda daha iyi bir 
münaikaşa ve ımünazara safihası da açılmış olur
du. Muhterem arkadaşlarım; ben mensuhol-
duğum partinin Medlisi örupu adına konuş
maktayım. Şallısını adına konuşmuyorum. Şah
sım adına ıkonUşisaydını, muhakkak ki Coşkun 
Kırca arkadaşımıza, bildiğim sahada çok da
ha kuvvetli ve cesurane cevaplar vermekte 
haklı olurdum da. Kendime bu mevzuda itmıa-
dım da vardır. Hayat boyunca tercübeler içlin
de yaşadım ve muhakkak ki, diğer taraftan da 
malî ve iktisadi bir politikanın münakaşasını 
yaparken sadece kendi fikirlerime de dayanmı
yorum. !Bıı fikirler 'bilginlerin nolktai nazarıdır, 
okuduklarımızdan aldığımız ilhamlarıdır. Bir 
vergi politikasının muvaffak olması, memleke
tin ilerisine ve 'gerçeklerine esaslı surette nü
fuz edilmesine, teşhislerin mutlak ve kati ola
rak ortaya çıkarılmasına ve .bunların üzerin
de münakaşa yapılmasına bağlıdır. Soruyo
rum Ooşlkun Kırca arkadaşıma; ne şekilde yap
mak lâzımdır? Hastalıkları müşahede edecek
siniz, dertlerin içine (gireceksiniz ve bu müşa
hede, kanaatlerimizin neticelerini millet irade
sinin tecelli ettiği Yüksek Meclisin huzuruna 
getirecek ve sereceksiniz. Hakikat ancak bıı 
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şekilde hareketlerle tecelli edecektir. Biz ver
gi verilmesin mi dedik? Biz, memleketin im
kânlarıyla, kabiliyetine göre 'herkesin gücünün 
yettiği kadar âmme masraflarına iştirak etme
sin mi 'dedik. Her hangi 'bir ödeme yapılmasın 
mı dedik. Sayın Coşkun Kırca arkadaşımız ini
mi nereden çıkarıyor, ©iz vasıtalı ve vasıta
sız vergiler sistemlerinde ortaya çıkan haki
katleri ve aksaklıkları müşahede ederek (ni
hayet, hata da olabilir) bunları ortaya serdik 
ve dedik ki, bugün önümüze getirilen vergi re
form tasarılarının istanbul Genel Vergi Ko~-
misyonunun raporlarında belirtilmiş olan re
form hedeflerinin tahakkukun sağlayacak bir 
hüviyette değildir. (Biz Genel Vergi Komis
yonunun raporundaki 'mütalâaları Sayın Ma
liye Bakanımızın .mütalâalarını nazarı itibara 
'alarak, naçiz bir çalışmanın neticelerini huzu
runuza getirdik. Takdir sizlerindir. Ne bir 
ısabotaj vardır ne de her hangi bir şekilde de-
mogojik bir şey ve polemik bir temenni vardır. 
Adalet Partisi memleketin büyük sathına ya
yılmış muazzam bir vatandaş topluluğunu bu
rada temsil etmektedir. Gayet tabiî ki kanaat
lerinde ısrar edecek ve iktisadi huzuru temin 
edebilecek bu mevzuda çalışacak ve neticele
rini huzurlarınıza serecektir. Bu da onun va
zifesidir. Biz bu vazifeyi yapmak inancı ile 
huzurunuza çıktık. Takdir elbette sizlerindir. 
Bu mevzu üzerinde çalışan arkadaşlarım, va
sıtalı ve vasıtasız vergilerimizin huzurunuzda 
'serd edilmiş olan aksaklıklarını v'e bundan çı
kan meseleleri benim kadar en az, ve benden 
daha iyi takdir ederler. Bu sebeple takdiri, 
Coşkun Kırca arkadaşımın, mütehassıs arka
daşlarımın ve hepinizin vicdanlarına ve idrak
lerine 'terk ediyorum. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — O. H. P. Grup adına Sayın 
Kırca. ('Soldan «Harika çocuk» sesleri) 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, evvelâ 
size şunu hatırlatmak isterim ki, insanlara «ha
rika çocuk» diye ıvasıflar izafe etmek suretiyle 
tezyif 'etmek, buna tevessül edenlerin kendile
rinin fikir sahibi olmadığı yolundaki aczin ba
riz bir ifadesidir. (Soldan müdahaleler) 

Muhterem 'arkadaşlarım, 
BAŞKAN — Hatibin sözünün kesilmemesi 

rica olunur. Müsaade buyurursanız dinliydim 
arkadaşlar. 
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C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(Devamla) —• 'Sayın ihsan Garsan Beyefendi 
burada Adalet Partisi Grupu adına, Sayın Ma
liye Bakanının görüşlerini de nazarı itibara 
alarak, Muhterem Adalet Partisinin Hüküme
tin getirdiği vergi tasarıları üzerindeki görüş
lerini açıkladı. Açıkladığı görüşleri hepiniz 
dinlediniz. Bu görüşler, sadece, bu tasarıların 
toptan ve külliyen yersiz olduğu merkezinde 
Mi. 

Muhterem arkadaşlar, şu veya bu tasarının, 
bir tasarılar serisinin yörsiz olduğunu iddia et
mekten kolay hiçbir şey yoktur. Hele vergi 
mevzuunda! işte biz, onun için, Muhterem Ada
let Partisi Sözcüsünü burada ciddî vazifeye da
vet etmek lüzumunu hissettik. Çünkü, şunda 
mutabık mıyız efendiler? Bir milyar ikiyüz mil
yon lira munzam vergi almaya lüzum var mı
dır? Yoksa Sayın Sabahattin Savacı'nın dediği 
gibi, vergi sistemimizde yeni vergi zamları yap
maksızın kendiliğinden hâsıl olacak varidat ar
tışı sadece % 7 olduğuna göre, sırf bununla ik
tifa ederek plânın derpiş ettiği yatırımları 
yapmaya imkân var mıdır? Yok mudur? Bir ke
re bunda anlaşalım. Bunda anlaşıyor isek, eğer 
hiçbir surette inkâr edilemiyeceği veçhile, mün
hasıran vergi sisteminin kendiliğinden millî ge
lir artışına muvazi olarak kaydedeceği varidat 
artışları ile istediğimiz kalkınma hızına varmak 
için lüzumlu yatırım seviyesine erişemiyecek 
isek (ki, bu bir kanaat, bu bir içtihat meselesi 
değildir; bu bir rakam, bu bir istatistik mese
lesidir), eğer bu böyle ise ve bu böyle olduğuna 
göre eğer asgari bir milyar ikiyüz milyon lira
lık vergi artışına ihtiyaç var ise; bu tasarıların 
fevkalâde kötü olduğu, bu tasarıların bu mak
sadı yerine getirmekten âciz kalacağı iddiaları 
da eğer doğru ise ve aynı maksadı başka şekil
de yerine getirmek mümkün ise; işte, ciddî bir 
muhalefet partisine düşen vazife, sadece, bura
da ihsan Gürsan Beyefendinin yaptığı gibi, bu 
tasarılara «yersizdir» demekten ibaret olamaz. 
Yerine hangi teklifleri getirmek istiyorsunuz? 
Hangi yoldan nasıl bir vergilendirme istiyorsu
nuz? Lütfen bunları açıklayınız! îşte, bu tak
dirde, belki Parlâmentoya da, Hükümete de ışık 
tutmuş olursunuz ve ancak o zaman ışık tut
muş olursunuz. Burada, aksi halde, «şuradan 
vergi almıyalım, buradan vergi almıyalım; fa-
lâncalı vergi vasıtalıdır, filâncah vergi vasıta-. 
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sazdır» gibi aslında şu veya bu vasıtalı verginin I 
her halikârda sosyal adalete aykırı olmaya
bileceği veyahut bütün vasıtasız vergilerin de j 
her halükârda sosyal adalete en uygun ver- I 
giler olmıyabileccği bilinen bir gerçek iken, 
meselenin teferruatına inilmeksizin; meselâ, şu I 
Damga Resminden bahsedildiği vakit, milyon- ı 
larea vatandaşın verdiği dilekçelerde pulun kal- . j 
dırılmış olması gibi bir sosyal adalet tedbirine i 
dahi temas edilmeksizin, «hepsi kötüdür, her | 
şey kötüdür», yeni vergi alınmalıdır lâfı dahi i 
telâffuz edilmeden, «hepsi kötüdür, her şey j 
kötüdür» dedikten sonra, pekiyi; efendiler, ye- i 
rine ne getirmek istiyorsunuz? Bunu da söyle- I 
yiniz; bilelim! Hükümet bilsin, memleket bilsin! 
Tenevvür edelim! Belki de siz haklısınız. O za
man elbette ki bu Yüce Parlâmento da size hak 
verir. Ama, ne yapmak istediğinizi söylemeden, 
yapılmış her şeyi kötü göstermeye çalışmak; j 
benden çok daha sakin konuşsalar bile ihsan i 
Gürsan Beyefendi, böyle hareket etmek, demo-
gojinin tâ kendisidir. Ve biz, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu olarak elbefte ki, aslında demok
ratik rejimin virüsü olan bu tarz demogoji'k 
hareketler karşısında heyecanla konuşacağız; 
elbette ki 'heyecanla konuşacağız. (Ortadan ve 
sağdan şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın İhsan Gürsan. 

A.P. GRUPU ADİNA İHSAN GÜRSAN [ 
(İzmir) — .Muhterem arkadaşlarım, huzurunu
zu tekrar işgal ediyorum. Fakat konuşmam kı
sa sürecektir. 'Kusuruma bakmamanızı istirham 
ederim. 

Coşkun Kırca arkadaşımın ileri sürdüğü bir 
noktaya cevap vermek anıaciyle huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, bir tenkit yap
tık, bir müşahedede bulunduk, netice yanlış da 
olsa, Coşkun Kırca arkadaşımızın iddia ettiği | 
gibi, bir müşahede yaptık. Bilirsiniz, Coşkun 
Kırca arkadaşım da iyi bilirler; bir çalışma, 
müşahede tetkik ve netice çıkarmaya dayanır. 
Biz de müşahedelerimizi yaptık, müşahedeleri
mizi tetkika tabi tuttuk, bir neticeye vardık. 
Bu şekildeki çalışmamız, doğrudan doğruya 
önümüze getirilmiş olan ve -«Vergi reformu» 
adı verilmiş olan rapordaki mevzuların tetkik 
ve tenkidine taallûk etmekte idi. (Biz Vergi Re
formu Komisyonunun yaptığı gibi ilmî muka- | 
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yese ve taihlillere girerek, vasıtalı vergiler mi 
faydalıdır, veya vasıtasız vergiler mi faydalı
dır, bunların hangilerinden ne netice alınır di
ye bir münakaşa yapmadık. Biz ilmî ve teknik 
bir münakaşaya girip sizleri rahatsız etmek is
temiyoruz. Bizler tetkik ettik ve bir neticeye 
vardık ve sonunda alman kanaatleri Yüksek 
huzurlarınıza arz ettik, sadece ortaya getirilen 
sistemin aksak taraflarını gösterdik. Bunu ya
parken de hiçbir zaman demagoji ve polemik 
yapmadık. 

Gelelim şimdi muhalefet olarak memleketin 
iktisadi istikrara huzur ve refaha ulaşması hak
kındaki vazifemiz hakkındaki fikirlerine'. Elbet
te ki, bunu biz de arzu ederiz, dedim. Bunların 
haricinde söyleyin bir tek noktaya, temas ettim 
mi? Hükümeti büyük bir mesuliyet kabul etmiş 
ve milletin iradesine istinaden bu sandalyaya 
gelmiş oturmuştur. Sistemlerinde bir bozukluk 
varsa, bunları kendileri de kabul ediyorsa, yeri
ne tatmin edici bir bina kurmak, kendilerine dü
şen bir vazifedir. Hürmetlerimle (Soldan, alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, insan yaşa
dıkça çok şey görüyormuş. 

Çok değerli arkadaşım, uzun zamanlar bera
ber çalıştığımız ve malî meseleler üzerinde aynı 
şeyi düşündüğümüz arkadaşım İhsan Gürsan'ı 
bugün dinlediğim zaman aklımdan bu geçti : İn
san yaşadıkça çok şey görüyormuş. 

İhsan Gürsan arkadaşım ihtimal ki, parti 
adına konuştuğu için böyle konuşmuştur. 

Şahsı adına bir konuşma yapsaydı bugün bu
rada bu fikirleri ileri sürmek durumuna düş
mezdi. Konuşmalarını dikkatle takibettim, yazılı 
konuşma olduğu için büyük bir netice çıkarama
dım. Ben bu vesile ile Adalet Partisinin, vergiler 
ve vergi sistemi hakkındaki arkadaşımın konuş
masından maalesef bir şey anlıyamadım. Vergi 
istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Belli değil. Söz
lerinden; bir memleketin vergisiz idare edilip 
edilemiyeceği hususunda bir netice çıkarmak ha
kikaten müşküldür. Vasıtasız vergiler için mem
leket müsait değildir, orta sınıf yoktur, diyorlar. 
Vasıtalı vergiler memur ve çiftçi üzerine yük
tür, diyorlar. Peki teklifleri nedir, bir üçüncü 
gelir nev'i teklif edecek, yeni vergileri var mı? 
Bir üçüncü vergi nevi maalesef var arkadaşlar. 
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Devlet gelirleri arasında sayılmıyan ve fakat bu
gün bâzı memleketlerde vergi kaynakları arası
na girmiş olan bir vergi kaynağı var; Merkez 
Bankası. Ama, mazide tatbik edilen bu sistemi 
biz külliyen reddettik ve programımızda da red
dedilen nesneler arasındadır bu, biz bu üçüncü 
kaynağa müracaat etmiyeceğiz, Sayın ihsan 
Gürsan arkadaşımız ısrar etse dahi. 

ABDURRÂHMAN GÜLER (Çorum) — Var
lık Vergisi yok mu, Varlık Vergisi? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Varlık Vergisi var... 

BAŞKAN —• Hatibin sözünü lütfen kesme
yin efendim. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Varlık Vergisini almayı düşünmediği
mizi, servetler üzerine, sermaye üzerine her han
gi bir vergi vaz'etmeyi düşünmediğimizi, dü-
şünmiyeceğimizi gerek Hükümet programında, 
gerekse muhtelif vesilelerle Senatoda, Yüksek 
Huzurunuzda arz etmiş bulunuyorum. Binaen
aleyh Varlık Vergisi var mı yok mu şeklindeki 
bâzı imâlarla vatandaşı tereddüde sevk edemez
siniz. Biz bu hususta katî ve kesin kararlıyız. 
(Ortadan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, hatırlarsınız plân 
Yüksek Mecliste müzakere edildiği sırada bu hu
susta mâruzâtta bulunmuş ve şunu ilâve etmiş
tim. Memleketimizde vergi mükellefiyeti başka 
memleketlerle mukayese edildiği takdirde bizde
ki vergi yükü hafiftir. Arkadaşımız mukayesele
rini yanlış yapıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizde ver
gi yükü, tekrar edeyim, ağır değildir, hattâ 
bir bakıma çok hafiftir denilebilir. Bunu hem 
inkişaf etmiş ve hem de geri kalmış memleketler
le mukayese ettiğimiz takdirde bu neticeye varı
rız. Sayın arkadaşımız bir hesap çıkarmış 1961 
de vergi yükü nisbeti % 15 dir, diyor. Ben arz 
edeyim, bu özel idareler, belediyeler, hattâ İşçi 
Sigortaları aidatı gibi parafiskal gelirleri de na
zara aldığımız takdirde vergi yükü, yani vergi
lerin gayrisâfi millî hâsıla nisbeti yüzde 17 dir. 
Arkadaşım «yüzde 15» diyor. Ben iki puvan da
ha ilâve edeyim, yüzde 17 civarında. Biz böyle 
hesabediyoruz. 

İnkişaf etmiş memleketlerle mukayese edilir
se görülür ki, bu ııisbet Avusturya 'da yüzde 49, 
Avusturalya'da yüzde 32, Kanada'da yüzde 34, 
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Fransa'da yüzde 43, İtalya'da yüzde 26, Holân-
da'da yüzde 37, ingiltere'de yüzde 39, Ameri
ka'da yüzde 31, Yunanistan'da yüzde 26,5. 

Asya'ya geliyorum; Seylân'da yüzde 27, Mil
liyetçi Çin'de yüzde 20, Burma'da yüzde 20, 
Malatya Federasyonunda yüzde 17. Görüyorsu
nuz ki, Türkiye hem çok gelişmiş memleketlere 
nazaran hem de az gelişmiş memleketlerle mu
kayese edildiği takdirde vergi yükü bakımından 
mesut bir memleket sayılabilir. Biz az vergi ve
ren memleket sayılabiliriz. Devlet vazifeleri mü
temadiyen çoğalmaktadır. Bilhassa bugünkü re
jimin esasını kurmuş olan Anayasamız devlete 
sosyal vazifeler yüklemiştir. Her vatandaşa, as
gari bir hayat temini vazifesini yüklemiştir. Bu, 
memleketin kalkınmasında devlete büyük bir 
yük düşmektedir. Bütün partilerin programın
da bu yer almıştir. Memleketin kalkınmasında 
ana yatırımları, temel yatırımları devlet yapa
caktır, bütün bunlar kaynak istiyen şeylerdir. 
Bunları karşılamanın birkaç yolu var şüphesiz. 
Evvelâ memlekette tasarrufu çoğaltmak, kanali
ze etmek, ve hususi teşebbüsü kuvvetlendirmek. 
Hususi teşebbüs hususunda ben arkadaşlarımdan 
geri kalmam, Hükümet adına da bunu söyliye-
biiirim. Memleketin bütün kaynaklarını sefer
ber ederek kalkınmayı sağlamak lâzımdır. Bü
tün kaynakları seferber ederek bu memleketin 
kalkınması uğrunda kullanılması lâzımdır. Bu
nu yapamazsak bu memleketin âkibetine emniyet
le bakamayız. Hızlı nüfus artışı bir memleketi 
süratle sefalete götürebilir, sefalet ile de sonun
da nereye gidileceği tahmin edilir. 

Bü sebeple bir taraftan memlekette hususi 
tasarrufa teşvik ve kanalize ederken diğer taraf
tan devletin kendisine düşen asgari vazifeleri 
yapabilmesi için kaynak bulmak zarureti ile baş-
başa bulunmaktayız. Bunu, muhterem arkada
şım da "takdir eder, bunun kıymetine, benden 
daha fazla inanmış bir arkadaşımızdır. 

Muhterem arkadaşlarım; böyle olunca ne ya
pılabilir? Arz ettiğim gibi, madem ki, memle
kette vergi mükellefiyeti ağır değildir. 

Binaenaleyh, bu kaynağı harekete getirmek 
suretiyle işe başlamaik doğru bir yoldur. Biz de 
bunu yaptık. Hemen arz edeyim, bunu yapar
ken memleketi'mizdeki vergi yükünü Fransa, 
Almanya, Amerika'da'ki nisbete ulaştırmayı dü
şünmedik. Hattâ Yunanistan'daki nisbeti dahi 
düşünmedik. % 17 olarak hesapladığımız ver-

— 469 



M. Meclisi B : 40 
gi yükünü % 19 civarına çıkardık. Kanaatimce 
ilk 10 sene zarfında bu nisbet % 20 civarında 
•olmalıdır. Bunu yapmazsak Devlet üzerine dü
şen vazifeyi yapamaz, memleketteki kalkınma da 
mümkün olmaz. Biz de bunu yaptık. Bu sene 
plânın emrettiği de buydu. Bu sene vergilere 
hafif bir sıçrama yaptırmak suretiyle nisbeti 
% 18 - 19 a yükseltmek. Biz de bunu yaptık. 
Zannediyorum bununla memlekete ağır bir mü
kellefiyet de gelmi§ sayılmaz. Bunta yaptığımız 
takdirde dahi vergi yükü nisbetimiz Seylân, 
Burma gibi az gelişmiş memleketler seviyesine 
dahi ulaşmamış olacaktır. 

Sayın arkadaşımız zirai kazanç için ıgetlrilen 
sistemin kifayetsiz olduğunu ileri sürüyor, bâzı 
misaller de veriyor. Bu misallerin arasında, zi
rai kazancın vatandaşlar arasında tepki yarat
tığını söylüyor. Gayet gariptir, kazancın tepki 
yarattığı muhitler, çiftçi muhitleri değildir ar
kadaşlarım. Çünkü bütün çiftçi teşekküllerin
den, birliklerinden heyetler geldi, bizimle temas 
ettiler, arzularını belirttiler. Hükümetin tek
lif ettiği mükellefiyetin kendilerini tatmin ede
ceğini bildirdiler. vBu vaziyete çiftçiler memnun. 
Memnun olmıyan birisi varsa o da politikacılar
dır. Bunlar zirai kazanca vergi koydunuz diye 
tepki yarattılar. Biz ne getiriyoruz arkadaşlar? 

ıBu memleketin millî gelirinin yüzde 40 ın-
dan fazlası tarımdan elde ediliyor. Ama tarım
dan aldığımız vergi, vasıtasız olarak aldığımız 
vergi, sadece ve sadece yüzde 1 dir. Başka 
memleketlerde de tarımdan, vasıtasız vergi ola
rak büyük bir şey alınmaz, ama, yüzde 1 ile 
kalan memleketi de ne Avrupa'da, ne Asya'da 
hattâ ne Afrika'da bulabilirsiniz. Bu bakımdan 
biz istisna teşkil edebiliriz. Buna mukabil ne 
yapıyoruz? Buna mukabil sadece ve sadece bü
yük işletmelere Gelir Vergisini1 tatbik ediyoruz. 
Türkiye'de kaç işletme vardır? iki milyon, belki 
üç milyon, esasen bu rakam üzerinde de rhtüâf 
vardır, biz bunlardan kaç binine Gelir Vergisi 
tatbik etmek istiyoruz? Sadece 20 bin civarında 
büyük işletmeye Gelir Vergisi tatbik etmek is
tiyoruz. Buna mukabil bu memlekette işçi ver
gi veriyor, esnaf vergi veriyor, memur vergi 
veriyor, odacı vergi veriyor. Büyük işletmeler
den yılda 1 milyon liralık, 500 (bili liralık pa
muk yahut narenciye satan veya büyük ölçüde 
istihsal yapan, yarım milyon liralık hububat sa
tan çiftçiden vergi almaya kalkınca, muhterem 
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arkadaşımız, tepki yaratır, diyor. Bunlar hiç 
vergi vermesin mi? Eğer arkadaşımız vermesin 
derse ben susacağım. Fakat, eminim ki kendi 
adına konuşursa bunu diyemez. 

Muhterem arkadaşlar, vakti geldiği zaman 
'bu konuya gireceğim, şimdi fazla dağıtmak is
temiyorum. 

Çiftçiden hangi usul ile alınacak verginin 
daha âdil olur. Bunu huzurunuzda arz edece
ğim, arkadaşlarımı ikna edeceğime de kaaniim, 
başta İhsan Bey olmak üzere, bunda şüphem yok. 

Çiftçiye Gelir Vergisinin tatbiki, büyük iş
letmelere tatbiki, başka bir sebeplerle de ihtiyaç 
vardır, Gelir Vergisi sisteminin tamamlanma
sını istiyoruz, evazyon, vergi kaçakçılığı yol
larını kapatmak, kontrolü temin etmek için bu
nu istiyoruz. Bugün getirdiğimiz vergi sistemi, 
milyonların içinde sadece 20 bini hedef tut
maktadır, büyük işletmeleri hedef tutan bir mü
kellefiyettir. Bu kadar geniş muafiyeti ihtiva 
eden Zirai Gelir Vergisine getirmekle şahsan 
aylardan beri itham ediliyorum, tazyik altında
yım, Hükümet de tazyik altında. 

Şimdi arkadaşını gelmiş, bunlar da vergi 
vermesin diyor. Arkasından sosyal adaletten 
bahsediyor. Bunlar vergi vermesin ama memle
kette de sosyal adalet teessüs etsin, diyor. Bu
nu yapmak için çok hünerli adama ihtiyaç var
dır. Bu, benim elimden gelmez. İhsan Beyi ye
rime davet ederim, bunun tılsımını biliyorsa. 
(Alkışlar) Muhterem arkadaşını, getirilen vergi 
sisteminin memleketimizin şartlarına uygun ol
madığından bahsediyor. Bilâkis vergi sistemini 
bu memleketin şartlarına intibak ettirmek ka
rarı ile getirilmiştir. Bütün sistem bir arada mü-
atlâa ettiği zaman değerli bir iktisatçı ve mali
yeci olan arkadaşım elini vicdanına koyarak bu
na evet diyecektir. Ama grupu adına konuşur
ken böyle değil, diyor... Ne yapıyorum, Gelir 
Vergisinden indirim getiriyorum. Vatandaş ya
tırım yaptığı takdirde, kazancının bir kısmını 
yeni yapılacak bir tesise kattığı takdirde bunun 
bir kısmını kazancından indirmek suretiyle ver
gi dışında bırakmak memleket şartlarına uygun 
değil midir? 

Meselâ, değer farkları var; elindeki gemisini 
sattığı takdirde, maliyetinin üstünde bir bedelle 
satacaktır. Farkının bir kısmını vergi olarak 
alacağı/. Bu fark ile yeni bir gemi satmaldığı 
takdirde bundan vergi almıyacağız, dersek bu 
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muamele memleketin şartlarını uygun olmaz mı 1 
Bunu getirmekle, Hükümet hatalı bir iş mi yap
mıştır? Hükümet kötü bir iş mi yapmıştır? 

Vergi tarifelerini indiriyoruz. Ne yapıyoruz? 
Bu memleket şartlarına uygun değilnıi?. Ame
rika'da tatbik edilen İngiltere'de tatbik edilen 
sistemi getirmiş olsak nisbeti yüzde doksana çı
karsak belki böyle konuşulabilirdi. Fakat biz 
yüzde altmış ile kapatıyoruz. Bunun çeşitli se
bepleri var; tasarrufu teşvik, kaçakçılığı azalt
mak, vergi mukavemetini azaltmak için burada 
durduruyoruz, yabancı sermayenin gelmesi için 
bunu yapıyoruz; yabancı sermaye kâr görmediği 
zaman, gelir mi? Yüzde doksan vergi vermek 
üzere neden buraya gelsin, gelmez, daha kârlı 
olan yerlere, memleketlere gider. 

Bunu yapan bir Hükümete, memleket şart
lanıl] göz önünde bulundurmıyaıı bir Hükümet 
olarak tavsif edilir mi? 

Muhterem arkadaşlar, Öaym Sözcünün temas 
eylediği diğer noktalar hakkında cevap arz ede
ceğim. Tahmin ediyorum ki, bu cevaplarımdan 
sonra Sayın Gürsan özür diliyecektir. 

Vasıtalı ve vasıtasız vergilerin münasebetin
den bahsettiler, anlıyamadım, bu memlekette va
sıtalı vergi ini çok, vasıtasız vergi mi çok. Doğ
rusu, beyanı arasında, bu nokta hakkındaki gö
rüşlerini kavrıyamadım. Ama bu vesile ile izin 
verirseniz mâruzâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, umumiyetle ve bil
hassa vergi adaleti ve sosyal adalet mevzuu açı
sından bakıldığı zaman vasıtasız ve vasıtalı ver
giler olarak, vergiler iki grupa ayrılmıştır. Sos
yal adalete vasıtasız vergilerin daha uygun ol
duğu vasıtalı vergilerin geniş halk kütlelerini, 
sabit gelirli halk kütlelerini daha fazla mütees
sir ettiği söylenir ve uzun zaman böyle zanne
dilmiştir. Fakat, hemen arz edeyim ki, son ilmî 
tetkikler bunun bir hakikat olduğu kanaatini 
artık sarsmıştır. Vasıtalı vergi mi âdildir, vası
tasız vergi mi âdildir? 

Bugün vasıtalı vergilerin, sosyal adaleti te
min ettiği, bu bakımdan daha uygun olduğunu 
iddia edenler var. Benim şahsan her zaman üze
rinde durmakla meşhur ettiğim bir yabancı mü
tehassısımız, (ismi sık sık geçer,) bunu iddia et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bir verginin âdil ol
ması için, evvelâ onun yaygın olması şarttır. O 
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vergi neyi hedef tutuyorsa, o kazancı elde eden
lerin hepsini kavraması lâzımdır, bu takdirde o 
sistem âdil bir sistemdir. 

Faraza Gelir Vergisi bütün vatandaşların 
gerçek gelirlerini, gerçek kazançlarını, gerçek 
iratlarını bir araya toplayıp, şahsi durumlarına 
da nazara aldıktan sonra, müterakki olarak ver
gilendirilen bir sistemdir. Ama buna rağmen Ge
lir Vergisi şimdi huzurunuzda müzakere edil
mekte olan, (ithalâttan alınan Damga Resmi) 
kadar âdil bir vergi değildir. Sistem olarak âdil
dir, fakat tatbikatta ithalâttan alman Damga 
Resmi daha âdildir. Sebebi, Türkiye'de Gelir 
Vergisine tâbi olması lâzmıgelen mükellef sayı
sının en az üç milyon olması lâzımdır. Biz bu
nun, 250 bini beyannameli, 700 bini memur ve 
işçi olarak, ancak üçte birinden gerçek gelir üze
rinden vergi alıyoruz. Bu itibarla kaçakçılığa 
sebebiyet vermeden, bütün vergi kanunlarını ay
nen tatbik etmek imkânını bulduğumuz takdir
de vergi âdil vergidir. Bugünkü şekilde asla. 
Çiftçi, büyük işletmeci vergi vermesin, fakat, 
arkadaşımızın işaret ettiği zümre vergi versin. 
Bunda adalet olduğu asla iddia olunamaz. 

Arkadaşımız buna rağmen Gelir Vergisini 
zirai kazanca teşmil etmemek lâzımdır, diyor. 

Zirai kazanç başka bir usul ile meselâ Arazi 
Vergisine zam yapmak suretiyle vergilendirmek 
istiyorlar mı? Soruyorum. Adalet Partisi ola
rak Arazi Vergisini on misli, 20 misli artırmayı 
istiyorlar mı?... (Soldan, zamanı gelince söyle
riz, sesleri) Vatandaş karşısına açık olarak 
çıkmak lâzımdır. Bunu; birinci günden itiba
ren söylemek lâzımdır. (Konuşmalar) 

Ben politik sahaya girmek istemiyorum. 
Onun için tahrik etmemenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
MALİYE BAKANI FERlD MELEN (De

vamla) — Bina vergilerini artırmak istiyor mu
sunuz? Şu hususu sarahaten söyliyeyim ki, bu 
vergi kaynağına da müracaat etmek lâzımdır. 
Ama kira takyitleri meselesi halledildikten son
ra buradaki kaynaktan da istifade etmek müm
kündür. 

Arazi Vergisinde, çiftçinin % 70 i bu ver
giyi veremezler. Yerli, yabancı bütün mütehas
sıslar Türk çiftçisinin % 70 inin kazanç had(li
nin bugünkü vergi indiriminin altında olduğu
nu beyan etmişlerdir. Bunlara vasıtasız bir ver-
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gi olarak bir şey ödetmeyi düşünemeyiz. Ama, 
diğer % 20 sine, şu veya bu hadde Gelir Ver
gisi teşmil edilmediğine göre, ister Mahallî ida
reler Vergisi deyin, ister başka bir isimde vergi 
deyin, bir vergi almak, hakikaten arkadaşımız, 
vergi adaleti üzerinde duruyorsa lüzumlu ve 
zaruridir. Bu hususta, bu kürsüden bana mü
zahir olmasını bekliyeceğim kendisinden. 

Muhterem arkadaşlar; gelen zamların daha 
çok fakir halka, memura, işçiye yüklendiğini 
söylüyorlar. 

Bir defa, gözden geçirelim gelen zamları, 
nelerdir? 

Bir kısmı veraset vergilerine; bir miktar 
Gelir Vergisine, esnafa teşmil ediyoruz. Hususi 
otomobil sahiplerinden bir miktar vergi alaca
ğız. Bunları ödiyecekler malûm. İthalâttan ala
cağımız Damga Resminin ne kadarı memura, 
ne kadarı işçiye, ne kadarı köylüye sirayet etti
ğini eminim ki, değerli maliyeci arkadaşımız da 
hesabedemiyecekl erdir. 

İthalât ticareti memleketimizde büyük kâr 
bırakan bir ticarettir. Vergi reformuna başlan
dığı zaman başka teklifler de oldu, fakat, biz 
Damga Resmini daha pratik bulduk. 

Şimdi bunun fiyatlara tesiri ne olacaktır? 
Resim GİF kıymetten alınacağı için yüzde 

2,5 veya 3 eivramdadır. Dışarda fiyatlar düş
mektedir. Biz, bu dış fiyatta düşmeyi, bunu 
kompanse edecek kanaatteyiz. Ne kalıyor ge
riye, akar yakıttan alman vergiler.. Bundan 
vergi alınmasının zaruretini bundan evvel de 
arz etmiştim. Bunun iki sebebi vardır, demir
yolları ve denizyollarından vergiler, alıyoruz. 
Gider Vergisi alıyoruz, Nakliye Vergisi alıyo
ruz. Buna mukabil karayollarında mükellefiyet 
mevcut değildir. Nakliyat haksız olarak öte ta
raftan kaymaktadır. Bunun dışında akar yakıt 
fiyatları Türkiye'de çok ucuzdur. Türkiye bu 
bakımdan dünyanın en ucuz memleketidir. Ya
bancılar Türkiye hudutlarına girdikten sonra 
arabalarının depolarını doldurmaktadır. Vergi 
mükellefiyetine bunları alırken akla gelen, şey
ler şunlardır. Amerikalıların kabul ettiği pren
siptir. Yolların masrafı, hiç olmazsa bakım mas
rafı, daha çok yolu kullanandan alma prensibi
dir. Bu vergi, nakil vasıtaları sahiplerinden 
alma şeklinde mütalâa edilebilir. Amerika keza 
böyle yapıyor. Ama bizim memlekette nakil 
vasıtalarının sayısı az olduğundan böyle vergi-
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nin büyük masraflarla ancak" tatbik edilebili-
necekti. İstenilen hâsılayı karşılıyacak bir 
Gider Vergisi tercih edilmiştir. Nitekim, bun
dan evvel de Yol Vergisi kaldırıldığı zaman bu 
miktar Akaryakıt Vergisine ilâve edilmiştir. 

j Muhterem arkadaşlarım, inhisar maddeleri
ne yapılan zamların adaletsizliğini sayın arka-

i daşımız iddia edemezler. Bunlar, bu maddeler 
nihayet birer keyif maddesidirler. Biz şuna bil
hassa dikkat etmekteyiz. Halkın hayatını, ge-

1 çimini doğrudan doğruya baskı altında, tazyik 
, altında bulunduran maddeler zammın şümulü 
'. dışında tutulmaktadır. İstihsal ve İstihlâk ver

gilerine zam yapabilirdik. Fakat bütün bunla
rın umumi hayatta olan, bütün bunlar umumi 
hayata halkın geçimine sirayet edeceği için 

; Damga Resmini aldık. Bunu, halkın geçimine 
sirayeti önlemek maksadiyle yaptık. 

ı 
! Muhterem arkadaşlar, servet beyannamesi 
i hususunda arkadaşımın düşünceleri hakkındaki 
i görüşümü daha evvel burada arz etmiştim. 
j Bunu tekrar etmeye lüzum görmüyorum. Ser-
j vet beyannamelerine ihtiyaç vardır, vergi koıı-
i trolünü memleketimizde sağlamak bakımından. 

ihtiyaç vardır. Şunu arz edeyim ki, eğer bir 
i Gelir Vergisini bugünkü şümul içerisinde lâyi-
I kıyle tatbik edebilirsek, yani vergi ziyanını öıı-
j lemek için elimizdeki imkânları kullansa ydık, 
j bugün bu zamları getirmek mevkiinde olmıya-
j çaktık, getirmek mecburiyetinde kalmıyacak-
j tık. Şu halde her şeyden evvel vergi ziyamı ön-

liyccck tedbirlere müracaat etmek lâzımdır. 
I Hesap uzmanları teşkilâtını genişletiyoruz. Ser

best hesap uzmanlığı müessesesini kuruyoruz. 
Bu servet beyannamesi sisteminden faydalanı
lacaktır. Elimizde etüdler halinde bâzı tedbir
ler vardır. Zamanında icabeden tedbirler alın
mış olsaydı, vergi ziyamı tedricen önlemek su
retiyle, normal vergilerimize memleketin muh-
tacolduğu gelir sağlanabilirdi. 

Şimdi Muhterem Sabahattin Savacı arkadaşı
nım üzerinde durduğu meselelere gel iyonun, 

Muhterem arkadaşım zam yapmadan, hâsıla-
nm kendiliğinden artacağını beyan br.yuruyor-
h.r ve buna lüzum yoldur diyorlar. Burum hesa
bı vardır. Bu bütçe ile getirdiğimiz varidat: ar;ı-
smda kendiliğinden artan miktarlar vardır, üu 
aşağı - yukarı 700 milyon liradır. Bunun kemli-

| liginden yükselmesi normaldir. Fnkat dokuz 
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milyar liralık bir ihtiyaç ile kargı kargıya bulu
nuyoruz. Yüksek Meclisin kabul ettiği plân he
deflerine uygun ol arak bu dokuz milyarı temi
ne mecburuz. 'Farkın 700 milyon liralık kısım, 
normal artışlarla karşılanabilir fakat müteba
kisini temin için zam yoluna gidilmiştir. 

Türkiye'nin yabancı sermayeye muhtaeoldu-
ğu doğrudur ve Müşterek Pazara gidilmiştir. 
Bu halde memlekette vergiler ıslah edilebilir ini? 
Diyorlar. 

Arkadaşlarım, yabancı sermaye mevzuunda 
biraz evvel de maruzatta bulundum. Bütün bu 
meselelerle ilgilenir ve Gelir Vergisi yapılırken 
bu husus da göz önünde bulundurulması ve ya
bancı sermayeyi teşvik etmek suretiyle bunun 
memleketimize akmasını temin etmek lâzımdır. 
Bunu nazara almakla Türkiye'nin de en az ver
gi alman bir memleket olduğunu kabul -etmek 
lâzımdır. Varidatı artırmak için önce kaçağı ön
leyelim, bunu önlediğimiz takdirde varidat ar
tacaktır1. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
—- Onu da beceremedin. 

MALİYE BAKANİ FEİÜD MELEN (De-
vamla) — Kaidelerini sizden öğrenirim. 

Arkadaşımız, ithalâttan alınacak Damga Res
minin beynelmilel anlaşmalara aykırı olduğunu 
iddia ettiler. Bütçe Komisyonunda da bunun 
hakkında geniş izahat vermiştim. Biz bu kana
atte değiliz:. İtiraz vâki olursa müdafaa sebep- j 
lorimiz vardır. Bizim gibi başka memleketler de 
Fransa ve Şili de bunu yapmıştır. Kaldı ki, es
ki bit* tatbikatı da vardır. Hazine hissesi aldık. 

Arkadaşım tatbikat güçlüklerinden bahsetti
ler; yatırımlara tesir eder, dediler. Fiyatlara te
sir nisbetini arz ettim. Yrüzde 1 - 2 nisbetiude 
belki olabilir. Bütün dünyada fiyatlar düşmek
tedir. Bu artışı, bu düşme konpense edeceğine 
inanıyoruz. Bir kısım ithalât bölümlerine inikas 
etmesi mümkündür. Yani bu parayı azaltmak 
mümkündür. Daha evvel yapılmış olan ithal an
laşmalarına, bunun teşmil edilmesinin ihtilâflar 
doğuracağını iddia eden arkadaşımıza arz ede
yim ki, böyle bir şeye imkân yoktur. Her mem
leketin gümrük rejiminde olduğu gibi, bizde de 
ithal anında asgari mükellefiyetler vardır. Esa
sen, bugün altı ay evvel, bir sene, iki sene ev
vel yapılmış siparişler vardır. Binaenaleyh, bun
lardan vergi almak bir adaletsizlikti]'. Biri al-
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ti ay, diğeri bir sene evvel siparişlerini vermiş. 
Bizim bu kanunu çıkarmamızdan sonra da ve
rilmiş siparişler olacaktır. Bunların, yani bu ka
nunun çıkmasından evvelki siparişlerle, kanu
nun çıkışından sonraki siparişlerin ikisi de aynı 
zamanda ithal edilecektir. Piyasada da aynı za
manda satılacak olan bu malların bilisinden ver
gi alınmayıp, ötekinden alınması teadülü bozar 
ve haksız bir rekabete yol açmış olur. 2 nci, ay
nı zamanda ithal ediliyor. Aynı piyasada satıla
caktır. Birinden almıyacağım, ötekisinden ala
cağım. Bu haksız rekabete meydan verir. Bina
enaleyh bütün dünyanın kabul ettiği bir prensi
bi aynen tatbik ederiz. Burada hiçbir ihtilâf da 
olamaz. .Şimdilik mâruzâtımı burada kesiyorum, 
maddelerde bütün arkadaşların sorularına bir 
bir cevap arz etmek suretiyle ve Meclisin dela
letiyle, memleketi yaptığımız şeylerin iyilik ve 
doğruluğuna inandırmak için arkadaşlarımı tat
min etmeye çalışacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Gürsan. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH
SAN GÜRSAN (İzmir) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Maliye Bakanı ve çok eski meslek, 
mesai arkadaşım, yanında çalıştığım, beraberce 
(••alıştığım, uzun zaman maliyeden arkadaşım 
bana bir azizlik yaparak dokundular. Geçen 
sefer asgari geçim indirimi mevzuunda bir 
konuşma yaptığım zaman, bu azizliğin küçük 
bir gösterişini o zaman da yapmışlardı, şimdi de 
yaptılar. Fakat ben bunu şaka olarak kabul 
çimekle beraber şakanın yanında ciddiyetini 
de az çok kabul ediyorum. Ve mazur görür
lerse kendilerine bu mevzuda cevaplarımı arz 
etmek istiyorum. 

Asgari geçim indirimi hakkındaki konuşma
larını yaparlarken, zannediyorum Neumark'ı 
okuduğundan bahsettiler. Muhterem arkadaşı
nım kendileri pekâlâ bilirler ki, bugünkü na
çiz şahsiyatımı, varlığımı sonsuz bir çalışmaya 
borçluyum, her hangi bir mevzuda ancak: bil
gime güvenirim. Bana kuvvet verir ve ancak 
bu kuvvetle huzurlarınızda konuşmak imkâ
nını kendimdo bulabilirim. 

Y'üksek huzurunuzda clcmogojiye veya po
lemiğe sapmadan, esaslı şekilde hazırlanıp 
sizleri rahatsız etmemek için, asgari geçim in
dirimi mevzuunda gayet tabiîdir ki, çalıştım. 
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Ancak 'kendileri ele bilirler ki, 14 seneye yalcın 
bir zamandan beri maliyeden ayrılmış, başka 
sahalarda hayatını idame ettirmek zorunda 
kalmış bir arkadaşı olduğum için «bu mevzuda 
d a çalışmak zorundayım. «Çok şey gördüm» 
dediler. Sayın arkadaşım hiçbir şey görmedi
ler. Mektep sıralarından tanıdığı ihsan Gür-
san arkadaşım nasıl bir arkadaşı idi ise, bugün 
burada konuşan arkadaşı yine kendisine kıy
ın ot veren naçiz bir arkadaşıdır. Siyasi hü
viyetlerimiz ne olursa okun, esas olan asıl olan 
şey bunun arkadaşlığa tesir icra etmemesidir. 
Emin olsunlar arkadaşım, sadece Adalet Par
tisi Sözcüsü olarak, Meclis Grupuna malolmuş 
noktai nazar ve mütalâaları huzurunuzda arz 
etmek için çıkmış değilim. Bu kanaat ve 'mü
talâaları şahsan benimsememiş ve inanmamış 
olsaydım, ne vaziyette olursa olsun huzuru
nuza çıkarak konuşmazdım. (Soldan alkışlar.) 

Maliye meslekine 25 senesini vermiş birisi 
olarak yine aralarında çalışmış, yine Vergi Rc-
ı'oi'in Komisyonu arkadaşlarının yanında onla
rın sonsuz münakaşalarına katılmış olsaydım, 
buradan sercl ettiğim fikirleri aynen izhar ve 
Müdafaa eder münakaşalar yapardım. Neticesi 
şu veya bu şekilde tecelli etse dahi, bunlar 
münakaşa adabı içinde serbestçe cereyan et
tiği için tenkidler bir kıymet ifade ederdi. 
Muhterem arkadaşıma bir noktayı hatırlatmak 
isterim. Kendileri siyasi bir teşekküle intisa-
bodip, siyasi bir hüviyet iktisabederek Yük
sek Mecliste, kendi fikirlerine muhtelif mev
zularda, belki ve belki de biraz fazla bir ten-
kid kokusu olan, biraz fazla sert tenkidlerde 
bulunmuşlardır. Ben o zaman Meclis saflarında 
değildim. Ama, birçok mevzulardaki müzake
releri gezetelerden, efkârı umumiye ile birlikte 
pekâlâ takibedebiliyor ve öğrenmiş bulunuyor
dum. 

Bu itibarla, muhterem arkadaşımdan ken
di kanaatlerine aykırı gördükleri noktalarda 
beni her hangi bir şekilde itham etmemelerini 
.bilhassa rica ve istirham ederim. Ancak bu şe
kilde buradaki münakaşalardan salim bir neti
ceye varabiliriz ve bunun neticeleri de memle-
.kot hayrına tecelli edebilir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; detaya tama
men inecek değilim. Bizi, parti grupunu ve 
lu-ni sanki vergi almama yoluna mütemayil ve-
yn bunu ister gibi bir hüviyette mütalâa bu-
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yurdular. Değil arkadaşlar... Biraz evvel Coş
kun Kırca arkadaşıma da cevap verirken bu 
ciheti bilhassa belirtmiştim; biz ten'kidlerimizi 
sistemin bizatihi kendisine ve memleket şartla
rına uygun olmaması noktasına tevcih etmiş
tik... 

Muhterem arkadaşlarım; hepinizin kabul et
tiği gibi memleketimizin şartları bakımından 
yalnız malî ve iktisadi sahalarda değil kültür 
sahasında da diğer sahalarda da birçok hamle 
yapmak mecburiyetindeyiz. Ben Vergi Re
form Komisyonundaki arkadaşların sonsuz çalış
malarını biliyorum, yalnız bir noktayı belirtmek 
isterim. Vergi Reform Komisyonu çalışmaları 
sonunda ortaya çıkan kanaatlerle Hükümetin 
görüşleri tıpa tıp tetabuk etmemektedir. Fakat 
bu komisyonda çalışan arkadaşların bizatihi ba
na söyledikleri gibi; kendileri de memleket için 
birçok şeyler getirecek olan Vergi Reformunun 
memleket hayrına tecelli edecek iktisadi ve içti
mai fonksiyonunu ifa edecek bir vasıf ve nite
likte (Orta sıralardan «nedir bunlar?» sesleri.) 

Detaydır. İsterseniz bunları da tetkik eder 
önünüze süreriz. 

LEBİT YURDOĞLU (İzmir) 
esasa girmiyorsunuz. 

Bir türlü 

İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; Adalet Partisi Meclis Grupunun 
ve dolayısiyle, Adalet Partisinin, vergi sistem
lerimiz üzerinde mütalâa ve kanatlerimiz olma
dığı hakkında da ithamda bulundular. Nasıl 
olur muhterem arkadaşlarım, nasıl olur? Dev
letin birçok harcamaları, yapılacak işleri var
dır. Kalkınma Plânının tatbikatı vardır. Her 
hangi bir parti memleketin kaderi mesuliyetini 
üstüne almış mesuliyetini müdrik bir parti ola
rak kalkıp vergi almayın, bir vergi sistemimiz 
olmasın şeklinde her hangi bir noktai nazar sa
hibi olabilir miyiz?.. Bu mevzudaki noktai naza
rımız, mütalâa ve kanaatlerimiz tetkik edilir
se, hattı hareketimizin sistemlerimizin vergi an
lamına ve memleket şartlarına uygun bir şekil
de olması ve bilhassa ve bilhassa sosyal adalet 
ve vergi adaletinden uzak kalmaması isteğine 
dayandığı görülür. Bu noktaya inhisar eder... 
Biz, zirai vergi alınmasın mı dedik? Nereden 
çıktı bu vaziyet? Karma Komisyonda yaptığım 
bir konuşmaya Sayın Maliye Bakanı Ferid Me
len de şahit olmuşlardır. 15 - 20 dakika süren 
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bir konuşma yaptım; orada da zirai kazançların 
vergilendirilmemesini değil vergilendirme yo
lunda güdülecek gayenin, aykırı neticeler vere
cek bir mahiyet gösterdiğini belirtmiştim. Hâ
lâ da bu kanaatimde ısrar ediyorum. 

Biz; Gelir Vergisi sisteminin kaçak veren ta
raflarının alınacak muayyen tedbirlerle doldu
rulması ve buna imkân verilmesini isteriz. De
jenere olacak bir tatbikata gidilmemesi tezini 
müdafaa ediyoruz, ister şu, ister bu şekilde ol
sun, gerek zirai kazançları gerekse diğer saha
ları vergilendirmede verim verecek gerçek ve 
özellik şartlarına uygun bir tatbikatı temin 
edecek bir yola gidilmesini müdafaa ediyoruz. 
Olmuyor arkadaşlar... 

Zirai kazançların vergilendirmesi Karma Ko
misyonda müzakere ve münakaşa edildi. Tesbit 
edilen mükellefi kavrama ölçüleri, memleket 
şartlarına uymuyor. 50 bin liralık bilmem ne 
ölçüsü mükellefi kavrıyamıyor. Bunlar gerçek 
değilse gerçek olan şey nedir? (Anlaşılmadı ses
leri) 

Arkadaşlarım anlamak imkânından mahrum 
iseler, kendilerine ders veremem ki, kendi hoca
larından ders alsınlar. 

LEBÎT YURDOĞLU (İzmir) — Şimdi siz 
Ferid Beyden dersinizi aldınız cevap veremiyor
sunuz. (Soldan gürültüler) 

İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Arkadaşlar 
biz bir teklif getirmiyoruz, mevcut bir sistem 
üzerindeki noktai nazarlarımızı belirtiyoruz... 
(Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, karşılıklı konuşur
sanız kürsüdeki arkadaşımızı şaşırtabilirsiniz, 
lütfen müdahale etmeyiniz. 

(Orta'dan: Edebiyat yapıyor sesleri) 
İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşım, edebiyat yapmak âdetim değildir, 
çünkü edip değilim. 

Merkez Bankası mevzuu üzerinde de dura
cağız ama şu sırada değil; bütçenin tümü üze
rindeki konuşmalarımızda... Orada, ister kendi 
adıma olsun ister parti adına, Yüksek Huzuru
nuzda mütalâalarımızı serd edeceğiz. Kabul et
mek, ayrı mütalâada bulunmak, bu tamamen ar
kadaşlarımın kendi şahsi fikirleridir, müspet ve
ya menfi mütalâa serd etmek mümkündür. 
Memleketimize vergi yükü, % 17,2 nin olabi
lir. Tabiî bu sathi bir hesabın neticesidir, kim-
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şeye müracaat etmiş değilim, belki de % 15 
olabilir.... 

Muhterem arkadaşlar, Ferid Melen arkada
şımız burada beni yanlış anlamış olduklarını 
zannediyorum. Vergi yükünü tesbit mevzuunda 
muayyen kanaatlere varılabilmesi için bizi bu 
kanaate götürecek vasıta ve malzemelerin kali
tesizliğinin buna imkân vermediğini işaret et
miştim. Bizi bu neticeye vardıracak olan yol
lardan çıkan nisbetlerin, bizi tatmin etmemiş 
olduğunu söyledik. Eğer hakikaten bu vazi
yette bir kanaate sahibolup karşımıza % 17 gi
bi bir nisbet çıkıyorsa ona bir diyeceğimiz yok. 
Burada iki şık var; bizde düşük bir nisbet te
zahür edebilir, diğerinde büyük bir nisbette te
zahür edebilir. îki nisbet karşı karşıya geti
rildiği zaman, her ikisi memleketin şart ve 
özellikler ve hüviyetleri bakımından, müsavi 
'ölçülerle bir mukayeseye imkân bulunmadığı 
takdirde bu mukayeseden doğru bir netice çı
karılamaz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hindistan'
dan, Seylan'dan da bahsettin, bizden de. 

İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Hindistan'
da % 26 dır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hindistan'
da % 17 dir. 

ÎBSAN GÜRSAN (Devamla) — Seylan'da 
% 17 imiş, bizde de % 17 imiş. Ama bu netice 
çıkarıldığı, bizde % 17 dendiği zaman orada ne 
şekilde bu nisbetin*elde edildiğini, bizde hangi 
malzemeye ve esaslara dayanılarak bu netice
nin istihsal edildiğini ben doğrusu kestiremi
yorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşulmaması rica 
olunur... 

İHSAN GÜRSAN (Devamla) — Vergi sis
temlerinin vasıtalı ve vasıtasız vergiler olarak 
mukayese konularında sayın arkadaşlarım dur
dular. Esasen, bu vergilerin karakterlerimden 
kendi ilmî anlamlarından çıkan neticelere be
nim bir şey ilâve etmeme imkân yok. Hanigi 
şartlarla vasıtalı vergilere müracaat edilmesi 
lâzınugeldiğini ve bunun ne zaman harcamaları 
kısacağını, memleketi ne gibi iktisadi şartlara 
•götürmüş olacağını takdirlerinize bırakıyorum. 
Bunun da müııa'kaşası yapılabilir. Ben şu fikre 
sahibolabilirim, kendileri bu fikre sahibolabi-
lirler. Ama bizim mütalâamızın mesnetleri, esas
ları budur. Bu noktai nazar ve mütalâalarımızı 
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değiştirecek her hangi bir şey yoktur. Sadece 
ve sadece yanlış anlayışlara dokunmak istiyo
rum. 

Arkadaşlar, servet beyannamesi mevzuuna 
geliyorum: Kısaca servet beyannamesi, müesse
sesi kontrol için, bir vasıta dır, yoldur. Daha 
evvel de servet beyannamesi mevzuuna temas 
etmiştim. Bunu oto - kontrol vasıtası olarak mü
talâa ediyoruz. 

YAHYA DERMANCl (içel) — Üç sene 
geçti... 

İHSAN OÜRSAN (Devamla) — Evet efen
dim, tatbik zaman itibariyle ve mahiyeti itiba
riyle bu fonksiyonu gereği gibi yerine getire
bilecek yeterlikte görünmüyor. Dediğim gibi, 
bir vasıta ve bir yoldur. Bu mevzuda, önümüze 
getirilen neticeler, Gelir Vergisi tahsilatının 
cebrî servet beyannamesi .müessesesini tatbiki
ni zaruri bulanacak bir mahiyet göstermiyor. 
Diyoruz ki, bu oto - kontrol vasıtası iddia edil
diği gibi, büyük bir kuvvet taşısaydı, Gelir 
Vergisinde, büyük artışlar olması icabederdi. 
Halbuki 1962 yılında tahsilatta 550 milyonluk 
bir azalış olmuştur. İddialar da buna hak ver-
ıdirtecek şekilde. 

5 . 2 . 1963 O : â 
Mâruzâtım bu kadardır. Daha fazla birta

kım izahlara girişmekle huzurunuzu işgal et
mek istemiyorum. Hepinizi, her şeye rağmen 
hürmetle selâmlarım. Değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Bir takrir var. 

Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 
1.2.1963 günü elîm bir uçak kazası sebe

biyle Hakkın rahmetine kavuşan vatandaşları
mızın cenaze merasiminde bulunabilmek için 
oturumun saat 12,30 da tatilini talep ve arz 
ederim. 

'Çorum Milletvekili 
AMurrahman Güler 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Ancak 12,30 a üç dakika olduğuna gö
re normal toplantı saatimiz olan 14,00 te top
lanmak üzere. (15 te, 15 te sesleri) Bu husus
ta teklifleriniz 15 te mi olsun ister? (15 te ol
sun sesleri) Arkadaşlar deminki 14 ü dünkü 
kararınızın neticesi olarak söylemiş bulunuyo
rum. O halde, bugün saat 15 te toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 12,30 

>i~6« 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 
KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN— Ekseriyetimiz var gündeme 
devam ediyoruz. 

Sayın Osman Şaliinoğlu'nun bir önergesi 
var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Komisyonu için yapılacak seçimin, 

elde mevcut kanunların bir an evvel müzakere
sini ikmal bakımından, 6.2.1963 Çarşamba 
günü saat 10 da yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Samsun 
Osman Şahinoğlu 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. ı Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündeme, sabahki oturumda kaldığımız yer
den, devam ediyoruz efendim. Söz Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupu adına Sayın Şefik 
İnan'm. Buyurun Sayın İnan. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN (Ça
nakkale) — Muhterem arkadaşlarım, İkinci Ci
han Harbi sırasında, Müteveffa Başkan Rous-
velt'in «Yangın ve Hortum» hikayesiyle başlı-
yan ve İkinci Cihan Harbinden sonra da de
vam eden, yeni bir milletlerarası münasebetler 
anlayışı, devletler arasında yardımlaşma pren
sibini ortaya çıkardı. Bu prensipten evvelâ Av
rupa'nın muharip devletleri yardım gördüler; 
pek kısa bir zaman fasılasından sonra da bilfiil 
muharebeye girmemiş olmakla beraber endirekt 
olarak harbin zararlarını görmüş bir memleket 
sıfatiyle Türkiyemiz yardım gören memleketler 
kategorisi içine girmiştir. Avrupa memleketleri 
içinde iktisaden geri kalmış iki memleket var
dı. Biri Türkiye, diğeri de Yunanistan idi. Her 
iki memleket de yardım görmüştür. Yardım 
görmemize rağmen durumumuz nedir, onu kı
saca gözden geçirelim. Evvelâ ne yardım gör
dük, sonra durumumuz nedir bunları rakamlar
la açıklamak istiyorum. 10 yıl içinde Birleşik 
Amerika'dan ve diğer milletlerararası teşekkül
lerden borç olarak, gördüğümüz yardımların 
miktarı 1 milyar 354 milyon dolardır. Ayrıca 
müttefikimiz Birleşik Amerika'dan 913 milyon 
dolar da hibe almışızdır. Böylece iktisadi yar
dım mahiyetinde, borç olarak, hibe olarak 10 
yılda gördüğümüz yardımların yekûnu : 
2 267 000 000 dolardır. Bunlara ilâveten aske
rî yardım da görmüşüzdür, o da bir bakımdan 
iktisadi yardımdır, çünkü o yardım olmasa idi, 
kendimiz bu masrafları yapmıya mecbur ola
caktık, bunu da bu yekûna ilâve etmek icabet-
mektedir. Bu da 1 650 000 000 dolardır. Bu
nunla birlikte gördüğümüz yardımların 10 se
nelik umumi yekûnu 3 917 000 000 dolardır. 
Bunun yukarıda arz ettiğim gibi 2 267 000 000 
doları iktisadi yardımdır. Bugünkü dolar rayi
ci ile Türk parası karşılığı 20 403 000 000 li
ra eder. Bunun yanında da askerî yardım var. 
Bunu da ilâve etmek lâzımdır: 3 918 000 000 
olur. Bunun da Türk parası karşılığı 
35 258 000 000 liradır. Türkiye bu yardımı gör-
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müştür. Bu yardıma mukabil de bâzı gelişmeler 
kaydetmiştir. 

Yunanistan da yardım görmüştür, o da ge
lişmeler kaydetmiştir. Şimdi iki memleketin, 
iki yardım gören memleketin muayyen bir za
man devresi içerisinde kaydetmiş olduğu geliş
meyi görelim. 

Dolar olarak ifade ediyorum, müşterek pa
radır. 

Türkiye'ye ait rakamlar: 
1948 yılında fert başına düşen millî gelir 

dolar olarak 157 idi. 
1950 yılında fert başına düşen millî gelir do

lar olarak 153 idi. 
1960 yılında fert başına düşen millî gelir 

179 dolar idi. 
Rakamları tekrar edeyim: 1948 de 157 do

lar, 1950 de 153 dolar, 1960 ta 179 dolar. 
Yunanistan'a gelelim, o da yardım görmüş

tür. 
1948 de Yunanistan'da fert başına düşen 

millî gelir 68 dolar. 
1950 de fert başına düşen millî gelir 108 do

lar. 
1960 ta fert başına düşen millî gelir 322 do

lar. 
Her iki memleket 10 yıl yardım görmüş, Yu

nanistan'da 1950 de fert başına millî gelir 108 
dolar iken 1960 da bu miktar 322 dolara çık-
mıştır. 

Türkiye'de ise, o da yardım görmüş 1950 de 
153 dolardan 179 dolara yükselmiştir... 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — 1950 
den evvelki rakamları söyle... 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Devamla) — Rakamlara 1948 tarihinden itiba
ren başladım, arzu eder ve kaydetmek isterseniz 
tekrar edebilirim. 

Şimdi kaydedilen ilerlemeyi ve görülen yar
dımı söyledim. Bundan sonra da borç durumu
muzu söyliyeyim. 10 yılda yaptığımız borç 
miktarı 1 milyar 354 milyon dolardır. Yani 
Türk parası ile 12 milyar 186 milyon Türk li
rasıdır. 

İç borçlarımız ise 7 milyar Türk lirasıdır. 
Bütün Türkiye belediyelerinin borcu ise 1 mil
yar 731 milyon liradır. Sadece İstanbul Bele
diyesinin borcu 548 küsur milyon liradır, özel 
idarelerin borçları 71 milyon lira, yekûn 
20 988 000 000 lira. 

— 477 -



M. Meclisi B : 
Şimdi gördüğümüz yardımlar ve miras aldı

ğımız borçlar ve kaydedilmiş gelişmeler rakam
larla ortadadır. 

Ayrıca birkaç rakam daha arz etmek istiyo
rum; bu da kaydedilen gelişmeleri belirtecek 
mahiyettedir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına ve kooperatiflere: 1 -100 lira borcu olan 
206 995 çiftçi. 101 - 300 lira borcu olan 744 336 
çiftçi. 301 - 500 lira borcu olan 530 315 çiftçi. 
1001 * 2 000 lira borcu olan 207 355 çiftçi. Ye
kûn, yani 1 liradan 2 000 liraya kadar borcu 
olan çiftçi toplamı 2 044 973 tür. 

Yani, bu rakamları arz edişimin sebebi şudur: 
Meşhur, «Görülmemiş Kalkınma» sonunda, kal
kınmış olduğu iddia edilmiş olan çiftçimizden 2 
milyon 44 bin kişi Ziraat Bankasına, yüz lira, 
bin lira, iki bin lira arasında borçludur. Bunu 
da ödeyemez durumda olduğu bu kürsüden faz-
] asiyle söylenmiştir. Durum bu. Şimdi görülü
yor ki, yardım görmüşüz, kalkındık zannetmi
şiz, bir de bakmışız ki, bir arpa boyu ileri git
mişiz. Bizden geride bulunan, İkinci Cihan Har
binin harap Yunanistan'ı bizi kat, kat geçmiş. 
O halde önümüzdeki meselenin mahiyeti şudur: 
Millet olarak kalkınmak zorundayız. Şu andaki 
durumumuz; Avrupa memleketleri arasında son
dan birinci olduğumuzdur. Bu durumdan bir 
an önce kurtulmamız ve gelişen memleketler ara
sına katılmamız lâzımgelmektedir. Kalkınmak 
durumundayız. Bir memleket için kalkınma ev
velâ kendi kendine yardım etmekle olur. Dost
larımız ve müttefiklerimiz de bize yardım ede
ceklerini kabul etmişler ve beş yıllık plân gere
ğince bize yardım edeceklerini bildirmişlerdir. 
Yani plânın birinci yılı olan 19*63 yılı için lâzım-
gelen dış yardımın mühim bir kısmını kabul et
mişlerdir. Maliye Bakanımız bu rakamların da
ha da artacağım söylemişlerdir. Bu hususta mü
zakereler devam etmektedir. Nihayet ihtiyacı
mız ne ise vereceklerdir. Dost ve müttefikleri
miz, bize yapacakları yardımları, kendi mükel
leflerinden vergi olarak almaktadırlar. Bizden 
de pek haklı olarak istedikleri; kendi kendimi
ze yardım etmemizdir. O halde önümüzdeki ta
sarıları, zam tasarısı, yok bilmem munzam ver
gi tasarısı gibi mütalâa etmememiz lâzımdır. Ya 
ne diye mütalâa etmemiz lâzımdır. Bu memle
ket iktisaden geri kalmıştır, ve geri kaldığı ra
kamlarla gayrikabüi ret ve cerh şekilde ortadadır. 
Aynı zamanda borçludur. O halde ne yapıp ya-
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pıp, üzerimize düşen gayreti, yapabildiğimiz ka
dar yapmak zorundayız. 

Biz, böyle bir mirası devralmışız. Borçları
mızı ödememiz lâzım. Ondan sonra kalkınmak 
için gayret sarf etmemiz lâzım. 

önümüzdeki tasarıları, bu. bakımdan mütalâa 
etmek lâzımgelir. 

Kalkınmak istiyor muyuz? istemiyor muyuz? 
Kalkınmak istiyorsak, dış yardım almak lâzım. 
Dış yardım istiyoruz. O halde dış yardımın 
şartlarından biri, dış yardımı alacak memleke
tin, evvelâ kendi kendisine yardım etmesidir. 
Bunu yerine getirmek lâzımgelir. İktisaden ge
ri kalmış olan Yunanistan fert başına 68 doları 
322 dolara çıkarmıştır, bu son derecede bir şey
dir, ve bizi fersah fersah geçmiştir. O halde 
ilerlemek için tuttuğumuz yolun ne yol olduğu
nu millet olarak hissetmemiz gerekir ve önü
müzdeki tasarıları da bu yönden bu açıdan mü
talâa etmemiz lâzımdır. 

Vergiyi hiç kimse istemez, dünyanın her ta
rafında bu böyledir. Vergiye karşı herkes has
sastır. Fakat vergisiz devlet idare etmenin sırrı
nı da kimse bulamamıştır. 

Devletlerin, masraflarını na&ıl karşılıyacağı 
üzerinde düşündüğümüz zaman akla üç ihtimal 
gelebilir. Bunun dışında bir ihtimal yoktur, ki
taplar yazmıyor. 

1 Vergi, 2 istikraz, 3 emisyon, yani para bas
mak. 

Şimdi; ya vergi alacağız, ya borçlanacağız ya
hut da vergi almıyacaksak, istikraz yapmıyacak-
»sak, borçlanmıyacaksak para basacağız. En kolay 
yol da budur, para basmaktır. Bu sonuncu 
yolda, Maliye Bakanları hiç sıkıntı -çekmezler. 
Bu da gizli bir vergidir. Fakat son derece gay-
riâdii vergidir. Memlekette, zengini daha zen
gin, fakiri daha fakir yapan bir vergidir. Böy
le bir vergi almak içtimai adalet prensiplerine 
aykırıdır. Zaten bu yolu kapamış bulunuyoruz. 
Bu üçüncü ihtimali ihtimal olarak dahi, ne 1 nci 
Koalisyon, ne 2 nci Koalisyon, düşünmemiştir. 
O halde, ne kalıyor? Vergi ve istikraz. İstikraz 
imkânları mahdudolduğuna göre, vergiden baş
ka çıkar yol yoktur. 

Kalkınmak istiyorsak, gayret sarf edeceğiz, 
vergi vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Vermek kud
retinde olanlar verecek. Âdil vergi alacağız, fa
kat mutlaka vergi alacağız. Bundan başka çıkar 

| yol yoktur. Bakamlar göstermektedir ki, mem-
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leketimiz, son derece geri kalmıştır. Büyük yar
dımlar görmemize rağmen, sırtımızda büyük 
borçlar vardır. Buna karşılık, ancak, bir arpa 
boyu ileri gidebilmişiz. Komşumuz Yunanistan 
bizi fersah fersah geçmiş, bu bizim için utanı
lacak bir haldir. (Soldan, gürültüler) Şimdi bir
takım tasarılar gelmiştir, ne getiriyor bu tasa
rılar? Buna bir göz atalım. 

'Bu tasarıların ne getirdiğine göz atmadan 
önce; vergi deyince; ne anlamak lâzımgeldiği 
üzerinde duracağım. Vergi netice itibariyle iki 
şekilde alınır. Bütün vergiler, netice itibariyle 
iki kategoriye ayrılır. Birisi gelir üzerinden, di
ğeri de gider üzerinden alınan vergiler. 

Ferdin gelirinden alınacak vergi ile ferdin 
satınalma gücü azalır. Meselâ 100 lira geliri 
olan (bir kimseden onbeş lira vergi aldığınız za
man, ferdin satınalma gücü; 85 liralık bir güç 
•olacaktır. Fert 85 liralık harcama gücünü kul
lanırken Gider Vergisi alınarak, satınalma gü
cü fizikman, daha da azalacaktır. 

Demek oluyor 'ki, (bütün vergileri, iki katego
ride toplamak mümkündür, bunlardan biri Ge
lir Vergisi, diğeri de Gider Vergisidir; ya ge
lirden alınır, yahut 'giderden alınır; bunun baş
ka türlü yolu da yoktur, ama âdil vergi almanın 
yolunu bulmak üzere birtakım tertipler aranır, 
münaikaşalaT yapılır. Onlar, ayrı bir dâvadır. 

önümüzdeki tasarıların bir kısmı gider, bir 
kısmı Gelir Vergisidir. Gelir Vergisi tasarısı bir
takım yenilikler getirmektedir. Yani yeni kay
naklar bahis mevzuu olması dahi böyle bir ta
sarının önümüze gelmiş olması lâzımdı. 

Geçmiş yılların tecrübesinden faydalanılarak 
bâzı yenilikler yapmak elbette lâzımgelirdi. 

Benden önce kürsüye çıkmış bulunan Adalet 
Partisi Sözcüsü ihsan Gürsan arkadaşımın ko
nuşmasının iki noktasını bu 'kürsüde tekrar tes
cil etmek ve kendisine bu noktada teşekkür et
mek istiyorum. Son konuşmasından aynen oku
yorum : «Biz zirai vergi almıyalım mı dedik, 
bu vaziyet nereden çıktı? Karma Komisyonda da 
bunu söyledik. Sayın Maliye Bakanı da bu ko
nuşmama şahit olmuşlardır.» Diğer konuşma
sında da «Zirai kazançlar vergilendirilmemekte
dir. Vergilendirme yolunun da aykırı netice 
vereceğini belirttim. Hâlâ da bu kanaatimde 
ısrar ediyorum.» Şu halde, yeni tasarı, yeni 
vergi ne getiriyor? Ziraati de vergi içine alıyor. 
Şimdiye kadar vergiden muatf kalmış olan zi-
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raat de vergi içine giriyor. Kimler almıyor bu 
vergi içine? Büyük zirai işletmeler. Memleketi
mizde 3,5 milyon çiftçi ailesi var, belki de bun
ların 15 binini içine alıyor bu vergi. Ve üst ta
rafı bu vergiden muaftır. Şu halde, çiftçinin 
büyük kütlesinin bu vergi ile ilgisi yoktur. 
Tepki v.s. söz konusu olmamak lâzımgelir. 

Ayrıca, Sayın Gürsan arkadaşımız, ziraatin 
vergi içine alınmasını ifade buyurdular. Buna 
itirazlarının bulunmadığını ifade ettiler. Ken
dilerine teşekkür ederim. Bu ciheti burada tes
cil etmek için bu noktayı belirtiyorum. Konuş
malarında mühim bir noktayı tesbit etmiş bu
lunuyorum; o da şudur; bu, bir vasıtadır, bir 
yoldur, daha önce servet beyannamesi mevzuu
na temas etmiştim, bunu bir oto - kontrol vasıta
sı olarak mütalâa ediyoruz, esasen başka tür
lü de kimse mütalâa etmemiştir. Servet beyan
namesi oto - kontrol vasıtası olduğundan kendile
ri ile mutabık olduğumuza göre, kabul ettikle
rini, zira söylüyorlar, bunda her hangi bir ih
tilâfımız kalmamıştır. 

Ziraatin vergilendirilmesine taraftarlar, ser
vet beyannamesinin de oto - kontrol vasıtası ola
rak vergi sistemimizde yer almasına taraftar
lar, o halde mesele, bu noktada kalmamış oluyor. 

Bu Gelir Vergisi tadili tasarısı ne gibi 
söyler getiriyor, istanbul'da 1961 yılı başla
rında kurulmuş olan Vergi Reform Komisyo
nunun özel teşebbüs temsilcileriyle mutabakat 
halinde olmak, üzere ortaya çıkardığı bir tasa
rının bâzı ufak-tefelk değişikliklerle huzuru-, 
muza getirilmiş odan şeklinden başka bir şey 
değildir. Buna yabancı profesörlerin mütalâası 
da inzimam etmiştir. Nisbctler aynıdır.' En 
az geçim indiriminde pek fazla bir şey yap
mak mümkün değildir. Memleket çok fakir
idir. En az geçim indlriimini biraz daha yiik-
seltseniz memlekette vergi mükellefi kalmıya-
caktır. Vergi alınamayınca da bu devletin 
masraflarının karşılanması »imkânı hâsıl ol-
mıyacaktır. Fakir nıilılettiz, kabul. Geri kal
mış milletiz, kabul. Fakat, ne de olsa bize 
düşeni yapmak zorundayız. Kimse kimseye 
yardım etmez başka türlü. (A. P. sıraların
dan, keçileri anlat sesleri) 

Amortisman (konusunda yenilik getirmişiz, 
yeni prensip kabul etmişiz, indirim kabul et
mişiz, aile reisi zammı, zararların ımahsubu 
v. s. düşünmüşüz. İleri sürülmüş olan siste-
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min, 10 - 12 senelik tatbikatında, görülen 
aksak hususlar gösterilmiştir. Bumdan başka 
bir şey yok. 

Yeni 'vergi tasarılarında, hem. «istem mü
talâa edilmiştir, hem de bâzı kaynaklara, ya
tırını yapmak, para bulmak lâzımıdır, 'dış yar
dım almak (lâzımdır, dış yardımı almak için 
de içeride gücümüzün yettiği kadar malî gay
retler göstermek lâzımdır. 

Mâruzâtımı toplamak icabederse; önümü
ze gelen tasarılar, 'münakaşa edilir, daha iyi 
bir şekle sokulabilir, bu ayrı ilidir dâvadır, bun
lar yeni vergi getirmemektedir, esas itibariyle 
vergi reformunun birer parçalarıdır, bir de
receye kadar da,, .malî gayretin zaruri olan. 
birer .ifadesini taşımaktadırlar. 

MâruzatTm bundan ibarettir. 

BAŞKAN — O. K. M. Partisi Grupu .adına 
Gadrettin Tosbi. 

C..K. M. P. GRUPU ADINA SADRETTİN 
TOSPİ (Kütahya) — Efendim, sözlerime bağ
larken betahsis bir nokta üzerinde durmak 
istiyorum. O da şudur : Eski defterleri fca-
rıştırmıyalım. Şayet eski defterleri karıştıra
cak olursak, sabık iktidardan evvelki esbak 
iktidar da, bilhassa ekonomi 'alanında çok bü
yük ihatalar işlenmiştir. Bu hataların en ba
şında, İkinci Cihan Harbi gibi, Türkiye'nin 
o zamana kadar dışında kalmaya imkân bula-
ımıadığı bir harb badiresine bu defa katılma
masına rağmen, bitaraflık durumunun sağ
ladığı avantajları, memleket ekonomistini kal
kındırmak, döviz ve altın ranitresini çoğalt-
ımak, hulâsa, ele geçen bu (müstesna fırsattan 
faydalanarak yurdu âbadedecek semereıli nle-
ıticeler sağlamak yolunda kullanamamıştır. 
(Gürültüler) 

ALI İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — 
Vah vah... 

SADEETTlN TOSBİ (Devamla) — Haki
katen vah vali. (Gürültüler) 

Aid İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — 
Senin gibi çok çıktı... 

SADRETTlN TOSPİ (Devamla,) — Çıktı, 
belki daha da çok çıkar. Ama, söylemek me
ye yarar ; lâf anlıyan çıkmadıktan sonra; İs
panya, Portekiz, isviçre gibi (memleketler, 
bu fırsat ve iımkânlardan istifade ettikleri 
hakle, Türkiye bundan mahrum kalmıştır. 
(öürüil)tiilei') Bu memleketler sırf harbe katıl-
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maçlıkları için, bir taraftan kendi mahsul ve 
mamullerini çok büyük kârlarla ihraecderken, 
diğer taraftan ela bu durumun sağladığı avan
tajlardan fayda.!anmasınıı bilmişler, •beynelmi
lel ticaret sahasında harbe katılan 'memleket
ler arasında mutavassıt bir rol oynıyarak, 
ezcümle komisyonculuk ve reeksport yaparak 
havadan muazzam paralar .kazanmışlar, döviz 
ve altın stoklarını artırmışlardır. Bliz .ise pa
sif kalışımız, bilgisizliğimiz ve becereksizli-
ğimiz yüzünden ayağımıza kadar gelen bu 
kısmeti de teptik. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — 
Çoluk çocuk var. 

SADRETTİN TOSBİ (Devamda) — Evet 
doğru, bâzı çoluk çocuğu görüyorum, burada. 
(G ülüşmeler, alkışlar) 

Arkadaşlar, bütün bu beyanlarımdan kasdim 
hiç kimseyi, hiçbir devri tecrim etmek değil
dir. Bundto memleket için fayda da yoktur. 
Sabık iktidar devrinde de, esbak iktidar dev
rinde de hatalar oklu. Bizler yekdiğerleri-
mizi itham edip, geçmişteki müşterek hataları 
birbirimize yükliyecek yerde, bunlardan ders 
alıp yeni hatalara düşmemenin yolunu bul
maya gayret sarf edersek daha doğru hare
ket etmiş oluruz. Aramıza soğukluk sokacak 
beyhude ithamlardan vazgeçelim. Yeni bir 
ruhla, kardeşlik hisleriyle meşbu olarak mil
letimizi refah ve saadete ulaştıracak müspet 
hamleler yapalım. Memleket bizlerden lâf de
ğil hizmet bekliyor. Şimdi birbirlerini itham 
edenler bundan evvelki koalisyonda ortak 
idiler. Bugün başka bir koalisyon Hükümeti 
iktidardadır. Yarın belki de diğer bir ter
tip bunun yerini alacaktır. Ben memlekete 
hizmet eden bütün şahıslara , hütün partilere 
hürmetkarım. Ne Halk Partisine bir kasdim 
vardır, ne de Adalet Partisine. Yanlış veya 
doğru, sadece düşündüklerimi ifade etmek is
tiyorum. 

Bu suretle naçiz bir hizmette bulunabilir-
sem ne mutlu bana. Yoksa bizim ne Adalet 
Partisine, ne de diğer bir partiye kasdımız 
yoktur. Çünkü bizim mensubolduğumuz parti
nin değişmez şiarı sadece memlekete hizmet
tir. Bizler bu yoldan asla dönmedik ve dön-
miyeceğiz. Partimiz ukubetlere uğradı. Birçok 
arkadaşlarımız hapis yattılar. Ben de bu işe dâ
hilim. Ben de hapse girdim. Fakat bunların 
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hiçbirinin kıymeti yok. Hepimiz kardeşiz. Ar-
kadaşlar vergi reformuna gelelim, vergi re
formu demek, vergi sisteminde, muayyen bir 
plâna göre gerekli ıslahatı yapmak demektir. 
Daha açıkçası vergi reformu, mevcut ekono
mik ve nvalî şartların ıslahı suretiyle, asıl 
kaynağı tahribetmeden, mükelleften yapılabile
cek vergi tahsilatını imkân nisbetindc ço
ğaltmaya râcidir. (Ne demektir, sesleri) An-
lıyan anlar bunu, talebeler bile anlıyor. Ver
ginin asıl kaynağı istihsal ve bundan elde 
edilen safi hâsıladır. Millî istihsalin »artmasını 
temin edecek tedbirler alınmadıkça, vergi yü
künün ağırlaştırılması memleket ekonomisini 
atâlete uğratmaktan ve Devlete munzam gelir 
sağlamak yerine, bilâkis Hazinenin kayb'a du
çar olmasından başka bir netice veremez. 
Asırlarca evvel, eğer yanılmıyorsam, Mirabeau 
tarafından söylenen ve ezelî bir hakikati ifcıde 
eden şu meşhur sözü Hükümete hatırlatmakta 
fayda görüyorum : «Gelirle vergi arasındaki 
mâkul had aşıldığı takdirde vergi hem geliri 
ve hem de bizzat kendi kendisini mahveder.» 
Arkadaşlur, Devletin vergilerden elde edeceği 
hasılatın artabilmesi için hor şeyden evvel 
Türk milletinin kazancının, gelirinin artması 
şarttır. Millî gelirin artabilmesi için de istih
salin çoğalması kaçınılmaz bir zarurettir. 

İstihsalin artabilmesi ise herkesin emniyet 
ve selâmet içerisinde, yarınından emin olarak 
çalışabilmesine bağlıdır. Memlekette siyasi ve 
ekonomik istikrar temin edilsin, halk Hükü
metten emin olsun, göreceksiniz vergileri ar
tırmaya ihtiyaç kalmadan. Devlet, varidatı 
kntbekat artıracaktır. İyi bir malî düzenin te
meli ekonomik ve politik istikrar ve düzgün 
bir politikadır. Malesef biz bugün bunlardan 
mahrumuz. Bir kriz ve depresyon devresi yaşı
yoruz. Bu durumda reform namı. altında ver
gileri artırmak kanaatimce hatalı bir tutum
dur. Belki ben yanlış düşünüyorum. Fakat za
man kimin haklı olduğunu elbet gösterecektir. 
Temenni ederim ki, ben yanılmış olayım. 

Şayet vergi nisbetlerini keyfimayeşa artır
makla Devlet varidatı artsa idi, dünyada hiçbir 
devletin bütçesi acık vermezdi. 

Devlet birçok kudretlere sahibokluğu gibi, 
şüphesiz vergileri artırmak iktidarına da sahip
tir. Fakat onun bu iktidara sahibolusu, aynı 
zamanda İni hakka da mutİVtk olarak ve bi-
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hakkın sahiboluşu demek değildir. Asıl mesele 
verginin kaynağını, yani millî geliri artırmak
tadır. Kaynakta bir artış husule gelmediği müd
detçe istediğiniz kadar reform yapın, kaynağın 
debisinden akan sudan daha fazla su alamaya
cağınıza göre, daha fazla vergi almaya imkân 
yoktur. Şayet mevcut vergi usulleri birtakım 
kaçakçılığa yol açıyorsa, şayet mevcut tahsil 
şartlarının ıslahı ile mükelleften daha kolay şe
kilde vergi almak imkânı varsa vergi reformu 
müsmir olur. Aksi takdirde istediğiniz reformu 
yapın, istediğiniz kadar nisbeti artırın, dakika
da .1.0 litre su alıyorsanız 11 litreye çıkaramaz
sınız. Binaenaleyh meseleyi, - vergi reformu 
yapnııyalım demiyorum - meseleyi böyle dar za
viyeden ele almak doğru değildir. Asıl Türkiye'
de yapılması'lûzımgelen şey, millî geliri belirli 
şekilde artıracak olan formülü bulmak ve bunu 
tatbik etmektir. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, literatür şu misali vermektedir. 
«.Süt vermesi için ineğin memesini kan gelince
ye kadar sömürüp, çekmektense, ineğe, yaşama
sına müsait bir ortamda daha kuvvetli gıdalar 
vermek suretiyle, normalin üzerinde ve daha 
çok süt vermesini sağlıyacak imkânları bulmak.» 
Bu imkânlar mevcuttur arkadaşlar. 

O halde, vergi mükellefi olan Türk milleti 
ki Sayın Maliye Bakanı ifade ettiler, dediler ki, 
Türk köylüsünün yüzde 75 i vergi dışı kalıyor. 
Niye telâşlanıyorsunuz; Ne hazin tecelli! Yer
gi vermek bir vatandaş için en büyük iftihar 
vesilesidir. Bu demektir ki, nüfusumuzun c/o 75 
ni teşkil eden köylü vergi veremiyecek kadar 
aciz durumdadır. Bundan utanmak lâzımdır, if
tihar etmemiz değil. O halde vergi reformunu 
yaparken göz önünde tutulması gereken husus, 
kaynağı korletmeden hareket etmektir. Şayet bir 
reform yapıyoruz diye dün verdiğimizi, bugün 
alacağız diye kaynağı körletirsek, günde bir yu
murta yumurtlayan tavuğun bütün yumurtala
rını bir günde almak gibi hareket edersek gele
cek atide, bugün dahi elde ettiğiniz vergiyi tah-
rül edememek durumuna düşeceksiniz. Arkadaş
lar bunu da tescil edelim. 

Diğer taraftan Sayın Sabık Maliye Bakanı 
dediler ki, para basma yolu da bir varidat mem-
baıdır. Evet, doğrudur, ama şarta bağlı. Eski li-
taretürde 4 tanedir. Bir tanesi de Devlet emva
li varidatı idi. Bunu eski müellifler böylece ka
imi ediyorlardı, Modern telâkkilere göre crnis-
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yon da devletler için bir varidat kaynağı olarak 
zikredilebilir. Ancak bu kaynaktan su içmek 
her yiğitin kârı değildir. Emisyon suretiyle te
davül hacmine dâhil olan yeni para vahitleri, 
kapital vasfını kazanırlar, yani bir istihsal ame
liyesinde prodüktif bir rol oynamak suretiyle 
istihsal miktarının çoğalmasına hizmet ederler
se, bir taraftan yeni bir satmalına gücü tevlid-
etmelerine rağmen, diğer taraftan mal ve hizmet
ler miktarlarının çoğalmasını da sağlıyacakları 
için, enflâsyon tehlikesi doğurmıyabilirler. Fil
hakika basit olarak tarif etmek lâzımgelirse en
flâsyon, bir memlekette tediye vasıtaları mikta
rının, ehemmiyetli fiyat yükselmelerine sebebi
yet verecek şekilde artmasıdır. Elbetteki her ha
lükârda para miktarının çoğalması enflâsyon 
doğurucu bir fiyat yükselmesine müncer olmaz. 
Bütün mesele yeniden ihdas edilen işbu tediye 
vasıtalarının istihsal ve istihlâk maksatlariyle 
kullamlı§larına bağlıdır. Keza, istihsal miktarı 
aynı kaldığı halde, Devletçe yeniden piyasaya 
sürülen munzam para vahitleri, sahipleri tara
fından sarf edilmiyerek saklanacak olurlarsa 
saklı kaldıkları müddetçe enflâsyon doğurmı
yabilirler. Yani para hacmi arttığı halde tedavül 
sürati azalırsa, muvakkat bir müddet için, en
flâsyonla karşılaşılmaz. Biz de bugün bu durum 
mevcuttur. Para hacmi bir hayli kabarmıştır. 
Gün günden de kabarmaktadır. Bu paralar her 
an istihlâk maksadiyle piyasaya sürülmek du
rumundadırlar. Şayet bunlar istihsal sahasına 
kanalize edilmezlerse, yani Devlet gerekli siya
si ve iktisadi tedbirleri alarak bir emniyet ve is
tikrar vasatı-ihdas etmezse herkes sabit zannet
tiği kıymetlere hücum edecek ve paramız tehli
keye düşecektir. 

Arkadaşlar, enflâsyon diye bağırıldığı devir
lerde mevcut para hacmi üç milyar 800 milyon 
lira idi. Bugün altı milyara yaklaşmaktadır. 
Bu para nereden geldi, bu paraları kimler bastı? 
(Soldan, kuvvetli alkışlar) Ve bu paralar dola-
yısiyle şöyle bir tehlike ile karşılaşmak durumun
dayız. Bu para bugün sakin sakin duruyor. Ama 
bu tıpkı bir barajın arkasındaki suya.benzer. 
Bu baraj sağlam olmadığı müddetçe, paraların 
ortaya dağılması ve bu paraların enflâsyon do
ğurması mukadderdir ve bu olacaktır. Bunu bu
rada tescil ediyorum. Bugün bu paranın mev
cut değil gibi görünüşünün sebebi, trving Fis-
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her'in mikdar - kemmiyet teorisinin memleket
te bir tezahüründen ibarettir. 

Psikolojik faktör dolayısiyle istikrar bu
lunmadığı için hiç kimse yatırıma gitmemekte
dir. Ne olur ne o'lmaz diye yatırıma teşebbüs 
etmemektedirler. Yarın !bu vergilerin tevlid-
edeceği 'fiyat artışları m o d a n a 'gelince, para
sının 90 dan 80 kuruşa indiğini gören sahip
ler, piyasaya gidip ilerde para edeceğini ve 
parasının atisini temin edeceğini zannettiği 
maddeler alacak ve enflâfsyon olacaktır. Bu 
'durumda, muihtelif .malların piyasaları arasın
daki irtibat ve fiyatlardaki bağlılık dolayısiy-
le, fiyatların umumi seviyesinde küHî bir artış 
meydana gelmesi kaçınılmaz bir neticedir. 

Arkadaşlar, eğer ''ömrümüz varsa, gelecek 
senek'i bütçe müzakereleri sırasın'da 'fiyatların 
umumi seviyesinde takriben yüzde yirmi nis-
betinde bir artışa şahidolacağımızı şimdiden 
söylersem bunu bir kehanet saymayın. 'Çünkü 
görünen köy kıllavuz istemez. Diğer taraftan 
en büyük müstehlik olan devlet de bu fiyat 
artışlarından ister istemez müteessir olacak 
ve 1903 uütçesi de ehemmiyetli bir açık vere-
ıcektir. 

Arkadaşlar, ısöylenecek çok söz var. Fakat 
ön sırada oturan arkadaşım (görüyorum ki sa
bırsızlanıyor. Tahammülünü isuiist'iınal etmek 
istemem. Hepinizi hürmetle selâmlar, teşekkür
ler ederim. /('Soldan alkımlar) (Ortadan gürül
tüler)'1 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, usul hakkında 
bir talebiniz vardı, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, dün Sayın Maliye Bakanımızın 
bir ''önergesiyle vergi reformları kanunlarının 
ivedilikle «görüşülmesi teklif e'dildi ve karara 
bağlandı. Gündemimizin öncelikle... (O. H. P. 
ve 0. K. 'M. P. sıralan 'arasında karşılıklı ko
nuşmalar ve gürültüler.) 

Sayın ıBaşkan, lütfen sükûn'cti temin edi
niz. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv sükûnetin 
temin edilmesini rica eder. Oo'k rica ederim. 
Sükûneti 'muhafaza edelim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Efendim, 
gündemimizin öncdlikle görüşülmesi kararlaş-

| tınlan işleri arasına 'Maliye Bakanımızın dün-
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kü önergesiyle giren kanun tasarıları şunlar* 
dır: Damga Resmî Kanunu, îstihisai Vergisi 
Kanunu, 'Basılı Kâğıtlar Kanunudur. Şu an
daki 44 sayılı Kanun tasarısı üzerinde görü
şüyoruz. Fakat ivedilik kararı alıp bu dört 
tane küçük kanun tasarısını görüşmeyi kabul 
ettiğimiz anda, Muhterem Hükümet, kalkıp 
burada '193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hak
kındaki değişiklik üzerinde, 'Medlise umumi hir 
'beyanda 'bulunmuş, bunun üzerine gruplar 
mecburen söz almışlar, akabinde de birbirleriy
le yarışa girmişlerdir. 

Konuşma mevzuu olan Damga Resmi Ka
nunumuz (hakkında şu ana kadar tek bir keli
me söylenmemiştir. Ş'imdi Yüksek Riyasetten, 
usul halamından şunu rica ediyorum: Damga. 
Resmi Ka'nunu '.gündemin ikinci maddesinde ol
duğuna göre, sabahleyin de bu kanun üzerin
de söz istiyenlere yalnız Damga 'Resmi Kanu
nu üzerinde konuşmalı idiller kanaatindeyim 
nvdvzumuz vetfgi re'formu üzerinde açık oturu
mu mudur? Yoksa Gider Yengileri Kanunu 
mu! Değerli kâğıtlar basımı Kanunu mudur? 
Yoksa T9Ö sayılı kanunlar hakkında görüşme 
mi yapılacaktır? Hükümet buraya gelip 190 
sayılı Kanuna göre bir bir görüşme ile konu
ya yön verirse ve gündeme ıgelmemiş olan ka
nunlar üzerinde genel (görüşmeye devam eder
sek esas igündemi bitiremeyiz. Bu bakımdan 
Başkanlık kaimimin üzerine eğilmeli ve bizi 
normal 'olarak 'gündemdeki kanunlar üzerinde 
müzakereye sevk etmesini hassaten istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — -Başkanlık, 'bu hususta bir 'be
yanda 'bulunmayı vesile ettiği için Bayın Ata-
öv'e teşekkür etmektedir. Hakikaten ilk defa 
konuşan Grup 'Başkanı arkadaşımız Damga 
Resmi Kanunu üzerinde değil de bütün vergi 
roi'ormu üzerinde beyanda bulundu ve Yeki! 
de bu umumi .beyana göre beyanda bulundu. 
İktidar partisi kanatları da bu şekilde beyana 
karşılıkta bulundukları ve bulunacaklarına gö
re Başkanlık şöyle düşündü. Artık böyle haş
ladı, böyle bitecek, öteki kanunlar ıgeld'iği za
man arkadaşların dikkatini çekelim. Tümü 
üzerinde epeyce konuştunuz, ötekiler tümü 
üzerinde az konuşsunlar da bitirelim, diyecek
tim. Mesele bundan ibarettir 'Savın Ataöv. 
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Buyurun ıSaym Maliye Bakanı. 
MALİYE ©AKANI FERİD MELEN (Ha

riçten — ıSaym milletvekülleri, "biraz evvel 
'burada konuşan ve »grupu adına konuştuğunu 
söyliyen arkadaşımızın sözlerini, bilmiyorum 
grupu tasv'ibeder ini. Fakat ben ihtimal ver
miyorum ki kabul etsinler. Çünkü, Hüküme
tin programını tasvi'betmiş, bu programa evet 
demiş ve koalisyona öylece girmiş olan bu 
grup, Hükümete itimat oyu vermiştir. Bu grup 
plânı kabul etmiştir. Bütün bu meseleleri ka
bul etmiştir. Ondan «sonra bir ıgrap adına çı
karak burada insafsız .sözler söylenmesini doğ
ru görmüyor ve tasvibetmiyorum. (Doğru ses
leri) Arkadaşlar, muhterem arkadaşım Üçüncü 
Cihan Harbinde fırsatın kaçırıldığını, söyledi
ler.... Bunlar o kadar çok söylenmiş ve o kadar 
çok cevap almışlardır ki hunıı burada tekrar 
etmenin faydası yoktur, İkinci Gihan Harbine 
girmekle h'iç'bir şey kazanmamış olabiliriz. Fa
kat ıgirmiş ollsaydık şimdi hu arkadaşımız ha
yatta ve burada olmıyacaktı. Arkadaşımız bu 
kazancıda mı az görüyor. İlim adamı olduğunu 
duyduğum arkadaşınız, evvelâ kaynak artırıl
malıdır, kaynakta artış husule (gelmedikçe re
form boştur, diyor. Bu 'gayet basit, doğru. 
Herkesin tekrar ettiği bir hakikat. Evvelâ 
kaynak beslenmelidir. Biz aksini mi yaptık? 
Bizim igetirdiğimiz reform kanunu kaynağı 
besliyen bir kanundur. Eğer arkadaşımız bu 
kanunları okumuş olsaydı böyle konuşmazdı. 
'Bir tanesini okumaya imkân hulsaydı, okuma 
zahmetine katlansaydı, getirdiğimiz reform ka
nunlarının vergi kaynağını beslemekte olduğu
nu, memleket istihsalini artırmayı, gelirini 
artırmayı hedef tuttuğunu ve başından sonu
na kadar bunu sağlamaya çalıştığını tesbit 
eder ve burada kendisinin de özlediği şeyin 
tahakkuk etmiş olduğunu ıgörür ve 'bize teşek
kür ederdi. 

ALÎ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Ceha
letine bağışlayın. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Ben öyle bir iddiada hulunmuyorum. 
Ama, okumadıklarına kanaat getirmiş bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de yapıl
ması icabeden reform, bu reformdur. Evet, bir 
reform yapmak istedik. Muhterem arkadaşımın 
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da oyunu alarak kabul edilmiş bulunulan Beş 
yıllık plân ve programı Türkiye'de tahakkuk et
tirmeye çalışıyoruz. Buna yardımcı olarak ge
tirdiğimiz reform ile bunu sağlamaya ve kendi 
arzuları uyarınca tahakkuk ettirmeye çalışıyo
ruz. Kaynağı kurutmıyacağız. Söylüyorum ar
kadaşlar, eğer bu memlekette iki milyon çiftçi
nin büyüklerinden âdil bir şekilde gerçek ka
zanç üzerinden yani safi kazancından vermesi 
lâzımgelen miktar üzerinden vergi alıyorsak, 
bu, vergi kaynağını körletmek midir? Başka 
memleketlerde % 30 - 40 hattâ % 50 vergi alı
nırken bizde bu nisbeti % 17 den % 18 e çı
karmak, kaynak körletmek midir? Düşününüz, 
biz, dışardan yardım almaya muhtaç bir mem
leketiz ve bu memleketi bu. duruma sokanlar 
da biz değiliz. Bugün Türkiye o durumdadır ki, 
senede 180 milyon dolar, 170 milyon dolar dış 
borç ödemeye mecburdur. Bu borçlar, son 10 
yıl zarfında hesapsız kitapsız aldığımız para
ların karşılığıdır. Bu borçları ödiyebilmek için 
evvelâ kendimiz gayret sarf etmeye mecburuz. 
Arkasından dostlarımızdan yardım istemeye 
mecburuz ve istiyoruz. Bu iki gayret birleşmez
se, ya dünyaya borçlarımızı ödiyemiyeceğimi-
zi ilân edeceğiz veyahut da, her şeyi durdura
cağız, hattâ sokakta giden otomobilleri dahi. 
Memleketin bu duruma girmesini acaba Koalis
yon ortağımız isterler mi? 

ASIM EREN (Niğde) — Bunun için af isti
yorlar. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Muhterem arkadaşımız, köylünün 
% 70 nin vergi vermeye muktedir olmadığını 
söyledi. Biz de bunun aksini iddia etmedik ki, 
köylünün % 70 i değil, 80 i vasıtasız vergi ver
meye muktedir değildir, dedik. Arkadaşımız bize 
bunu bir töhmet olarak ileri sürdüler. 

Arkadaşımız yine enflâsyondan bahsetti. 
Muhterem arkadaşlarım ; ben bir ilim adamı ve 
kıymetli bir zat olarak bildiğim arkadaşımın 
enflâsyon hakkında bu kadar basit bir fikir ile
ri sürmesini doğrusu iyi karşılıyamadım. Vak
tiyle tedavülde, üç. bucuk milyar varmış, şim
di altı milyar... Nerede bu paralar? diyorlar. Bir 
defa bu rakamlar yanlıştır, halen tedavüldeki 
para 6 milyar değil, 5 milyardır. (Soldan, gü
lüşmeler) Bu fark az değildir, arkadaşlar; ikisi 
arasında % 20 nisbetiude fark vardır. Kaldı ki, 
enflâsyonu korom cylerlerse burada izah edeee-
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ğim. Enflâsyon, tedavül hacminin artması de
mek değildir. Paranın çoğalması demek de de
ğildir. Enflâsyon, arz ile talep, iştira gücü ile, 
mal ve hizmet arzı arasında bir muvazenesizlik
ten dolayı fiyatların artmasıdır. Biz bu sene bir 
buçuk mi]yar lira kredi verdik. 1,5 milyar lira
yı bu memleketin iktisadiyatının canlanması 
için ekonomiye enjekte ettik, bunu bilhassa ve 
cesaretle yaptık. Nasıl yaptık, ne yaptık? Biz 
fiyat ibresini daima gözümüzün önünde bulun
durduk. Toptan eşya fiyatları artmadığı müd
detçe ekonomide enflâsyon yoktur, sıhhat ema
resi, canlanma ve inkişaf vardır. Muhterem 
arkadaşım, lütfen tetkik buyursunlar, ulu orta 
hattâ grupları adına söz almak suretiyle bu tür
lü beyanlarla gruplarını mahcup vaziyete sok
masınlar. (Alkışlar) 

SADRETTÎN TOSBt (Kütahya) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tosbi. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin). — Söz 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, -Grup adına mı 
söz istiyorsunuz? 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Evet, 
BAŞKAN - - Sayın Esat Kemal Aybar, bu

yurun. 
SADRETTİN TOSBt (Kütahya) — Sataş

ma vukubuldu efendim. Daha evvel söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, sa
taşma değil karşılıklı görüşme. Eğer grupları 
adına Sayın Sadrettin Bey söz isterlerse yine 
süz vereceğim. 

Buyurun Sayın Esat Kemal Aybar. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; Beş yıllık kalkınma 
plânı kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu 
plânda tesbit olunan kalkınma hızının düşme
mesi maksadiyle, bir milyar ikiyüz milyon lira
lık senelik gelire ihtiyacımız olduğu bir ger
çektir. Bu ek geliri temin etmenin yolları var
dı:-. Mutlaka ve mutlaka bir vergi ihdası veya 
mevcut vergi kanunlarının gözden geçirilmesi 
suretiyle daha âdil bir şekle sokuması yolların
dan birini tercih etmek icabeder. Hükümet, bu
günkü iktisadi şartlar altında yeni vergi ihda
sını uygun görmemiş, yeni vasıtasız bir vergiyi, 
günün şartlarına uygun bulmamış ve mevcut 
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vergi kanunlarımızın gözden 'geçirilmesi lüzu
muna inanmıştır. Bu, Hükümetimiz için takdi
re şayan bir muvaffakiyet olsa gerektir. (Orta
dan ve sağdan alkışlar) (Soldan, gürültüler) 
'Kimsenin arzusuna uygun konuşmak mecburi
yetinde değilim. (Ortadan, bravo sesleri) Ve 
mevcut kanunların ayrıca tenkidini de yapaca
ğım. Getirilmek istenilen kanunların iyi veya 
kötü taraflarına işaret edeceğim. Müsaade bu
yurun efendim. 

BAŞKAN — Devam buyurun ,Saym Aybar. 
ESAT KEMAL AYBAR (Devamla) — iSene-

lerden beri tatbik edegelmekte olduğumuz ver
gi kanunlarımızın, bilhassa son zamanlarda fi
yat artışı karşısında, tabi olduğu rakamların 
gayet sembolik oldukları açıkça görülmektedir. 
Binaenaleyh bu kanunlarımızı günün ihtiyaçla
rına uydurmaya mecburuz. Dikkat buyuruldu-
ğu takdirde, Hükümet tarafından tanzim olu
nan bu vergi reform tasarılarının gerekçesinde, 
bugünkü vergi sistemimizin, modern vergi an
layışına uygun bulunmadığı esası kabul edil
miştir. Demek ki, vergi sistemimizde bir adalet
sizlik vardır. Bu vergi adaletsizliğini gidermek, 
vergi kanunlarımızı günün sosyal ve ekonomik 
şartlarına uydurmak mecburiyetiyle karşı kar-
şıyayız. Bizim üzerinde hassasiyetle durduğu
muz nokta, vergi adaletini temin edelim derken, 
mevcut adaletsizliğe yeni bir adaletsizlik kat
mak endişesinden uzaklaşmaktır. Üzüntü ile iti
raf etmek mecburiyetindeyiz ki, son zamanlarda 
vergi kanunlarında değişiklik yapıldıkça mükel
leflerin, bilhassa iyi niyetli mükelleflerin yükü 
artırılmakta ve vergi kanunlarının açık hüküm
lerinden faydalanmak yolunu bulmuş olan mü
kelleflerin vergi ödemelerini temin edecek bir 
yol da bir türlü bulunamamış olmaktadır. Ek 
bir vergiye ihtiyaç duyulduğu zaman, tahsili 
kabil ve vergi kaçırması mümkün olmıyan me
murlar gibi, kazancı belli esnaf ve tüccarlar gi
bi kimselerin yükünü ağırlaştırmayı çok kolay 
bulmaktayız. Bu vergi reform kanunları tahak
kuk ettirilirken bilhassa bu endişeden mutlaka 
uzak davranmak ve bu endişeyi duyurmıyacak 
yollar bulup tahakkuk ettirmek mecburiyetin
deyiz. Kanunların müzakeresi, bu sabahtan iti
baren başlamıştır. Kıymetli Adalet Partisi Gru-
pu adına konuşan Sayın İhsan Gürsan ile yine 
çok kıymetli C.H.P. Grupu adına konuşan Sa
yın Coşkun Kırca ve diğer par t i sözcüleri ara-
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sında cereyan eden müzakereleri bir siyasi dü
ello halinde müşahede ettiğimizi de üzüntü ile 
arz etmek isteriz. Biz bunu hiç de bu şekilde ar
zu etmezdik; isterdik ki, muhalefeti temsil eden 
grup bu kadar mühim bu dâvada polemikten 
uzak olsun, sadece kendi görüş ve mütalâala
rını teknik hususlara hasretsin, memleketin 
gerçeğini görsün ve yeni bir adaletsizliğin 
meydana gelmemesi için çalışsın. Buna da aynı 
görüş içinde C.H.P. Sözcüsü katılsın ve ilmî 
esaslar içinde cevap versin. 

Adalet Partisi Sözcüsü, yeni vergiye mem
leketin iktisadi şartlarının dayanamıyacağmı 
ileri sürmüştür. Bunun aksini iddia eden yok... 
Adalet Partisi Sözcüsü, A.P. nin ve grupları
nın geniş bir vatandaş kütlesini temsil ettikle
rini ve bu itibarla bunu tenkid etmek hakkını 
kendilerinde bulduklarını ileri sürdüler. Bu 
noktada yanılıyorlar. Anayasamız gayet sarih
tir. Kimin reyini sağlamış olursa olsun, Büyük 
Millet Meclisine gelen bir milletvekili bütün 
milleti temsil etmektedir. Bütün milletin menfa
atleri üzerinde durmak mecburiyetindedir. Mün
hasıran kendilerinin ve arkadaşlarının müda
faalarını yapmakla kendi görevlerinin ve bir 
milletvekilinin yapması icabeden vazifenin % 
50 sini yanmamış duruma girmektedir. (Alkış
lar) Memleketin bünyesi yeni vergi ödemeye 
mütehammil değildir, diyor. Evet doğrudur, 
ee;er beş yıllık kalkınma plânının tahakkuk et
tirilebileceği başka bir iç finansman bulunacak 
olursa, biz de kendileriyle beraber olur ve hiç
bir zaman yeni bir vergi konulmasını veya mev
cut vergi sistemini ağırlaştırmak hususunu ak
lımızdan geçirmeyiz. Fakat vatandaşa bu vergi 
reform kanunları ile yüklenecek çok cüzi bir 
mükellefiyet karşısında, memleketin beklediği 
muazzam kalkınma hamlesinin gerçekleşmesi 
ihtimali karşısında acaba arkadaşlar ne düşü
nürler1? Acaba bu kalkınmayı 3-5 kuruşluk 
munzam vergi almıyalım diye geri mi bıraka
lım? Adalet Partili arkadaşlarımız plâna kırmı
zı oy vermişlerdir diye, bu kalkınma plânının 
tahakkuk etmemesi için sonuna kadar böyle mi 
davranacaklardır 1 

Plân Meclisten çıkmıştır, plân milletin ma
lıdır. Bu plân iç finansman kaynaklarını müm
kün mertebe âdil esaslar içerisinde kullanacak
tır. Bize gelen vergi reform kanunları serisi 
içinde günün gerçeklerine en uygun tasarıların 
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bulunduğuna kaaniiz. Bilhassa 193 sayılı Ka
nunda yapılmış olan tadilât ile yatırım teşvik 
edilmektedir. Kendilerinin de mümkün mertebe 
yapıcı bir zihniyet içerisinde az vergi alınma
sını istediklerini memnuniyetle görüyoruz. Yal
nız, bilhassa 193 sayılı Kanunun değişikliğinde 
esas olarak kabul edilmesi lâzımgelen bir pren
sibin bütün unsurlarını müşahede edememekte
yiz. Prensip şu; çok kazanan çok vermelidir. 
Kazanan vatandaşların âmme hizmetleri masraf
larına iştiraki bahis mevzuudur. Yani kazanan 
vergi verecektir. Geçinemiyecek olanlardan ver
gi alınması mümkün değildir. Çok az kazanan 
mümkün mertebe az vergi vermeli, çok kazanan
dan da vergi o nisbette alınmalıdır. Bugünkü 
malî mevzuatımız vergi ziyama sebebiyet ver
mekte ve bundan doğan gelir noksanının iyi 
niyetli, dar gelirli vatandaşlara tahmil edilme 
yoluna gidilmektedir. Bizim, grup olarak benim
sediğimiz nokta burasıdır. Fakat Maliye Vekili
nin ve Hükümetin iyi niyetlerini bu mikrofonda 
işitmiş olmakla da övünmekteyiz. Hakikaten 
kendileri de endişe etmişlerdir, vergi ziyamdan 
endişe ekmişlerdir; bunu yok edecek çarelerin 
cabası içinde bulunmuşlardır. Bunun da muhte
lif yolları vardır. Şimdiye kadar vergi zıyaı 
önlenememişse, bundan sonra alınacak tedbir
lerle vergi ziyama mâni olunacaksa, bu sahada 
elde edilecek muvaffakiyetle, yeni yeni ağırlaş-
tırılan külfetlerin ileride o nisbette telâfi edile
ceğine, azaltılacağına da biz inanıyoruz. 

Sayın Hükümetten, Maliye Vekilinden bil
hassa .yeni kabul edilecek vergi reform kanun
larının tatbikatında vergi ziyama meydan ver-
miyeeek bütün tedbirleri titizlikle almasını diler 
ve bu sahada kendilerine muvaffakiyetler te
menni ederiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

SABRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Grup adına mı, istiyorsunuz Sa
yın Tosbi. 

SABRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Grup 
adına, istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tosbi. 
SABRETTİN TOSBİ (Kütahya) — İlk önce 

muhterem arkadaşlarım, iki nokta dizerinde kı
saca durayım. 

Grupunıun, benim konuşmamı tasvibedip et
mediği hususu üzerinde duruldu. Tasvibetmez 
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dediler. Saym Melen'in böyle bir şeyi söyleme
ye hakkı yoktur. Tasvip eder mi, etmez mi, bir 
ortaklık meselesi de olsa, Maliye Vekilinin bu iş
lere kadar burnunu sokması doğru değildir bir!. 

ikincisi enflâsyondur, tarif ettiğini aynen 
not ettim. Tekrar ediyorum, dikkat buyurun. 
«Enflâsyon, arz ve talep arasındaki dengenin 
bozulması neticesinde fiyatların artmasıdır.» de
diler. Bu ifade zabıtlara da intikal etti. (Enflâs
yon nedir? Biliyorsan sen söyle, sesleri) 

Enflâsyon hakkında benim yazılmış birkaç 
eserim vardır. Orada enflâsyonu tarif etmekte
yim. Arzla talep arasındaki muvazenesizlik do-
layısiyle fiyatların artması enflâsyon değil, fa
kat arz ve talep kanununun sadece bir veçhesi-
dir. Çünkü bu sene mahsul azdır, para faktörün
de bir değişiklik olmadığı halde meselâ patates 
fiyatları yükselmiştir. Bu tarife göre Maliye Ba
kanının nazarında enflâsyon olmuştur. (Soldan, 
gülüşmeler) Bu cevabı İktisat Fakültesi, veya 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde veren 
talebeyi sınıfta bırakırlar. Binaenaleyh benim 
nazarımda Maliye Vekili sınıfta kalmıştır. Üze
rinde fazla durmıyacağım. 

Gelelim meseleye, ben burada «vergi refor
mu kanunları gelmesin» mi dedim? Sizleri işhad 
ediyorum. (Ortadan : «dedin tabiî» sesleri) O 
halde sizler anlamamışsınız. Ben burada «vergi 
sistemi ıslah edilmesin» mi dedim? (Ortadan : 
«dedin» sesleri) (Gürültüler.) 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Haka
ret ettin. 

BAŞKAN — Mehmet Ali Bey lütfen müda
hale etmeyin. 

SABRETTİN TOSBİ (Bevamla) — Şimdi 
efendim, bahis mevzuu husus şudur. : Beniyor 
ki, «Vergi hâsılatım artırmak istiyoruz». Vergi 
hâsılatını artırmak için, membamdan akımı ar
tırmak icabeder, dedim. Bunun üzerinde teşbih
te bulundum. Dedim ki, dakikada bir litre sû 
akıtan bir çeşmeye ne kadar reform yaparsanız, 
yapınız, 1,5 litre su alamazsınız. Binaenaleyh 
vergi matrahında bir artma husule gelmesini 
temin edecek ekonomik tedbirler alınmadıkça... 
(Ortadan, «nedir» sesi.) Bunu iktiza ettiği za
man, bu kürsüden izah eyledim, efendim, zabıt
larda var. 

.Evvelce plân mevzuu görüşülürken bu ted
birlere de işaret etmiştim. Ve hattâ iyi hatırlı-
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yorum, yüzde yedi olarak hesaplanan kalkınma 
hızının bu kadar katiyetle ifade edilemiyeceği-
ni ; bunun yüzde sekiz olabileceği gibi, bilfarz 
yüzde beşbuçuk olabileceğini söyledim. Merak 
eden zabıtları açar, bakar. Nitekim Plânlama 
Dairesi bu seneki kalkınma hızının yüzde yedi 
değil, fakat yüzde beşbuçuk olacağını ifade etti. 
Bu nisbetin tıpatıp tutması benim bu neticeyi 
rakamlara dayanarak evvelden kestirişimden 
değil, fakat hesapların yanlış oluşundandır. 

Ben grup adına konuşurken vergi için tesbit 
edilmiş olan bu kanunlar tatbik edilmesin veya
hut bunları kabul etmiyelim, diye katî bir şey 
söylemedim. Sadece bundan doğabilecek mah
zurlara işaret ettim. Hükümetin bu mahzurları 
bertaraf edebileceğine inanıyorsanız mesele yok. 
Eğer yanlış anlaşılmışsa böyle bir şey söyledi
ğim zehabı uyanıyorsa tavzih ederim. îleri sür
düğüm esas fikir şudur : Vergi nisbetlerinde 
husule getirilecek artırma, mükellefin ödeme 
gücünü yükseltecek müspet tedbirler alınmadık
ça, ekonomik tedbirler alınmadıkça, akim kal
maya mahkûmdur. Vergi usulünde ne kadar de
ğişiklik yaparsak yapalım, süper modern usul
ler tatbik edelim, mevcuttan fazlası ele geçmiye-
ceğine göre vergide de artış olmaz. Hattâ forse 
edilip de olmıyan kaynaktan, vermesi mümkün 
olmıyan vergiyi milletten almaya kalkılırsa 
kaynak zâıfa uğratılır, eskiden elde edilenin de 
kaybolması ihtimali başgösterir. 

Maruzatım' bu kadardır, hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Gürsan Grup adına mı 
konuşacaksınız. 

İHSAN GÜRSAN (İzmir) — Grup adına 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÎHSAN GÜRSAN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, meselenin esası üzerinde daha faz
la bir izahata girmiyeceğim. Sadece Cumhuri
yet Halk Partisi Meclis Grupu adına konuşan 
Sayın Şefik inan arkadaşımın buradaki bir 
izahını tavzih etmek ve tescil .ettirmek maksa-
diyle huzurunuzu işgal ettim. 

Zirai kazançları vergilendiroıe mevzuunda, 
prensip itibariyle, her hangi bir aykırı kana
atimiz olmadığı hususu doğrudur. Biz vergilen
dirmenin memleket gerçeklerine uygun bir sis
tem içerisinde işlemesine, cereyan etmesine mü-
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nakaşamızı teksif etmiş bulunuyoruz. Bunu tav
zih ederim bir. 

ikincisi, servet beyannameleri mevzuunda 
Muhterem Meclisiniz hatırlar; bir kanunun mü
zakeresi dolayısiyle yine Adalet Partisi Mec
lis Grupu adına söz almış, yüksek huzurlarını
za çıkmış ve bu mevzu üzerinde beyan ve mü
talâalarımızı esaslı surette arz etmiştim. Buna 
aykırı bir mütalâa ve kanaatimiz mevzuubahs-
olamaz. Otokontrol vasıtası olsa dahi bu vasıta
nın bizatihi kendisinedir. Gelir Vergisinde bir 
kontrolü ve maz.butiyeti temin edecek bir sis-' 
tem kurulmak lâzımgeliyorsa servet beyanna
melerinin bugünkü 'hüviyetiyle bu neticeyi hâ
sıl edebilecek, bu işi yapabilecek bir kudret ve 
kifayette olmadıkları üzerinde esaslı surette 
izahat vermiştim. Bu noktai nazarı ve bu mü
talâamızı tavzih etmek maksadiyle huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum, hürmetlerimle. (Soldan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Grup adına başka konuşacak 
arkadaşımız yoksa, şahısları adına söz alanla
ra söz vermeye başlıyacağız. (Yok, sesleri) 

Sayın Halil özmen (Vazgeçti, sesleri) 
Sayın Ali Dizman (Vazgeçti, sesleri) 
Sayın Mehmet Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) - , 

Çok muhterem arkadaşlarım, konuşmama baş
lamadan evvel muhterem C. H. P. Sözcüsü Coş
kun Kırca'nm öğleden evvelki oturumdaki ko
nuşmasına bir nebze dokunmak istiyorum. 

Coşkun Kırcanm konuşmasında, muvaffak 
olmıyan bir iktidarın sözcüsünün hırçınlık ve 
öfkesini müşahede ettim. Partimiz adına konu
şan arkadaşımızı vazifeye davet etti. Ben o ka
naatteyim ki, bu Parlâmentoya seçilmiş, gelmiş 
'her milletvekili hangi partiden olursa olsun va
zifesini müdriktir. Onu §u veya bu kimsşnin 
vazifeye davet etmesine hakkı, yoktur. 

Coşkun Kırca arkadaşımız yatırım hacmi
nin artırılması için vergilerin artırılması gerek
tiğini iddia etti. Biz bu kanaatte değiliz. Biz, 
yatırım ihacnımm artırılması için vergilerin ar
tırılması değil, vergilerin verimlerinin artırıl
ması gerektiğine inanıyoruz. Vergi verimleri 
ne şekilde artırılır; buna dair bir misal ver
mek isterim. Çünkü C. H. P. 11 arkadaşlarımız 
mütemadiyen tedbir, tedbir diye bağırıyorlar. 

Gelir Vergisi Kanununda Kurumlar Vergisi 
% 10 dan 20 ye çıkarılmıştır. Biz, Gelir Vergi-
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sinde Kurumlar Vergisinin % 10 dan 20 ye çık-" 
ması ve bunu değiştirmeden tekrar vergi ka
nunlarının Meclise getirilmesi vergilerin veri
mini düşürmek için atılmış bir adımdır, diyo
ruz. Şöyle ki, geri kalmış memleketlerde büyük 
limitet ve anonim şirketler yoktur. Geri kalmış 
memleketlerde aile şirketleri vardır ve fertler 
vardır. Halbuki vergi alabilmek için büyük şir
ketlerin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu şirket
ler kurulduğu zaman ne vergi kaçırılabilir ne 
de kanunun şu veya bu boşluğundan kaçılabi-
lir. Binaenaleyh büyük şirketlerin kurulmasını 
kolaylaştırmak üzere Kurumlar Vergisini % 
20 değil, daha aşağı nisbetlere düşürmek lâ
zımdır. Bu olduğu takdirde Kurumlar Vergi
sinden alman Devlet geliri bugünden çok da
ha fazla olacaktır ve dolayısiyle yatırımlar için 
lüzumlu para bulunmuş olacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; bu kürsüden, 
A. P. lilerin demogojik konuştuğu, polemik 
yaptığı iddia edildi. 

Ben şuna inanıyorum ki, A. P. İller tarafın
dan, demagojik konuşma yapılmaz, polemik 
(yapılmaz. Ama şu yapılır: A. P. liler bu kür
süde ilmî konuşur, mantıki konuşur, teknik 
konuşur. 

Ancak, bunların olmadığı kimseler burada 
öfke ve hırçınlık gösterirler. Allah, A. P. lileri 
öfkeli olmaktan ve hırçınlıktan korusun, arka
daşlar. 

Şimdi Maliye Vekili muhterem arkadaşımız, 
«insanlar yaşadıkça neler görüyor» dediler. Ha
kikaten doğrudur, insanlar yaşadıkça neler gö
rüyor. Ben şimdi konuşmama, Maliye Vekili 
muhterem arkadaşımızın bir konuşması ile baş
lıyorum. 

Muhterem Maliye Vekili 1960 senesi bütçe 
müzakereleri esnasında, vergiler mevzuunda 
şöyle demişti: «Vergi sistemimiz üzerinde, kal
kınma ve yatırım politikası yönünden de dur
mak lüzumuna kaaniiz. Vergi sistemimiz bu
günkü hali ile yatırımları ve istihsali teşvik et
mek şöyle dursun, bilâkis engellemektedir. İs
tihsal vasıtalarını ağır nisbetlerle vergilendir
mekte olan, gider vergisini bir misal olarak 
zikredebiliriz. Sanayide kulandan elektrik, sa
nayi müeseselerinde ve çiftliklerde istihlâk 
edilen akaryakıt çok ağır mükellefiyetlere tabi 
olmaktadır. Yine dikkatinizi çekerim, Damga 
Resmi ve harçlar şirketlerin kurulmasını âde-
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ta güçleştirecek bir nisbettedir. Yatırım poli
tikası takibeden memleketlerin hiçbirinde bu
na benzer bir şeye raslamak kabil değildir.» 

Bunu söyliyen arkadaşımız bugün Damga 
Resmini artırıyor, akaryakıta zam yapıyor. Bu
gün vergi mükelleflerinin sayısını alabildiğine 
artırmak üzere vergi reformu adı altında ver
gileri artıran kanun getiriyor. 

Çok muhterem arkadaşlarım; sözlerime baş
larken, gerek C. H. P. sözcülerinin, gerekse 
muhterem Maliye Bakanının bu kürsüden iddia 
ettiği bir fikri çürütmek istiyorum. 

Bu fikir şudur arkadaşlar; Türkiye'de vergi 
yükü hafiftir. 

Bu iddiada, biz de bildiğimiz rakamlarla, 
bildiğimizi ortaya koyacağız. İnşaallah, arka
daşımız da karşımıza rakamlarla çıkar ve biz de 
tekrar rakamlarla cevap veririz. 

Şimdi bu mevzu hakkında iki tablo vermek 
istiyorum ve bu tabloların tahlilini tabloyu 
verdikten sonra yapacağım. 

Bu tablolardan birisi Türkiye, İngiltere, İtal
ya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ya
pılmıştır. Bu tablo, 193 sayılı Kanunun vergi 
indirimi tatbik edildiği haldeki duruma göro 
doldurulmuştur, iki çocuklu aile için doldurul
muştur. 

2 500 lira kazanan bir insan bu tabloya göre 
Türkiye'de senede, 70 lira vergi vermekte, İtal
ya'da vergi vermemekte, İngiltere'de vergi ver
memektedir, Amerika Birleşik Devletlerinde 
vergi vermemektedir. 

Beş bin lira kazanan bir vatandaş; Türkiye'
de 390 lira vergi vermekte, İtalya'da vergi ver
memektedir, İngiltere'de 34 lira vergi vermek
te, Amerika Birleşik Devletlerinde vergi verme
mektedir. 

On bin lira kazanan bir vatandaş Türkiye'
de 1 500 lira vergi vermekte, İtalya'da 600 li
ra, İngiltere'de 721 lira, Amerika'da 920 lira 
vergi vermektedir. 

20 000 lira kazanandan; Türkiye'de 4 210 
lira, İtalya'da 1 980, İngiltere'de 4 285, Birle
şik Amerika'da 2 920 lira vergi alınmaktadır. 

50 bin lira kazanandan: Türkiye'de 15 530, 
İtalya'da 6 000; İngiltere'de 13 713, Ameri
ka'da 9 796 lira vergi alınmaktadır. 

Nihayet 250 bin lira kazanandan: Türkiye'
de 127 170, İtalya'da 47 000, İngiltere'de 
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112 5lâ, Amerika'da 103 232 lira vergi alın
maktadır. 

Şimdi, 2 nci tabloyu arz ediyorum: 
Bu tabloda görüldüğü üzere, yalnız, 20 bin 

liralık dilim hariç, diğerlerin hepsinde Türki
ye, fazla vergi vermekte başta gelmektedir. 

2 nci tablo : Muhterem arkadaşım bura
da tablonun yalnız bir sütununu okudu; bunun 
daha 3 sütunu vardır. Ben de bu 3 sütunu oku
mak istiyorum. 

Şimdi, mukayeseye tabi tutulan memleket
ler: Avusturya, Kanada, Fransa, İtalya, İngil
tere, A. B. D., Yunanistan ve Türkiye. 

önce bu memleketlerin devlet gelirlerinin mil
lî gelire olan nisbctini, sonra, nüfus başına dü
şen millî geliri, daha sonra da bu memleketle
rin nüfus başına millî gelirinin Türkiye'de nü
fus başına millî gelire oranını, 4 ncü sütun ola
rak da bu memleketlerde devlet gelirlerinin 
millî gelire olan nisbetinin memleketimizde dev
let gelirinin millî gelire olan nisbetine oranını 
arz edeceğim. 

Geri kalmış memleketlerin vergi nisbetleri 
daha az olması lâzımgelir. Çok yakın zamanda 
Hindistan plânlamasının neticelerini tetkik 
eden mütehassıslar, Hindistan Plânının muvaf
fak olamamasının tek sebebini Hindistan'da 
vergi ni'sbctlerinm. çok ağır olmasında bulmuş
lardır. («Nereden öğrendin?» sesleri) Eğer bu 
hususlarla ünsiyetiniz varsa size yardımcı ola
bilirim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hangi ki~ 
taptan okudunuz? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Siz an
lamazsınız. (Sağdan gülüşmeler) 

Şimdi listeyi okuyorum : Avusturya'da Dev
let gelirlerinin millî gelir oranı 43,90 dır, nü
fus başına düşen millî gelir; 730 dolar, nüfus 
başına millî gelirin Türkiye'ye nisbeti 3,65, Dev
let gelirlerinin Türkiye Devlet gelirleri yüzde-. 
sine oranı 2,55 tir. 

Kanada, Devlet gelirinin millî gelire nisfbeti 
34,80, nüfus başına düşen millî gelir, 19,85. 
Nüfus başına millî gelirin Türkiye'ye nisbeti 
9,20. Devlet gelirleri nisbetinin Türkiye'ye nis
beti 2. Fransa Devlet gelirinin millî gelire nis
beti 43,70. Nüfus başına düşen millî gelir 14,20. 
Nüfus başına millî gelirin Türkiye'ye nisbeti; 
7,10. Devlet gelirleri nisbetinin Türkiye'ye nis
beti 2,54. 

5 . 2 . İ963 O : â 
Görülüyor ki, rakamlar mütemadiyen art

maktadır. Okuyup vaktinizi almak istemiyorum; 
yalnız yakın iki Devleti okuya'cağım : 

Yunanistan ve Türkiye. Yunanistan'da Dev
let gelirlerinin millî gelir nisbeti 26,6, ' nüfus 
başına düşen millî gelir 354 dolar; nüfus başı
na düşen millî gelirin Türkiye'ye nisbeti 1,78. 
Devlet gelirlerinin Türkiye'ye nisbeti 1,53 tür. 
Türkiye'de ise Devlet gelirlerinin millî gelire 
nisbeti 17,20; nüfus basma düşen millî gelir de 
o zaman 200 dolar civarında hesalbedilmistir. 

Bu iki tablonun mukayesesinden çıkarılan ne
ticeleri şu şekilde hulâsa etmek mümkündür : 

1. Bir memlekette vergi yükünün ağırlığı
nı anlamak için sadece Devlet gelirlerinin millî 
gelirle olan münasebetlerine, yani Devlet gelir
lerinin millî gelire nisbetine bakmak kâfi de
ğildir. Bu şekilde hareket edenler yanlış neti
celere varırlar. Nitekim Hükümet mensupları
nın iddialarında bu hataya düştükleri görülmek
tedir. 

2. Devlet gelirlerinin millî gelire olan nis
betleri ile nüfus başına düşen millî gelir arasın
da çok yakm münasebetler vardır. Normal ver
gi yükü bu münasebetlerin dışına çıkmamalıdır. 
Bu tablodan anlaşıldığına göre Türkiye'de ver
gi yükü hafif değildir. Hattâ çok ağırdır. I I 
numaralı tablonun son iki sütununun mukaye
sesi bunu açıkça göstermektedir. Vergi yükü 
bilhassa orta gelirlerde daha ağırdır ve vergi 
eğrisi dik bir şekilde yükselmektedir. 

Bu neticeleri kaydettikten sonra şu hususu 
nazarı dikkatinize arz edeceğim. Bugün Tür
kiye'de vergi yükünün yüzde yirmiye çıkması 
için ve bunu sadece Yunanistan ile mukayese 
edersek; yani Türkiye'de 100 lira kadanan bir 
vatandaş ile Yunanistan'da 100 lira kazanan 
bir vatandaşın hayat seviyesinde bir benzerlik, 
bir yakınlık olması için Türkiye'de millî gelirin 
yüzde otuz civarında artması, yani 260 dolar ol
ması lâzımdır. 

1960 yılından bugüne kadar millî gelir hiç 
artmadığına göre, Sayın Profesör Sadrettin 
Tosbi Beyin de iddia ettiği gibi, millî gelirde 
hiçbir artma olmadığına göre vergilerin artı
rılması Devlet gelirlerinde tahmin edilen artışı 
göstermiyecektir. 

Bu neticeleri kaydettikten sonra, yürürlük
te bulunan vergi nisbetlerinin yeni tasarıdaki 
vergi nisbetleriyle karşılaştırdığımız zaman her 
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ne kadar iddiada bâzı hafifletmeler varsa da, 
hakikatte yeni vergi nisbetleri 193 sayılı Ka
nundaki uisbetl erden pek farklı değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; biz şu iddiada
yız ki, hiçbir zaman, vergi alınmasın demiyo
ruz. Vergi, ancak verebilecek kimselerden alın
sın diyoruz. Bu yapılmadığı takdirde, Türkiye 
de ne vergi kaçakçılığının önüne geçilir ve ne de 
vergi kanunlarından istenilen randıman alınabi
lir. Bu bakımdan, bilhassa yeni vergi kanunları 
getirilirken veya moda ismiyle reform yapılır
ken, eğer kaçakçılığa mâni olmak ve vergide ve
rimlilik hedefine ulaşılmak isteniyorsa, her şey
den evvel yapılması icabeden iş, tarifeler hazır
lanırken vergi yükünün tanziminde çok dikkatli 
davranmak ve vergi yükünün optimum noktasını 
en iyi şekilde tesbit etmektir. Bu tâyin ve tes-
bitte fert basma düşen millî gelirle, vatandaşın 
yaşama şartları daima göz önünde tutulmalıdır. 
Yeni kanunda bu husus nazarı itibara alınmamış
tır. Ve vergi yükü ağırdır. Buna vasıtalı ver
gilere yapılan zamları da eklersek, vatandaşın 
bu vergilerin altından nasıl kalkacağından endi
şe duymamaya imkân yoktur. 

Yeni kanun tasarısında ikinci bir eksiklik ta
rife tekniğinde «Ayırma prensibine» yer veril
memiş olması veya bu meselenin unutulmuş bu
lunmasıdır. Halbuki modern mânada bir gelir 
vergisi kanunu hazırlanırken, gelir• vergisi tari
fesinin, malî ihtiyaçlarla, verginin sosyal ve 
ekonomik fonksiyonlarını temin edecek esaslara 
göre tanzimi icabederdi. Bu yapılmamış vç 
«ayırma nazariyesinin» tatbiki düşünülmemiştir. 
Ayırma nazariyesine göre gelirler kaynaklarına 
göre ayrı nisbetlerde vergilendirilmelidir, Yani 
daha açık ve kısa ifade ile söylemek icabederse 
.sermaye gelirlerine nisbetle, emek gelirlerinden 
daha az vergi alınmalıdır. Hem emek, hem ser
mayenin iştirak ettiği gelirlerden ise ikisi ortası 
bir vergi alınmalıdır. Bu mesele İtalya, İngilte
re, Amerika ve Fransa gibi ileri memleketlerde 
halledilmiş ve tatbik edilmektedir. Bu mevzu 
her ne kadar sermayenin aleyhine bir hususmuş 
gibi görünmekte ise de, normal bir vergi yükü 
tâyin ve tesbit edildiği zaman, asla sermaye aley
hine olımyacak, bilâkis Anayasanın «herkesin 
malî gücüne göre vergi ödemesi» hükmünün ye
rine getirilmesi tam mânasiyle temin edilmiş 
olacaktır. 

5 . 2 . 1&63 Û : â 
Yeni vergi kanununda üçüncü bir eksiklik 

en az geçim indirimi mevzuunun ele alınmamış 
olması veyahut bundan evvelki kanunda alın
mış olan ve realitelere uygun olmıyan hususun 
aynen bırakılmış olmasıdır. Bu hususa arkadaş
larım temas etti. Ben daha fazla konuşmak, iste
miyorum. 

Yalnız bu mevzuu kaydederken §u hususun 
bilinmesinde fayda vardır. Vatandaştan şu ve
ya bu şekilde almamıyan vergiler bu vatandaşın 
kesesinde kalıyor demek değildir. Bu vergiler 
gerek yatırım yaparak gerekse istihlâkte kulla
nılarak başka yollardan, başka kanallardan, 
başka vergiler şeklinde yine devletin kesesine ge
lecektir. Hattâ daha çok verimli gelecektir. Bu 
hususun bilinmesinde fayda vardır. 

Önümüzde bu kanunda nazarı itibara alınını-
yan hususlardan biri de Kurumlar Vergisinin 
durumudur. Bilindiği gibi vergi mevzuatında 
yapılan son değişikliklerle Kurumlar Vergiişi nis-
beti yüzde on dan, yüzde yirmiye çıkarılmıştır. 
»Stopaj yolu ile kurumların safi kazançlarından 
kesilen gelir vergisi de yüzde 15 ten yüzde 20 ye 
çıkarılmıştır. Bu suretle, kurumlarda dağıtılma
yan kazançlar yekûnu nisbet tutarı ihtiyatlar dü
şüldükten sonra yüzde 35 e yükseltilmiştir. Bu 
nisbet şirkette bırakılan kazançların vergi nisbe-
tidir. Ortaklardan her birinin çektiği paraların 
•ise gelir vergisi ııisbeti daha yüksektir. 500 000 
T. L. sının üzerindeki gelirler için yüzde 70 e 
yaklaşmaktadır. Kazancın kurumdan çekilmesi 
halinde kurumca sağlanan otofinansman ise 
500 000 Türk lirası veya daha fazla kazançlar 
için yüzde 33 tür. 55 000 T. L. için bu miktar 
yüzde 15, on bin T. h. sı- için yüzde 2 ve 2 500 
T. L. sı için sıfırdır. 

Bundan çıkaracağımız netice; bugünkü ku
rumlar vergisi kanunu ile aile anonim şirketleri 
dışında eshamı yüzleri, hattâ binleri bulan ha
kiki sermaye şirketlerinin teşviki mümkün değil
dir. Halbuki Türkiye'nin kalkınması için şart 
olan ve asıl muht a çokluğumuz şirketler bu çeşit 
şirketlerdir. Bu bakımdan kurumlar vergisinin 
nisbetinin yeniden gözden geçirilmesi ve f/o 10 a 
indirilmesi icabeder. Her ne kadar ileri Avrupa 
milletlerinde bu nisbet çok yüksek ise de, bu mem
leketlerde de başlangıçta bu nisbetin çok düşük 
olduğunu unutmamalıdır. Meselâ Amerika Bir
leşik Devletlerinde bu nisbet % 1 le başlamış ve 
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c/c 50 ye kada.r çıkmıştır. Türkiye'de büyük şir- I 
ketlerin kurulabilmesi için bu nisbetin düşünül
mesi ve şirketlere daha birçok avantajların te
min. edilmesi şarttır. Yeni. vergi kanını lavında 
bu husus düşünülmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, yatırını indirimi 
üzerinde de bir miktar durmak istiyorum. 
Memleketimiz iktisaden geri kalmış bir memle
ket olduğuna göre, sermaye ne komünist mem
leketlerdeki gibi Devletin, ne de Amerika Bir
leşik Devletlerinde olduğu gibi dev müessese
lerin elindedir. Bu bakımdan yatırım indirim
lerini tesbit ederken son derece dikkatli hare
ket etmek icabecler. Kanunda bu sınır zirai ya
tırımlar için 50 000, diğer yatırımlar için de 
250 000 T. h. olarak tesbit edilmiştir, tktisaden 
geri kalmış bir memlekette işletmelerin kahir 
ekseriyeti, sermayeden ziyade şahsi emek. ka
biliyet ve maharetlerine dayanan orta sınıfın 
elindedir. Bu sınıfın işlerini geliştirmeleri azar 
azar yardım yapmakla, mümkündür. Aksi halde 
yatırım indiriminden faydalanamıyan bu sını
fın inkişaf etmesine ve ilerlemesine imkân yok
tur. Bu husus nazarı itibara, alınarak yatırım 
indirimi için asgari hududun tâyin edilmemesi 
gerekir ve yatırım yapan vatandaşın, yatırım 
miktarı ne olursa olsun vergiden muaf tutul
ması icabeder. Türkiye gibi geri kalmış bir mem
lekette ne ziraatle uğraşan 50 bin liralık yatırım 
yapabilir, ne de sanayi üzerinde uğraşanların 
% 90 ı 250 binin üzerinde yatırım yapabilir. 
Bu bakımdan Gelir Vergisinin nisbetleri, dost
lar alışverişte görsün kabilinden ayarlanmıştır. 
Fakat tatbikatta çok az vatandaş bundan isti
fade etmektedir. Ve beklenen netice de alma
mı yacaktır. Muhterem Maliye Bakanının da 
bunu bilmesi gerekmektedir. İnşallah, önümüz
deki sene bu kürsüye gelip, verecekleri rakam
larla bizi mahcubetsinler ve biz de özür dileye
lim. 

Zamlar mevzuuna gelince : Bu mevzuda... 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut Bey ar
kadaşımız, bir dakikanızı istirham edeceğim. 
Konuşmanız yazılıdır. Yazılı konuşmalara mah
sus 20 dakikalık zamanınız bitmiştir. Konuş
manıza devam edebilmeniz için Umumi Heye
tin oylarını almak gerek. 

Kabul edenler... Gtmiyenler... Kabul edil
miştir. Buyurun Saym Turgut. 

5 . 2 . 1903 O : 2 
MUHMUT TURGUT (Devamla) ~- Şimdi 

muhterem arkadaşlarım, bilhassa akar yakıt 
zammı üzerinde biraz durmak istiyorum. Şimdi 
Hükümetin iddia ettiğim! göre, İm doğrudur ar
kadaşlar, dünyada akar yakıtın en ucuz oldu
ğu yerlerden bir tanesi Türkiye'dir. Yalnız Hü
kümetin ve kanunu hazırlıyanlarm üzerinde 
durmadığı, belki de durmak istemediği bir hu
sus vardır ki, o da nakil vasıtalarının en pahalı 
olduğu memleketin Türkiye olduğudur. Otobüs 
pahalıdır; fakat akar yakıt ucuzdur. Şimdi 
dünyanın her tarafında benzinin akar yakıtın 
pahalı olduğu iddia edilirken, nakil vasıtaları
nın da çok pahalı olduğunu bilmek lâzım. Ya
pılan zamlar akar yakıtı dünya seviyesine çı
karıyor. Fakat nakil vasıtalarının pahalılığı 
Türkiye'de bu mevzuda karışıklıklar göstere
cektir. Bunun bilinmesinde de fayda, vardır. 

Hele vaktiyle akar yakıtın o günkü fiyatla
rının fazla, olduğunu iddia eden bir Maliye Ba
kanının akar yakıta zamla, Damga Resmine 
zamla buraya gelmesini de bir türlü anlıyama-
dım. 

Biraz da yatırımlar üzerinde durmak isti
yorum. Benim yaptığım hesaplara göre bütçe
nin yüzde 10 ıı yeni vergilerler, yeni zamlarla 
kapatılmaktadır. Bu miktar yapılacak yatırım
ların üçte birini teşkil cdij'or. Devlet Radyosu
nun başına geçip milyarlarla, yatırım yapıyo
ruz demek, ancak mevcut kaynaklardan istifa
de ederek, milyonlarca liralık yatırım yapıldığı 
zaman mümkündür. Yoksa vergi ve zamları 
alabildiğine artırıp, ondan sonra vatandaşın 
karşısına geçip övünmeyi Devlet ve Hükümet 
anlayışiyle kabili telif görmüyorum. 

Son olarak muhterem arkadaşlarım, yine 
O. H. P. Sözcüsü arkadaşın tarafsız olmayışını 
burada açıklamak isterim. Yardımlar mevzuun
da Yunanistan'dan bahsederken, sadece Yu
nanistan'ın yardım aldığını, Türkiye'nin yar
dımlarının miktarını verdi. Bana göre bita
raflık ve ilim o demektir ki, eğer böyle bir 
miinakaşîı ve böyle, bir mukayeseye ihtiyaç var
sa, arkadaşımız buraya çıkar der ki, Türkiye 
bu kadar yardım almıştır; nüfusu ve metreka
reye düşen şudur. Yunanistan bu yardımı iyi 
kullanmış şu neticeyi almış, Türkiye bu yar
dımı iyi. kullarmrânvr; bu neticeyi almış diye 
bir mukayese yaparsa bizimde söyliyecekleri-
raiz vardır. Tarafsız olurlarsa kendilerini teb-
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rik ederiz. Ancak bir tarafın rakamlarını bü
yüttükçe büyütüp, hattâ olduğundan fazla bü
yütüp diğerinde rakam vermemeyi ben kabul 
edemem. Arkadaşlar buna demogoji, polemik 
diye söylüyorlar; ben bunların hiçbirisini Muh
terem eski Maliye Bakanına lâyık görmiyece-
ğim. Belki bir unutkanlıktır. Hepinizi hür
metle se'lâmlarım. (Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Etem Kılıçoğlu. 
iBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, parti grupları adı
na vergi reformları üzerinde üç partinin görüş
leri ifade edildi; Sayın Maliye Bakanı da Hükü
met görüşünün ne olduğunu ifade ile Hükümet 
görüşünü savundular. 

Bendeniz vergi reformları üzerinde muhte
rem arkadaşlarımızın verdikleri rakamları ve
recek durumda değilim. Yalnız ehemmiyetli 
gördüğüm bir, iki noktaya temas etmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin ikti
saden geri kalmış memleketlerden birisi ol
duğu >artık münakaşa kabul etmez bir haki
kat halindedir. Hal böyle olunca; iktisaden 
geri kalmış bir memleketin şimdiye kadar 
hangi usullere müracaat etmek suretiyle kal
kınmalarının tamamlandığı hususunda herkes 
kendi görüşüne göre misaller vererek bunun 
izahatım yapmaktadır. Hakikati hal ise şu 
olmak lâzım gelir : Her memleketin, her mille
tin iktisaden geri kalmış bir memleket olması, 
aynı tâhir içerisine giren diğer bir millet ve 
memleketle aynı hususiyetleri taşıması mâna
sına gelmemek ieabeder.' 

Muhterem, arkadaşlarım, böyle olması ica-
bettiği halde muhterem hatipler Devlet gelirle
rinin, millî gelire nisbetini nazarı itibara al
mak ve fert hasına isabet eden vergi nisbeti 
rakamlarını sıralamak suretiyle, hu memle
ketler arasında sadece itkisaden geri kalmış 
memleket olması ve bu rakamların da birbirine 
yakınlığı, uzaklığı derecesine göre orada tat
bik edilen usullerin bizde de aynen tatbik edil
diği takdirde kalkınmanın elde edileceği zeha
bına kapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye arazisinin 
büyüklüğü itibariyle asgari bir, İtalya'nın iki 
misli mesabesindedir. Bir italya'da bile kal
kınma plânının tatbikinde memleket kalkınması 
hesabedilirken, italya'nın içinde bulunduğu 

5 . 2 . 1903 O : 2 
iktisadi, malî kültürel, siyasi, ve sair husu
siyetler nazarı itibara alınmak suretiyle italya'
yı dahi ikiye bölmekle her iki tarafın, memleke
tin kuzey ve güney bölümlerinin iktisadi ve içti
mai hususiyetlerine göre, ayrı ayrı plânlar tat
bik etmek zarureti hâsıl olmuş ve orada plân 
fikri bu şekilde tatbik edilmiştir. 

Memleketimize gelince muhterem arkadaşla
rım; bendenizin raüşahadelerine göre hakikat 
şudur ki, şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün 
hükümetlerin aklandıkları taraf şudur ki, istan
bul, Ankara, izmir gibi şehirlerde veya mümasi
li büyük merkezlerimizdeki iktisadi, içtimai hâ
diseler ve hareketler nazarı itibara alınmak su
retiyle alman bütün kararların Van'da, Erzurum'
da, Hakkâri'deki aksi veya tatbikatı başka şekil
de olduğu için; yatırıma gelmişken hemen arz 
edeyim, 7 Eylül kararlarında olduğu gibi, mem
leketin bir tarafı abad diğer tarafı berbat olup 
gitmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütün bu ver
gi reformları, 5 yıllık Kalkınma Plânının birinci 
tatbik yılı olan 1963 yılında, ilk üç finansman 
bakımından birinci yılın tatbikatını temin 
edecek geliri temin etmek ve bütçedeki ye
rini bulmak ve böylece millete düşen bir 
nevi fedakârlığın vergi reformu adı altın
da Yüksek Meclise getirilmiş olmasından 
ibarettir. Hal böyle olsaydı bendeniz belki de 
muhterem arkadaşlarım, söz almıyacaktım. Bu 
memlekette vergiyi herkes verecektir. Anaya
samız, verginin tarifini yapmış ve «âmme mas
raflarına vatandaşların ve fertlerin iştirak hisse
si» olarak kabul eylemiştir. Vergiyi verecektir, 
nasıl verecektir!.. Yine Anayasamız bunun 
hududunu ve şümulünü de tâyin etmiş : «Her
kes kabiliyeti ve kuvveti nisbetinde vergi vere
cektir» demiş. Şimdi, bu kudreti nisbetinde 
vergi vermek, herşeydeiı evvel vergi adaletinin 
temin edilmesiyle mümkün olur. Bendeniz bu 
reform tasarılarmdaki «reform» kelimesinin ye
rinde kullanılmadığını zannediyorum. Gerçi ta
sarıda yok; fakat Hükümet olarak, iktidar ola
rak konulan ismi bu : «Vergi reformları»... Bu
nun müzakeresini yapıyoruz. Bununla alâkalı 
kanun tasarılarının müzakeresini yapacağız. 
«Vergi reformu...» Bu «reform» eğer bir ıslahat 
mânasına ise onu anlamakta güçlük' çekmiyece-
ğim. Eğer bu, iyiye, doğruya, güzele doğru git-
mekse bununla da iftihar etmek ieabeder. Vergi 
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adaletini temin etmek, sosyal adaleti sağlamak, 
vatandaşa vergi ödiyebilme kolaylıklarını göster
mesi bakımından bir reform ise; bunu anlamak
ta hiçbirimizin güçlük çekeceğimizi zannetmiyo
rum. Ama, muhterem arkadaşlarım, şimdi Hü
kümetin, sadece «vatandaşın hangisinden ver
gi alabilirim; onun çalışmasını, onun kazancını 
elinden almanın yolları nedir» diye düşündüğü
ne, itiraz etmeye imkân yoktur. Tasarıdan bir 
cümle okumak suretiyle Hükümetin, «vergi re
formu» adı altında hakiki maksadının ne olduğu
nu arz ve ifade etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; Damga Resmi Ka
nununa bâzı maddelerin ilâvesine ve yine bu 
kamuna geçici bir m'adde Eklenmesine dair 
feanuaı (tasarısının birinci cümlesini okuyorum.: 
«Beş. yıllık kalkınma plânında derpiş olu
nan devlet yatırımlarının »alim yolardan fi
nansmanı için, gelir kayna'Murımızun âzami 
derecede istismarı lüzumlu bulunmaktadır.» 
-Şimdi, muhterem arkadaşlarım; ıslâhatın, ver
gi ıslâhatının, vergi reformunum birinci şartı 
vergi adaletini temin 'etmek olması lâzımge-
lirken, Hükümet, gerekçesinde «hayır» di
yor , «bizim asıl gayemiz vergi adaletini te
min etmelk değildir...» Nedir? «Asıl gaye
miz gelirleri âzami derecede istismar etmek
tir.» Yani diyor ki «Ben şu kalkınma plâ
nını; Sayın Sadrettin Tosbi hocamızın da ku
lakları çınlasın, çün'kü kendisiyle aynı görüş
teyiz, şu kalkıınımıa plânını tatbik edebilmek 
âçin vergi adaletini falan düşündüğüm yok.» 
Ya ne düşünüyorsun? «Ben,» diyor, «geliri 
âzami derecede intismarı düşünüyorum.» 

Arkadaşlarım; şurası muhakkak ki, istis
mar zihniyetinin olduğu bir yerde adaletin 
alabilmesi mümkün değildir. Adaletim olması, 
vatandaşı istisimar etmek fikri yerine, vatan
daşı istismar etme kasdı yerine, vatandaşı ver-
-giyi (kolaylıkla ödetebilecek, kazancı misbetin-
<de ödiyebileceık vasatı yaratmak ve onu ka
zanç sağlıyabilecek bir vasatın içerisine koy
makla mümkündür. Eğer muhterem 'arkadaş
lar, bir ımemlekeıtte Maliye Vekâleti, vergi 
reformu tadı altında sadece vatandaştan ver
gi almanın usul ve yollarını araştırmakta ma
hir olduğumu iddia ederse, bu memılelketde bu 
tip maliye vekillerinin muayyen bir müd
det için muvaffak olmaları ve milletten de 
aradığını bulmaları mümkün olur. Fakat, 
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eğer bir gün milletim vereceği hiçbir şeyi kal
mazsa, işte felâket o zaman başlar arikadaş-
laram. Nasıl felâket olur? Maliye vekilleri 
gelip gider, fakat andllelti tekrar vergi ödiye-
bileceği bir seviyeye getirmek için milletçe 
o zamana kadar da iş işten geçer, arkadaşla
rına o zaman tevessül etmek ieabeder. Ama, 
o zamana kadar da iş iştengeçer, arkadaşla
rım^ 

Kısaca mâruzâtımı /toplamak .istersem, muh
terem iarkadaşlarım; İdâsik maliye ümindeki 
gibi, devletin yorganını ayağıma göre uzat
ması fikri bugün yetmiyor, bir ikinci yorgan
la mukayyet olduğu anlaşılıyor. Başjka bir 
ifade ile devlet yorganını ayağıma göre uza
tacak, fert ayağını yorganına göre uzatacak; 
şimdi bir de plân ve program çıktı. Şu hal
de sadece devletin, yorganını ayağına göre 
uzatmasiyle iş bitmiyor, yorganını aynı za-
ımanda plân ve programın tesbit ettiği muh
tevaya ve esasa göre uzatması icabediyor 
ki, burnum da milletle olan ilgisini hatırdan 
çıkarmamak ve çekip uzattığımız şeyin, elas
tikiyeti olan bir yorgan değil, gelmiş geç
miş, cefa çekmiş bir .millet olduğunu unult-
'mamak ve milletin verebileceğinden fazlası
nı kendisinden istememek, hele, hele bir zühul 
eseri olarak «istismar» kelimesini kullanma
mak lâzımdır. Şimdi, Sayın Maliye Vekili 
bunun üzerime kalkacak bu bir vergi tâbiri 
olarak kullanılır, (maliye ilmimde ismi var
dır, sizin anladığınız mânada bir kelime de
ğildir diyecekler; ama artık mızrak çuvala 
sığmaz arkadaşlarım. Biz zamları, vergi re
formu adı altında millete sunarsak, yarın ge
tireceğimiz Toprak Reformu Kanununa kar
şı vatandaşın (aklından; yine bizden bir şey
ler istiyeçekler diye bir fikir geçerse o za
man vatandaşı ıkmamamak lâzımdır. Bende
nizin mâruzâtı bu kadardır. Hürmetlerimi su
narım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
MEHMET GÖKER (Kayseri) — Efendim, 

saat 17 yi geçiyor. 
BAŞKAN — Biliyorum, fakat karar 17,30 

dur. 
Buyurun, Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar ; sabahtan beri, vergi reformu üzerinde 
pek çok arkadaşımız ve daha ziyade parti grup 
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sözcüleri konuştular. Konuşmaları arasında Sa
yın Sadrettin Tosbi Beyin ileri sürdüğü mütalâ
alar ve ondan evvel konuşan sayın eski Maliye 
Bakanı Şefik înan Beyin dermeyan ettiği misal
ler üzerinde bir nebze durarak, esasa geçeceğim. 

Arkadaşlar, millet kürsüsünden, millet adı
na konuşan insanlar, yalnız başkalarının mazi
leri hakkında değil, kendi mazileri ve halleri 
üzerinde de durmalıdırlar ki, istikbale daha 
emin yürüyebilsinler, insanların, hayatlarında 
vermedikleri, vermek durumuna gelmedikleri 
hesaplarının bulunduğunu başkaları da bilebi
lir. Bu bakımdan, Şefik inan Bey, görülmemiş 
kalkınma edebiyatı devrinden bahsederken o 
devrin mesul umum müdürü, o devrin ebediye
te intikal etmiş insanlarının yanında nasıl şahsi 
olarak kalkındığım da ifade etmek zorundadır. 
O devirden bahseden insanlar, o devirde Başba
kanlık Kanunlar Müdürlüğünün bir telefonu ile 
bu memlekette Anakara'ya tâyin edilmesi icab-
eden bir nıemurenin kocasına ayın 28 inde iş ve
rip... (Gürültüler) 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Mevzua 
gelelim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim geleceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv şahsiyet yapmıya-
lım. 

ORTA SIRALARDAN — «Terbiyeli konuş» 
sesleri. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Arkadaşlar; 
ben öğretmenim. Terbiyeli konuşmayı iyi bili
rim. Ayın 28 inde vazifeye mütercim olarak alı
nıp, dairesinde çalışan bir memur imiş gibi belge 
vererek eşini Ankara'ya tâyin ettirdikten sonra 
karı koca durumunda olan insanı ayın birinci 
günü çağırıp; ben sana artık maaş veremem, is
tifa et diyen insanların, mazilerinde kendilerine 
verilen vazifelerini suiistimal edenlerin, mazi
nin yalnız başkalarına aidolanlarmm değil, şah
si hesaplarının da verebileceği kısımlarını ifade 
etmek mecburiyetindedirler. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Söyle söy
le, çok söylersen açılırsın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şu sabahtan 
beri konuşulan mevzular içinde herkes birçok 
şeylerden bahsetti. Hele bu müdafaasını yaptığı
nız arkadaş vergiden bahsetmedi. (Ortadan «sen 
bahset» sesleri) Bahsediyorum, iyi dinle şimdi. 
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Muhterem arkadaşlar biz, plân müzakereleri 

sırasında grupumuz adına demiştik ki ; Plân Ka
nununun iç ve dış finansmanları temin edilme
dikçe yürütülemez, 1963 yılında bu kanun bütün 
icapları ile tatbik edilemez, onun için Adalet 
Partisi olarak bu kanunun ilk iki yılını tatbi
kat devresi olarak kabul edelim diye bir teklif
te bulunmuştuk ve bu teklif Hükümetçe bura
da kabul edilmemişti. Fakat bundan birkaç gün 
evvel Sayın Hükümet Başkanı radyoda Türk 
milletine hitabederken 1963 yılının, plânın tat
bikat yılı olacağını millete ve dünyaya ilân et
miş bulunuyor. (Ortadan 1962 nin sesi) 1963 
yılının plânın tatbikat yılı olacağını şefiniz söy
lüyor, (Gürültüler) Şefinizin sözünü söylüyo
rum size. (Halk Partisi sıralarından gürültüler, 
şef değil sesleri) 

ALI ÎHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Şef de
ğil, Başbakanınız. Başbakandır o... 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin efen
dim. Siz de her hangi bir tahrik edici hareketten 
kaçınınız Sayın Ataöv. «Şefiniz» olarak değil, 
«Başbakanınız» olarak ifade etmeniz gerekirdi. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Başbakan 
olarak söyledim. Bana mukabele eden arkada
şıma kendisinin şefi olduğunu söyledim, bu bir 
hata mıdır? Şefiniz değilse inkâr edin aziz ar
kadaşlarım... 

ALI İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Türki
ye Cumhuriyetinin Başbakanıdır... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Başvekil rad
yodan ilân etmiş ve demiştir ki, 1963 yılı bu plâ
nın tatbikat yılı olacaktır, demiştir. (Gürültü
ler) Arkadaşlar, ben size merhaba deseni siz kü
für anlıyorsunuz. (Gülüşmeler) Kabahat bende 
değil sizde. 

Muhterem arkadaşlarım, yine biz plânın 
müzakeresi sırasında iç finansmanın bu yıl 
mümkün olamıyacağını beyan etmiştik. Bunun 
ancak millete ağır vergiler yüklemek suretiyle 
mümkün olacağı üzerinde durmuştuk. O zaman 
bizim bu esbabı muoibemizi kabul etmiyen ar
kadaşlarımızın, Yüksek Meclisin huzuruna na
sıl vergilerle geldiğimi şu anda müşahede edi
yoruz. Bütçe, plâna uyıgun olarak yapıldığı id
dia edildiğine göre ki, plân mütehassısları büt
çenin plâna uygunluğunu değil, plânın büt
çeye ujydürulduğu esbabı muelbesiyle mütema
diyen istifa etmektedirler. Biz de bu plânın bu 
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düğünü kabtıl ederek buraya geldikten sonra 
o senetteki sözlerinden cayarlarsa o senedi ve
ren kimselerin, protestosu ile karşı karşıya ka
lırlar. Şimdi sizlere bir delil Vereceğim.. (Or
tadan, yuvarlak masa, sesleri) Türk Milletinin 
kalkınmasında para bolluğunun ışart olduğunu, 
işsizliğin Önlenmesinin gerektiğini 15 Ekim se
çimlerinden Önce Halk Partisi 'çok iyi biliyor
du ve bunu Türk Milletine şu afişle ilân et
mişti. -((Bir afiş göstererek) Altı ok köşede. İş
sizliğe (Gürültüler, lâf atmalar) 
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bütçe ile yapılamılacağmı iddia 'ederken, yine 
itiraz edilmişti. Şimdi, elimizde mevcut vergi 
ıkanuniarı henüz kanuniyet kasbetmeden bu ka
nunlar sanki Büyük Meclisten çıkmış, tatbik 
-rttıeivkünjö girmiş, gllbi, bütçede irat kaynağı ola
rak 'gösterilmiştir. Bütçe kendisine kaynak teş
kil eden kanunları meclislerden geçirmedikçe 
(ki, halen geçmemiştir, Senatoda görüşülmek
tedir.) Bu kanunların kaynak olarak gösteril
mesi, bu Büyük Meclisin kanun yapma bakı
mından nasıl emrdtvaki ile karşı karşıya bıra
kıldığını göstermektedir. Hükümetin, nasıl çık
mamış kanunlarla hayali gelirler sağlıyacağı 
ve o hayalin üzerine bütçesini inşa edeceğini 
esefle ıgörüyoruz ve halen de bütçenin tanzi
minde bütün delilleri ortaya seriyoruz. (Orta
dan, 'şimdi sizden öğrendik, sesleri) Benden da
ha neler Öğreneceksiniz, inşallah öğreteceğiz, 
ona şahşijyoruz. 

Dikkatlinizi istirham ediyorum, Sayın Mali
ye Vekilinin bir sözünü zabıtlara tescil ediyo
rum. Kanunların izahında belki de bir sürçti 
lisan olarak söyledi, fakat ben sizlere arz edi
yorum : «Servet beyannameleri, Vergi ziyamı 
önlemek için Ortaya konmuş bir tedbirdir ve 
'çak faydalı olmaktadır. Eğer Gelir Vergisi 
Kanununa göre yergi ziyamı önlemek elimizde 
olsa huzurunuza bu vergi kanunlarını getirme
ye lüzum kalmiyacaktı. 5» dediler. Demek ki, 
Hükümet elindeki Gelir Vergisi Kanununa gö
re vazifesi olan vergi toplama işini yapamadığı 
için, plânı tahakkuk ettirecek iç finansmanı 
temin edecek Gelir Vergisini toplıyamadığı 
içindir ki, açığını kapatmak üzere vergi reform 
kanunlarını huzurunuza getirmekte ve vazife
sini yapmadığı için, esbabı mucibesini kanunla 
bize kapattırmaktadır. 

SADBETTİN ÇANGA (Buma) — Bırakı
lan borçları ödemek için, zaruret.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, Sayın 
Sadrettin Çanga Be(y, bırakılan borçları mil-

^ letçe ödiyeceğiz ama, borçlu millete hâlâ borç 
yüklemeye berdevam ederseniz, bunu nasıl ödi
yeceğiz? (Bir müdahaleye cevap anlaşılmadı) 
Vermiyorlar... Borç istiyoruz ama vermiyorlar 
dostlarım. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşla
rım endişeliler, heyecanlılar. Ben sakinim. Ba
kınız şimdi, Türk ^Milletine taahhütlerde bulu
nup bu çatı altına gelen bütün teşekküller ve 
şahıslar, mazide söylediği sözlerin bir senet ol-

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuş
mayın, vaktimiz boşuna eçmesin. Siz de İhsan 
B^y devam edin, cevap vermeyin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — «İşsizliğe, 
durigunluğa, para darlığına ancak C. H. P. sön 
verecektir.» (Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin siz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Devam edi

yorum, yine o günlerde, «Kazancı sermayedfin' 
çok emeğe dayanan ve en az geçim indirimi 
seviyelinde bulunan esnafımızı ve küçük sanata 
kârlarımızı Gelir Vergisi dışında bırakacağız.» 
(Ortadan gürültüler) Bunun dışında çok büyük 
puntolarla yazılmış ayrı bir afişi: 

«Cumhuriyet Halk Partisi vâdettiğini ya
par, yapamıyaeağtnı Vâdetmez.» (O. H. P. sıra
larından, elbette, tabiî sesleri) 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin efen
dim. ' 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Çok muhte
rem arkadaşlarıım, benim size verdiğim birkaç 
misaldir. İşte, para darlığını Türk Milletimin 
sırtına bir yük olarak yükleyerek kaldıracağım 
Türk Milleti bilseydi, eğer bugün çocukların 
nafakasını dünyanın en pahalı aracı olan oto
mobil ve onun büyük gümrük vergileriyle alın
mış lâstikleri yetmiyormuş gibi bir de benzine 
vereceği paralarla zavallı otomobil sahibi te
min edeceğinizi bilseydi, sizi buraya yollamaz
dı muhterem arkadaşlarım. 

ALÎ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Tevzi 
ve tahsisleri ne çabuk unuttunuz ? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Mehmet 
Turgut arkadaşımızın söylediği gibi önümüze 
gelmiş olan 4 tane bu vergi reformu tasarısı 
içinde akaryakıta yapılmış olan zamlar, aslın
da çiftçiye, intikal edecek. Şefik İnan Bey söy
lemişlerdi; bunlar asında da vergi değil de-
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mislerdi. Şefik înan Bey kadar maliyeye vu
kuflu değilim, ama acaba bu değirmenin suyu 
nereden gelecek aziz arkadaşlarım1? Bu birbu-
çuk milyar lira kimin sırtından çıkacak? Bun
lar vergi değildir, diyorlar, yaşayışa tesir etmi-
yecek diyorlar. Yaşayışa intikal etmiyecek de 
otomobilci sizin hatırınız için mi benzine 18 ku
ruş fazla ödiyeoek? Çiftçi, zavallı köylü bunları 
vermiyecek mi, bunlardan müstağni mi kala
cak? (Ortadan: «Zavallı sensin» sesleri.) 

Hızını al bakalım... Allah beni hayatta bu
rada konuştuğum lâflarımı bir başkası tarafın
dan dile getirecek kadar acze düşürmesin. Allah 
beni, Türk Milletinin huzurunda vermiş oldu
ğum sözleri, yüzüm döner dönmez, milletten 
rey aldığımı inkâr edecek şekilde acze düşür
mesin arkadaşlarım. (Yuvarlak Masa ne oldu?, 
sesi.) 

Hiçbirimizin, bilhassa şu zamanda hiçbirimi
zi bu milletin adım atışında bilhassa akar yakıt 
üzerine koymuş olduğu zamları bu şekilde ka
bul etmeye hakları yoktur. Eğer, Devlet De
miryollarının zararını, otomobil sahiplerinin ıs
tırabı ile kapatacaksan bu geçer akçe değildir. 
Onun tedbirini ayrı düşüneceksiniz. Korkarım 
yarın Türk Milletine yollarda yürüdün diye 
yolbastı parası, vergisi tahakkuk ettireceksiniz. 
Fakat dolmuşa binip bu şehrin tırtıl olmuş as-
valtları üzerinden geçerken ne acı çektiğimizi 
bilmezsiniz, evvelâ o yolların tamirini sağlayın, 
ondan sonra da vergi isteyin. Bunu yapmadık
tan sonra vergi istemiye hakkınız yoktur. (Sol
dan, alkışlar) C. H. P. li arkadaşlarımın tariz
lerine alıştım. Bizim gibi buraya çıkıp düşün
düklerini söyliyemiyorlar; ancak bana tarizde 
bulunmakla oturdukları yerden kendilerini tat
min ediyorlar. Ben buna da vesile oluyorum 
aziz arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler, iftira etme sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar, önümüze gelen vergi 
reformu kanunlarının maddeleri üzerinde ayrı 
ayrı konuşacağız. Fakat bugün içerisinde bu
lunduğumuz iktisadi şartlar muvacehesinde 
Türk Milletinin vermekte olduğu akaryakıt, 
vermekte olduğu Damga Resmi, vermekte oldu-
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ğu basılı kâğıt fiyatları üzerinde yeni bir ilâve 
yapılmasına sureti katiyede taraftar değilim. 
(Ne yapalım, sesleri.) Yapacağın şey, Hükümet 
olarak doğum kâğıdından vergi alırsın, evlen
me cüzdanından vergi alırsın, buldunuz kolayı
nı nasıl olsa, alırsınız. (C. H. P. sıralarından, 
para basmak var, sesleri.) 

Muhterem arkadaşlar; para basma işini, 
muhterem Tosbi arkadaşımız söylediği için, ben 
söylemiyeceğim. Basılan paraların hesabını 
şöyle elbirliği ile vermeye hazırız her zaman, 
cesaretiniz varsa münakaşasını yapalım. (C. H. 
P. sıralarından gülüşmeler) (Gürültüler). 

Bu vergilerin, Türk Milletinin, bilhassa 
Akaryakıt Vergisi ileTürk şoförünün, Türk nak
liyecisinin üzerine, tahammül edemiyeeeği bir 
yük teşkil edeceğini bilmelisiniz muhterem ar
kadaşlar. Bunlar hayatın her safhasına inti
kal edecektir. Bir kilo yükün bedeli yarın bir
kaç kuruş artacak, on sekiz kuruşluk vergi o 
kadar büyük şekilde hayata inikas edecektir 
ki, geçen yıl bilhassa memurlara yüzde onbe-
şi vermemek için Şefik İnan Bey, bunun piyasa
ya inikas edeceğini esbabı mucibe olarak öne 
sürüyordu. Bugün devlet vergilerinin tezyidi
nin piyasaya inikas etmiyeceğini ileri sürüyor. 
Bu nasıl bir ilmî iktisat, nasıl bir ilmî maliye
dir, buna benim aklım ermedi, erenler varsa 
Allah için söylesin. (Soldan, alkışlar) 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZlOĞLU 
(Kayseri) —• Hükümet adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, dün alman 
karar onyedi otuzda kapatılması şeklinde idi. 
Şayet ısrar ediyorsanız, Hükümet için, oya ko
yacağım. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 
(Kayseri) —• Hükümete taarruz vardır, dinle
mek tahammülleri varsa cevap vereyim. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Hükümete taar
ruz olduğu kanaati ile cevap vermek istiyor. 
(Yarın, yarın sesleri.) 

O halde 6 Şubat Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,30 
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A < BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'a 
izin verilmesine dair Başkanlık Divanı tezkere
si (3/503) 

2. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat'a öde
neğinin verilebilmesi hakkında Başkanlık Diva
nı tezkeresi (3/504) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, tapu sicil binaları inşası için 
alınacak harçlar hakkındaki kanun teklifi ile 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm tapu sicil bi
naları yapılması maksadiyle alınacak harçlar 
hakkındaki kanun tekliflerinin Tapulama Kanu
nu tasarısın^ görüşmek üzere genel kurulun 
16 . 1 . 1963 tarihli 31 nci Birleşiminde kurul
ması kabull edilen Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair Maliye Komisyonu Başkanlığı tezke
resi (2/153, 2/233,3/505) 

4. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 
10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi ge
reğince mehil verilmesine dair Maliye Komisyo
nu raporu (2/98) 

5. — Ticaret Komisyonunda açık bulunan 
üyelik için seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 

Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu iîe Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ

renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu • Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma, Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1932 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

6. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6 470) 

7. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

9. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

10. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri KesMn'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 



_i_ 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların 
dan sözlü sorusu (6/483) 

12. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

13. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili 
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

14. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6 486) 

15. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılındn 
başlanılıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman baslana 
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so 
rusu (6/488) 

17. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
tçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

18. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair. ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

19. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli imamı Ishak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair tçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

20. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkif afi için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü soruıu (6/494) 

21. -— Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

22. —- Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, iranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair tçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

23. — Rize Milbtvekili Arif Hiknet Girw'in, 
Doğu • Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

24. — Aydın Millotveldli Reşat özarda'nm, 
istanbul, Ankara ve izmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

25. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve tçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/509) 

26. — Bolu Milbtvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Ankara - istanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vııkubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

27. —- Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
ın, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

28. — İsparta Milletvekili Ali thsan Balım'-
m, Ankara, istanbul, izmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gribi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(8/503) 

29. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 



âO. — İstanbul Milletvekili Ömer Zokâi 
Dormatt'ın, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da Mf ta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça
lıştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunlann hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarim Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

32. — Tekirdağ Milbtvekili Turhan Kut'un. 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

33. — Teldrda* Milletvekili Turhan Kut'ım 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

34. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihax 

Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'ir 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan' sözlü sorusu (6/514) 

37. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in. 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

33. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

39ü — Esîrişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ 
lu'nunV senatör ve1 milletvekillerine silâh taşuna 

ruhsatı verilip veriimiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zoytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

41. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

42. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'mri, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

43. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

44. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeylinin, Erzincan merkez ilçesi ile Gen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
1. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

45. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

46. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

47. — Kastamonu Milletvekili Osman Zski 
Oktay'ın, Vakfıkebir Belediyesi tarafından açık 
artırma ile 26.10.1962 gününde satılan Hürri
yet Meydanının satışında usulsüzlük bulunup 
bulunmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (3/526) 

48. —• Bâlikesir Milletvekili Cihat Bilgehaıf-
m, enîtitü mezunlarına teknisiyen unvanı Veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi hustfc 
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararmm tat-



bikı için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

49. — Eskişehir Milletvekili Soyfi öztürk'-
, ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame

tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Bagbakandan sözlü sorusu (6/528) 

50. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, 3003 
sayılı iş Kanununun 13 ncü ve 16 ncı maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip karan 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

51. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü.-; 
sorusu. (6/530) ; 

52. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O culann 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru- ; 
su. (6/531) i 

53. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa- I 
vacı'nm, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi \ 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

54. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

55. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

56. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozucu 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

57. —- Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
in, idame edilen Başvekil ve vekillerin gömül- I 
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

58. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

50. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

60. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitüm 
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıldar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

61. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/510) 

62. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

63. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

64. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'm, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadıkına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

65. —- Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
memleketimize ithal edilen çift dingilli yük 
araçlarının yük tabıma vasfına uygun olup ol
madığına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/544) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sansö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi : 16.10.1962] 



2. — Damga Resmi Kanununun bâzı mad-
dslerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân Komisyonları raporları 
(1/364) (Gündeme) (S. Sayısı : 44) [Dağıtma 
tarihi : 30 .1.1963] 

3. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
nun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye, ve Plân ko
misyonları raporlan (1/365) (S. Sayısı : 47) 
[Dağıtma tarihi : 31.1.1963] 

4. — Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük Ver-
gilsrj hadleri artırılmış olan akar yakıtların 
stok Vergisine tâbi tutulması hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/361) (S. Sayısı : 46) [Dağıtma tarihi : 
31.1.1963] 

5. — Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/360) 
(S. Sayısı : 45) [Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi: 8.1.1963] 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa
yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

5 — 
j 3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Ari-

kan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'ın, İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu
nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) (S. Sayısı : 360) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
tstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlan ra
porlan (1/126, 2/196) (S. Sayısı: 243) [Dağıt
ma tarihi : 17.9 .1962] 

2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9.1962] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporlan (2'175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 

İ
değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4614 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması baklandaki 5965 au-



yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve BU t 
çe komisyonları raporları (2,22) (S. Sayısı 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. —- Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla 
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümle* 
ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye vt 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa 
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 .1962] 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ingiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va 
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis 
yonlan raporlan (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

8. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis 
yonlan raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

9. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis 
yonlan raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da 
ğıtraa tarihi : 15 .10 .1962] 

10. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa 
nsı ve Maliye ve Bütçe komisyonlan raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15.10.1962] 

11. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

12. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 10 . 1962] 

13. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasansı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16.10.1962] 

6 — 
14. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı ka

nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
canuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa-
. ısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

15. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
tskân ve içişleri komisyonları raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

16. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

17. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

18. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel. 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonlan raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1962] 

19. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolanna, terfi ve cezalandı-
nlmalanna ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
ÜJiHtim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) FDağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

20. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun-
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma-

î liye ve Plân komisyonları raporlan (2 216) 
i (S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 . 1962] 

' 21. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri-
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yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı: 19) [Dağıtma ta
rihi : 22 .12 .1962] 

22. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

23. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12 .1962] 

24. — Kavakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi : 27.12.1962] 

25. — Vakfıkebir ilçesinin Besikdüsü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

26. — Ga îantep'in Yavuzlar mahallesi ha 
ne 107, cîlt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

27. — Ni^de Aksaray'ın Büyükböfrek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali 
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 

79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı: 27) [Dağıtma tari
hi : 29.12.1962] 

28. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu tnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı: 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12.1962] 

29. — istanbul Milletvekili Sunhi Bavkam ve 
70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda, mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâr Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S* 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] 

30. — Sürekli görevlerle yabancı memleket
lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

31. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zebra
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

32. — Yıldızeli ilkesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko-
nisyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt-
na tarihi : 8 .1.1963] 

33. — Seferihisar ilçesinin Ula^nış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
seoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 



Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyona ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

34. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 , 1963] 

35. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçişi Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt-
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

33. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır 
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı: 41) [Dağıtma 
tarihi: 16.1.1963] 

37. —• İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
Aydm Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil 
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet 
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinir 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

38. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinir 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldınlması 
hakkında kanun tasarısı ile 31 . 12 . 1960 ta 
rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ge 
cici 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları ve Ma 
raş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun 193 sa 
yılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinir 
ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair kanun tek
lifi, Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğ 
lu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 6? 
nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 51 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Ver 
gisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni 

hükümler ihdasına dair Zirai Vergi Kanunu tek
lifi, Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu'-
nun, Zirai Gelir Vergisi kanunu teklifi, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 31 . 12 . 1960 tarih 
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi, Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 64 ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı bent
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Cum
huriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın 193 sayılı, Gelir Vergisi Kanununun 5 ve 7 
ıci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ile Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 ar
kadaşının, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununa ek bir madde ile geçici bir 
nadde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Ge
mici Komisyon raporu (1/307, 1/355, 2/12, 2/66, 
V88, 2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 2/171) (S. Sayı
cı : 49) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

39. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 ta-
ihinde imzalanan İstikraz Anlaşmasını muad-
lil andlaşmanın onaylanmasının uygun bulun-
luğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
/e Plân komisyonları raporlan (1/223) (S. Sa-
71si : 50) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

40. — Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtı 
•nüşterek enfrastrüktür programlan gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
3095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (1/291) 
(S. Sayısı : 51) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

41. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan istik
raz andlaşmasınm onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
/e Plân komisyonlan raporlan. (1/259) (S. Sa
yısı : 52) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

42. — Hükümetimizle Amerika Birleşik Dev-
btleri Hükümeti arasında imzalanan İstikraz 
Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
?lân komisyonları raporlan (1/276) (S. Sayısı': 
33) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

43. — Dış seyahat harcamalan kanunu tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
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(1/367) (S. Sayısı : 54) [Dağıtma tarihi 
1963] 

2.2. 

44. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Âkça'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 .1963] 

45. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2.2.1963] 

46. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15 Mot. Top. Tb. da er Ahmetoğlu, Emi-
ne'den doğma 1 . 1 . 1932 doğumlu İzzet Sivas
lı ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, hane 
2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 Ni
san 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın, ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet JComisyonu raporu. (3/439) (S. Sayı
sı : 57) [Dağıtma tarihi : 2 .2 .1963] 

47. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanununun 10 ncu maddesi ile 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 7338 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/354) (S. Sayısı : 58) [Dağıtma tarihi : 
2.2.1963] 

»&<.< 




