
D Ö N E M : 1 TOPLANTT : 2 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

CİLT: 12 

Kırküçüncü Birleşim 

8.2.1963 Cuma 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak öaeti 2:3 
2. — Gelen kâğıtlar 3 
3. — Yoklama" ar 4,36,37 
4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la şurupları 4 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır

ca, Silivas Milletvekili Güner Sarrözen, 
Slıvas Milletvekili Covad O dy akmaz ve &ı- ' 
kary,?.. Milletvekili Nuri Bayar'm, Millet
lerarası Andlaşmalarm yapılması, Yürür
lüğü ve Yayınlanması ile bâzı Andlaşmala
rm yapılma.T. jein Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmek 'hakkında kanun t.pikll'flniin, Genel 
•KurıOjr.n 12 . 11 . 1962 tan'ihli 4 n-cii Birleşi
minde kurulması 'kabul edilen Geçici Komi':-
yonda görüşülmesine dair önergeni (2/270, 
4/175) 4 

2. — 168 sayılı Kanunun'. Türkiye Oum-
Ihuriyeti Anayasasının 93 neti maddesi ge-

Snyfa 
reğiııco T. B. M. Meclisince 'bir daha. görü
şülmesi hakkında ıCrjmhaıİjaşlranlığı tezke
resi (3/507) 4:5,42:48 

5. — Görüşülen işler 
1. — 31 . 12 . 1980 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Venghi Kanununun ıbâzı m ddelrnl-
nin değ'şti'rlimesi ve bu kanuna bâzı .hü
kümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile 
31 . 12 . 19H0 tarihlli ve 193 eayılı Gelir 
Vergisi Kanununun .goclcıi 5 nei maddesi
nin 'değiştirilmesi hakkında Hükümetçe ha
zırlanan kanun t "ilanları ve Mara.ş Millet
vekili Havın Perimi E'vliya ile Adana Millet
vekili Kemal 'Sa.nlforalıimelğln'nım 193 caydı 
Gelir Verip/si Kanununun «bâzı maddeleri
nin tilıgası ve yeni 'hükümler ihdasına dair 
kanun teklifi, Adan?., Milletvekilli Kemal 
Sanibrıalıimoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Ver-
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S*yfa 
gisi Kanununun 68 nci maddesinin tadil i 
'hakkında kanun teklifi, iCumlhurtiyet Se
natosu t^el Üyesi Cavit Tevfiık Okyayuz 
ve 51 arkadaşının, 103 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun !bâzı madleleıtinin jıllgası 've 
yeni {hükümler iıhdaisma dair Zirali Veılgi 
Kanunu tökli/i'i, iAdana 'M:iület\'©kiîili Ah
met Karaımüftüoğlu'nun, Zirai Gelir Ver-
gisi kanunu teklifi, İstanbul Milletvekilli 
licfcit Ülkemin, 31 . 12 . 1960 .tarih ve 193 sa
yılı O el ir ;Vengisi Kanununun 68 nei 
nr ddesine bir fıkra eklenmesine dair (kanun 
teklifli, Cumihuriyet Senatosu İzmiir Üye
si Ömer Lûfüfi Bozcalı'nın, 193/sayılı Gelir 

Zonguldak Millet'vekilıi Fevzi 'Fırat'a has
talığı seibebiyle Mn. verillmesi kabul edildi 
ve ıbu toplantı yılında iki aydan fazla izin al
dığı için de ödeneğinin rverilmesi hususu ka
rara (bağlandı. 

'Cumihuri'yet Scuaito.su Yozgat Üyesi Sadık 
Artukmaç'ın, topu sicil binatlaırı inşası .için 
alınacak harçlar hakkındaki kanun teklifi 
âle Itamir Milletvekilli Mustafa Uy ar'in tapu 
sical 'binaları yapılması nıaksadiyle alınacak 
Juuçlar (hakkındaki kanun teklifi'lerinin, Ta
pulama 'Kanunu (tasarısını görüşmek üzere 
övrelee kurulımıs okun igeçiiei komisyona (hava
lesi kHbul dundu. 

Konya Milile t •vekili Selçuk Aytaıı ve 10 ar-
kada<§m!in, 5434 sayılı T. € . lEmekli Sandığı 
Kanununa ıgeçiei 'bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin göraşülnıesiinin neticelendi-
rilmesi için İçtüzüğün 36 nteı maddesi /gere
ğince melhil «verilmesine dair Maliye Komis
yonu raporu okundu, ka'bııl edildi. 

Kastamonu Milletvekili Osman Zeki Ok-
t'iy'ın, (gündemin sözlü sorular kısmının 47 
nci sırasındaki 6126 sayıüı sorusunun geriveril-
mesi hakkındaki önergesi kabul olundu. 

Vergisi Kanununun 64 ncü maddesinin 
1 ve 5 numaralı (bentlerinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi, Cumhuriyet Senato
su Adana üyesi Mehmet Ünaldı'nin 193 
'sayılh, Gelir Vergisi 'Kanununun 5 ve 7 
nci maddelerinim kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ile Kütaflıya Millet vekili Ali 
Eııbek ve 18 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 ta-
rrüh ve 193 sayılı (Mir Vergisi Kanunu
na ek IbSr madde ile geçici bir madde eklen 
meşine dair kanun tcMitflcri ve »Geçici Ko
misyon raporu (d/307, 1/355, 2/12, 2/66, 
2/86, 2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 2/171, 
(S. Sayısı : 49) 5:28,2856,37,38:41 

Ticaret Komıisyanunda açık (bulunan üyelik 
için seçim yapılması ıgel'ecek (birleşime (bıra
kıldı 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydm 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas M'liletıvekili 

Cevsd Odyakmaız >ve ıGüner Sansözen'in Tür
kiye Büyük iMSılilet Meclisinin dış münasebet
lerinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi
nin komisyona havale edilen maddelerinin lıenüz 
gelmediğinden görüşülmesi îgeieeek birleri
me ıbırakıldi. 

l>amıga Resmi Kanununun ıbâzı maddelerine 
ilâvelıer yapılmasına ve !bu kanuna ıgeçiei bir 
madde eklenmesine daiir kanun tasarısı ve Ibu 
nıünase'betıle 'bütün vergi konul? rı üzerinde 
bir ıs üre görüşüldü. 

6 . 1 . 1963 Çaırşamba günü saat 10 da top-
1 anılmak üzere (birleşime »son verildi. 

'Başkan Kâtip 
iBaşkaıı'veki li Malatya 
Mekki Keskin Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

»» m*m >• 

1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

http://Scuaito.su


SORULAR 
Sözlü soru 

1. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, 'Emekli subaylar için (istanbul'da ya
pılan »"blok apautmanllann belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması meivzuunda ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru öneryesi, İmar 
ve. îiskân ve Baıyındırlık Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/550) 

Tasan 
1. — Tasarruf bonosu İhracı ıbikkında ka

nun taşrası. (1/400) (Maliye ve Plân Komis
yonlarına) 

Teklifler 

2. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ıgeçiei nir madde eklenmesi «hakkında ka
nun tadili. (2/423) '(Ma%e ve -Plân Komis-
yonilarma) 

0. — Ksırs Milletvekili Necmettin Akan'ın, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı 'Kanununun 32 ncd maddesine (bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi. (2/424) ,(Ma%e 
ve Plân Komisyonlarına) 

4. — (Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Türkiye Elektrik Kuruntu Kanunu tek
lifi. (3/425) (İçişleri, Sanayi, Bayındırlık, İmar 
ve îsfcari, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Yazık soru 
1. — Aydın Milletvekilli, Hilmi Aydın-

oerMaı, 18 . 12 . 1962 tarilhli 1921 - 1 - 02 «ayılı 
Bakanliık emminin Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığınea ne sebepten ifa edilmediğine dair yazılı 
soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/249) 

Rapor 
5. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı trrafından 

çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 
dolarlık kısmının satmalıuması Ihususunda Hü 
küınete yetki verilmesine dair kanun tasarısı vö 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/35)6) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 62) 

6. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve !bu kanuna bâzı /hükümler eklenanesi 
hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Sena-i 
tosu İzmir Üyesi Ömer Dûttfi IBozcalı'nın 313 
sayılı Vergi Usul Kanununun 41 ve 43 n̂ U 
maddelerine (birer fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 40 neı maddesinin îhir îücrasının 
değiştirilmesine ve bu maddeye Ibir tfıkra ek
lenmesine dair kanun tekMtfi '(1/1290, 2/157, 
2/172) (Gündemo) (S. Sayısı : '64) 

2 — GELEN KÂĞITLAR 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Rısa Polat (Ağn), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Güner Sansözen, Sivas Millet
vekili Cevad C\dyakmaz ve Sakarya Milletvekili 
Nuri" Bay ar'm, Milletlerarası Andlaşmaların 
yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile bâzı 
Andlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurulu-
na yetki verilmesi hakkında kanun teklifinin, 
Genel Kurulun 12 . 11 . 1962 tarihli 4 ncü Bir
leşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (2/270, 
4/175) (1) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum. 

6 Şubat 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yü
rürlüğü ve Yayınlanması ile bâzı andlaşmaların 
yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilme
si hakkında kanun teklifimiz gerekçesiyle bir
likte ilişikte takdim kılınmıştır. 

Bu kanun teklifimizin, 2/270 Esas kayıt nu
maralı «Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmedi hakkında kanun 
teklifini incelemekle görevli (Anayasa ve Dışiş
leri komisyonlarınca seçilmiş üyelerden kurulu) 

(1) Bu önergede adı geçen teklife ait 313 S. 
Sayılı basmayazı 7.1. 1963 tarihli 2 - 6 ncı Bir
leşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, gündeme de
vam ediyoruz. 

Geçici Komisyona havalesine delâlet buyurulma-
sını derin saygılarımızla rica ederiz. 

istanbul Sivas 
Coşkun Kırca Güner Sansözen 

Sivas Sakarya 
Cevad Odyakmaz Nuri Bayar 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın kanun teklif
lerinin evvelce teşkil ettiğimiz Geçici Komisyona 
havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. —• 168 sayılı Kamunun Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 93 ncü maddesi gar eğince T. 
B. M. Meclisince bir daha görüşülmesi hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/507) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31 Ocak 1963 tarihli ve 2187/9914 sa

yılı yazı karşılığıdır : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

kabul olunduğu bildirilen 168 numaralı Ka
nunu, ekli gerekçede belirtilen sebeplerden 
dolayı uygun bulunmadığından ilişik olarak 
takdim ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica 
ederim. Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

(1) Tezkere ile ilgili gerekçe tutanağın sonun
dadır. 

JENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Anayasanın 93 ncü maddesi

ne güre, tekrar yüksek Mecliste görüşülme
si için evvelce geçmiş olduğu ilgili komisyon
lara havale edilecektir. Bilgilerinize sunulur. 

5. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril-
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kısıtoı hükümlerin kaldırılması hakkında ka
nun tasarısı ile 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Hükümetçe hazırla
nan kanun tasarıları ve Maraş Milletvekili Ha
san Fehmi Evliya ile Adana Milletvekili Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hüküm
ler ihdasına dair kanun teklifi, Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğl'Â'nun, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 68 nci maddesinin ta
dili hakkında kanun teklifi, Cumhuriyet Sena
tosu îçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 51 ar
kadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ihda
sına dair Zirai Vergi Kanunu teklifi, Adana 
Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu'nun, Zirai 
Gelir Vergisi kanunu teklifi, İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, Cum
huriyet Senatosu îzmir Üyesi Ömer LûtfiBoz-
calı'nın, 193 sayıh Gelir Vergisi Kanununun 64 
ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı bentlerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi, Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 5 ve 7 nci mad
delerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ile 
Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 arkadaşı
nın, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununa ek bir madde ile geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifleri ve Geçici Ko
misyon raporu (l\/307, 1/355, 2/12, 2/66, 2/86, 
2/90, 2/94, 2/143, 2/158, • 2/171) (S. Sayısı: 
49) (1) 

BAŞKAN — Onaltmcı maddenin sekizinci 
bölümünün ikinci maddesi hakkında verilmiş 
önergeler Acardır, oradan devam edilecektir. 

(1) 49 S. Sayılı basmayazı 7.2. 1963 tarihU 
42 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

Değiştirge önergelerini okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
16 nci madde ek 2 nci maddedeki (yatırım 

indiriminde zirai kazancın bilanço esasının) kal
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Bu önergeyi daha önce geri al
mışlardı. 

Millet Meclisi Reisliğine 
Ek 2 nci maddenin 1 nci bendinin bilanço 

esasına tabi olması kaydı ile 50 bin lira kaydı
nın 5 bin lira olarak tesbitini arz ve teklif ede
rim. Saygiyle. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Kemal iSarıibrahimoğlu arka-
laşımızın değiştirge önergesini okuttum. Ko
misyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FENNÎ İ8-
LİMYELİ (Balıkesir) — İştirak etmiyoruz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın önergesi geri 
verilmiştir. 

(Aziz Zeytinoğlu'nun önergesi tekrar okun-; 
du.) 

AZİZ ZEYTİOĞLU (Eskişehir) — Ben de 
geri alıyorum. 

'BAŞKAN — Zeytinoğlu arkadaşımız da 
önergesini geri alıyorlar. 

Dünkü birleşimde iki tadil önergesi nazara 
alındığından madde komisyona verilmiştir. §im-
di 3 ncü madde ile görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Yatırım indiriminin mevzuu ve nisbeti 
Ek madde 3. — Yatırım indirimi münhası

ran öz sermayeden sağlanan veyan karşılanan 
yatırım miktarına uygulanır. Bu maddenin uy
gulanmasında öz sermaye Vergi Usul Kanunu
nun 192 nci maddesinde belirtilen kaynaklar
dır. 
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Zirai yatırımlarda, kamu idare ve müessese

leri, bankalar, Türk Ticaret Kanununa veya 
özel kanunlara göre kurulan kurumlar, teşek
küller ve kooperatifler tarafından çiftçilere ve
rilen krediler, yatırım indirimi ile ilgili hüküm
lerin uygulanması bakımından öz sermaye gibi 
mütalâa edilir. 

Yatırım indiriminin nisbeti, yukardaki fık
raya göre indirimden istifade edecek yatırım 
miktarının % 30 udur. Bu nisbet zirai yatırım
lar ile bölge kalkınması ile ilgili yatırımlarda 
% 40 dır. 

BAŞKAN — Efendim, 3 ncü madde hakkın
da söz istiyen var mı? 

Buyurun Sayın Okyay. 
KEMAL OKTAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım ; bu ek maddenin son fıkrasında bir 
değişiklik yapılması hakkında bir takrir verdim, 
huzurunuzda izah edeceğim. 

Malûmunuz, 5 yıllık kalkınma plânını kabul 
ederken, orada bir prensip vazedilmişti; bu, ge
ri kalmış bölgelerde yatırımı teşvik edebilmek 
için vergi muafiyetleri tanınacaktı. 

işte o vergi muafiyetinin tanınması bu ek 
maddenin son fıkrasmdadır. Bu son fıkrada 
şunu görüyoruz : 

Geri kalmış bölgelerde yatırım indirimi ola
rak % 40 nisbeti uygulanacak diyor, geri kal
mamış bölgelere de bu nisbet '% 30 olarak uy
gulanacak diyor. Burada hakikat şu ki, bir ya
tırımın şarka, geri kalmış bölgeye gidebilmesi 
için % 10 hık bir farkı, menfaatine uygun bul
mak icabeder. Bir misal ile izah edeyim: 100 bin 
liralık bir yatırım yapılacaksa, bu İstanbul'da 
yapıldığı takdirde % 30 istifade edilecek, Ağ
rı'da yapıldığı takdirde % 40 ından istifade 
edilecek. Hiçbir yatırım yapan müteşebbis % 
10 gibi cüzi bir fark için İstanbul'un imtiyaz
larını bırakıp Ağrı'ya gitmez. Bunun tele çaresi 
ileri gitmiş bölgelerle geri kalmış bölgeler ara
sındaki yatırım indirimlerinde büyük bir mesa
fenin olması icabederdi ki, cazip görünsün ve 
bu cazibe geri kalmış bölgeye yatırımı çeksin. 

Bunun için bendeniz şöyle bir teklif yaptım: 
Yatırım nisbeti ileri bölgelerde yapılacaksa in
dirim % 25 olsun, ziraatte veya geri kalmış böl
gelerde yapılacaksa bu nisbet % 50 ye çıkarıl
sın. Zannederim, maliyenin buna pek itirazı ol- I 
mıyacaktır. Zaten Bakan Beyle dün mutabaka- I 

8 . %. 1963 0 : 1 
ta varmıştık. Bunun kabulünü arz ve istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu kanunun re
form kanunu vâsfını kazanması için, en mukim 
madde kanaatimce budur. ı% 30 yatırım indiri
mi hakikaten çok azdır. 

Bir takrir verdim. Çünkü bütün mesele 
vatandaşın % 30 yatırıma götürülmesi mese
lesidir. Bunu devlet yapsa çok duba verimsiz
dir; vatandaş yaptığı zaman çok daha verim
lidir. Bu bakımdan vatandaşın yatırıma sarf 
ettiği para birçok Avrupa memleketlerinde hiç 
vergiye tâbi değildir, '% 30 nisbetindeki bîr 
yatırım, bir şey ifade etmiyecektir. Bu bir. 

ikincisi; geri kalmış bölgeler ve zirai yatı
rım için buradaki'% 40 nisbeti çok azdır. Bil
hassa Şark bölgesi için bir şey ifade etmez. 

Zaten istanbul'daki bir iş adamı Şarka gidip 
yatırım yapması çok zordur, ancak Şarkta 
bulunan birçok iş sahiplerinin iş hacmi biraz 
büyüdükten sonra Ankara, izmir ve istanbul'a 
gitmelerini önlemek için kendilerine büyük 
çapta avantaj sağlanması gerekmektedir. Bu
nu temin etmek üzere bir takrir vermiş bulu
nuyorum. Bu takrire göre zirai yatırım ve 
geri kalmış bölgelere yapılan yatırım indiri
minin % 75 diğerlerinin de % 50 sini teklif et
mekteyim. Reylerinizi istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen var mı? Buyurunuz, komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
ISLÎMYELİ (Balıkesir) — Muhterem, arka
daşlarım, yatırım indirimi ile "alâkalı bu mad
de hakkında kısa bir izahat vermekte fayda 
mülâhaza ettim. Onun için huzurunuzu ihlâl 
ediyorum. 

Şunu hemen ifade etmek isterim ki, Hükü
met tasarısı, yatırımlardan indirim yapılabil
mesi için, yapılacak yatırımın öz varlığa dayan
masını bilhassa lüzumlu görmüştür. Biz komis
yon olarak bu mevzuda özel teşebbüs ve aynı 
zamanda Plânlama Dairesinin de iştirakiyle 
yaptığımız toplantılarda Hükümet tarafından 
alınmış bir kararı biz de tasvibettik. 

Muhterem arkadaşlarım, öz varlık nedir? 
Bilhassa bu mefhum üzerind* durmakta fayua 
mülfıhazn ederim. 
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öz varlık bir kere her hangi bir şirketin 

veya bir firmanın teşebbüsün başladığı anda bu 
teşebbüse koyduğu sermaye ile alâkalıdır. Bilâ-
hara bu teşebbüs ya sermayesini tezyit edecek
tir veya hisse senedi çıkarmak suretiyle halkı 
kendi teşebbüsüne davet imkânına sahibolacak* 
tır. Bu itibarla biz, yatırım indiriminin bilhas
sa geniş mikyasta sermaye piyasasını da teş
vik edeceği müilâihazasiyle öz varlıkla mahdut 
kalmasını komisyon olarak taavibetmek lüzu
munu hissettik ve huzurunuza getirdiğimiz 
metinde bunu esas kabul ettik. Yani şu vaziye
te gtöre bilhassa şirketlerin sermaye piyasası
na müteveccih olarak hareket edebilmeleri ve 
daha ziyade kredi mekanizması kolu ile - ki 
enflâsyona müncer olabilecek tesirleri olabilir -
hareketten sarfınazar etmelerini, halk tasarru
funa rağbet etmek suretiyle bu yatırımları ik
mal edebilmelerini tercih ettik. 

Şimdi, ikinci bir noktayı arz etmek isterim: 
Muhtelif söz alan arkadaşlar, yatırım indirimi: 
nisbetlerine temas ettiler. 

Yatırım indiriminin, dünyadaki tatbikatı 
iki noktada toplanıyor: Birincisi, yatırım indi
rimi tatbik eden bâzı memleketlerde umumi 
olarak ilk yaptığım konuşmada izah ettiğim 
değressif amortismanı, yani azalan amortisman 
kabul edilmemiştir. Şimdi, huzurunuza getiril
miş olan tasarıda hem yatırım indirimi kabul 
ediliyor, hem de bunun yanında azalan amor
tismana imkân veriliyor. Bu itibarla bilhassa 
özel teşelbbüs lehine alınmış olan bu iki kararın 
tatbiki maliyeye daha fazla külfet tahmil ede
cek bir istikamete götürülmemelidir. Aksi tak
dirde şu anda bunun Maliyeye 200 milyona 
yakın bir vergi kaybıma müncer olacağını ifa
de etmek isterim. Bu limit daha fazla artırılır
sa gayet tabiî, maliyenin vergi kaybı daha faz
la olacaktır. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, memleketimiz
deki bu tatbikat ilk defa uygulanacaktır. Ve 
bu ilk tatbikat yıllarından alınacak neticelere 
göre ve nisbetler üzerinde tekrar bir revizyon 
yapmak mümkün bulunmaktadır. 

Şu vaziyete göre verilmiş olan takrirlerin 
kabul ediıfmemesini tekrar muhterem heyetiniz-
den rica ederim. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Komisyon iSözcüsünden bir hususu öğrenmek 
istiyorum; Vergi Reform Komisyonunun bu 
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mevzudaki kararı neÜiH Ve nisbetler nedir1? 
Lütfen Komisyon Sözcüsü bunu izah etsin. 
Niçin Vergi Reform Komisyonunun teklifi ka
bul edilmemiştir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ ÎS-
LlMYELÎ (Bauıkesir) — Muhterem arkadaş
larım, Îstanlbul'da toplanan komisyon hakika
ten bu nisbetler üzerinde yatırım indirimi yapıl
masını kabul etmiştir. Fakat, şunu da ifade 
edeyim ki, istanbul'da toplanan Komisyon her 
şeyden evvel teknik bir komisyondur. Îşin malî 
partesiyle alâkalanmayan teknik bir komisyon
dur. îşin malî portesiyle alâkadar değildir. Ma
liyenin ve Hazinenin uğnyacağı vergi kayıbı 
gayet tabiî bu komisyonu alâkadar etmez. Bu 
itibarla bu komisyonun çalışmaları maliyeye in
tikal ettikten sonra Hükümet aynı zamanda bu
nun ne miktarda vergi kaybına münver olaca
ğını hesaibetmiştir. Bu itibarla daha evvel İs
tanbul Vergi Komisyonunda tesbit edilmiş olan 
nisbetleri, bu bakımdan revizyona tabi tutmak 
lüzumunu hissetmiştir. 

Şunu da açıklamalk isterim, biz Geçici Ko
misyon olarak bu maddede, Kurumlar Vergisi 
tasarısı .göldiği zaman müşahede edeceğiniz gi
bi, bir revizyon daha yaptık. O da tahvil ihra
cı suretiyle - ki, öz sermayenin dışında müta
lâa edilmesi iktiza eder - sermaye piyasasından 
toplanılacak paraların dahi yatırım indirimin
den istifade ettirilmesi imkân dâhiline girmiş 
bulunmaktadır. (Bu itibarla Geçici Komisyon ta
rafından daiha fazla genişletilmiş olan madde
nin şümulü dışına çıkılmamasını muhterem ar
kadaşlarımdan bilhassa rica etmek isterim. 

KEMAL OKYAY (Kars) — Bir sual sora
cağım: Plân kabul ettik. Şarka yatırımları teş
vik etmek için yatırım indirimleri kabul edil
miş ve va'dedilmişti. Şimdi, yüzde 10 gibi bir 
farkı şarka gitmek kâfi görüyorlar mı? Bu me
safeyi komisyon olarak açmak istemezler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ ÎS-
LİMYELİ (Balıkesir) — Müsaade ederseniz. 
muhterem arkadaşımın temas, ettiği nokta, ya
tırım indirimindeki yüzde 30 nisbetin Hükümet 
tasarısı ve komisyonca bölge kalkınmaları için 
yüzde 40 olarak tesbit edilmesiyle alâkalı bir 
husustur. Hakikaten İstanbul'da yüzde 30 nis-
betinde yatırım indiriminden istifade ile yapıla
cak bir yatırım, şarka gidip yüzde 40 nisbetin-
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BAŞKAN — Buyurun, 'Sayın Yavrun. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, bir arkadaşımız geri kalmış böl
gelerde yatırım indiriminin nisbetinin az oldu
ğunu beyanla bunun artırılmasını, fakat diğer 
bölgelerdeki yatırım indiriminin biraz düşürül
mesini beyan ettiler. Arkadaşlar, geri kalmış 
bölgelerin bu yatırım nisbetinin biraz daha yük
seltilmesi fikrine iştirak ediyorum. Çünkü Şark
ta bir yatırım yapmak için her halde diğer 
bölgelerden ayrı bir hususiyeti olmalıdır ki, va
tandaş sermayesini oraya bağlıyabilsin. Fakat 
arkadaşımın diğer bölgelere yapılacak yatırımın 
indirilmesi hususunu kabul edemiyorum. Çünkü 
bugün Türkiye'de en çok yatırım yapılması 
mümkün olan bölgeler diğer bölgelerdir. Şark
ta her ne kadar imkân verirsek verelim diğer 
bölgelere yapılacak yatırım Şarka gitmiyecek-
tir. Bu itibarla yatırım gibi mühim bir mevzuun, 
diğer bölgelerdeki nisbetini düşürmek doğru 
bir hareket olmaz. Hattâ diğer bölgelerdeki 
nisbeti bir derece artırmak yerinde olur, kana
atindeyim. Sırf bu hususu belirtmek için hu
zurunuza çıktım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Okyay. 
KEMAL OKYAY (Kars) — Ben teklifimde-

ki % 30 nisbetinin % 25 e indirilmesi hususu
nu geri alıyorum. Fakat % 40 m % 50 ye çı
karılmasında İsrar ediyorum. Takririmin bu şe
kilde düzeltilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Kemal Beyefendi, takririnizi 
o şekilde tanzim -edip göndermenizi rica ede
ceğim. 

Efendim, değiştirge 'önergeleri vardır, oku
tuyorum. 
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de bir yatırım indiriminden istifade etmek ister 
mi? Aradaki bu on ekar yatırımları Şarka çek
meye ve şirketleri teşvik etmeye kâfi gelecek 
midir? Bu, bir bakımdan doğrudur. Ben komis
yon âzası olarak takrir üzerinde daha fazla her 
hangi bir şey söylemiyeceğim. Bunu muhterem 
heyetin takdirine arz ederim. 

KEMAL OKYAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, Komisyon Sözcüsü bu nisbetlerde 
oynamanın maliyeye büyük vergiler kaybına se
bep olacağını söylediler. Hakikaten benim tak
ririm okunduğu zaman görülecektir ki, ben iler
lemiş olan bölgelerde yüzde 30 nisbetini yüzde 
25 e indiriyorum. Bu yüzde 5 indirimin Mali
yeye sağlıyacağı vergi kazançları geri kalmış 
bölgelerin yüzde 40 nisbetini % 50 ye çıkarmak
la kaybedilecek vergiyi kapatacak durumdadır. 
Bu suretle biz plânın ruhuna uygun olarak ara
daki mesafeyi açmış olacağız. Bu, yatırım ya
panların Şarka gitmesi için yahut sermayedarın 
Şarktan kaçmamalarını temin etmek için cazip 
bir tercih olacaktır. Bunu bu şekilde kabul 
etmenizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Mehmet Turgut, buyurun. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon sözcüsü ile 
anlaşamadığımız bir nokta vardır. Yatırım in
diriminin gayesi vergi almak değildir. Yatırım 
indiriminin gayesi, yatırımı artırmaktır. Ko
misyon sözcüsü arkdaşımız daima vergi noktai 
nazarından düşünüyor. Bu, yanlıştır. 

İkincisi, bir takrir daha vermiş bulunuyo
rum. Kredi ile yapılan yatırımların da yatırım 
indirimine tabi olmasını teklif ediyorum. Tak
ririmden maksat şudur; eğer kredi ile yapılan 
yatırımlar yatırım indirimine tabi tutulmazsa 
bu tüccarı gayrimeşru yollara sevk etmek de
mektir. Tüccar krediyi bulur ve öz sermaye gi- , 
bi gösterir. Birincisi bu. 

Ayrıca, muhterem arkadaşlarım, yatırım ya
pan insan bir riske girer. Kendi parası ile ya
tırım yapan insanın riski, farz edelim, 50 ise 
kredi ile yatırım yapan bir tüccarın riski mu
hakkak ki, 100 dür. Bu bakımdan öz sermayesi 
ile yatırım yapanların yatırım indirimine tabi 
tutulup, kredi ile yatırım yapanların yatırım in
dirimine tabi tutulmaması fevkalâde yanlış bir 
yoldur. Bu hususun nazarı itibara alınarak bi
rinci takririme ek olan ikinci takririmde de 
müspet oy vermenizi istirham ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Yatırım indiriminin zirai yatırımlarda % 75, 

diğer yatırımlarda % 50 olması hususunun reye 
arzını istirham ederim. 

Afyon Karalhisar 
Mehmet 'Turgut 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
OEÖÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

ISLIMYELİ (Balıkesir) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner

genin nazara alınmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmi'yenler... 40 ıa karşı 63 oy
la reddedilmiştir. 
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Yüksek Başkanlığa 

Kredi ile yapılacak olan yatırımların da 
yatırım indiriminden faydalandırılmasını arz 
ederim. 

Afyon Karaihisar 
Mdhmet 'Turgut 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 

İSLİMYELİ (Balıkesir) — Heyeti Umumiye-
nin takdirine 'bırakıyorouz. 

BAŞKAN — Komisyon Heyeti Umumiye-
nin takdirine bırakıyorlar. Turgut arkadaşımı
zın önergelerini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kredili yatırımların da 'bu indirimden 
faydalanması hakkındaki takrirdir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 
İSLİMYELİ (Balıkesir) — Efendim, 'biz oya 
sunulan takriri Kemal Beyin takriri sanmıştık, 
bu takrire katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 'Komisyon yanlış anlamışlar, 
bu takrire katılmıyorlar. 'Takriri tekrar oku
tarak oyunuza sunacağım. 

(Afyon Kara'hisar Milletvekili Mehmet Tur
gut'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 

İSLİMYELİ (Balıkesir) — İştirak etmiyoruz, 
efendilin. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergenin nazarı dikkate alınmasını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 57 
ye karşı 73 oyla kabul edilmiştir. Komisyona 
havale edeceğiz. 

Şimdi diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 3 deki % 40 nisbetiniıı % '50 ye 

çıkarılmasını arz ederim. 
Kars 

Kemal Okyay 

BAŞKAN — Kemal Okyay arkadaşımız 
yüzde 40 m yüzde 50 ye çıkarılmasını istemek
tedir. Bu önergesine komisyon filiıal iştirak 
ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 
İSLİMYELİ (Balıkesir) — Heyeti Umumiye-
nin takdirine bırakıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon Heyeti Umumiyenin 

takdirine .bırakıyor. («Bir defa da'ha okunsun» 
sesleri.) 

önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Kemal Okyay'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Değiştirge önergesini oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, nazara alman değiştirge önergesi
nin ışığı altında tekrar tedkik edip yüksek hu
zurunuza getirmek üzere madde komisyona ve
rilmiştir. Ek 3 ncü maddeyi komisyona verdik. 

Ek 4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Yatırım indiriminin başlangıcı Ve uygulama 
süresi 

Ek madde 4. — Yatırım indiriminin uygu
lanmasına, yatırım konusunu teşkil eden değer
lerin, işletmenin aktifine girdiği takvim yılın
dan itiıbaren 'başlanır ve indirimden faydalana
cak miktara 'baliğ oluncaya kadar devam olu-
nıir. 

Her yıl yapılacak indirim, o yıl içinde bilan
çonun aktifinde yer 'almış 'olan indirimden fay
dalanacak aktif değerlerin toplamında, 'öz ser
maye ile sağlanan veya karşılanan kısmına in
dirim nisbetlerinin uygulanması suretiyle 'bulu
nur. Evvelki yıllarda aynı suretle ayrılmış olup 
o yılların kazançlarından düşülmemiş bulunan 
indirim miktarları mevcutsa bunlar da ayrıca 
nazara alınır. Bu suretle ayrılmış olan indi
rimler toplamı, kiçıbir şekil ve surette, genel 
yatırım toplamında öz sermaye ile sağlanan ve
ya karşılanan kısmın toplamına indirim nis'bet
lerinin uygulanması suretiyle bulunacak mik
tarı aşamaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FENNÎ 
İSLİMYELİ (Balıkesir) — Efendim, biraz 
ovvel kabul edilen takrir muvacehesinde mad
denin komisyona iadesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın 'Savrun. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Bendeniz de 

bunu beyan edecektim. Biraz evvel kabul edi
len va'ziyete göre bu kredilerin yatırıma dâhil 
edilmesi de uygun görülmüştü. Burada öz ser
maye mevzuubahis değildir. Bunun için iadesi 
lâzım gelmektedir, arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon dördüncü ek mad
deyi de yeniden tedvin etmek üzere istemekte
dir, veriyoruz. 
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Yatırım indirimine mevzu aktif ''değerlerin 

satış ve devri 
Ek madde 5. — Yatırım indirimine mevzu 

afctif değerlerin satış veya devri Ihalinde aşa
ğıdaki şekilde muamele yapılır : 

a)! -Battan veya devreden yönünden : 
Komple tesislerde yatırım tamamlandıktan, 

diğerlerinde istimal ve istihsale başlandıktan 
sonra yatırıma mevzu aktif değerlerin topluca 
satış, veya devri halinde satıcı yönünden 'bir 
muamele uygulanmaz. 

Komple tesislerde yatırım tamamlanmadan, 
diğerlerinde istimal ve istihsale başlanmadan 
yatırıma mevzu aktif değerlerin topluca satış 
veya devri halinde, yatırım indirimi dolayısiy
le zamanında tahakkuk ettirilmemiş olan vergi
ler talhalkkuk ettirilerek tahsil olunur. 

!b)' (Satın veya devir alan yönünden: 
Yatırım indiriminden kısmen faydalanmış 

veya hiç faydalanmamış aktif değerleri »kısmen 
veya (tamamen satın veya devir alan kimse, 
(Yatırım indiriminden faydalanma, şartları 
mevcudolmak kaydiyle) işbu indirimden fay
dalanır. 'Daha önce indirimden hiç faydalanıl
mamış olması halinde, faydalanılacak miktar, 
satan veya devir edene tanınan yatırım indiri
minin miktarına ve satın ve devir alanın fay
dalanabileceği indirim nisbetlerine göre hesap
lanır. 'Bahis konusu aktif değerler için daha 
önce yatırım indiriminden istifade edilmiş ise, 
satın veya devir alan, aynı değer üzerinden he
saplanacak hakiye indirim kısmından faydala
nır. Ancak bu (bakiye kısım, 'bahis konusu ak
tif değerler için daha önce istifade edilmiş in
dirimlerin satın veya devir alanın istifade ede
bileceği nisbete ıgöre .hesaplanacaîk indirimden 
tenzili suretiyle "bulunacak miktarı aşamaz. 

ie) iŞartların ihlâli halinde yapılacak mua
mele: 

Yatırım indirimine mevzu aktif değerjerin 
(Yatırımın (hangi safhasında olursa olsun) ya
tırımla güdülen gaye dışında parça parça sa
tılması veya ek 2 nei maddedeki şartlardan Iher 
hangi birinin ihlâli halinde, yatırım indirimi 
dolayısiyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş 
vergiler yönünden vergi zıyaı hadis lolmuş sa
yılır. 

Bu maddeye g'öre zamanında alınamıyan 
vergiler ile. vergi cezalarında zaman aşımı, ver
ginin <tariıını veya cezanın kesilmesini gerekti

ren durumun husule geldiği tarihi takibeden 
yılın başından itibaren başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
olmadığına g'öre, ele (beşinci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ICa-
hul edilmiştir. 

-Muhasebe usulü 
Ek madde 6. — Mükellefler muhasebeleri

ni, yatırım indiriminden istifade ettikleri mik
tarların seneler itibariyle takibini temin edecek 
tarzda tanzim ederler. 

Her yıl istifade edilen yatırım indirimi mik
tarı yıllık 'beyannamelerde ayrıca gösterilir. 

BAŞKAN — Ek 6 ncı madde hakkında söz 
istiyen var mı? Yok. Ek '6 ncı maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kafoul edilmiştir. 

MADDE 17. — Aynı kanunun 37 nei mad
desinin ikinci fıkrasının 5 ve 6 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

5. Kendi nam ve hesaplarına menkul 'kıy
met alım - satımı ile devamlı olarak uğraşanla
rın bu faaliyetlerinden; 

6. Satınalınan veya trampa suretiyle ikti-
sabolunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 
5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde ve
ya daha sonra'ki yıllarda kısmen veya tama
men satılmasından; elde edilen kazançlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... iEtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE ıl8. —- Aynı kanunun 40 ncı mad
desinin '5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

'5. îşte kullanılan taşıtların giderleri; (bu 
taşıtların aynı zamanda zati veya ailevi ihti
yaçlar için de kullanılması Ihalinde giderlerinin 
yarısı); 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yo'k. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE lî>. — Aynı kanunun 4G ncı mad
deci aşağıdaki şekilde değiştirilmiş tir : 

Götürü usulde ticari kazancın tesbiti 
Madde 46. — 47 ve 48 nei maddelerde yazı

lı şartları topluca haiz olanların ticari ve sı
nai işlerinden sağladıkları safi kazançlar, Ma
liye Bakanlığında tanzim edilecek cetvellerde 

- ı o ^ 
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belirtilen i§ nevilerine göre ve Vergi Usul Ka- I 
nunundaki esaslar dairesinde, götürü olarak I 
tesbît olunur. 1 

'Bu suretle tes'bit olunacak safi kazançlar 
8 000 lirayı geçemez. I 

Mükellefin Vergi Usul Kanununa göre tes- I 
•bit edilmiş olan derecelerden Ibangisine girece- I 
ği Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak esaslar I 
dâhilinde vergi dairesi tarafından tâyin edilir. I 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında I 
47 nei maddede yazılı iş yerleri gayrisâfi irat- I 
lan ile 48 nei maddede yazılı iş hacmi ölçüleri I 
toplu alarak, diğer şartlar, ortakların her "biri I 
için, ayrı ayrı aranır. I 

Ortaklardan birisi gerçek usule göre Gelir I 
Vergisine tabi bulunan ortaklıklarda diğer or- I 
takların ticari kazancı da gerçek usulde tes'bit I 
olunur. 

Âdi ortaklık halinde çalışanlardan aynı za
manda diğer şahsi bir işle de iştigal edenlerin 
gerçek veya 'götürü usullerden hangisine göre I 
vergilendirileceği şahsi işine ait iş hacmi ve 
gayrisâfi irat ölçülerine ortaklıklardan hissesi- I 
ne düşen miktarların eklenmesi suretiyle tâyin I 
olunur. Şahsi işin tmevcudolmaraası (halinde I 
muhtelif ortaklıklardaki irat veya iş hacmi öl-
çülerindeki (hisselerin toplanması ile iktifa olu
nur. I 

Âdi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç I 
hissesi, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye gö- I 
re bulunan kazanca her ortak için % 30 nis'be- I 
tinde bir zam yapıldıktan sonra bulunan mik- I 
tar, ortaklık mukavelesinde yazılı ihisse nisbet- I 
lerine, ;böyle bir mukavele mov*cut değilse eşit I 
olarak ortak sayışma bölünmek suretiyle tes- I 
bit olunur. I 

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

MADDE 20. — Aynı kanunun 47 nei mad- I 
desinin hirinei fıkrasının 3 numaralı 'bendi aşa- I 
ğıdakl şekilde değiştirilmiştir : I 

3. Ayrıca ticari, zirai veya meslekî fa'ali- I 
yetleri dolayısiyle gerçek .usulde Oelir Vergisi- I 
ne tabi olmamak. I 

•BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. I 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' 
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'MADDE 21. — Aynı kanunun S2 nei mad

desi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Zirai kazanç, zirai faaliyet, zirai işletme, çjftei 

ve mahsulün tarifi 
Madde 52. — Zirai faaliyetten doğan kazanç 

zirai kazançtır. 
Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehir

lerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme 
ve ıslah yollariyle veyahut doğrudan doğruya 
ta'biattan istifade etmek suretiyle ne'bat, orman, 
hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istih
salini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri ta
rafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını 
veya bu .mahsullerden sair bir şekilde faydala
nılmasını ifade eder. 

Bâzı nebat ve hayvan nevilerinden istihsalin 
doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması 
zirai faaliyetin mahiyetini değiştirmez. 

Aşım yaptırmak maksadiyle erkek damız
lık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat ma-
kina ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal 
işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sa
yılır. 

'Mahsullerin değerlendirilmeleri maksadiyle 
ve zirai istihsale müteferri olarak işlenmesi de 
zirai faaliyete girer. Anoalk, ibu ameliye, aynı 
teşebbüsün cüzünü teşkil eden hir işletmede vu
kua geliyorsa, bu ameliyenin zirai faaliyet s'ayı-
labilnıesi için işletmenin sınai bir müessese 
ehemmiyet ve genişliğinde olmaması ve faaliye
tini, cüz'ünü teşkil ettiği teşehbüsün mahsulle
rine hasretmesi şarttır, 

Satışların dükkân ve mağaza açılarak yapıl
ması halinde, mahsullerin dükkân ve mağazaya 
gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faa
liyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından doğ
rudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım 
satım işlerinin tedviri için açılan yazıhaneler, 
faaliyetleri bu mevzua münhasır kalmak şartiy-
le dükkân ve mağaza sayılmaz. 

Yukarda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı 
işletmelere »zirai işletme, hu işletmeleri işleten 
•gerçek kişilere (âdi şirketler dâhil), vergiye ta
bi olsun veya olmasınlar, çiftçi ve bu faaliyet
ler neticesinde istilhsal olunan maddelere de 
mahsul denir. 

Kolektif şirketlerle âdi veya esüıamlı koman
dit şirketler zirai faaliyetle iştigal etseler dahi 
çiftçi sayılmazlar. Zirai faaliyetle iştigal eden 
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kolektif şirketlerin ortakları ile komandit şir
ketlerin komandite ortaklarının şirket kârından , 
aldıkları paylar şalisi ticari kazanç 'hükmünde
dir. 

'Bir çiftçiye veya ortaklığa ai'dolup aynı koy 
ısınırları içinde veya birbirine bitişik arazi üze
rinde bulunan yahut istihsal şartlarına göre bir
birine .'bağlılık ve (beraberlik arz eden işletme
ler tek işletme sayılır. 

BAŞKAN — 21 nci madde hakkında söz isti-
yenl Buyurun Sayın Mehmet Turgut. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, bu mevzuda muhterem 
komisyon sözcüsünden 'bir hususun öğrenilmesi
ni temin için huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. O da şudur : 

Zeytin bölgelerinde, bilhassa büyücek köy
lerde, zeytinyağı çıkaran ma'screler vardır. Bun
dan başka, yine köylerde, üzüm ve pekmez ma'
sereler vardır. Bunların zirai mi, yoksa sınai 
mi olduğu esasını pek anlıyamadım. Ben bunla
rın aslından zirai kısma girer kanaatindeyim. 
Komisyonun bu mevzudaki görüşlerini öğrenmek 
isterim. Eğer komisyonun fikrine göre sınai kıs
ma giriyor ise, söz hakkım bakidir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

İSLİMYELİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
larım, biraz evvel tetkik ettiğimiz maddenin 
fıkralarından bir tanesini okuyacağım, «Mah
sullerin değerlendirilmeleri maksadiyle ve zirai 
istihsale müteferri olarak işlenmesi de zirai 
faaliyete girer.» ifadesiyle mevzuuba'hsolan ma'-
serelerin de bu hüküm içinde mütalâası müm
kündür. 

BAŞKAN — Madde (hakkında 'başka söz is-
tiyen? Buyurun özarar. 

VAHYİ ÖZARAR (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz ibalık müstahsıllarının 
bu kanunda nazarı itibara alınmadığını, bu 
zümrenin lâyık olduğu himayeyi görmediğini 
müşahede ettiğim için mâruzâtta bulunmak üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Malûmunuz, balık müstahsil lan büyük me
şakkat içinde maişetini temin eden bir zümredir. 
Bunların içerisinde büyük balık müstahsillarını 
tabiî kaydetmiyorum.. Şimdi biz bunları bu yeni 
vergi kanuniyle, 50 bin liradan yukarı satış 
yaptıkları takdirde, Zirai Gelir Vergisine tabi 
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tutmaktayız. Halbuki bir balık müstahsili, zira-
atçiler gibi istihsalinden bir miktarını ne gele
cek seneye saklıyabilir ve ne de ailesinin mai
şetini idare etmek için bir tarafa atabilir. Bü
tün mahsulünü doğrudan doğruya balıkhanele
re getirir ve orada satar. 80 sayılı Kanun gere
ğince, balıkhaneler bu balık müstahsıllarından 
(bir vergi, bir resim alır. İstanbul Belediyesi
nin balık müstahsıllarından aldığı vergi mik
tarı, brüt satış üzerinden, yüzde 6 dır. öğ
rendiğimize göre, pek katî olmamakla beraber, 
Çanakkale'de bu mabet yüzde 10 hattâ 15 nisbe-
tinde brüt satış üzerinden alınmakta olduğu 
ifade edilmektedir. Memleketin belli başlı balık 
istihsal merkezlerinde, demek oluyor ki, bu 
müstahsil kütlesi brüt satışı üzerinden oldukça 
ehemmiyetli bir miktar vergi ödemektedir. Bu 
madde münasebetiyle bizim istirhamımız, alman 
bu meblâğın Gelir vergilerinden malhsubedilme-
sidir. 

DeneSbilir ki bu vergi belediyenin almış ol
duğu bir vergidir. Buna mukabil koyun tüccar
ları da mezbahalarda (belediye hizmetlerine karşı 
bir resim ödemektedir. Fakat hiçbir zaman mez
bahalarda belediyenin (hizmeti ile balıkhanede 
belediyenin yaptığı hizmetin mukayese edilme
sine imkân yoktur. Mezbahalarda birtakım hiz
metler vardır. Fakat balıkhanede doğrudan doğ
ruya balıkçı getirir balığını tartar ve brüt sa
tışı üzerinden oradan vergi alınır. Bu husus
ta bir takrir takdim ediyorum, teklifim şudur: 
Bu ödenen paranın Gelir Vergisi üzerinden mah
subu cihetine gidilmesi. Bunu yaptığımız tak
dirde, İstikbalde müihim bir ticaret mevzuu ol
ması ihtimali olan ve ihracatını teşvik ettiğimiz 
bir kütlenin, faaliyetin inkişafına medar olacak
tır. Bilirsiniz ki, Düyunu Umumiye devrinden 
ıberi balık müstahsılları büyük bir derbe yemek
tedirler. Düyunu Umumiye devrinde !bu kütle 
umumi satış üzerinden brüt yüzde 24 vergi ver
mişlerdir. Hiçbir kimse bunu vermez. Sonra, 
ziraat müstahsili hiçbir mahsulü üzerinden ver
gi ödememektedir. Takririmde arz ettiğim hu
susların yerine getirilmesi halinde Türk varlı
ğına büyük faydalar sağlanacağı kanaatindeyim'. 

Muhterem arkadaşlarım, Maliye Vekilinden 
bizim istirhamımız, bu küçük kütlenin teşvik ve 
himayesi maksadiyle takririmizin nazarı itibara 
alınacağım tahmin ederek huzurunuzdan ayrı
lıyorum, hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — ©uyurun Sayın Bakan. i 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Muhterem milletvekilleri, daha evvel, bir müna
sebetle arz ettim. Balıkçılardan esasen bu ver
giye tabi olacak kimselerin sayısı çok mahdud-
olacaktır. Ancak (büyük" dalyan sahipleri ile bü
yük takım sahipleri vergiye tabi olacaklar, bu
nun dışındaki balıkçıların yıllık satışı - 50 bin 
lira esas olacağına göre - geçmiyen balıkçı va
tandaşlardan vergi almmıyacaktır. Küçük ba
lıkçılar bir yılda 50 bin liralık kazanç haddi 
dolduramıyacakları için vergiye taibi olmıyacak-
lardır. Bunların belediyelerce alınmakta olan 
Balıkhane Resminin veya ücretinin vergiye 
mahsubuna gelince, umumiyetle Gelir Vergisin
de bütün belediye vergileri masraf olarak kabul 1 
edilir. Binaenaleyh vergiden mahsubu mümkün I 
değildir. Büsbütün mahiyeti ayn ve istihlâk Ver
gisi mahiyetindedir. Nitekim belediyeler Mezba
ha Resmi de almaktadır. Nasıl belediyeler Mez
baha Resmini Gelir Vergisinde mahsubetmiyor-
larsa ona benzer bir vergi olan Balıkhane Resmi
nin de bu vergiden mahsubu mümkün değildir. 
Ancak bunların masraf olarak kaydedilmeleri 
mümkündür, o zaman hasılatlarından bunu in- I 
direceklerdir. Bunun üstünde bir şey. istersek 
verginin prensibine aykırı bir şey yapmış olu
ruz, zedelemiş oluruz. Yarın Mezbaha Resminin 
de Tenvirat ve Tanzifat Resminin de mahsubu 
gibi taleplere yol açmış oluruz, haksız ve sebep- | 
siz olarak... Bu vergiye tabi balıkçılar sadece 
ve sadece büyük dalyan sahipleriyle, büyük ta
kım sahiplerinden ibarettir. Esasen sayıları da 
çok mahdudolaeaktır. Büyük çiftçilerden vergi 
alırken, bu müstahsil kütlesini vergi dışında bı
rakmak sosyal adalet bakımından caiz görülmedi
ği için vergiye tabi tutulmuşlardır. Durum bu
dur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özarar. 
VAHYİ ÖZARAR (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım,. Sayın Bakanın verdiği izahata 
müteşekkirim. Yalnız benim burada kasdetti-
ğim zümre büyük balık müstahsılları değildir. 
Hattâ büyük balık müstahsılları deftere tabi 
olmasalar dahi bu mahsuba yer verilmemesi hu
susunda kanuna hüküm konmasına taraftarız. 

Arkadaşlar, bütün dâva ve bütün gayemiz I 
ufacık takasiyle Karadeniz'in o haşin dalgaları 
içerisinde,, rüzgârları altında inim inim inliyen j 
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10 - 15 kişi bir araya gelip maişetini sağlıyan 
bir zümrenin menfaatlerini ye haklarını müda
faa etmektir. Hattâ, kanun teklifinde deftere 
tabi büyük balık müstahsılları bu mahsubu ya
pamaz kaydını koymaya hazırız. Aksi takdirde 
bunlardan vergi almak imkânı olmıyacağı gibi 
hiç yoktan yere Maliye bir balık müstahsılları 
kütlesiyle karşı karşıya gelecek ve onların bu 
teşebbüslerini manen ürkütecek ve onları gayri-
ıııeşru yollardan vergi kaçırma yollarına götü
recektir. Benim' istirhamım ve teklifim hem Ha
zine menfaatlerini korumak ve hemde çok mağ
dur bir durumda kalan küçük bir kütleyi de 
himaye etmek, memlekette balık istihsalini te
min eylemektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Vahyi Öz-
arar'm sözlerine bir cevap verecek misiniz1? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Ha
yır. 

BAŞKAN — Sayın Vahyi özarar, Bakanın 
izahatı sizi tatmin etti mi, yoksa takrir verecek 
misiniz? 

VAHYÎ ÖZARAR (istanbul) — Küçük ba
lık müstahsıllarmı istisnai bir kayıtla himaye bu
yurmalarını tekrar istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ İS-

LÎMYELÎ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşla
rını ; su mahsulleri müstahsıllarının vergiye tâbi 
olması için yılda 50 bin liralık satış yapması 
iktiza eder. Kendisinin ve tayfalarına verdiği 
yiyecekler ve aynen verdiği balıklar bunun dı
şındadır. 

Bu itibarla, sureti katiyede küçük balıkçı
nın, hattâ orta balıkçının bu verginin şümulü
ne girmesi söz konusu değildir. 50 bin liralık 
satış yapan balıkçıların, çiftçilere mütenazır 
olarak vergilendirilmesi uygun görülmüştür. 

Bunun dışında, komisyonca alman bir ka
rarla, bunların götürü giderlerini takdir ede
cek olan heyetin takdir salâhiyeti, doğrudan 
doğruya Maliye Vekâletinde kurulacak olan 
üst organa bırakılmıştır. Üst organ onların mas
raflarının daha fazla olduğunu dikkate almak 
suretiyle çiftçilere nazaran bir miktar daha 
müsait götürü masraf emsalinin tesbitine im
kân bulabilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Söz I 

istiyorum, efendim. I 
BAŞKAN — Buyurıııi. Yalnız, gerek komis- I 

yon ve gerekse Sayın Bakan 50 bin liradan yu- I 
kan kazançlardan vergi alınacağını söylediler. I 

ZEYNİL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Muh
terem arkadaşlar, vergi kanallarının çok ve I 
vergi nisbetlerinin yüksek olması esas maksadı I 
ifade eder veya etmez. Ama, sisteminde ıslahat I 
esas gayeyi temin eder. î§te, bu görüşün ışığı I 
altında, (Bendenizin grupumda da ortaya attı- I 
ğım bir formül vardı, fakat orada tutturama- I 
dım) Burada tutamıyacak olursa bile, istikbal- I 
de belki lüzum olur, faydası olur, mülâhaza- I 
siyle, bir kere de burada huzurunuzda görüşü- I 
mü arz etmek istiyorum. I 

Muhterem arkadaşlarım; her satılan malın I 
bir pazarı vardır. Pazar dışı satışlar çok cüzi- I 
dir. Meselâ, balık satışı da meselâ bir pazarda I 
satılır, onun da balıkhanesi vardır, balıkhanede I 
satılır. Pamuk borsada satılır, buğday ofiste sa- I 
tılır, değirmenlerde satılır. Benim, bu işte ka- I 
zancm yükselmesini, vergi nisbeti düşük de olsa I 
da, büyük bir gelir elde edilmesini, stopaj usu- I 
lü ile zirai vergi alınmasında görüyorum. I 

Bugün, avukata meselâ bin lira ücret öder- I 
ken> onun #>. 15 vergisini, ödiyen müessese ke- I 
siyör, götürüp maliyeye yatırıyor. I 

Değirmenden buğday alan fabrikatör, çıkış I 
fişi maliyenin damgasını taşıyan fatura vermek I 
suretiyle - ki, o zaman kayıt, altına düşer - sat- I 
tığı buğdayın çoksa çok olarak, azsa az olarak I 
kesip vergisini maliyeye yatırabilir, ofiste bu I 
olabilir, borsalarda olabilir, halde satılan mal- I 
larda bu olabilir ve bu suretle ne kadar çok I 
veya cüzi vergi konuluursa konulsun, büyük I 
bir varidat elde etmek mümkün olur. Fakat bu I 
tahsilat, geniş kütlelere dağılmış olacağından I 
hiç kimsenin bünyesine de tesir etmez. Ama I 
burada büyük çiftçi de vergiye tâbi olacak, fa- I 
kat mal satabilecek durumda olan, az satış yap- I 
iniş olanlar da vergiye tabi olacak, ama, 3 bin I 
lira alan })ir bekçi - ki, bugün vergi ödemek I 
mecburiyetindedir - şu halde pazara mal götü- I 
ren bir çiftçi de kazancı 3 - 4 bin lirayı aşıyor I 
ise bir çiftçi de cüzi miktarda bir vergi ödeme- I 
lidir. Bekçinin ödediği verginin yarısından da- I 
ha az olmak suretiyle ki, bunun bünyeye tesir I 
edeceğine kaani değilim. I 

Mâruzâtım bundan ibarettir. | 
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BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, hakikaten bu balıkçılık, 
bilhassa küçük balıkçılık üzerinde durmalarını 
takdirle karşılarım. .50 bin liraya kadar satış 
yapanlar küçük balıkçı addediliyor, vergi ver-
miyeceklerdir. 50 bin liraya kadar satış yapan 
çiftçiler ki, Gelir Vergisi adaleti tesis edildiği
ne göre, balıkçılar gibi küçük çiftçilerin de 50 
bin liraya kadar olanlarının vergiye tâbi olma
ması bu madde ile de sabit olmaktadır. Bina
enaleyh, Saym Komisyonun veya Maliye Baka
nının bu hususta konuşmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ İS-

LÎMYELt (Balıkesir) — İyi anlıyamadık, efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, «50 bin liraya kadar 
kazancı olan küçük balıkçılardan vergi alın-
mıyacağma göre, çiftçiden, ziraat erbabından 
da 50 bin liraya kadar kazancı olanlardan, 
vergi adaleti bakımından vergi alınmaması ik
tiza eder» diyorlar. 

Bu hususu, komisyon veya Bakan izah et
sinler, deniyor. 

Buyurun, Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 

JtSLİMYELt (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
larım, mevzuubahsolan zannedersem, su ürünle
ri müstahsilinin 50 bin liraya kadar hasılatının 
muafiyeti meselesi... 50 bin liradan fazla satış 
yapmış olanları; vergi, şümulü içine alıyor, me
sele hududun çizilmesi ile alâkalı. 50 bin lira
nın altında satış yapmış olanlar, vergi şümulü
ne girmemektedir. Muafiyet verginin miktarı 
ile alâkalı değil, hasılatla alâkalıdır. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ziraat-
te de aynı mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 
İSLİMYELİ (Balıkesir) — Evet efendim, zira-
atte de aynı. Bu ürünleri müstahsili olan çiftçi
lerin vergilendrilmesine mütaallik olan husus
lar da aynı şekilde vazedilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, öğrenmek is
tediğiniz hususu öğrenebildiniz mi? 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Osman Orhan Bilen. 
OSMAN ORHAN BİLEN (Gaziantep) — 

Efendim, biraz, anlaşılmıyan veyahut bendeni-
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zin anlıyamadığıuı, bir hususun tasrihini komis
yon veya Saym Bakandan istirham için çıkmış 
bulunuyorum. 

Bu maddenin üçüncü fıkrasında «mahsulle
rin değerlendirilmeleri maksadiyle ve zirai is
tihsalin müteferri olarak işlemesi de zirai fa
aliyete girer. Ancak, bu ameliye aynı teşebbü
sün cüzünü teşkil eden bir işletmede vukua ge
liyorsa bu ameliyenin zirai faaliyet sayılabilme-
si için işletmenin sınai bir müessese ehemmiyet 
ve genişliğinde olmaması ve faaliyetinin cüzünü 
teşkil ettiği teşebbüsün mahsullerine hasretme
si şarttır.» 

Şimdi, burada, anlaşılan şudur: Mahsullerin 
değerlendirilmesi maksadiyle, zirai istihsale mü
teferri olarak, işlenmesi zirai faaliyete girer. 
Ancak bu ameliye, bu teşebbüsün bir cüzünü 
teşkil eden bir işletmede vukua gelirse ona 
şartlar koyuyor. Yani zirai faaliyet sayılabilme-
si için, bu işletmenin, sınai bir müessese ehem
miyet ve genişliğinde olmaması... 

ıMaddenin mefhumu muhalifi; eğer bu ameli
ye, teşebbüsün cüzünü teşkil etmiyen bir işlet
me halinde ise, bu işletmede vukua geliyorsa, 
o zaman, bu ameliye, o işletme sınai bir müesse
se halinde ve genişliğinde dahi olsa zirai 
faaliyetlerden sayılır. Bilhassa komisyona ve 
Hükümete anlatabildim mi bilmiyorum. Şim
di burada madde fıkrasının muğlak olması
na sebebolan bir ifade tarzı var. Bir zirai iş
letmeye bağlı olan yani o zirai işletmenin bir 
cüzü olan bir işletmenin, eğer sınai _ ehemmi
yet ve büyüklükte olmaması lazımsa, bu zirai 
işletmeden ayrı olarak kurulmuş olan işletme
nin de evleviyetle sınai kapasitede olmaması 
lâzımdır. Halbuki şimdi onun tersinden öyle 
anlaşılıyor ki, bir zirai işletmenin içerisinde, 
üzümünü yahut zeytinini bir değirmen halin
de ezerek pekmez veya zeytinyağı çıkaran bir 
müessese ancak sınai bir müessese ehemmiyet 
ve genişliğinde olmaması halinde zirai faali
yet sayılır. Ama, bu zirai işletmenin dışında 
kalırsa bu meselâ bu büyük bir un fabrikası 
da olabilir, fakat zirai işletme sayılır mı? 
Bu büyük bir zeytinyağı fabrikası da olur, sı
nai mahiyette o genişlikte olur, ama madem
ki, zirai işletmenin dışındadır, sınai ehem
miyette olsa büe zirai kazanç sayılır, 
diye bir mâna çıkıyor ki, bu kanunun ruhuna 
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ve fıkranın mânasına tamamen aykırıdır. Bu 
hususun tasrihini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bilen'in sorusu için bu
yurun komisyon. 

SÖZOÜ FENNİ tSLÎMYELÎ (Balıkesir) ~ 
Muihterem arkadaşlarım; bu fıkrada ifade edil
mek istenen cihet şudur: Mesele bizatihi bir is
tihsal ve bu istihsale müteferri olarak yapılmış 
olan bir zirai işletmenin kazancı da gayet ta
biî zirai olarak mütalâa edilecektir. Ancak, 
bu cüzi olarak mütalâa edilmesi lâzımgelen zi
rai işletmenin bir fabrikasyon kapasitesine 
müncer olmaması iktiza etmektedir. Meselâ, 
müstahsil kendi mahsulünden zeytin yağı elde 
etmek için bir tasirhane kurmuşsa veya çiftçi 
(buğdayını öğütmek üzere bir değirmen kurmuş
sa, bu zirai bir mahiyet arz etmektedir. Fakat 
bunun dışında işletmenin ehemmiyet kazanacak 
vüsatta olması halinde meselenin, zirai kazanç
larla alâkalı telâkki edilmesine imkân yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. Bir değiştirge önergesi var, okutu
yorum : 

Başkanlığa 
Eldiikinci maddeye aşağıdaki maddenin ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Vahyi özarar 

Balık müstahsillerinin (80) sayılı Kanun 
gereğince ödedikleri vergi ve resimler öelir 
Vergisinden ın'alhsubedilir 

Bilanço esasına göre vergiıye tabi olan müs-
tahsılların Gelir Vergisinden mahsubedilemez. 

'BAŞKAN — Komisyon filthal iştirak edi
yor mu efendim?... 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önerge
sine iştirak etmiyor, önergeyi oylarınıza sunu
yorum, kabul edenler... Kabul etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

21 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Aynı kanunun 53 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazancın tesbit şekilleri 
Madde 53. — Yıllık hasılat tutarı 150 000 

liradan aşağı olan çiftçilerin kazançlaırı götü
rü gider esasına, 150 000 lira, veya daha fazla 
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olan çiftçilerin kazançları ise gerçek kazanç. I 
usulüne (İşletme veya bilanço esasına) göre 
tesbit olunur. 

Bu hükmün •tatbikinde, aile reisi ile birlik
te yaşayan eş ve velayet altındaki çocuklara ait 
işletmeler ile ortaklık halindeki işletmelerde, 
satış hasılatı tutarı toplu olarak nazara alınır. 

Yeni işe başlıyınlarm veya muafiyetten mü
kellefiyete geçeni erin işe başladıkları veya mü
kellefiyete geçtikleri, yıl içerisindeki kazanç
ları götürü gider usulüne göre tesbit olunur. 

-Kazançları götürü gider usulüne göre tesbit 
edilecek çiftçiler, yazılı olarak vergi dairesine 
bildirmek şartiyle mütaakıp vergilendirme dö
nemi başından; yeni işe başlıyanlar, işe başla- V 
•ma tarihinden itibaren gerçek kazanç usulüne 
geçebilirler. Bu şekilde gerçek kazanç usulünü 
kaibul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden 
dönemezler. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Kocamomi. 

ZEYYAT KOOAMEMİ (Tokat) — Sayın 
Başkan, aziz arkadaşlarım, Türk çiftçisinin 
'vergilendirilmesi hususunda .bu kanunda birta
kım hükümler vardır. Buluların teshilinde 53 
ncü madde: «Yıllık hasılat tutarı 150 bin lira--
dan yukarı olanların ise defter usulüne göre 
kazançları tesbit olunur», demektedir. Türk 
çiftçisi olarak tekrar belirtmek isterim ki, hiç
bir zaman vergi vermekten kaçmak istemiıyen 
bu zümre, vergi verme kolaylığını da ısrarla 
istemektedir. Biz Hükümetle yaptığımız temas
larda bu hususta bir de mutabakata vardık. 
Esas olarak çiftçi bu kaideyi kaibul ediyor, di
yor ki, «150 bin M raya kadar olan kazancı gö
türü, 150 bin liradan yukarısını ise defter esa
sına göre ve ilgilendirsin, yalnız muvakkat bir I 
zaman i çıkı 150 bin liradan yukarısı da gerçek 
gelir v6 götürü gider usulü iıJe ve ilgilendiril ir
se bizim için çok daha kolay bir vergi sistemi 
meydana gelir», denmektedir. I 

Arkadaşlarım, dün. de söyledim, hep söyle
nildi, ziraatte götürü giderin tesbit edilmesi 
gayet güç bir meseledir ve Türk çiftçisi asıl 
maliye memurları ile bir münakaşaya girmek 
istememektedir. Onun için Maliye memurları I 
ile karşılaşmaktan kaçınmakta ve muvakkat 
bir zaman için, Sayın Maliye Bakanının da ka- I 
bul ettiği gibi, üç sene için, götürü gider usu
lünün teşmil edilmesi istenmektedir. Maliye | 
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çok hüsnüniyet sahibi olabilir. Fakat, kanunu 
tatbik edecek olan aşağı tabakada daima çatış
malar meydana gelecektir. Komisyonda da söy
ledim. burada da üzülerek tekrar ediyorum, bir 
defterdar valinin riyasetindeki bir toplantıda 
çiftçi temsilcileriyle konuşurken diyor ki, za
manı geldi, kaşağıyı sırtınıza vurduğum zaman 
gocunacaksınız. Türk çiftçisi böyle bir zihniye
tin karşısına çıkıp şaşkın, cahil ve hesaptan an
lamaz bir vaziyette kalmak istemiyor. Vergi me
muru çiftçinin vergi kaçırmak istemediğini, ver
gi vermek istediğini, çiftçi kanunun işleyiş tar
zını öğrensin, üç sene sonra seve seve defter de 
tutarız, bilanço da tutarız ve vergimizi veririz 
diyor. 

Bu hususta Hükümetin verdiği bir söz de 
var. Onun için bendeniz geçici madde ilfıvesi 
için, bir takrir veriyorum, üç sene müddetle bu 
hudutların teşmil edilmesini istiyorum. Arkadaş
larınım da kabul etmesini ve Hükümetin de des
teklemesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen var mı? Buyurun, Sayın Ahmet Savrun. 

Sayın Kocamenıi sizin teklifiniz geçici mad
de 10 hakkındadır. 

AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, Gelir Vergisi, malûmuâliniz zira
at sektöründe henüz yeni tatbik edilen bir vergi 
sistemidir Takdir buyurursunuz ki, bu sektör 
müntesiplcri de birçokları köyde oturan ve def
ter tutmak imkânlarından mahrum olan insan
lardır. Bununla beraber hakikaten bu yeni tat
bik edilen verginin cihetteki bir acemilik devresi 
olacaktır. Gayet tabiî bu vergi tatbikatı, yalnız 
muayyen bir çiftçi zümresine de münhasır kal-
mıyacak, zamanla teşmil de edilecektir. Sayın 
Maliye Bakanının komisyondaki beyanatından 
anlaşıldığına göre - zaten de öyle olması lâzım -
bugün geniş bir kısmı istisna edilen çiftçi küt
lesinin istisna sebebi, bunları muafiyete tâbi tut
mak değil, bunların vergi mükellefi olarak kont
rolü mümkün olamıyacağı cihetinden istisna edi
lecektir. Şu halde zamanla- bütün çiftçi zümresi 
vergi mükellefiyetine alınacaktır. Bir taraftan 
teknik imkânsızlık ve kontrol imkânsızlığı yü
zünden vergi mükellefiyetinden istisna edilen 
geniş bir kütle yanında diğer bir kütleyi defter 
tutma esasına göre vergilendirilmek gibi çok 
külfetli bir işi bunlara yüklemek, onları güç du
rumda bırakacaktır. 

— 16 -
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Sayın Kocamemi arkadaşımın da beyan et

tiği gibi bu çiftçilerin talebettiği sadece şudur: 
Hiçolmazsa geçici bir devre olarak üç sene müd
detle bunlar defter tutmakta veya götürü vergi 
usulüne tabi olmakta muhayyer kılınmalarını 
istemektedir. Böyle bir tecrübe devresi için bun
lara bu hakkın tanınmasının gayet isabetli ola
cağı kanaatindeyim. Buna bir misal olarak arz 
edeyim, Fransa'da bugün çiftçilerin tamamı def
ter tutmakta veya götürü gidere tabi olmakta 
serbesttir. Fransa gibi daha ileri derecede bu 
vergiyi tatbik eden bir memlekette bu serbesti-
yet çiftçilerin tamamına şâmil kılınmış iken, biz
de üç senelik bir müddet için bunlara bu muafi
yetin tanınması gayet isabetli olur. Bu hususu 
arz etmek istiyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kocamemi arkadaşımız 

10 ncu madde olarak tekliflerini yapmışlardır. 
Geçici maddelerin sonunda tekliflerini oya su
nacağım. 

Madde hakkında başka söz istiyen yoktur. . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... madde kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 54 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Götürü gider usulü 
«Madde 54. — Götürü gider usulünde sâri 

zirai kazanç, mükellefin beyan edeceği hasılat
tan götürü olarak hesaplanan gider tutarının 
indirilmesi suretiyle vergi dairesince tesbit olu
nur. 

Götürü gider usulünde hâsılat, 56 ncı mad
dede yazılı (Bu maddenin 4 ve 5 numaralı bent
lerinde yazılı olanlar hariç) unsurlardan terek-
kübeder. 

Bu usulde götürü gider : 
1. Vergi Usul Kanununa göre zirai kazanç 

il komisyonlarınca her bölge için tâyin edilmiş 
bulunan götürü gider emsallerinin mükellefçe 
beyan edilen hâsılat tutarına uygulanması veya, 

2. Mükellefçe, beyan olunan hâsılatın elde 
edilmesi için yapıldığı bildirilen ve 57 nci mad
dede sayılan (Bu maddenin 10 numaralı ben
dinde yazılı olanlar hariç) gerçek giderlerin top
lanması, 

Suretiyle tesbit olunur. 
Mükellefler bu usullerden her hangi birisi

nin kendilerine uygulanmasını seçmekte serbest 
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olup bu seçimi yıllık beyannamelerinde belirtir
ler. Şu kadar ki, yıllık beyannamelerin verilme
sinden sonra mükellefler seçtikleri usulden o yıl 
için dönemezler. 

Yıllık beyannamede götürü gider usullerin
den hangisinin seçildiği belirtilmediği takdirde 
mükellef birinci usulü seçmiş sayılır. 

Götürü giderlerin yukarıki 1 numaralı ben
de göre tesbiti halinde; tevsik edilmek ve beyan
namede gösterilmek şartiyle, zirai faaliyette 
kullanılan arazi ve binalarla ilgili kiralar, aynı 
vergi, resim ve harçlarla işletme için alman ve 
işletmeye harcanan borç paraların faizleri ha
sılattan ayrıca ve gerçek miktarları üzerinden 
indirilir. 

Yukarıki 1 numaralı bentte sözü edilen götü
rü gider emsalinin tesbitinde, 57 nci madde
de gösterilen giderlerden normal, devamlı ve he
sabı kabil olanlar (aynı maddenin 8 numaralı 
fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde yazılı gi
derler hariç) nazarı itibara alınır. 

Zirai kazanç il komisyonlarınca tesbit olu
nan götürü gider emsalleri 70 (dâhil) nisbetin-
den az olamaz.» 

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

MADDE 24. — Aynı kanunun 55 nci madde
si aşağıdaki şekilde gösterilmiştir : 
Kazancın zirai işletme hesabı esasına göre tesbiti 

Madde 55. — Yıllık hasılat tutarı 150 000 
lira (dâhil) ile 500 000 lira (dâhil) arasında bu
lunan çiftçilerin zirai kazançları, zirai işletme 
hesabı esasına göre tesbit edilir. 

Bu esasa göre zirai kazanç hesap dönemi 
içinde para ile tahsil edilen veya alacak olarak 
tahakkuk eden hasılat ile, ödenen veya borçla
nılan giderler arasındaki müspet farktır. 

Yıllık hasılatlarının tutarı arka arkaya iki 
hesap foneminde 500 000 lirayı aşanlar mütaa-
kıp hesap dönemi başından itibaren kazançları
na bilanço hesabına göre tesbit ederler. 

Zirai kazançlarını bilanço esasına göre tes
bit edenlerden yıllık hasılatlarının tutarı arka 
arkaya iki hesap döneminde 500 000 liranın al
tında kalanlar mütaakıp hesap dönemi başından 
itibaren kazançlarını zirai işletme hesabı esasına 
göre tesbit edebilirler. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? I 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 25. — - Aynı kanunun 56 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai işletme hesabı esasına göre hasılat 
Madde 5G. — Zirai işletme hesabı esasına I 

göre hasılat aşağıda yazılı unsurlardan terek- I 
kübeder : 

1. Evvelki yıllardan devredilenler de dâ- I 
hil olmak üzere istihsal olunan, satmalman I 
veya sair suretlerle ekle edilen her türlü zirai I 
mahsullerin satış bedelleri (Primler, ristrun- I 
lar ve benzerleri dâhil); I 

2. Ziraat malana ve aletlerinin başka çift- I 
Cİlerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması mu- I 
kabilinde alman bedeller; I 

3. Gider yazılan değerlerin satılması halin- I 
de bunların satış bedelleri; I 

4. Mahsullerin idrakinden evvel veya son- I 
ra hasara uğramalaımdan dolayı alınan sigorta I 
tazminatları; t 

5. Amortismana tabi iktisadi '.kıymetlerin I 
(Zirai istihsalde kullanılan gayrimenkuller ha- I 
riç) satılması halinde Vergi Usul Kanununun I 
328 nci maddesine göre hesaplanan hasılat; I 

Zirai mahsullerin, istihsal vasıtaları ile zat, I 
aile veya işletme ihtiyaçlarında kullanılmak I 
üzere istihlâk maddeleri ile değiştirilmesi ha- I 
linde verilen mahsulün emsal bedeli hasılat sa- I 
yıln*. I 

Ziraat makina ve aletlerin başka çiftçilerin I 
zirai işlerinde çalıştırılması karşılığında her I 
hangi bir zati istihlâk maddesi alınması halin
de, alman istihlâk maddesinin emsal bedeli ıha- I 
sil ât sayılır. I 

işletmede istihsal edilip d1© tohum, yem ve I 
sair suretlerle işletmede 'kullanılan zirai mah- I 
sullerin emsal bedeli hasılat sayılır; bu hası- I 
latın sene sonunda bir kalemde yazılması ca- I 
izdir. I 

Satılmaksızm mütaakıp yıla devredilen I 
mahsulün değeri hasılat meyanına ithal edil- I 
mez. Bunlar, nev'i ve miktar itibariyle be- I 
yannamede gösterilmekle iktifa olunur. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yoik. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 26. — Aynı kanunun 57 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : | 
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Zirai işletme hesabı esasında giderler : 
Madde 57. •— Tediye edilen veya borçlanılan 

meblâğları ihtiva eden giderler aşağıda yazılı 
unsurlardan terekkübeder. 

1. İşletme ile ilgili olarak tohum, gübre, fi
de, yem, ilâç ve benzeri maddelerin tedariki için 
yapılan giderler; 

2. yatılmak üzere satınalınan hayvanların, 
zirai mahsullerin ve diğer maddelerin bedelleri; 

3. İşletmelerde çalıştırılanlara ücret, prim 
ve sair namlarla hizmet mukabili yapılan öde
meler; 

4. İşçilerin iaşe, tedavi ve ilâç giderleri, si
gorta primleri; 

5. Zirai tesisat, makina, aletler ve taşıtla
rın çalıştırılması ve bakımı için yapılan gider
ler (Yakıt, yağ, elektrik, yedek parça ve saire) 
ve tamir giderleri; 

6. Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amor
tismanlar (İşletmede kullanılan ve değeri 1 000 
lirayı aşmıyan makina, alet ve demirbaşlar amor
tismana tabi tutuimıyarak doğrudan doğruya 
gider kaydolunabilir.) ; 

7. Kira ve ücret mukabili kullanılan istih
sal vasıtaları için yapılan ödemeler; 

8. Zirai kazancın elde edilmesi ve idamesi 
için yapılan genel giderler : 

a) İşletme için alınan ve işletme için harca
nan borç paraların faizleri; 

I)) İşletme ile ilgili olmak şartı ile ödenen 
aynî vergi, resim ve harçlar; 

<*) işletme ile ilgili ve yapılan işin önemi ve 
genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet gider
leri (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye 
maksur olmak üzere); 

d) işletme ile ilgili olarak ödenen kira be
delleri ; 

e) Genel mahiyetteki sair giderler; 
9. işletme ile ilgili olmak şartiyle, mukave

lenameye veya ilâma veya kanun emrine istina
den ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; 

10. Amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin 
(Zirai istihsalde kullanılan gayrimenkuller ha
riç) satılması halinde Vergi Usul Kanununun 
328 nci maddesine göre hesaplanan zararlar; 

11. Aynı zamanda işletmede de kullanılan 
özel binek otomobillerine ait amortismanların, 
işletme ve tamir giderlerinin yarısı. 

işletmede istihsal edilip de tohum, yem ve 
sair suretlerle kullanılan zirai mahsullerin em-
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sal bedielleri masraf yazılır (Bu giderlerin sene 
sonunda bir kalemde yazılması caizdir.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Aynı Kanunun 58 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hasılattan indirilemiyecek giderler 
Madde 58. — 41 nci maddede yazılı giderler 

hasılattan indirilemez. (İşletmede istihsal olu
nan mahsullerden teşebbüs sahibi ile eşi ve ve
layet altındaki çocukları tarafından istihlâk 
edilenler hariç.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Aynı kanunun 59 ncıı mad
desi. aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kazancın bilanço esasına göre tesbiti 
«Madde 59. — Yıllık hasılatının tutarı 

500 000 lirayı geçenler bilanço esasına göre 
defter tutmaya mecburdur. 

Çiftçiler, diledikleri takdirde, işletme hesa
bı veya götürü gider usulleri yerine bilanço 
esasına tabi tutulmalarını istiyebilirler. 

Yazı ile yapılacak talep, mütaakıp vergilen
dirme dönemi başından, yeni işe başlıyanlarda 
ise başlama tarihinden itibaren hüküm ifa
de eder. Bu suretle bilanço esasını kabul eden
ler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. 

Zirai kazancın bilanço esasına göre tesbitin-
de, 56, 57 ve 58 nci maddeler hükmü de göz 
önünde tutularak, ticari kazancın bu husustaki 
hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Aynı kanunun 61 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki 4 numaralı bent ek
lenmiştir : 

4. Sporculara transfer ücreti veya sair "ad
larla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaat
ler. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında değiştirge 
önergesi var, okutuyorum. 

29 niu maddeye dair tadil önergesidir : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi icra kılınan tasarının 29 ncu 

maddesi, 193 sayılı Kanunun 61 nci maddesinin 
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sonuna 4 numaralı bir bent eklenmesini derpiş 
etmektedir. 

193 numaralı Kanunun 61 nci maddesi ücre
tin tarifini yapmakta ve bu maddenin »3 ncü 
bendi de milletvekillerine verilen tahsisutın 
ücret olarak sayılmasını tazammun etmektedir. 

Mer'i Anayasamız ile Cumhuriyet Senatosu 
kurulmuş olup Cumhuriyet Senatosunun üye
leri bahsi geçen 3 ncü fıkrada yazılı «Millet
vekilleri» tâbirinin şümulü dışında kalmakla 
193 sayılı Kanunun 61 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine kanun tekniği ba
kımından zaruret hâsıl olmuştur. Bu itibarla 
193 sayılı Kanunun 61 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının aşağıda yazılı olduğu üzere değişti
rilmesini, 

Ayrıca Parlâmento üyelerinin ödeneklerinin 
hukuki niteliği hakkında doktirinde yerleş
miş telâkkilere göre bu ödenekler kısmen bir 
kamu hizmetinin karşılığında verilmiş bir ücret, 
kısmen de Parlâmento üyelerinin icra et
mekte yasaklanmış olduğu meslekini ifada Par
lâmentodaki çalışmaları dolayısiyle uğradığı 
zararın götürü bir tarzda tazmini mahiyetini ta
şımaktadır. Esasen Parlâmento üyelerinin öde
neği karşılığı Fransız hukuk edebiyatında 

'kullanılan terim «indemnite» olup bu terim taz
minat mânasına gelir 

Fransız Anayasa Hukuku otoritelerinden Prof. 
Mareel Prevest, Droit Constitutionnel adlı eserin
de parlâmento üyelerinin ödeneğinin niteliğini 
de böylece tesbit etmiştir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimin öde
neğinin hukuki mahiyeti böylece izah edildiğine 
göre, bu mahiyetteki ödenekleri vergilendirilmesi 
bakımından aynı mahiyetteki tediyelerle müte
nazır bir şekilde mütalâa edilmesi gerekmek
tedir. Bugünkü tatbikatta hâkim, kaymakam ve 
buna benzer kamu görevlilerine almakta olduk
ları maaşlarından gayrı ödenek verilmesini sağ-
lıyan 5017 ve 5027 sayılı kanunlar, ödeneklerin 
maaşlara ilâve edilmesi suretiyle vergilendiril
melerini âmir bulundukları halde Devlet Şûra
sından istihsal edilen karar ve bunun üzerine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden sâdır olan 
250 sayılı tefsir Kararı ile ödenekler müstakil 
bir tediye mevzuu sayılmış ve böylece ödenek
ler düşük bir tarzda vergilendirilmiş bulunmak
tadır. Bu esas hukuk düzenimizde kabul edildi-

I ğine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele-
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rinin ödeneklerinin vergilendirilmesinde de ay- î 
nı neticeye ulaştırılacak bir tatbikata ihtiyaç I 
vardır. I 

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi I 
üyelerinin eline daha fazla miktarda bir para 
geçeceği ileri sürülerek bu meblâğın çok oldu
ğunu iddia etmek günlük gerçekler bakımından 
kabil değildir. Kaldı ki, meşhur Fransız Ana
yasa ve siyaset ilmî pteritesi Prof. Maurice 
Duverger'in parlâmento üyelerinin ödenekleri 
vesilesi ile yazdığı «Cinquieme Republique» adlı 
kitabında ifade ettiği gibi parlâmento üyeleri
nin kanuni istihkaklarının dar tutulması aslın
da son derece demogojik bir tezdir. Bu görüşe 
Anayasamızın sınırları içinde kalmak şartı ile 
itibar etmeye imkân yoktur. 

Bu itibarla 193 sayılı Kanunun 61 nci mad
desinde aşağıda yazılı fıkranın ilâve edilmesin
de katî zaruret bulunmaktadır. 

Netice : 
Yukarıda arz ve izah edilen gerekçeye na

zaran 193 sayılı Kanunun 61 nci maddesinin 3 
ncü fıkrasının aşağıda tesbit edildiği üzere de
ğiştirilmesini ve 193 sayılı Kanunun 61 nci mad
desine aşağıda yazılı 5 nci bendin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Bent3 : 

İl genel meclisi ve belediye üyelerine, ku
rumların idare meclisi başkan ve üyelerine, de
netçilerine, tasfiye memurlarına ve bunlara 
benzer diğer kimselere bu sıfatları dolayısiyle 
ve aylık, aidat, huzur hakkı, ücret, ikramiye, 
pirim, temettü hissesi gibi muhtelif adlarla ya
pılan ödemeler. 

İlâvesi istenen 5 nci bent : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile hâ

kim, vali, kaymakam ve diğer kamu hizmeti gö
ren görevlilerin tazminat veya ödenek veya tah
sisat adı altında aldıkları iştikaklar kanunen 
tanınmış olan asgari geçim indirimi tenzil edil
dikten. sonra bakiye meblâğ üzerinden % 15 Ge
lir Vergisine tabidir. I 

Bu nevi istihkak sahipleri başka bir sebeple I 
Gelir Vergisi mükellefi olsalar bile aldıkları bu 
iştikaklar serbest kazanç beyannamesinde gelir 
olarak gösterilmez ve müterakki vergi sistemi- I 
ne tabi tutulmaz. I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini ilgi- | 
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lendiren bu hükümler 15 Ekim 1961 tarihinden 
itibaren uygulanır. 

Kırşehir Urfa 
Halil Özmen Kemal Badıllı 

îzmir Güınüşane 
Kadri Özek Nurettin özdemir 

Konya 
H. Cahit Yılmaz 

BAŞKAN — Emin Paksüt, 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Takrir aley

hinde konuşacağım. 
Muhterem arkadaşlar, milletin kalkınma dâ

vasını halletmek için plânlı kalkınmayı bu mil
letin bütün fertleri kabul ettiler. Malûmunuz 
olduğu üzere seçimlerden sonra ilk iktidar C. 
H. P. ile Adalet Partisi arasında gerçekleştiril
di. Şimdi muhalefetin yapması mümkün olan 
konuşmaları ne tarzda olursa olsun ilk iktidarı 
aralarında gerçekleştiren C. H. P. ile Adalet 
Partileri % 7 kalkınma hızı ile iç ve dış fi
nansmanı birlikte temin etmeyi taahhüt etmiş
ti Hükümet, iç finansman gerçekleşsin diye re
form kanunlarını getirdi, dış finansman temini 
için de Konsorsiyum Başkanını Türkiye'ye da
vet etti, bu zat halen Türkiyede'clir. Türkiye'de 
böyle önemli bir mesele ile meşgul olan Meclis, 
gece yarılarına kadar çalışmalarına devam edi
yor. 

Verilen takrir nedir? Parlâmentonun ilk 
açıldığı günlerde uzun uzun tartışılmış olan 
bir konuda esasen bir ihtilâl atmosferi içinde 
Parlâmentoya karşı güvensizliğin hüküm sürdü
ğü bir vasatta, milletin temel dâvalarını hallet
meye çalışan Parlâmento hakkında, yine kendi 
hasis menfaatine düştü, diye sağdan, soldan lâf 
getirecek bir vesile vermek doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu meseleleri konuş
tuk. Şu kürsüden şimdi konuşan arkadaşınız da 
kendisini sıkıntıdan kurtarmış değildir, ama 
meseleyi enine boyuna tartıştık. Anayasamızın 
82 nci maddesi bu işe plâfon koymuş. (ıSol arka 
sıralardan müdahaleler) Müsaade buyurun, 
Anayasanın 82 nci maddesi bu Parlâmento üye
lerine Devletin birinci derecedeki memurunun 
aylığının üzerinde, her ne suretle olursa olsun, 
bir maddi imkân sağlamaya bizi yetkili tutmu
yor. Bu Anayasa ile geldik bu Parlâmentoya. 
Vergi indirimi suretiyle ödenek aldığınız za
man, netice itibariyle birinci derecedeki bir 
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Devlet memurunun aylığından fazla hir miktar I 
elinize geçecek mi? Geçecek... O halde olmaz... I 
Siz, hattâ birinci derecede Devlet memuru ay- I 
lığını yükseltseniz dahi buna mütenazır ola- I 
rak milletvekili ödeneğini yükseltemezsiniz. Ri- I 
ca ediyorum, bundan sonra Parlâmentonun I 
prestijini zedeliyecek yollara gitmiyelim. Hu- I 
zurunuzda konuşan arkadaşınız da malî durumu I 
bakımından sizlerden farklı değildir. Arkadaş- I 
lardan rica ediyorum, ısrar etmesinler, takrirle- I 
rini geri alsınlar. Bu Meclis kendi menfaatlerine I 
düşkün bir Meclis değildir. Bu Meclis, kendi I 
menfaatlerini düşünen bir Meclis değil, mille- I 
tin menfaatlerini düşünen bir Meclis olduğunu I 
millete ispat etmek mevkiindedir arkadaşlar. I 
(Alkışlar) I 

BAŞKAN — Aleyhte Mustafa Uyar. Şahsı 
adına. I 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar, üzerinde konuştuğumuz konunun al- I 
lerjik bir konu olduğunu takdir ediyorum. Pe- I 
sinen şunu arz edeyim ki, bâzı arkadaşların I 
ikazları ve anlayışları gibi İm mevzu üzerinde I 
konuşurken, hiçbir zaman siyasi bir yatırım I 
yapmak, aklımızın değil, muhayyilemizin ha- I 
yal köşelerinden dahi geçmemiştir. Milletvekil- I 
liginde bir ısrarımız, bir ihtirasımız olmadığı I 
için böyle siyasi bir yatırıma da ihtiyacımız I 
olmadığını peşinen belirtmek isterim. (Orta
dan alkışlar) Biraz evvel konuşan Emin Paksüt 
arkadaşımın izah ettiği gibi, biz, buraya ilk I 
defa geldikten sonra kendi maaş ve ödenekle- I 
rimizi veya ödeneklerimizi ve yolluklarımızı I 
tesbit ederken bu konuyu enine boyuna, te- I 
peden tırnağa kadar tahlil etmiş, müzakere I 
etmiş ve kanunu Anayasaya uygun olarak çı- I 
karmış bulunuyoruz. Bugün, vergi kanunla- I 
rmın müzakeresi sırasında, ne yapmak istiyo
ruz arkadaşlarım? 5 yıllık kalkınmayı hedefine 
ulaştırmak için, % 7 kalkınmayı sağlamak 
için, binbir türlü vergi membaı ararken, her
kesten vergi almaya doğru giderken, bu konu
da birçok kanunlar tedvin ederken, biz mil
letvekilleri, kendi vermekte olduğumuz vergi
yi azaltmak suretiyle, yani vergi vermeme yo
luna gitmek suretiyle, elimize geçen parayı 
yükseltmeye çalışıyoruz. 

Sebep ? Birisi fiilî durum: Milletvekillerinin 
aldıkları para bugünkü hayat pahalılığı ve ik

tisadi düzen içerisinde yetmemektedir, milletr | 
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vekilleri sıkıntı içindedirler. Bu fikre aynen 
iştirak ediyorum. Evet sıkıntı içindeyiz. Fakat 
ben de şahsan 7-8 bin lira borçluyum, hattâ 
ödiyemedim. (Soldan gürültüler) Ama bunu 
ödiyeceğiz diye, ben çiftçiden, işçiden, sanat
kârdan, memurdan, esnaftan türlü türlü vergi 
alırken, kendim vergi vermiyeceğim. Benim 
mantıkim ve vicdanım buna müsait değildir. 

Biz, eğer hakikaten sıkıntımızı gidermek 
istiyorsak, kemerlerimizi sıkmaik suretiyle, 
zevk ve sefalarımızı azaltmak suretiyle ve mil
lete örnek idareciler olarak, milletin mü
messiller olarak kendi sıkıntımızı milletin an
laması suretiyle bu işten kurtulmanın çarele
rine doğru gideriz. 

2 ncisi, deniyor ki, milletvekilleri... Lüt
fen arkadaşlar, hâdiseleri soğukkanlılıkla, se
rinkanlılıkla mütalâa edelim, niçin kesemi
ze, midemize dokunulunca feryadı basarız? Ne
den? Herkesin kesesi ve midesi var. Yalnız 
bizim değil. Eğri oturalım, doğru konuşalım. 
Niçin sinirleniyorsunuz? (Gürültüler, müda
haleler) 

Ne deniyor, milletvekilleri dışarıda iş yap
mıyormuş. Dışarda hepimizin az çok bir işi 
yok mu? («Yok, yok» sesleri) Eğer yok ise, 
müsaade buyurun, nedir tadil edilmek isteni
len teklifin son fıkrası? Ne deniyor teklifin 
son fıkrasında? (Milletvekilleri aldıkları öde
neklerinden asgari geçim indirimi indirildik
ten sonra % 15 vergiye 'tabi olacaklar. Mil
letvekillerinin aldıkları bu aylık, ödenek, üc
ret, her ne ise onların dışarıdan her hangi 
bir şekilde olan geliri ile birleşemiyecek. Ya
ni global vergi sistemine aykırı müterakki 
vergi sistemine aykırı, kendi şahıslarımız için 
yeni bir hüküm ısdar etmiş olacağız. Böyle 
şeyden vazgeçelim arkadaşlar, çok istirham 
ediyorum. Vatandaşı vergiye davet ederken, 
herkes kendi kazancı nisbetinde vergi versin 
derken, bizim vergiden kaçınmamız doğru ol
maz. («Yeter» sesleri) 

Yetiniyorum efendim. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Üzerinde, grup adına, Cevad 

Odyakmaz. 
C. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA CEVAD 

ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muhterem arka
daşlar, mevzuu politik cephesiyle ele alıp is
tismar etmenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. 
Her şeyden evvel bir mevzu ile karşı karşı-
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yayız. Milletvekillerine halen ödenmekte olan 
Ödeneklerin müterakki vergi sistemine mi tabi 
olmaları, yoksa bir tazminat olarak kabul edi
lip maktu bir vergi sistcmimine tabi olması 
meselesi ortaya atılmıştır. Bu meselenin leh ve 
aleyhinde birçok görüşmeler bulunduğu gibi, 
bundan evvel Danıştayın verilmiş bir kararı, 
Meclisin de, bir tefsir kararı mevcuttur. Bi
naenaleyh, her şeyden evvel milletvekillerine 
verilmekte olan ödeneğin mahiyetinin ilmî 
bakımdan, vergi sistemimiz bakımından tdt-
\kikmden sonra bir karar verilmesi iktiza eder. 
Bu itibarla, biz bu mevzuu derhal 'milletve
killerinin kendi ödeneklerini artırmak için 
girişmiş oldukları bir faaliyet şeklinde mü
talâa edilerek ve bu tarzda bir görüşle ele 
alınıp verilmesini uygun görmüyoruz. 

Yapılan görüşmeler her şeyden evvel ilmin 
ışığı altında ve tam mânasiyle müesseselerin ma
hiyeti tetkik edildikten sonra yapılırsa, bu . 
takdirde zedelendiğinden bahsettiğimiz par
lâmentonun itibarının hiçbir zaman zedelen
mesi mevzuubahis olmaz. Binaenaleyh, bize 
parlâmento olarak düşen vazife, bunu eni
ne boyuna, ilmî şekilde tetkik etmek ve on
dan sonra bir karara varmaktır. Yoksa şu 
veya bu istikâmette hissî şeikilde ele alıp, bu 
parlâmentonun itibarını, daha fazla zedeleme
ye hiçbirimizin hakkı yoktur. (Orta sıralar
dan alkışlar) (Gürültüler) Hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, («vazgeçti» 
sesleri) Sayın Soyer, («Vazgeçti» sesleri) Le
hinde, Sayın Kadri öze.k. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka-
daşlarım, biraz evvel Emin Paksüt ve Mustafa 
Uyar arkadaşlarımın burada beyan ettikleri 
gibi, hiçbir zaman milletvekili olarak biz, Ana
yasamızın tavanını tâyin ve tesbit ettiği öde
neklerimizi artırmak gibi bir yola gitmekte de
ğiliz. Devlet Şûrasının ittihaz etmiş olduğu ka
rardan ilham alarak, «ödeneğin ücret olarak 
kabulüne imkân olmadığı noktai nazarını hu
kukçu arkadaşlarımız benimsemişlerdir. Bu iti
barla % 15 maktu bir vergiye tabi olmak hiç
bir zaman en yüksek dereceli bir memurun ma
aşı olan 2 400 lirayı aşma mânasını tazammun 
etmez. Biz, ne zaman ki, Anayasamızın en yük
sek dereceli memurun maaşı olarak kabul etti
ği 2 400 lira meblâğı aşan bir zammı Meclisçe 
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müzakere eder de, kabul cihetine gidersek o 
zaman Anayasaya mugayir hareket etmiş oldu
ğumuz hakikati ortaya çıkar. Muhterem arka
daşlarım, çok istirham ediyorum, işi demago
jik bir safhaya dökmeye mahal yoktur. 

Arkadaşlarım derler ki, «Şayet bu değiştir
ge önergesi kabul edilirse Meclisin itibarı sar
sılacaktır. Ben, tamamen bunun aksi kanaatte
yim.. İstirham edliyorum arkadaşlarım, biraz 
insafa gedsinler ve lütfen bankalarla temas et
sinler. Bugün, buraya seçilmeden evvel gelen 
-milletvekilleri arkadaşlarım ve hassaten başta 
Sayın Maliye Vekili Ferid Melen arkadaşımla 
'sık sık temasım olmuştur Bu işe bir hal çaresi 
'düşünelim diıye.. Kendisi şöyle beyan etmişler
dir: «Çok haklısınız, filhakika seçimden evvel 
ben çok borçluydum ve seçimde kazanamadı
ğımdan dolayı serbest mesleke geçtim. Mesle
kimde bütün iborçil.arımı ödedim. Bugün tekrar 
üdiyasi hayata avdet ettikten sonra yeniden borç
lanmaya başladım.» dedi. Şu realiteyi bilen Sa
yın Maliye Vekili (arkadaşım, nihayet Devlet 
Şûrasının da müspet olarak ödeneği ücret ola
rak kabul etmiyen kararına istinadeden bu 
önengenin aleyhinde konuşan arkadaşlarımın, 
realiteye uygun olup olmadığı hakkındaki gö
rüşleri, bilmiyorum ne dereceye kadar kabule 
şayandır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün milletvekili 
arkadaşlarımız, çok istinham ediyorum, 3 aıylık 
ödeneklerini alacakları zaman çeklerini sadece 
imza edlip terk ediyorlar. Ellerine bir kuruş 
para geçmemektedir. Biz millete hizmet etmek 
istiyoruz. İstirham ediyorum, biraz da psikolo
jik durumu nazarı itibara alalım. Burada bor
ca müstağrak olan milletvekiili huzur içinde bu 
memlekete hizmet etme imkânına sahibolabilir 
mi? Bunun aksi tezini müdafaa eden arkadaş
larım bu hususta ne beyanda bulunabilirler? 

Bir husus daha var arkadaşlarım; bugün 
milletvekili olacak Ibize eğer bankalar tolerans 
^gösteriyorsa ki, iki gün evvel istihbar ettiğimi
ze göre 175 arkadaşımız bankaya olan faiz mu
kabili borçlarını ödiyemediiklerinden pnotesto 
edilmişlerdir, arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu kanun, 
bizim vermiş olduğumuz bu değiştirge önergesi 
Anayasaya aykırı ise, bu memlekette artık Ana
yasayı ihlâl eden her hangi bir kanun Parlâ
mentodan çıkma imkânına sahip değildir. Bu-
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ııun aksi tezini müdafaa eden arkadaşlarımız 
varsa, Anayasa Mahkemesi vardır, Anayasa 
Mahkemesine müracaat ederler, Anayasa Maftı-
kemesinin vereceği karara bütün Parlâmento 
olarak, millet olarak hürmet etmek vazifemiz
dir. 

Hürmetlerimle arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Maliye Bakanı. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Sayın Başkan, 

açıklanması gereken bir husus var, müsaade bu
yurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlarım, unuttuğum, arkadaşların hatırlattığı 
bir cihet var: ödenek olarak tediye edilen İm 
ücret veya bu meblâğ yalnız milletvekillerine 
ödenen bir meblâğ değildir, ödenek namı altın
da Devlet Şurası Üyeleri, hâkimler, valiler ve 
kaymakamlar ve birçok profesörler ödenek al
maktadırlar. Bunların almakta oldukları ödenek
ler, demin arz ettiğim, Devlet Şûrasından istih
sal ettikleri karara istinaden müterakki vergi 
sistemine tâbi tutulmuş değildir. 

Maliye Vekili ile olan hususi bir konuşmam
da dediler k i ; «Efendim onlar aynı zamanda ma
aş alıyor. İyi ya, maaş alıyorsa demek ki, bize 
kıyasen daha faik durumu var. Bizim ödenek
ten gayri bir de maaşımız var mı? Ve istirham 
ediyorum. Anayasanın burada temas ettiği 
82 nci maddesi; en yüksek dereceli memurun 
maaş durumunu milletvekilleri ödeneği için 
tavan olarak tesbit ederken, eline geçen meb
lâğı mı, yoksa bürüt olan meblâğımı yoksa ver
gisi kesildikten sonra eline geçen meblâğı mı 
kasdetmiştir, bu burada sarih değildir. Biz öyle 
en yüksek dereceli memur arkadaşlarımızı, bili
yoruz ki, öyle umum müdür arkadaşlarımız var 
ki 7 - 8 bin lira ücret almaktadırlar. 10 bin lira 
alanlarında mevcudolduğu beyan ediliyor. 

Binaenaleyh, arkadaşlar, istirham ediyo
rum... 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — 15 
bin lira. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) -~ Arıkan arka
daşımız, 15 bin liradan bahsediyor. Biz yine 
2 400 lira tavanı sureti katiyede aşmak istemi
yoruz. 

Milletvekilleri ödenekleri Kanununun müza
keresi sırasında, maalesef, bâzı arkadaşlarımız 
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efkârı umumiyeye çok yanlış şekilde aksettir-
mişlerdir. 

Binaenaleyh, vatandaş zannediyor ki, Mil
letvekili ayda 5 000 liraya yakın para alıyor. 
Hayır arkadaşlarım, bütün millet şunu bilmeli 
ki, milletvekilinin aldığı bütün para, yolluklar 
dâhil, 2 700 lira civarındadır. Bu 2 700 lira ile en 
yüksek dereceli memur arkadaşlarımızın aldık
larını kıyaslarsak yalnız maaş durumunu değil, 
bir de yapmakla mükellef olduğumuz vazifeleri 
nazarı itibara almak mecburiyetindeyiz. 

Biz, vatandaşın yanma gittiğimiz zaman bü
tün Türk milletinin milletvekili olmak sıfatiylc 
Türkiye'nin her tarafını dolaşmak mecburiye
tindeyiz. Yolluk olarak verilen bu 1 200 lira, 
istirham ediyorum, bütün Türkiye'yi dolaşmaya, 
vatandaşın ayağına kadar gidip derdini dinle
meye kifayet eder mi ? 

Bu milletin hiçbir zaman burada çalışan ve
kiline Ödiyeceği paradan sureti katiyede müşte
ki değildir. İstirham ediyorum arkadaşlar, anla
yış gösterelim. Arkadaşlarımızın durumlarım re
alist olarak tetkik edelim, önergemize müspet 
oy verilmesini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Muh

terem Başkan, sayın üyeler, evvelâ Sayın Kadri 
özek arkadaşım hususi bir sohbet esnasında söy
lediğim bir sözü naklettiler. Doğrudur, yalnız bir 
noksanı vardır. Onu da ben ilâve edeyim : «Pe
ki bunun çaresi nedir?» dedikleri zaman «Be
nim gibi kemerleri sıkarsınız» demiştim. Onu da 
bendeniz ilâve edeyim. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Sıka sıka bağır
saklarımız dışarı çıktığı için söylemedim. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Sayın milletvekilleri Meclisin huku
kuna taallûk eden bir konuda söz söylemeye ken
dimi yetkili görmüyorum. Ancak bir başka sebep
le söz aldım. Ortada bir vergi eşitliği, vergi ada
leti mevcuttur. Bu bakımdan mütalâamızı dinle
menizi rica ediyorum ve Yüksek Meclise de, tah
min ederim ki, Hükümetin bu bakımdan müta
lâasını dinlemek istiyecektir. 

Yapılan teklif, milletvekilliği ödeneğinin, bir 
hususi nisbetle, diğer bütün maaş, ücret ve ka
zançlardan ayırarak ayrı nisbette vergilendir
mek istemektedir. Yani Gelir Vergisi içinde bir 
istisna yaratmak istemektedir. Bu bakımdan, 
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vergi hukuku ile bunun ilgisini tesbit etmek lâ
zım. 

Muhterem milletvekilleri; milletvekilliği tah
sisatı, tâ Meşrutiyetten bu yana, tıpkı diğer ma
aş, ücret veya kazanç erbabının ücretleri gibi 
telâkki edilmiş ve vergi karşısında aynı hükme 
tabi tutulmuştur. Yeni Gelir Vergimiz de - ki, 
on, oniki seneden beri tatbik edilmektedir - üc
retleri sayarken, tarif ederken ayrı bir fıkra 
halinde bunu da zikretmiştir. 

Gelir Vergisi Kanunumuzun 61 nci madde
sinde ücreti tarif etmiş, «Ücret iş verene tabi 
ve muayyen iş yerinde işe bağlı olarak çalışan
lara, hizmet karşılığı verilen para ve âyinler 
ile sağlanan para ve tahsil edilen menfaatler
dir» dedikten sonra «Bu kanunun tatbikinde 
aşağıdaki ödemeler de ücret sayılır» demiş; 
«Emeklilere, malûllere, dul ve yetimlere veri
len aylıklar. Evvelce yapılmış olan hizmet kar
şılığında verilen para ve sağlanan menfaatler» 
dedikten sonra; «3. Milletvekillerine, il genel 
meclisi ve belediye üyelerine, kurumların idare 
meclisi başkan ve üyelerine, denetçilerine, tas
fiye memurlarına ve bunlara benziyen diğer 
kimselere bu sıfatları dolayısiyle ve aylık, öde
nek, tahsisat, aidat, huzur hakkı, ücret, ikra
miye, prim, temettü hissesi gibi muhtelif ad
larla yapılan ödemeler ücret sayılır» diyor. Bu 
suretle milletvekillerine verilen ödenekler de 
ücret sayılmış ve diğer ücretler gibi vergi ba
kımından onların tabi olduğu hükümlere tabi 
tutulmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, biliyorsunuz, mil
letvekilleri iki şey alıyorlar : Birisi Anayasaya 
göre ödenecektir, adı bundan evvelki kanunda 
tahsisat olarak geçmiştir. Diğeri harcırahtır. 
ödeneklere gelince, Anayasa ile tâyin ve tah-
didedilen 2 400 liradır ki, bu miktar birinci 
derece Devlet memurunun aldığı ödenektir. Ay
rıca bu miktarın % 50 si nisbetinde de harcı
rah alırlar. Bir defa harcırahlar vergiye tabi 
değildir. Memurların aldığı, diğer hizmet erba
bının aldığı harcırahlar gibi, bunlar da vergiye 
tabi değildir. 

Halen vergiye tabi olan sadece, Ödenek, 
Anayasanın ödenek olarak vasıflandırdığı kı
sımdır. 

Muhterem milletvekilleri, Gelir Vergisinde, 
daha evvel de başka münasebetle arz ettiğim 
gibi, tek bir nisbet vardır. Gelir Vergisinde bü-
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tün mükelleflere, bütün kazanç ve iratlara uy
gulanan bir nisbet vardır. Daha doğrusu, bir 
tarife vardır. % 10 dan başlar, kazanç mikta
rına göre, müterakki sistemde % 60 a kadar 
çıkar. Bu nisbet, kaynağı ne olursa olsun, ister 
hizmet karşılığı olsun, ister ticari kazanç ol
sun, zirai kazanç olsun, ister emlâk sermaye 
iradı olsun, kira olsun, temettü iradı olsun, 
Türkiye'de Gelir Vergisine tabi bütün mükel
leflere bu tarife tatbik edilir. 

Gelir Vergisinde ayrıca % 15 gibi bir nis
bet var, fakat bu % 15; serbest meslek erba
bına yaptıkları hizmet karşılığında aldık
ları paradan avans olarak kesilen vergidir. 
Serbest meslek erbabı ödedikleri % 15 nisbe
tinde ödedikleri vergiyi ilerde beyannamelerin
de beyan ettikleri kazançlar üzerinden tahak
kuk edecek vergiye mahsubedeceklerdir. Ay
rıca istisnai olarak % 15 gibi bir nisbet mev
cut değildir. 

Yalnız gelir miktarına göre nisbet % 10 
dan başladığı için kazancı az olanların gelir
leri % 15 nisbete tabi, ama arz ettiğim gibi kü
çük oldukları için % 15 e tabidir. Gelir Ver
gisi tarifesinde hizasındaki nisbete tabi olduk
ları için % 15 e tabidirler. Yoksa Gelir Ver
gisi sisteminde % 15 e tabi her hangi bir ücret 
veya kazanç yoktur. Bu defa ne yapacağız? 
Bir defa milletvekilleri tahsisat veya ödeneğini 
sabit nisbete tâbi tutunca hususi bir nisbet tes
bit etmiş olacağız. Bu ise ücret veya ödenekle
rin vergi nisbetlerinde bir eşitsizlik ve istisnai 
durum yaratacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; hâkimlerden bah
sedildi. Hâkimlerin veyahut kaymakamların ve 
valilerin aldıkları tazminat veya makam taz
minatı adı altında aldıkları paralar da tıpkı di
ğer ücretler gibi Gelir Vergisinde umumi tari
feye tabidir. Yalnız bir fark vardır; bir kim
senin muhtelif yerlerden aldığı ödeneği, aylığı 
tatbikatta bir araya getirerek birleştirmek ve 
hepsini müterakki nisbete tabi tutmak teknik 
zorluklar yarattığından, bu şekilde, Gelir Ver
gisinin bidayeti tatbikinden beri bir ufak istis
na yaratılmıştır. Bir kimsenin, muhtelif yer
lerden geliri olursa, her biri tarife tatbikatında 
ayrıca nazara alınır. Faraza, Mr memur, bir 
yerden aylık almaktadır, tarifede tekabül etti
ği nisbette vergiye tabidir. Ayrıca, bir başka 
yerde de işi varsa, öğretmenliği varsa, ücret alı-
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yorsa, orada aldığı ücreti öteki aylığına ilâve 
etmiyoruz, önündeki nisbet ne ise o nisbetc gö
re vergiye tabi tutuyoruz. Bu, tamamen teknik 
imkânsızlık sebebiyle meydana gelmiş bir şey
dir. Hâkimler de böyledir. Maaşlarını tarifeye 
tabi tutarız. Tahsisatlarını ayrı olarak ödendi
ği için, Devlet Şûrası kararı da bunu sağladığı 
için ayrıca bir nisbete tabi tutuyoruz. 

Vaziyet, milletvekilleri için de böyledir. Bir 
milletvekili falan yerden ücret alıyorsa, her 
hangi bir anonim şirkette idare meclisi âzası 
ise, başka bir yerde hizmeti varsa, oradan ücret 
alıyorsa, buradaki maaşı ile o ücretini biri eştir
miyoruz, aynı hükmü kendilerine de tatbik edi
yoruz. Buradaki tahsisatını tarifeye tatbik edi
yoruz. Oradaki ücretini de alındığı miktar üze
rinden tarife tatbik edip alıyoruz. Binaenaleyh 
bu bakımdan milletvekilleri ile hâkimler ara
sında bir eşitsizlik yoktur, hepsi aynı şartları 
haiz ise, aynı hükümden faydalanmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri şimdi yapılan tadil ile 
ne elde edilecektir? Yani bir istisna yaratma pa
hasına ne menfaat sağlanacaktır, izin verirse
niz onu da arz edeceğim. 

Evvelâ şunu arz edeyim : Evli ve bir çocuklu 
milletvekilinden son geçim indiriminin tatbiki 
ile, aldığımız vergi ayda 575 liradır. Yeni ge
tirilen tarife - ki, biraz sonra maddesi gelecek
tir, ücretler hakkındaki hüküm bir Marttan iti-
baret hemen tatbi'ka girecektir - bu miktar 492 
liraya inecektir. Yani bir milletvekilinin ödene
ğinden sadece 492 lira kesilecektir. Muhterem 
üyelerin teklif ettikleri bu takrir kabul edilirse 
bu miktar 333 liraya 'inecektir. Bunun arasın
daki fark ayda 159 liradan ibarettir. Bir istis
na yaratacaksınız, bütün memlekette hakikaten 
üzerinde durulacaktır, kendileri için farklı bir 
vergi nis'beti tatbik ediyorlar, denecektir. Ne 
kazanacaktır bir milletvekili? Sadece ve sadece 
159 lira, 159 liralık bir şey sağlamak için bir 
vergi kanununda istisna yaratılmasına vicdan
larınızın ve reylerinizin kaani olmıyacağı kana
atindeyim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özek. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Sayın Maliye Ba

kamı, hâkimlerin, ödenek alanların, maaş veya 
ücret alanların, bu kazançlarının vergiye karşı 
birleştirilmediğinden bahsettiler, doğrudur. Fa
kat, milletvekillerinin durumunun da aynı oldu
ğunu beyan ettiler, bu doğru değildir. 
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Çürikü, bir Parlâmento içinde (bulunan ar

kadaşların büyük bir çoğunluğu, serbest mes
lekten gelmiştir. Bizzat, serbest meslekten gelen 
Sayın Maliye Bakanı arkadaşımızla da buna 
temas ettik. 

Bir an, burada % 15 vergi kabul edilmiş ol
sa dahi, serbest meslek erbabı olup yazıhanele
rini kilitlemiş, kapatmış olan arkadaşlar; bura
daki gelirlerini yıl sonunda beyannameye der-
cetmek ve neticede müterakki vergi sistemine 
tabi olmak durumundadırlar. 

Ancak, Sayın Maliye Vekilinin buyurduktan' 
husus; önergenin kabulü halinde bunlar da di
ğerleri ile müsavi şekle gelecektir, dâva bun
dan ibarettir. Bu hususta zannedersem aramız
da bir fark vardır. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Ben
deniz iki ayrı yerden alman istihkakların ayrı 
ayrı vcrgilendirildiğini arz ettim. Milletvekille
ri de tıpkı hâkimler gibi aynı hükümlere tabidir
ler. Şûrayı Devlet kararma göre, hâkimlerin is
tihkakları iki yerden ayrı ayrı telâkki edilmek
tedir. Birisi aylık, diğeri tazminattır. Bir me
mur başka yerde öğretmenlik yaptığı takdirde 
öğretmenlikten aldığı ücret ile aylığının ayrı 
ayrı vergilendirildiğini arz etmiştim. Milletve
killeri aynı hükümlere tabidirler, aynı şartlar 
içinde oldukları takdirde demiştim. Faraza bir 
milletvekili aynı zamanda bir şirketin İdare Mec
lisi üyesi ise veyahut bir şirketin müşaviri ise 
oradan bir ücret alıyorsa bu ücreti, tıpkı hâki
min aldığı nasıl ayrı ayrı vergilendiriliyorsa, 
milletvekilinin tahsisatı da ayrı ayrı vergilendi
riliyor. Yani aynı hükümler aynı şartlar içinde 
milletvekillerine tatbik ediliyor, diye arz etmiş
tim. 

Serbest meslek erbabına gelince; eğer mület-
vckilleri içerisinde de serbest meslek erbabı olan
lar varsa, zaten bu indirimin onlara bir tesiri 
olmıyacaktır. Çünkü onlar bu kazançlarını bir
leştirecekler ve müterakki nispet üzerinden ver
gi vereceklerdir. Bu indirimden onlar faydala
namazlar. Bidayette faydalanabilirler, fakat son
ra fazlasını vermek suretiyle öderler. Bugün be
yanname vermek mecburiyetinde olan serbest 
meslek erbabı ve tüccar aslında bu indirimden 
bir fayda elde edemiyecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Rahmi inceler. 
RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Muhterem 

Reis, muhterem arkadaşlarım; çok kıymetli arka-
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dağlarımızın vermiş olduğu önerge hakikaten 
Anayasa, kanunlar muvacehesinde haklı olabilir. 
Ben ne içtihatlar, ne kararlar, şu veya bu hep
si lehimize dahi olsa bendeniz... (Ne hakkında 
konuşuyorsun? sesleri) üzerinde konuşuyorum 
efendim. Evet bendeniz bu önergenin kanun 
muvacehesinde doğruluğunu kabul ediyorum. Fa
kat, her şeyden evvel de bizler bir politika insa
nıyız. Politika adamlarının efkârı umumiyeyi 
kontrol mecburiyetinde olduklarını da unutama
yız. Binaenaleyh (Gürültüler).. 

Binaenaleyh, biz öyle bir milletin vekilleri
yiz ki, yıllık vasati gelirleri 150 lirayı geçme
yen insanların vekiliyiz. Muhtacolabiliriz, para
larımız yetmiyebilir. Her şeye rağmen kanun 
bize bu imkânı verse bile, almamalıyız ve alma
malı arkadaşlar. Hürmetlerimle. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Onbeş arkadaşımızın önergesi 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekilleri ödenekleri kesenekleri hak

kındaki takririn açık oya konulmasını teklif 
ederiz. 

Balıkesir Niğde 
Fennî îslimyeli Ruhi Soyer 

Gaziantep Diyarbakır 
Muzaffer Canbolat Vefik Pirinççioğlu 

Ordu Konya 
Ferda Güley Fakih özlen 

Hatay istanbul 
Sırrı Hocaoğlu Suphi Baykam 

Konya Tokat 
Rüştü özal Rıza Ulusoy 

Bursa Balıkesir 
E. Rüştü Akyürek A. Aydın Bolak 

Balıkesir Okunamadı 
Süreyya Koç 

izmir Manisa 
Şeref Bakşık Muammer Erten 

Okunamadı Bursa 
ibrahim öktem 

izmir 
Arif Ertunga 

('Sağdan «imzalar okunsun» sesleri) 
(BAŞKAN — Bu 35 kişinin burada olması 

lâzımdır, imzaları okuyorum. Fennî îslimyeli, 
Ferda Güley, Sadık Perinçek, Fakih özlen, Sırrı 
Hocaoğlu.... 

8. 2.1963 O :1 
Arkadaşlar burada yoklar, bunların hepsinin 

burada olması lâzımdır. Geçende bir arkadaşı
mız imzasını tanıyamadı... 

TURHAN FEYZİOÖLÜ (Kayseri) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efen

dim, sadece bir içtüzük tatbikatı yanlış olmasın 
diye söz aldım. Sayın Başkan hatırlayacaklardır, 
1956 yılında bunun tatbikatı vardır. Bir parti 
grupim a mensup .15 üye açık oy takriri verdik
ten sonra, o grupun tümü Meclisi terk ettiği hal
de bu acık oy takriri itibar görür mü, görmez 
ini diye münakaşa edilmiş ve açık oy 15 imzalı 
takrirle istendikten sonra imza sahiplerinden 
hattâ bir tanesi bile oylama sırasında Mecliste 
bulun m a salar dahi, takrire göre muamele olu
nacağı, o zaman karara bağlanmıştır. Reis ih
san Baç'tır. Bu fevkalâde demokratik bir tatbi
kattır. Bu tatbikattan dolayı o zamanın Reisve-
lcili tekdir edilmiştir ama, böyle tatbikatta ısrar 
edilmiştir ve Meclisimizin tatbikatı hep böyle 
olmuştur. Ayağa kalkma halinde hazır bulun
mak lâzımdır şüphesiz. Geri almak mevzuubahs-
olursa 15 imza sahiplerinden biri, «geri almış
tır» diye ortaya bir şey çıkarsa geri almak isti-
yenlerin hepsinin hazır bulunması lâzımdır di
ye de tatbikat vardır. Bunu sadece içtüzük ba
kımından bir yanlışlık olmasın diye arz ediyo
rum. Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Sayın önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, reylerinizi ister işari, ister 
açık olsun, izhar etmekten çekinen insanlar de
ğiliz. Yalnız Sayın Feyzioğlu içtüzüğü bahis 
konusu ederek usul hakkında söz aldığı için biz 
de bu mevzııdaki usulün ne olduğunu belirtmek 
için söz almış bulunmaktayız. 

içtüzüğün bu maddesinin yani açık oyun ne 
zaman uygulanacağına dair tatbikatını bu sene 
Senatoda da görmekteyiz. 15 imzalı takrir ve
rildiği takdirde 15 imza sahibinin bizzat salon
da bulunması iktiza eder. Bu takdirde ancak 
açık oya vaz'olunur. Bu husus Senatoda da 
aynen söylediğim şekilde tatbik olunmuştur. 
Yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde tatbikat, 
Riyasetin 'anladığı mânadadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Turhan 
Feyzioğlu'na cevap vermek için söylüyorum. 
Geçenlerde bundan birkaç celse evvel takrirde 
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imza sahibi olarak görünen arkadaşlarımızdan 
biri çıkıverdi ve «Ben imza atmadım.» dedi. 
Âmân ne üzüntü olduysa Feyzioğlu bize o! Ri
yaset «ne sakat iş yapmış diyen de sizdendi. 
Onun için ben imza sahiplerinin burada olup ol
madığını ararım Sayın Feyzioğlu. Belki imzalar 
yanlıştır diye. Geçen gün bundan birkaç cel
se evvel oldu. 

Buyurun usul hakkında, sırf bu mevzu için. 
Hakikaten bu imzayı atmış mı, bunun için arı
yorum. Yanlış anlamayın. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlarım, ben sadece bugüne kadar Mecli
sin tatbikatında, bir defa değil, çok çok müza
kere edilmiş olan bir mevzudan bahsetmek ve 
bu tatbikatın ne olduğunu arz etmek için hu
zurunuza çıktım. 

Bu kanun 1956 da, ismini de söyliyeyim, 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, çık
tığı gün; Reisvekilini söyliyeyim, İhsan Baç 
kürsüde iken, zamanın Hükümet ricalinin de 
katıldığı uzun bir usul münakaşasından sonra 
Reisin «Millet Meclisinin tatbikatı daima böyle 
olmuştur.» tarzındaki İsrarı ile demin arz etti
ğim tarzda karara bağlanmıştır. (İtirazlar) 
Böyledir. Bunu değiştirmek Riyaset Divanının 
elinde olabilir, Yüksek Meclisin elinde olabilir. 
Ama tatbikatın bu olduğunu da kabul etmek 
lâzımdır. 

Bir âza arkadaşın, imza attığı halde, bu im
za benim değildir, demesi gibi bir hal vâki ol
muş ise, hiç şüphesiz, son derece üzücüdür. Ve 
Saym Reisvekiline söyliyeyim; o milletvekili 
kendisinindir, hepimizindir, bu Meclisindir. Bir 
üzüntü varsa, ona Rcisvekilinin de, hepimizin 
de katılmamız tabiîdir. * 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
SOLDAN BİR MİLLETVEKİLİ — Bir su

al soracağım. 

T. FEYZİOĞLU (Devamla) — Milletvekili 
olarak konuşuyorum, mebus mebusa sual sor
maz, Beyefendi! 

BAŞKAN — Efendim, Saym Feyzioğlu'nun 
işaret buyurdukları husus hakikaten geçmiştir. 
O devrede ben de vardım, doğrudur. Yalnız, 
geçenlerde bilerek veya bilmiyerek, ben millet
vekili arkadaşımızın da hüsnüniyetinden emi
nim, bir imza yanlışlığı olmuş. Belki arkada-
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şımız imzasını bilemedi. Onun için Riyaset bir 
hataya düşmesin diye bu yolu takibediyorum. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı Sayın ök-
tem... Onu söyliyeyim, yanlış anlaşılmasın. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Sarf etti
ğiniz bir söz için. «Maskeli imza olup olmadığı
nı ortaya çıkarmak benim vazifemdir.» buyur
dunuz. 

BAŞKAN — Hayır, efendim, maskeli değil, 
buraya bir önerge verilmişti. O önergede imza
sı olan arkadaşa bilâhara sorduk, «Ben imza at
madım,» dedi. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Hayır efen
dim, «Maskeli» kelimesini kullandınız, bunu lüt
fen izah ediniz. 

BAŞKAN — Hayır, ben (maske) kelimesini 
kullanmadım. Bütün arkadaşlarımı maskeli iş 
görmekten de tenzih ederim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Kullan
dınız efendim, farkında değilsiniz, söyleyiniz za
bıttan çıkarsınlar. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Usul hakkında ko
nuşmak istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Ruhi Bey söz vermeden gelme
yin. Ne hakkında konuşacaksınız? 

RUHİ SOYER (Niğde) — İmza sahibi sıfa-
tiyle ve usul hakkında... 

BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, Mecliste karar altına alınması icabe-
den önemli bir mevzuun bahusus para ile ilgili 
mevzuların umumiyetle açık oya konulğunu 
Meclisteki muhterem arkadaşlarımın hepsi bilir
ler. Bu düşünce ile bu takriri veren bendeni-
zim. İmza sahipleri de buradadır. Reis Beyin ve 
herkesin gözü önünde imzaları ben attırmışım-
dır. Reis Bey de bu arkadaşların burada olduk
larını biliyorlar. Binaenaleyh imza sahipleri bu
rada mı değil mi diye bir mevzu olmadığı kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. İkinci bir önerge 
vardır, okutuyorum: 

Başkanlığa 
Teklifin açık oya konulmasını arz ederiz. 

Balıkesir İzmir 
Fennî Islimyeli Mustafa Uyar 



Diyarbakır 
Vefik Pirinçcioğlu 

Bursa 
ibrahim Öktem 

Siirt 
Cevdet Aydın 

Bolu 
Zeki Baltacıoğlu 

Manisa 
Muammer Erten 

îzmir 
Şeref Bakşık 

Muğla 
Hilmi Baydur 
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Maraş 

Kemali Bayazıt 
îzmir 

Arif Ertunga 
Mardin 

Vahap Dizdaroğlu 
Ankara 

Emin Paksüt 
Çanakkale 

Burhan Arat 
istanbul 

Cihat Baban 
Bursa 

Sadrettin Çanga 
Trabzon 

Ahmet Şener 

BAŞKAN — Evet, arkadaşlar burada ev
velki önergedeki imzalaıvda belki aynı hususta 
idi. Açık oya müracaat hakkında 15 imza vardı. 
Bu arkadaşlar, önergeyi imzaladıktan sonra di-
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sarıya çıkmış olabilirler. Mamafih, şimdi ikinci 
bir önerge geldi, tekrar açık oy talebetmekte-
dir. Okuttuğum önergeyi açık oyunuza sunu
yorum. 

Bu önergeyi kabul edenler beyaz, reddeden
ler kırmızı, çekinserler yeşil oy atacaklardır. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş
lar kullansınlar. Oyunu kullanmıyan var mı? 
Bekliyoruz. Oylama işlemi bitmiştir. 

Efendim, değiştirge önergesine 243 arkada
şımız oy vermiş, 104 kabul, 115 ret, 24 çekinser 
oyla önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bugün saat 14 te yapılacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplantısını mütaakıp toplanılmak 
üzere Birlişemi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,06 

» • « - « 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14;30 

BAŞKAN — Başkanvekili Meklri Keskin 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Gelir Ver
gisi üzerinde müzakereye devam ediyoruz. 30 
ncu maddede kalmıştık. Maddeyi okutuyorum. 

MADDE 30. — Aynı kanunun 64 ncü mad
desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

4. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanın
da çalışanlar; 

BAŞKAN—Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Mfodde kabul edil
miştir. 

MADDE 31. — Aynı kanunun 65 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Serbest meslek kazancının tarifi 
Madde 65. — Her türlü serbest meslek faali-

fetinden doğan kazançlar -serbest meslek ka
zancıdır. 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziya
de şahsi mesaiye, ilmî veya meslekî bilgiye veya 
ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan 
işleri iş verene tabi olmaksızın bahsi sorumlu
luk altında kendi nam ve hesabına yapılması
dır. 

Tahkim işleri dolayısiyle hakemlerin aldık
ları ücretler ile kolektif, âdi komandit ve âdi 
şirketler tarafından yapılan serbest meslek 
faaliyeti neticesinde doğan kazanlar da, ser
best meslek kazancıdır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Aynı kanunun 67 nci mad
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki birinci fık
rada yazılı şekilde değiştirilmiş ve bu mad
denin sonuna aşağıdaki ikinci fıkra hükmü 
eklenmiştir : 

Serbest meslek erbabı, meslekî kazançları
nı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tut
tukları «Serbest meslek kazanç defteri» ne 
istinaden tesbit ederler. (69 ncu madde hük
mü mahfuzdur.) 

Biletle girilen yerlerde faaliyette bulunan-, 
dar mükellefiyete tabi serbest meslek erbabı 
diledikleri takdirde, bilet bedelleri tutarın
dan, bu bedellere dâhil resimler düşüldükten 
sonra kalan miktarın yansı safi kazanç sayıl
mak suretiyle vergilendirilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kubul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Aynı kanunun 68 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Meslekî giderler 
1. Meslekî faaliyetin icrasına tahsis edilen 

iş yeri kirası (İkâmetgâhlarının bir kısmını 
iş yeri olarak kullananlar, ikâmetgâhın tama
mı için ödedikleri kira ile ısıtma ve aydın
latma gibi sair masrafların yarısını indirebi
lirler. tş yeri kendi mülkü olanlar kira ye
rine amortismanı, ikâmetgâhı kendi mülkü 
olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kulla
nanlar amortismanın yarısını gider yazabilir-
l e r ) ; 

2.Meslekî kazancın elde edilmesi ve ida
me ettirilmesi için ödeme aydınlatma, ısıtma, 
telefon, kırtasiye giderleri, müstahdem ücret
leri, iş yeri ile ilgili aynî vergi, resim ve harç
lar ; 

3. Meslekî faaliyetin ifasında başkalarına 
gördürülen hizmetler için ödenen paralar; 

4. Alınan meslek kitapları ve meslek der
gileri için ödenen bedeller ve meslekî teşekkül-
lero ödenen aidat; 

5. Meslekî faaliyetle ilgili seyahat ve ika
met giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği 
süro ile sınırlı olmak şartiyle); 
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. 6. Meslekin ifasına lüzumlu aletlerin, ec

zaların ve sair maddelerin tedariki için yapılan 
giderler; 

7. Meslekî faaliyette kullanılan tesisat ve 
demirbaş eşya için Vergi Usul Kanunu hü
kümlerine göre ayrılan amortismanlar (Mes
lekî faaliyette kullanılan ve değeri 1 000 lirayı 
aşmıyan tesisat ve demirbaşlar »amortismana 
tabi tutulmıyarak doğrudan doğruya gider 
kaydolunabilir.); 

8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısiyle 
emekli sandıklarına ödenen giriş, emeklilik 
aidatı ve yardım pulları bedelleri (İndirilecek 
emeklilik aidatı, yıllık gayrisâfi kazancın 
% 5 ini geçemez.) 

9. Meslekî faaliyetle ilgili olarak kanun, 
ilâm ve mukavelenameye göre ödenen tazmi
natlar ; 

10. Yukardaki bentler dışında kalan, işle 
ilgili şehir dâhili nakil vasıtaları ücretleri 
(özel otomobillerini işlerinde de kullananların 
yaptıkları giderlerin yarısı), posta, telgraf, 
mecmua, gazete, iş yeri temizliği, asansöreü 
ve odabaşı ücreti gibi müteferrik giderler 
(Bu bentte yazılı giderlere karşılık olarak 
mükellefler diledikleri takdirde 5 000 liradan 
fazla olmamak üzere gayrisâfi hasılatın % 10 
unu götürü olarak gider yazabilirler.) 

Sebebi ne olursa olsun para cezaları ve 
vergi cezaları gider olarak indirilemez. 

BAŞKAN — Maddö hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, kanunun tümü üzerinde de 
bir nebze serbest meslek kazançlarının götürü 
usule tabi gelmesinin zaruri ve lüzumlu oldu
ğunu arz ve izah etmiştim. Esasen vergi ka
nunlarında, 1950 de kabul edilen ana kanun
da, bugün elinizin "altında bulunan kanun met
ninde onun esasında, serbest meslek gelirleri 
ayrı bir bahiste yer almıştır. Bunun mânası 
aşikârdır ki, bu serbest, mesleklerin birtakım hu
susiyetlerinin kanun vâzıı tarafından kabul 
edilmiş olmasını gösterir. Ayrıca vergi kanu
nunda ayrı bir yer işgal etmesi, bu ihtiyacın 
esas itibariyle kanun vâzıı tarafından kabul edil
diğini gösterir. 

Gerçekten de, hakikat bu merkezdedir. Ser
best meslek erbabı, sermayeden ziyade fikrî 
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çalışmaya dayanan bir gelir elde 'ederler. Ve 
bütün memleketlerde bu insanlar ayrı bir ka
tegori içerisinde vergilendirilmişlerdir. 

•Şimdi, evvelki kanunda yüzde 30 götürü 
usul kabul edilmiş iken, sonra çıkan kanunda 
bu kaldırılmış, fakat İstanbul'da toplanan Ver
gi Reform Komisyonunda yapılan uzun müza
kereler neticesinde Vergi Reform Komisyonu 
hakikaten bir götürülük meselesinin bu kanun
da, bu meslekte kabul edilmesinin zaruretini 
görmüş, fakat bunu yüzde 10 olarak belli hu
suslara tahsis etmiştir ve bugün huzurunuza 
gelmiş olan tsaarıda da bu % 10 olarak ve ih
tiyari, seçimlik olarak getirilmiştir. % 10 ola
rak getirilen şey, tümünde de ifade ettiğim 
gibi; bir daha söylenmesinden zarar olmadığı 
kanaatindeyim, şehir içi nakliyat masrafları, 
özel otomobil masrafının yarısı (yani iş için 
kullanıldığı takdirde), PTT masrafları, mec
mua, gazete, iş yeri temizliği, asansörcü, oda
başı gibi... Eğer serbest meslek erbabı mükellef, 
5 bin lirayı aşmamak şartiyle bu şıkkı yüzde 
10 olarak kabul edecek, istese de istemese de 
üst tarafını da gerçek masraf usulüne göre fa
turalarla tesbit edecektir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, dün de arz 
ettiğim gibi, bir defa serbest meslek erbabı, 
dimağiyle düşünen, çalışan, araştıran ve bulup 
yapan insandır; doktordur, avukattır, dişçi
dir, mühendistir... Şimdi, dün de ifade ettim; 
hakikaten bunun kendine has hususiyetleri var
dır. Saat 5 te herkes bürosunu kapayıp gider, 
saat 5 ten sonra serbest meslek erbabı işe baş
lar. Saat 5 - 6 - 7 - 8 olur, gene bitmez. Gece ya
rısı telefon gelir, doktor çağırılır. Koşar gider 
veya gelir. Yani, hayatının 24 saati böyle rüya 
gibi geçer. 

Şimdi, bu rüya gibi geçen hayatın içerisin
de, oturacaksınız, şuraya şu masrafı yapılmış, 
buraya bu masraf yapılmış gibi işler için de za
man ayıracaksınız. Halbuki, çoğu zaman, bu 
zaman içinde bir dâvanın halledilmesi, bir has
tanın derdine şifa bulunması mümkündür. Ay
rıca bizde, umumiyet itibariyle kanuna saygı
dan ileri gelen bir çekingenlik vardır. Efendim, 
ben şu iş için şu masrafı yaptım, telefon ettim. 
Vergi dairesi memuru vergiyi tahsil etmek için 
bu işi Devlet namına incelerken takılır mı, ta
kılmaz mı? Bu iş beni müşkül duruma düşüre-
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cek gibi, gözüküyor, neme lâzım deyip mesele
yi keser. Yani umumi kanaati arz ediyorum, 
temas ettiğim vatandaşların kanaatini, meslek 
teşekküllerin kanaatini arz ediyorum, budur, 
başıma bir iş çıkmasın, diye birçok üzerinde 
söz söylemek imkânı olan masrafları da yazma
sına imkân yoktur. Birtakım masraflar vardır 
ki, o masrafları da yazmasına imkân yoktur. 
O masrafları yazdığı zaman vergi dairesi bunu 
kabul etmez, işte bundan dolayıdır ki, bugün 
serbest meslek erbabı, Türkiye'nin bugünkü 
şartları içerisinde ve serbest meslek erbabının 
Türkiye'deki şartlar içerisinde, yani meşru 
şartları içerisinde, durup dururken masraf yap-

' tığı halde o masrafı gösterememekte, ancak, 
makbuza filân bağlanmış kira v. s. gibi büyük 
parçaları göstermekte, üst tarafının vergisini 
vermektedir. Yani normal -vergisinden daha 
fazla bir vergi vermektedir. 

Şimdi, bu böyle olunca, bu meseleyi bundan 
evvelki kanunun hallettiği gibi Hazinenin de 
menfaatini gözeterek halletmek lâzımdır. Şimdi, 
akla gelir ki, efendim, böyle mühendis, avukat, 
doktor gibi en iyi şekilde defter tutması müm
kün olan vatandaşları bu işten neden istisna 
edelim? Böyle vatandaşları istisna edelim. 
öbür vatandaşları istisna etmiyelim. Bu vatan
daş yapsın. 

Arkadaşlar, .ticaret 'hesap üstüne müesses
tir. Binaenaleyh, ticaret 'hayatına giren insanın 
zaten 'hesapla, kitapla muhasebe ile alâkası var
dır, işi gücü budur. Ama bir avukatın veya 
bir doktorun, bir dişçinin işinin mihveri he^ap 
'kitap, mıthasebe değildir. Defter tutmanın 
usullerini dahi 'bilemez. Halbuki ticaret ile 
meşgul olanların zaten -muhasebeleri vardır, ka
yıtları vardır, Devlet istemese bile kendi işle
rini akşam derleyip toplamak için bir hesap 
yapmak mec'buriyetindedirler. Yani serbest 
meslek er'babı ile, ticaret erbabını birbirinden 
ayırt etmenin ve kanunda da kabul edilen şe
yin menşei budur. 

Hazine ibundan zarar eder mi? Maliye Ve
kilinin fikrine biz iştirak ederiz. Hakikaten 
Anayasanın 61 nci 'maddesine göre hiçbir Türk 
vatandaşı, kazancından devlete vermesi lâzım-
gelen parayı vermekten kaçınmaması lâzımdır. 
Bu prensipte ittifakımız vardır. Zaten aksine 
bir düşünceyi savunmaya imkân yoktur. 
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Ama, elimizde istatistik var, resmen ıbu kür

süden söylenmiştir. 1960 da 212 699 beyan-
nameli mükelleften 140 897 si yani yüzde 
66,24 ü 7 500 liradan az heyanda bulunmuştur. 
Bu, hakikattir arkadaşlar, dün de ifade ettim, 
serbest meslek erba'bmm geniş 'bir kütlesi az 
para kazanır. Halkın aksine düşünmesine rağ
men, aksine bir fikre sahibolmasına rağmen az 
para kazanır. Fakat, mesleğinin icabı çok pa- j 
ra kazandığını söylemek veya çok para kaza- j 
nır 'gibi görünmek .mecburiyetindedir. Aksi ; 
lıalde daha az para kazanır. Maalesef, işin iç. j 
yiızü 'budur. Binaenaleyh, yüzde ^ sı 7 500 
liradan az 'beyanname verdiğine göre bu sis
temi kabul ettiğimizde % 25 teklif ediliyor, es
kiden % 80, röntgenciler ve dişçiler için % 40 ti. 
Biz 'Maliyeyi de memnun edecek şekilde, belki 
serbest meslek erbabının aleyhine, % 20, % 25 
ve % 3'5 riis'betini 'kabul ediyoruz. Emin olun, 
Maliye !bu 'hususta ciddî istatistik yapar geti
rirse gföreceksiniz ki daha fazla 'gelir elde ede
cektir. 

Aman 'ben 'bu işten kurtuldum diyecek olan 
serbest meslek erbabı ikinci şıkkı kabul edecek
tir ve bunun neticesinde Maliye daha fazla pa
ra tahsil etmek imkânına sahibolacahtır. Bu 
takririn desteklenmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten 'bu teklifin 
kabulü verimi düşürmiyecek, bilâkis artıracak 
ve vergi ahlâkının teessüsünde son derece fay
dalı ibir rai oynıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teklifin kabu
lünü, arkadaşımın gösterdiği mucip sebeplere 
ve kanun te'klifi'mizdeki esbabı nıucibeye bi
naen istifham ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 

ISLİMYELt (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
larım, hu mövzuda komisyonun görüşünü de kı
saca arz etme'k isterim. 

Ser'best meslek kazançlarının ne şekilde 
masraf beyan edecekleri yeni kanunda daha ge
niş bir hükme bağlanmış bulunmaktadır. Şunu 
ifade edeyim ki, '193 sayılı Kanun, hakikaten 
yalnız gerçek giderleri ka'bul etmiş bulunuyor
du. Fakat, şimdi huzurunuza getirilmiş olf.n 
'kanun tetkik edildiği zaman götülür ki, 10 bent 
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halinde sıralanmış olan gerçek giderlerin ya
nında serbest meslek erbabı olanlar yani, dok
torlar, eczacılar, veyahut ibunun dışında mü
hendisler ve avukatlar aynı zamanda hasılat
larının yüzde 10 una kadar 'götürü olarak mas
raf yapmak ve kaydetmek imkânına sahiptir
ler. Hemen şunu arz etmek isterim ki arka
daşlar, ha'kikaten (bu sistemi tatbik edecek 
•olan kimseler memleketimizin en 'kültürlü sı
nıfıdır. Bunların bu defterleri tutmasında za
ruret vardır. Bu defter nasıl 'bir defter, onu 
kısaca ifade edeyim. Bu hir bilanço değildir. 
Bilanço esasına müsterıidolarak tutulan defter
lere 'benzemez. Bu basit bir işletme defterin
den ibarettir. 

fSonra (gerçek giderler nedir, onu da ifade 
etmek isterim. V 

İş yeri, bunun tesbitinde bir güçlük olaca
ğını kabul etmem. 'Bu iş yerinin kirasıdır. Bu
nun yanında çalıştırdığı memurla ra verdiği üc
retler, mükellef bunu da kolayca tesbit etmek 
imkânına sahiptir. Yine meslekî kitap almış
sa 'bunun .bedelleri kolayca verilebilir. Mesleki
ne mütaalli'k al ât ve edevat almışsa, ibunun da 
•faturalarını tesbit etmek imkânına sahiptir. 

•Şunu da ifade edeyim ki; heyanına imkân 
bulamadığı masrafların da ayrıca hasılatının 
c/o 10 a 5 000 lirayı geçmemek üzere bu gider
lere ilâve etmek suretiyle 'Maliyeye bildirmesi 
mümkündür. 

Bu vesile ile bir noktayı da açıklamak iste
rim ; 

Esas itibariyle bu meslek sahiplerinin bir kıs
mı bâzı defterleri kanunen tutmak, mecburiyetin
dedirler. Meselâ doktorların bir protokol defteri 
vardır. Meselâ Noterlerin giderlerini bir deftere 
kaydetmeleri zaruridir. Bu bakımdan memleketi
mizin en kültürlü sınıfını teşkil eden bu arkadaş
larımızın kolayca maliyeye yardımcı olacakları 
muhakkaktır.. Ben getirilmiş olan bu maddenin 
aynen kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Melen. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Çok 

sayın milletvekilleri, ehemmiyetli bir prensip 
meselesi üzerinde olduğumuz için komisyon söz
cüsünden sonra, ben de arkadaşlarımın müsaa
desine dayanarak, birkaç kelime ile mâruzâtta 
bulunmak istiyorum. 

(Mir Vergisinde âdil olduğu için bilhassa 
gerçek geliri hedef tutuyoruz. Bu sebeple müm-
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kün olduğu kadar götürü usulleri ancak zaruri 
hallere inhisar ettiriyoruz. Tüccara, bakkala, 
esnafa, çiftçilerden bâzılarına defter tutturuyo
ruz da bunların yanında serbest meslek erbabı 
defter tutmasın, hakikaten kabili müdafaa bir 
tez değildir. Defter tutma en çok mümkün olan 
bir kimse defter tutmasın, bunu söylemek dahi 
caiz değildir ve fena bir misaıl olur. 

Saniyen defter tutmamak demek götürü esas
lara bağlamak, bunların kazançlarını gerçek ka
zançtan çıkarmaktadır. 

Bir üçüncü noktaya daha işaret etmek isterini. 
Defler tutmayı mümkün olduğu kadar yaygın 
hale getirmek, Gelir Vergisinin kontrolünü sağ
lamak demektir. Çünkü serbest meslek erbabının 
masrafı diğer bir mükellefin hâsılasıdır. Binaen
aleyh bunları kontrol edebilmek için serbest mes
lek erbabının da defter tutmasına ihtiyaç vardır. 
Onun için arkadaşlar ısrar etmesinler. Bir defa 
yazıhane kirası, kitap ve saire malzeme bedeli.... 
Bunlar . için masraf olarak yazılmasına imkân 
veriyoruz. Ayrıca şikâyet ettikleri faraza, avu
katım gidiyorum, vestiyere cübbemi koyuyorum 
para veriyorum, bunu yazamam, doğru; taksiye 
para veriyorum, kahve çay parası bunları da ya
zamam. İşte bunun için kabul ediyoruz, yüzde 
10 alıyoruz. Hakiki masraflarını kabul ediyo
ruz. Bu teshili kabil olmıyan, mümkün olınıyan 
müteferrik masrafları ve karşıda 5 bin liraya 
kadar bir götürü masraf usulünü kabul etmiş 
oluyoruz. Arkadaşlar kerem ederlerse, hakika
ten bir büyük prensibi burada zedelememiş Q1U-
ruz. Ve zaten kendi istediklerini de bu son fık
ra ile halletmiş bulunuyoruz, yani götürü mas
rafa imkân vermiş oluyoruz. Prensibi zedelemi-
yelim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Baki. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Değiştirge önergelerini okutu

yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
193 sayılı (Gelir Vergisi Kanunu) ıııın «Mes

lekî giderler» başlıklı 68 nci maddesine aşağıda 
yazılı fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

7 Şubat 1963 

Tekirdağ Milletvekili Kırklareli Milletvekili 
Turhan Kut Abdurrahman Altuğ 
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Ek fıkra : Serbest meslek erbabı, gelir vergi

si beyannamelerini, ilgili vergi dairelerine ver
diklerinde, yazılı olarak talepleri takdirinde, o 
yıl içinde elde ettikleri gayrisâfi gelirlerinin % 
25, Diş tabibi ve Röntgen mütehassısları % 
35 oranındaki kısmını masraf olarak indirebilir
ler. 

Yukarda belirtilen şekilde, götürü masraf 
usulünü kabul edenler, aradan iki malî yıl geç
meden, bu usulden vazgeçemezler. 

Yüksek Başkanlığa 
193 sayılı görüşülmekte olan kanunun 68 nci 

maddesine (Tasarı Madde 33) aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Serbest meslek erbabı diledikleri takdirde, 
yukarda 1 - 9 numaralı fıkralarda yazılı gider
lere karşılık olmak üzere hasılatlarından % 25 
Dişçiler ve Röntgenciler % 35 e kadar bir mik
tarı götürü olarak indirebilirler. 

Götürü gider usulünü kontro,! edenler iki yıl 
geçmeden bu usulden dönemezler. 

İstanbul İstanbul 
Reşit Ülker İsmail Hakkı Tekinel 

Adana İzmir 
Kemal Sarıibrahimoğlu Kadri özek 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin ikisi de 
aynı mahiyettedir ve teklif edilen nisbctlcr 
de aynıdır. Aynı mahiycifctc oldukları için 
ikisini bir oylatacağım. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
İSLİMYELİ (Balıkesir) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon iştirak etmiyor. 
Önergelerin nazara alınmasını kabul edenler... 
Etmiyeııler... önergenin nazarı itibara alın
ması kabul .edilmiştir. Madde komisyona ve
rildi. Komisyon bu ıinüzakerelerin ışığı al
tında tedvin eder ve getirir. 

MADDE 34. —• Aynı kanunun 69 ncıı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Götürü usul 
Madde 09. — Ebeler, sünnetçiler, sağlık 

rn.eu.iurları, arzuhalciler ve gerçek kazançları
nın teshilinde zorluk bulunmasından dolayı 
Maliye Bakanlığınca 'tâyin edilecek olan ve 
mesleklerinin ifası yüksek tahsili icabettir-
miyen benzeri serbest meslek erbabının safi 
kazançları götürü olarak tesbit olunur. 
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(Bu madde hükmü borsa ajan ve' aoentala- : 

rina, gümrük komüsyoncularma, dâvevekille-
rine, müşavirlere, ıkurumlar ve tüccarlarla ser
best meslek erbabının ticari ve meslekî işle
rini takibeden muakkiplere ve 'musiki konseri 
verenlere şâmil değildir.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Söz istiyen olmadığına göre mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Aynı kanunun 70 nci mad
desinin birinci fıkrasının 6 ve 7 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu maddeye 
7 numaralı bentten sonra aşağıdaki 8 numaralı 
bent eklenmiştir : 

6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri 
veya bunların kanuni mirasçıları tarafından 
kiralanmasından doğan kazançlar, serbest 
meslefk kazancıdır.); , 

7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup 
olmadıklarına ve tonilâtolarına bakılmaz) ile 
bilûmum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları; 

8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları ile her 
türlü motorlu araç, makina ve tesisat. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı?... Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. ' -

MADDE 36. —• Ayın (kanunun 73 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kiraya verilen mal ve hakların kira bedel
leri emsal kira bedellerinden aşağı olamaz. 
Bedelsiz olarak başkalarının intifama bırakı
lan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal 
ve hakların kirası addolunur. Binalarda em
sal kira bedeli yetkili özel mercilerce takdir 
edilmiş kirası, bu suretle takdir edilmiş kira 
mevcut değilse, Vergi Usul Kanununa göre 
taayyün eden gayrisâfi irattır. Arazide emsal 
kira bedeli, Vergi Usul Kanununa göre taay
yün eden vergi değerinin % 10 dur. Diğer mal 
ve haklarda, emsal kira bedeli, bu mal ve 
hakların maliyet bedelinin ve bu bedel malûm 
değilse, Vergi Usul Kanununun servetlerin 
değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre jtâ-
yin olunan değerlerinin % 10 dur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
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edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE '37. — Aynı kanunun 74 ncû mad
desinin birinci fıkrasının 5 ve 10 numaralı 
bentleriyle üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş-ve bu maddeye 10 numiaralı bentten 
sonra aşağıdaki 11 numaralı bent eklenmiştir : 

5. Kiraya verilen mal ve haklar için öde
nen vergi, resim, hare ve şerefiyelerle kiraya 
verenler tarafından ödenmiş .olmak şartiyle 
belediyelere ödenen harcamalara iştirak pay
ları (Bu kanuna göre Gelir Vergisinden mah
subu kabul edilen Bina, Buhran, Müdafaa 
ve Arazi vergileri gider olarak indirilemez); 

10. Sahibi bulundukları konutları kiraya 
verenlerin kira ile oturdukları konutların kira 
bedeli, (Bu kira, kiraya verilen konutun kira 
bedelini aştığı takdirde fazlası indirilmez); 

11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili 
olarak mukavelenameye, kanuna veya ilâma 
istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; 

Mükellefler (Hakları kiraya verenler ha
riç) diledikleri takdirde, yukarda yazılı gi
derlere karşılık olmak üzere hasılatlarından 
% 20 sini götürü olarak indirebilirler. Götürü 
gider usulünü ıkabul edenler iki yıl geçmedik
çe bu usulden dönemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Madd'eyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 38. — Aynı kanunun 81 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Gayrimenkullerin ve hakların, menkul kıymet
lerin satışından, hisselerin devir ve temlikinden 

doğan kazançlar 
Madde 81. —-Gayrimenkullerin, hakların ve 

menkul kıymetlerin satışından^ iştirak hisseleri
nin devir ve temlikinden doğan vergiye tabi ka
zançlar şunlardır : 

1. Satırîalman, inşa edilen veya trampa su
retiyle iktisabolunan gayrimenkullerin (Gerçek 
usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde 
kullandıkları gayrimenkuller dâhil), gayrimen
kul olarak tescil edilen hakların, gemi ve gemi 
paylarının alım, inşa veya trampa tarihlerinden 
başlıyarak dört yıl içinde satılmaları, trampa 
veya istimlâk edilmeleri halinde elde edilen ve 
bir takvim yılı içinde 10 000 lirayı aşan kazanç-
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lar (Kooperatif şirket ortaklarına bu sıfatları 
dolayısiyle şirketçe tahsis olunan gayrimenkul-
ler, tahsis tarihinde ortak tarafından satınalın-
mış sayılır.); 

2. Satmalınan menkul kıymetlerin iktisap 
tarihinden başlıyarak bir yıl içinde . veya ikti
saptan evvel satılmalarından elde edilen ve bir 
takvim yılındaki tutarı 2 000 lirayı aşan ka
zançlar ; 

3. Her ne şekil ve suretle olursa olsun; im
tiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret unvanı ve alâ
meti farika gibi edebî, sınai ve ticari haklarla 
maden arama ve işletme haklarının satışından, 
devir ve temlikinden elde edilen ve bir takvim 
yılındaki tutarı 5 000 »lirayı aşan kazançlar 
(Edebî hakların müellifleri veya bunların kanu
ni mirasçıları tarafından satılmasından doğan 
kazançlar serbest meslek kazancıdır.); 

4. Ortaklık haklarının * veya hisselerinin 
devir ve temlikinden, faaliyeti durdurulan bir 
işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından 
doğan kazançlar. 

1, 2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı hadler 
aşıldığı takdirde, kazancın bu hadleri aşan kıs
mı vergiye tabidir. 

Safi kazanç, satış, devir, temlik veya istim
lâk bedelinden, maliyet değerleri ile bu muame
leler dolayısiyle yapılan ve satıcının uhdesinde 
kalan giderlerin indirilmesiyle bulunur. Zirai 
istihsalde kullanılan gayrimenkuller üzerinden 
amortisman ayrılmışsa İm amortismanların top
lamı ayrıca maliyetten düşülür. 

Maliyet değeri tesbit edilemiyen gayrimen
kuller için bu değer yerine vergi değeri, ticari 
kazancı bilanço esasına göre tesbit edilen işlet
melerde maliyet bedeli yerine son bilançoda ya
zılı değerler esas tutulur. 

Faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin 
kısmen veya tamamen satılmasından veya tica
ri işletmeye dâhil amortismana tabi iktisadi kıy
metlerin, hakların, işletme ve iştirak hisseleri
nin satış, devir ve temliklerinden veya istimlâk 
edilmelerinden doğan, kazançlar, ticari kazanç 
sayılır ve bunlara ticari kazanç hakkındaki hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Aynı kanunun 82 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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^ Arızî kazançlar 

Madde 82. — Aşağıda yazılı kazançlar ânzi 
kazançtır : 

1. Arızî olarak ticari muamelelerin icrasın
da ıı veya ticari muamelelere tavassuttan elde 
edilen kazançların, 

2. Ticari bir faaliyetin durdurulması için 
alman paralar, aynılar ve sağlanan her türlü 
menfaatlerin, 

3. Peştemallıklarm, gayrimenkulun tahliye
si veya kiracılık hakkının devri için alınan taz
minatların, 

1 000 lirayı aşan kısımları; 
4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faali

yetleri dolayısiyle tahsil edilen hasılatın yıllık 
toplamının 1000 lirayı aşan kısmı. 

Arızî kazançların safi miktarı aşağıdaki şe
kilde tesbit olunur : 

1. Alım satım işlerinde: Malın satış bede
linden, maliyet bedeli ve satış dolayısiyle yapı
lan giderler indirilir; 

2. Tavassut ve diğer ticari hizmet işlerinde, 
tavassut veya hizmet karşılığında alman para
lardan veya sağlanan menfaat değerlerinden bu 
iş dolayısiyle ypılan giderler indirilir; 

3. Ticari bir faaliyetin durdurulması için 
alınan paralarla aynıların ve sağlanan menfaat
lerin değerleri, peşteniallıkların ve tahliye ve 
devir tazminatlarının tutarları, bunların safi 
miktarı sayılır. (Bu gelirleri elde edenler tara
fından bu münasebetle ödenmiş giderler varsa 
tevsik edilmek şartiyle bu giderler nazara alı-
uır.) ; 

4. Dar mükellefiyete tabi olanların yabancı 
memleketlere arızi olarak yaptıkları ulaştırma 
işlerinden elde ettikleri kazançlar 45 nci madde
deki esaslara göre tesbit edilir : 

5. Serbest meslek faaliyeti dolayısiyle tah
sil edilen hasılattan bu faaliyet dolayısiyle yapı
lan giderler indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen "i 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Aynı kanunun 85 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(ıelirin toplanması 
Madde 85. — Mükellefler, ikinci maddede 

yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde 
ettikleri kazanç ve iratları (götürü usulde tes-
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bit edilen kazanç ve ücretler dâhil) için bu ka-

- nunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanna
me vermeye ve bu kazanç ve iratları yıllık be
yannamelerinde toplamaya mecburdurlar. 

istisna hadleri içinde kalan kazanç ve irat
lar için beyanname verilmez (en az geçim indi
rimi istisnadan madut değildir.) 

Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı 
ticari, zirai ve meslekî faaliyetlerinden kazanç. 
temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname ve
rirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tasfiye 
devrelerine şâmil olmak üzere kolektif şirket 
ortakları ile komanditeler hakkında da uygula
nır. 

Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç 
ve iratlar : 

1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesapları
na intikal ettirdiği yılda; 

2. .Türkiye'de hesaplara initkal ettirilmeme
sinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden 
ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin 
bunlara tasarruf edebildiği yılda; 

Elde edilmiş sayılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 41. — Aynı kanunun 86 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Toplama yapılmıyan haller 
Madde 86. — Aşağıda yazılı hallerde gelir 

toplanmaz ve yıllık beyanname verilmez : 
a) Tanı mükellefiyette .vergiye tabi gelir sa

dece; 
1. Ücretlerden; 
2. Götürü usulde tesbit edilen ticari veya 

meslekî kazançlardan veya bu kazançlarla üc
retlerden; 

(Münhasıran götürü gider usulüne göre tes
bit edilen zirai kazancı dolayısiyle yıllık beyan
name verenler 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı 
kazanç ve ücretlerini bu beyannamede topla
mazlar.) 

b) Dar mükellefiyette vergiye tabi gelir sa
dece; 

1. Ücretlerden; 
2. Serbest meslek kazançlarından; 
3. Menkûl sermaye iratlarından; 
4. Gayrimenkullerin ve hakların satışından, 

ortaklık hisselerinin devir ve temlikinden elde 
edilen kazançlardan; 
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5. Ânzî kazançlardan; 
Veya bunların bir kaçından ibaret ise. 

BAŞKAN ~ Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Aynı kanunun 87 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İhtiyari toplama ve beyan 
Madde 87. — Tam mükellefiyette, vergiye 

tabi yıllık gayrisâfi kazanç, ve iratlarının top
lamı 10 000 lirayı aşmıyan mükelleflerin bu ka
zanç ve iratlarından tevkif yolu ile vergisi ke
silmiş bulunanları beyannameye ithal etmeleri 
ihtiyaridir. 

Ücretler, götürü usulde tesbit olunan ticari 
ve meslekî kazançlar ile kazanç ve iratların is
tisna lıadleri içinde kalan kısımları 10 000 lira
lık haddin hesabında nazara alınmaz. 

Ticari, zirai veya meslekî kazançlarını yıllık 
beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar 
(Götürü gider usulüne göre tesbit edilen zirai 
kazançları için beyanname verenler hariç) yu
karda yazdı ihtiyarî toplama hakkından fayda
lanamazlar. 

86 ncı madde mucibince ücretleri dolayısiyle 
yıllık beyanname vermiyecek olanlardan bu üc
retlerinin tamamı üzerinden tevkif suretiyle ver
gi ödemiş bulunanlar, mezkûr ücretleri için yıl
lık beyanname verebilirler. A 

Geliri telif ve patent haklarının kiralanma
sından ibaret olup da, bu gelirin tamamı üzerin
den tevkif suretiyle Gelir Vergisi ödemiş olan 
dar mükellefiyete tabi kimselerin bu gelirleri 
için yıllık beyanname vermeleri ihtiyaridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Aynı kanunun 88 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zararların kârlara takas ve mahsubu 
Madde 88. — Gelirin (aile reisi beyanların

da eş've çocukların geliri dâhil) toplanmasında 
gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan za
rarlar (54 ncü maddeye göre hesaplanan gider 
fazlalığından doğanlar dâhil, 81 nci maddede ya
zılı muamelelerden doğanlar hariç), diğer kay
nakların kazanç ve iratlarına mahsubedilir. 

- 3 6 -
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Bu mahsup neticesinde kapatılamıyan zarar 

kısmı, mütaakıp yılların gelirinden indirilir. Ar
ka arkaya beş yıl içinde mahsubedilemiyen zarar 
bakiyesi mütaakıp yıllara naMolunamaz. 

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratların
da, gider fazlalığından doğanlar hariç, ser
mayede vukua gelen eksilmeler zarar addolun
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Aynı kanunun 89 neu mad
desinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekiklc de
ğiştirilmiştir : 

2. Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il özel idareleri ile beledi
yelere, köylere ve kamu menfaatlerine yarar
lı derneklere makbuz karşılığında yapılan ba
ğış ve yardımlar (Bir takvim yılı içinde ya
pılan bağış ve yatırımların toplamı o yıla 
ait beyan edilecek gelirin % 5 ini aşarsa faz
lası indirilmez. Bağış ve yardımın nakden 
yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardı
mın konusunu teşkil eden mal veya hakkın 
mevcutsa mukayyet değeri, bu değer mevcut 
değilse Vergi Usul Kanunu hükümleri daire
sinde takdir komisyonlarınca tesbit edilecek de
ğer esas alınır.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Aynı kanunun 90 neı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Matrahtan ve gelir unsurlarından indirilmiyecek 
giderler 

Madde 90. — Gelir Vergisi ile diğer şahsi 
vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi 
cezaları ve para cezaları, Âmme alacaklarının 
tahsili usulü hakkındaki Kanun hükümlerine 
göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve fa
izler Gelir Vergisinin matrahından ve gelir un
surlarından indirilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir."• 

MADDE 46. — Aynı kanununun 92 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yıllık beyannamenin verilmesi 
Madde 92. — Bir takvim yılma ait beyanna

meler ertesi yılın Mart ayı içinde : 
1. Tam mükellefiyette, vergiyi tarha yet

kili vergi dairesine; 
2. Dar mükellefiyette, Türkiye'de vergi 

muhatabı mevcutsa, onun Türkiye'de oturdu
ğu yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa 
iş yerinin (iş yeri birden fazla ise, bu iş yer
lerinden her hangi birisinin) bulunduğu ma
hal vergi dairesine verilir veya taahhütlü ola
rak posta ile gönderilir. 

Takvim yılı içinde memleketi terkedenleıin 
beyannameleri memleketi terke tekaddüm eden 
15 gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden itiba
ren 4 ay içinde verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Y. T. P. sıralarından beş milletvekili ayağa 
kalkarak ekseriyetin olmadığını bildirdiler.) 

BAŞKAN — Peki efendim, yoklama yapa
lım. 

(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz olmadığı anla
şıldığından saat 16 da toplanılmak üzere Birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,30 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Rıza Polat (Ağrı) 

- •• • 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — 2.01 kişi tesbit edebiliyoruz. Bu 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan yoklama neticesinde 

ekseriyet olmadığı anlaşıldığından yarın saat 10 
da... («Pazartesi günü» sesleri) 

vaziyette ekseriyetin olmadığı anlaşılıyor. 
Birleşimi 19,30 da açmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,15 

Alman karar gereğince" hergün toplanılması 
icabetmektedir. 

Yarın ki, 9 . 2 . 1963 Cumartesi günü saat 10 
da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,55* 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : RızaPolat (Ağrı), Vefa Tanır (Konya) 

» 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 »ayılı Ge'ir V rgisi Kamburun bâzı mardelerinin değ'ş/irilm^s! ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldonlmasu hakkırda kanun tasa

rısının 29 ncu maddesine 5 nci bir bent eklenmesine dair önergeye verilen oyların son su 

('Önerişçe r-efddedi'l misşti r.) 
üye sayım : 450 

Oy verenler : 243 
Kabul edenler : 104 

Reddedenler : 115 
Çekinserler : 24 

Oya katılmıyanlar : 201 
Agık üyelikler 6 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savmn 

ADIYAMAN 
Atif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 

ANKARA 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Fvıbit Osman Aveı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin • 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
OrliMiı Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydnr 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
licmzi" Şenel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâl ettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlıı 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nııreddiıı özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan 

Celâl Kılıç 
İSTANBUL 

Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yölaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erek m 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
A'bdülhâlim Araş 
Mehmet ftöker 

KIRŞEHİR 
Halil özraen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 
Faruk Süıkan 

Cahit Yılmaz 
KÜTAHYA 

Rauf Kıray 
MALATYA 

H. Avıni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlıı 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Ata Bodur 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğhı 

SİİRT 
Süreyyv öner 

38 — 



Adil Yaşa 
TOKAT 

H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
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TUNCELİ Muhlis Görentaş (t.Ü.) 

Vahap Kışoğlu Şükrü Kösereisoğlu 
VAN YOZGAT 

İhsan Bedirhanoğlu Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Rainiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

ADANA 
tbraföm Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 
Asım Tıknaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
tsmaii Gence 
ibrahim tmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

AYDIN 
O ilhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mlttren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Fennî IslimyeM 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki BaLtacıoglu 
Kemal Demnir 

BURDUR 
Nacfir Yaruzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktean 
Cevdet Perin 
Ahmet Tüıfeel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Abdurrahmarı Güler 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai îskenderoğlu 

-Vefik Pkinçcioğlu 
EDİRNE 

Talât Asal 
ELAZIĞ 

Hürrem Müfitügii 
Kemal Satır'' 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Çanbolat 
Ali îhsan Güğüş 

GİRESUN 
İbrahim Etemı Kılıgo&hı 
Naim Tirali 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocao&lu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Cihad Baban 
Suphi Baykaım 
Fahrettin Kerim Gökay 
Vahyi özarar 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Saiim Kaygan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
thsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğltı 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh 'Erdemi r 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbdk 

AMASYA 
Muammer Erten 
Nakit Yenişeihirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğruzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat' Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alicari 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Gcveci 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

SİVAS 
İbrahim Gökcr 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakraaz 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 

UEFA 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

ZONGULDAK 
,Yusuıf Ziya Yücebilgüt 
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[Çehinserler] 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğkı 

GİRESUN 
Ali Köymen 

İÇEL 
ihsan önal 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorm.au 
Hilmi Oben 

İZMİR 
Nihat Kürşat 

KARS 
Sırrı öktom 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

NEVŞEHİR 
üalit Fikret Aka 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

TOKAT 
Zeyyat Koca m em i 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğarıoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sanibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatipoğln 
îhsnn Köknel 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
(t) 

Abdüllıak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 

BALIKESİR 
Cihat Bllgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
ITalit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
FCJM Çcli'k'bas (»B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

Baha Cemal Zağra 
ÇANAKKALE 

Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri A his kalı oğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Ilüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güidoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk San aç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şcrafettin Kon'uray 

GAZİANTEP 
Hüseyin tncioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN^ 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamottin Krkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bercketoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kııtlay 

İSPARTA 
Sadettin Biılgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlü 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
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Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Aıhmet Oğuz (I.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
îllıami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Abdurrf.ihman Yaagan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osıma 

KARS 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (t.) 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin öitmüşpala 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdıırrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 
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KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
KOCAELİ 

Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu (B.) 

'Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hur rem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

8.2 .1963 O : 4 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
FTami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (l.Ü.) 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
d.) 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelte'kli 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
( B j 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyikoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fovzi Fırat (1.) 
Suphi Konaik 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 
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(3/507) sayılı tezkere ile ilgili 

GEREKÇE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Sİ Ocak 1963 tarihli ve 2187/9914 sayılı yazı kargılığıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunduğu bildirilen 168 numaralı Kanunu, ekli 

gerekçede belirtilen sebeplerden dolayı uygun bulmadığımdan ilişik olarak takdim ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica ede

rim. 
Cumhurbaşkanı 

O. Gürsel 

GEREKÇE 

X ve XI nci Devre milletvekilleri borçlarını mahiyet farkları itibariyle iki kategoride mütalâa 
etmek icabeder. 

1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan borçlar*, 
2. Hazineye olan borçlar. 
1. Ziraat Bankasına olan borçlar : 
1954 yılı seçimleriyle teşekkül eden X ncu Devre T. B. M. M. üyeleri, seçimin yenilenmesi

ne karar verildiği 11 Eylül 1957 tarihine takaddüm eden Mart 1957 den başlamak suretiyle, 1958 
yılında tahakkuk edecek ödenek ve yolluklarından ödemek amaciyle, Meclis tdare Amirliğinin 
her üye için yazdığı mektuplarla (Ek : 1) bankaya müracaat ederek, iki milletvekilinin mütesel
sil kefaletiyle tanzim edilen emre muharrer senetler (Ek : 2) karşılığında, 8 - 25 bin lira arasında 
tahavvül eden miktarlarda borçlanmışlardır. 

Ziraat Bankasından bono tanzimi suretiyle borç alan X ncu Devre milletvekili sayısı 485 ve 
borç yekûnu 10 184 000 liradır. Bunlardan 42 milletvekili 540 000 lirayı, seçimlerin yenilen
mesi kararı Büyük Millet Meclisince verildikten sonraki tarihli senetlerle borçlanmışlardır. 

11 Eylül 1957 tarihinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmiş, seçim 27 Ekimde yapılmış ve 
1 Kasımda yeni Meclis teşekkül etmiştir. Burada şu hususların açıkça tesbiti icabeder : 

1. Seçimlerin yenilenmesi tarihi olan 11 Eylül 1957 tarihinden 1957 malî yılı sonu olan 28 
Şubat 1958 tarihine kadar olan zaman için, X ncu Devre milletvekilleri ödeneklerini tam olarak 
almışlardır. Bu, 1757 ve 3050 sayılı Kanun icabıdır. 

2. Ziraat Bankasına borçlu milletvekillerinden 241 tanesi XI nci Devrede milletvekili olarak 
yeniden seçilmişlerdir ve bunlar, 1 Kasım 1957 den 1957 malî yılı sonuna kadar olan yolluk ve 
ödeneklerini tekrar almışlardır. 

3. Bu yeniden seçilen 241 aded milletvekili 1958 malî yılı ödenek ve yolluklarını da tamamen 
almışlardır. 

4. XI nci Devre milletvekillerinden 97 kişi aynı şekilde, bono tanzim ederek, Ziraat Banka
sına 767 000 lira borçlanmışlardır. 

Seçimlerin yenilenmesi üzerine, XI nci Devreye tekrar seçilen milletvekillerinin borçlarının 
Meclis Muhasebesince tevkifi yolunda bankaca yapılan müracaatlara Büyük Millet Meclisi îdare 
Amirliğinin sureti ilişik (Ek : 3) yazılariyle : 

X ncu Devre mebuslarından XI nci Devreye seçilmiş olanların borçlarının, yeni seçim yılma 
kadar idarelerince tahakkuk edecek istihkaklarından tevkifi suretiyle bankaya tediye edilmiş ola-
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Ziraat Bankasından borç para alan X ncu Devre mebuslarından XI nci Devreye seçilmemiş 

olanların borçlarının, borçlularından bankaca kanuni takibata geçilerek tahsil edilmesi gerektiği, 
bildirilmiştir. 

Bugüne kadar borçlulardan 58 i, 947 465,87 lira tutarındaki borçlarım kendiliklerinden öde» 
mislerdir. (Ek : 4) 

Borcunu ödemekten imtina eden borçlular aleyhine bankaca icra takibatına geçilmiştir. 
İcra takibatına karşı muhtelif borçlular tarafından çeşitli bakımlardan serd edilen itirazlar 

yargı mercilerince reddedilmiş ve muhkem kaziye haline gelmiştir. (Ek : 5) 
Bankaca takibata geçilmesini mütaakıp, bir kısım borçlular bankaya olan borçlarının* % 15 inin 

peşin ödenmesi ve bakiyesînin % 7 faizle ve aylık müsavi taksitlerle 5 yıl vâdeye bağlanması 
hususunda anlaşmışlardır. 

(Ek : 1) 
T. B. M. M. 
îdare Heyeti Ankara; / / 1957 

Muhasebe Müdürlüğü 

Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğüne 

Mebusu nın 1958 yılı Mart iptidasında namına tahakkuk edecek 
harcırah tahsisatlarına mahsuben faiz mukabilinde ve Büyük Millet Meclisinin iki azasının kefale
tiyle almak istediği lira . . . kuruşun hesabına borç yazılarak ödenmesini ve sonundan bil
gi verilmesini rica ederim. 

Muhasebe Müdürü İdare Âmiri 
İmza - Mühür \ imza 

(Ek : 2) 

(örnek : 79) 4.000 o. -100 y. - 1955 

Bono Tarihi : / / 195 Borçlanılan T. L. 
— Vâdesi : / / 195 Düzenlendiği yer : 

No. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası den yalnız Türk lira
sını para olarak tamamen aldık. Bu para hepimizin birlikte zincirleme borcumuzdur 

Bu parayı tarihinde Bankanıza veya emrine ödiyeceğimizi, yekdiğerimizin borcu
na karşı zincirleme kefil ve ödeyici olduğumuzu ve ödeme gününde ödemediğimiz halde ayrıca 
yıllığı yüzde yedi hesabiyle geçen günler üremi ve yüzde on vekâlet ücreti ödiyeceğimizi bildirir 
ömre muharrer senettir. 

Borçlu : . . 
Borçlu : . . . . . _ 
Borçlu ; 
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( E k : 3 ) • - . • 

51465-465 12 3 . 1959 

T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne 

1957 yılı içinde İdare Amirliğimizden gönderilen muhtelif yazılara istinaden 1958 yılında tahak
kuk edecek tahsisat ve yolluklarına mahsuben X neu Devre mebuslarına iki kefilli borç senedi de 
almak suretiyle Merkez Müdürlüğünün eliyle ödetilmiş bulunan paraların seçimin müddetinden ev
vel 1957 yılında yapılmış olması sebebiyle 1958 yılma ait bir tahakkuk yapılmadığından idaremizce 
tahsili yapılarak Bankanıza ödenememiş bulunmaktadır. 

XI nci Devre tekrar seçilenlerin borçları, yeni seçim yılına kadar İdaremizce, tahakkuk ede
cek istihkaklarından tevkifi suretiyle Bankanıza tediye edilmiş olacaktır. 

Bunlardan XI nci Devre tekrar seçilemiyen zevata ödenip bugüne kadar tahsil edilmemiş bulu
nan paralar ekli listede gösterilmiş bulunmaktadır. Bu paraların da borçlularından tahsili icabet-
mekte olduğundan İdaremiz namına kanuni takibata geçilerek borçlarını karşılıyacak teminat alın
mak suretiyle 1.961 yılma kadar münasip görülecek taksitlerle listede gösterildiği veçhile asıl borç
lularından tahsilinin temin edilmesini, takibat sonunda âciz vesikasına bağlanan borçlular için de 
yapılacak muamele bildirilmek üzere idaremize malûmat verilmesini rica ederiz. 

İDARE ÂMİRLERİ 

Borçlarını tamamen Ödiyen X neu ve XI nci Devre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 

Borçlandığı miktar ödediği miktar 
Seçim bölgesi 

Antalya 
Adana 
Adana 
Niğde 
Aydın 
Afyon 
Manisa 
Erzurum 
Konya 
Çorum 
Aydın 
Manisa 
Ağrı 
Ağrı 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Bitlis 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Denizli 
Denizli 

Adı ve soyadı 

Sadık Erdem 
Mehmet Geçioğlu 
Nevzat Arman 
İsmail Güven 
Nail Geveci 
Necati Topçuoğlu 
Semi Ergin 
Hasan Numanoğlu 
Sami Soylu 
Yakup Gürsel 
Nail Geveci 
Semi Ergin 
Nimet Sümer 
Nimet Sümer 
Muhlis Bayram oğlu 
Zafer Gökçer 
Atillâ Konuk 
Salâhattin İnan 
Behçet Kayaalp 
Müfit Erkuyumcıı 
Hulusi Köymen 
İsmail Iladımlıoğlu 
Refet Tavaslıoğlu 

Lira 

9 
9 
9 
9 
9 
2 

2 

2 

046 
046 
046 
046 
046 
408 
771 
118 
573 
249 
639 

10 678 
9 

15 
9 

15 

561 
500 
561 
561 

10 061 
39 
4 

19 
8 
3 
3 

56.1 
500 
061 
061 
561 
561 

K. 

— 
— -
— 
— 
70 
91 
11 
61 
66 
36 
50 
60 
_._. 
60 
60 
60 
60 
..... 
60 
60 
60 
m 

Lira 

9 520 
9 672' 
9 046 
9 046 
9 046 
2 599 
1 043 
2 329 

573 
249 

2 799 
14 284 
12 388 
18 567 
12 711 
20 499 
23 710 
24 624 

' 5 959 
24 907 
11 873 
4 649 
4 929 

K. 

32 
25 

— • 

— 
— 
— 
24 
78 
61 
(]G 
12 
01 
88 
88 
47 
5İ 
99 
17 
62 
01 
79 
69 
25 
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Borçlandığı miktar ödediği miktar 

Seçim bölgesi 

Erzincan 
Erzincan 
Eskişehir 
Eskişehir 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul. 
İzmir 
İzmir 
Kastamonu 
Konya 
Malatya 
Manisa 
Niğde 
Rize 
•Samsun 
Sivas 
Trabzon 
Urfa 
Yozgat 
Amasya 
Ankara 
Balıkesir 
Bolu 
Burdur 
Çorum 
Erzurum 
Gaziantep 
Hatay 
İzmir 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Tekirdağ 
Trabzon 
Afyon 

Adı ve soyadı 

Sadık Perinçek 
Tcvt'ik Şenocak 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Kmin Onat 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Cihad Baban 
Mııamcr Oavuşoğlu 
Ziya Termen 
A. Fahri Ağanolu 
M. Fahri Oral 
Sudi Mıheıoğlu 
H. Avni Göktürk 
Osman Kavrakoğlıı 
Şükrü Uluçay 
Bahattin Erkol 
Ilalit Ağaııoğlu 
Feridun Ergin 
İhsan Aktürel 
Mustafa Zercıı 
Muhlis Bayramoğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Fahri Belen 
Fethi Çelikbaş 
Baha Koldaş 
Şevki Erker 
Ekrem Genani 
Cehil Ramazaııoğlu 
Pertev Arat 
Fikri Apaydın 
Şefik Bakay 
Selânıi Dincer 
Zeki Bozbeyoğlıı 
M. Raşit Tarakçıoğlu 
Arif Demirci 

Lira 

6 
25 
'9 
3 
9 
9 

19 
25 

18 
19 
18 

o O 

24 
19 
19 
9 
9 
9 

25 
19 
15 
10 
7 
9 

25 
19 
19 
19 
25 

2 
19 
19 
19 

O 

25 

000 
061 
061 
561 
561 
561 
061 
061 
561 
561 
061 
561 
561 
061 
061 
061 
561 
561 
561 
061 
061 
500 
061 
631 
561 
061 
061 
061 
061 
061 
000 
061 
061 
061 
561 
061 

K. 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
.._.. 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
— 
60 
60 
60 
60 
60" 

Lira 

7 
31 
.24 

4 
12 
12 
29 
33 
4 

22 
• 23 
22 
4 

28 
22 
24 
11 
14 
12 
30 
23 
19 
24 

685 
396 
893 
818 
388 
388 
545 
192 
792 
395 
324 
265 
624 
920 
869 
061 
637 
002 
368 
255 
446 
811 
132 

10 489 
13 
32 
24 
24 
24 
33 

2 
23 
24 
23 
4 

25 

149 
469 
657 
529 
035 
546 
749 
011 
231 
700 
783 
862 

K. 

8ü 
60 
26 
38 
85 
85 
4.1 
44 
78 
30 
70 
71 
14 
55 
95 
72 
24 
83, 
70 
54 
95 
63 
— 
22 
33 
83 
11 
41 
18 
10 
75 
64 
0.1 
04 
18 
47 

754 327 11 947 465 87 
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Miktar itibariyle bankanın 1962 yılı sonuf faizli alacak bakiyesi, takriben 12 milyonun üs

tündedir. (Ek : 6) 
2. Hazineye olan borçlar : 
İnkılâp ve (1) numaralı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisinin feshi üzerine, XI nci Dev

re milletvekillerinin bu sıfatları nihayet bulmuştur. 
1757 ve 3050 sayılı kanunlar gereğince, XI nci Devre milletvekilleri, almış oldukları 1960 malî 

yılı yollularının tamamına hak kesbetmiş olduklarından bunların geri alınması bahis konusu 
olmamaktadır. 

ıFakat, kendilerine verilmiş olan Mayıs 1960 dan da'ha ileri aylar ödenek çeklerini kırdırarak 
Ziraat Bankasından para çe"kmiş olanların bu borçlan, '1757 ve 3050 »ayılı kanunlar gereğince, 
Kurucu Meclis Muhasebesi tarafından Ziraat Bankasına ödenmiş ve bu ödeme ile Hazine alacaklı 
olmuştur. Bu şekilde Hazineye borçlananların adedi Ö27 ve Hazine alacağı 7 %1 489 liradır. 
Borç miktarı şajhıs başına 2 338 ilâ 22 193 lira arasında değişmektedir. 

Açılan dâvalardan 200 kadarı neticelenmiştir. Dâvâlıların müdafaaları mahkemelerce varit 
bulunmamış, sadır olan kararlar Yargıtayca onanmıştır. Diğer dâvalar devam etmektedir. 

Kesinleşen ilâmlar icraya konulmuş ve icra takibine başlanmıştır, icra takibi yoluyla bâzı 
borçlular borçlanılın tamamını ödemişlerdir. Bir kısım borçlular da borçlarını taksitle ödemekte
dirler. 

Durum fon safhada iken, Cumhuriyet •Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve arkadaşlarının 
5 . 5 . 1962 tarihli; X ucu Devre milletvekillerinin Ziraat Ban'kasma olan borçlarının faizsiz ola
rak 10 yıl taksite bağlanması (hakkındaki kanun teklifi. Meclis Maliye Komisyonunca nıueip se
bep (gösterilmeden XI nci Devre milletvekillerinin Ziraat Bankasına ve Hazineye olan borçlanna 
da teşmil edilmek suretiyle, Millet Meclisince '3 . 12 . '196I2 tarihli Birleşimde müzakere edilmiş, 
o birleşimde ve onu takibeden '5 . 12 . W62 tarifli li Birleşimde açık oya konulmuş ise de yeter 
sayı olmadığından 7 . 12 . 1962 tarihli Birleşimde tekrar açık oya 'konulmuş; oya katılan 
2613 üyenin 182 kabul, 57 ret ve '14 çekinser oyu ile kabul edilmiştir. 

10 . 12 . 19$2 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdi olunan bu kanun tasarısı, 
Senato Malî ve İktisadi İşler Komisyonunun 8 . 1 . 1963 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere 
edilerek, 14 üyeden 4 ünün muhalefet şeıüıleriyle kabul olunmuştur. 

Senato Bütçe Komisyonu da 14 . 1 . 19103 tarihli toplantısında 8 üyenin iştirakiyle tasarıyı 
tetkik ve müzakere etmiş, 3 üyenin muhalefet şerhi, bir üyenin «söz hakkım mahfuzdur» şerhi 
ve 4 .üyelin müspet, oyu ile kabul etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun 24 . i . .1963 tarihli gündemine alman kanun teklifi üzerindeki müza
kereler sonunda tasarının maddelerine geçilmesi 'hususunda yapılan oylamaya 124 »Senato üyesi 
katılmıştır. 67 ret, 2 çekinsere mukabil 65 üyenin kabulü ile maddeler üzerinde görüşmelere baş
lanmış ve muhtelif üyeler tarafından yapılan (konuşmalar sonunda, iş'ari oylamaya geçilerek, ta
sarı Cumhuriyet Senatosunca kabul olunmuştur. 

Bâzı milletvekili ve Senato üyeleri tarafından teklif edilen bu kanun tasarısı Hükümet tara
fından benimsenmemiş ve destekleıuınemiştir. 

- Aşağıdaki sebeplerle kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisince yeniden görüşülmesi lüzumlu 
görülmüştür. 

il* Anayasanın 40 nci maddesi, 'kişiler arasında sözleşme hürriyeti esasını kabul etmiş ve bu
nu teminat altına almıştır. Binaenaleyh, tarafların diğer şartlar arasında, bir borcun vâdesini ve 
faizli »olup olmamasını ve kanunun tanıdığı had dâhilinde faiz miktarını serbestçe tâyin etmeleri 
asıldır. Bu serbesti, 40 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince, ancak «kamu yararı»' ama/cîyle 
sınırlanabilir. Bu fıkraya istinadendir ki, muayyen bir hadden yukarı'faiz talebetme (murabaha), 
kanunla men edilmiştir. Aynı sebeple «iktisaden zayıf taraf» sayılan işçi, köylü, kiracı gibi umu
mi kategoriler lehine, sözleşme hürriyeti istisnaen sınırlanabilir. Milletvekillerinin «iktisaden za
yıf ve Özel himayeye muhtaç katagori» 1er arasında telâkki edilmelerine ne sebep, ne de imkân 
vardir. 

- 4 6 -
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Hâdisemizde, T. C. Ziraat Bankası ile borçlu milletvekilleri, yürürlükte olan kanunlara 

uygun surette, borcun şartlarında anlaşmışlardır. Anayasamızın 40 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasının şümulüne giren bir. hal mevcut veya mutasevver olamıyacağına göre, bahse konu 
olan kanun ile Ziraat Bankasınm faizden, masraftan mahrum edilmesi ve muaccel alacağının 
taksitlere bağlanması, Anayasanın 40 ncı maddesinde teminat altına alınmış dan sözleşme 
hürriyetine aykırı bir tasarruf teşkil etmektedir. 

2. Anayasamızın 12 nci maddesi; birinci fıkrasında, kanun önünde eşitlik prensibini 
koyduktan sonra, ikinci fıkrasında hiçbir kişiye aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz ta-
nınamıyacağmı kesinlikle belirtmiştir. 

İnceleme konusu kanun ise, milyonlarca vatandaş arasından hüviyetleri önceden belli 
birkaç yüz kişinin, bir bankaya yahut Hazineye olan borçlarını özel şartlara bağlamak suretiy
le, belli şahıslar lehine imtiyaz yaratmaktadır. Bu kayırmanın. Anayasamızın 12 nci mad
desinde ilân edilen eşitlik prensibini zedeliyeceği şüphesizdir. 

3. Müşahhas hukuki ihtilâfları ele alarak ilgililerin hak durumunu tesbit etmek, yalnız 
Anayasamızda değil, modern hukuk düzeninde de, yargı organına ait bir görev olarak kabul 
edilmiştir. Anayasamız bu esası 7 nci maddesinde açıkça ifade etmektedir. 

Hâdisede, belli kişileri ilgilendiren bir hukuki ihtilâf bahis konusudur. Bu ihtilâflar yar
gı mercilerine intikal etmiş, hattâ kesin karara bağlanmış ve benzer birçok karar neticesinde 
bu konuda içtihat bile vücut bulmuştur. 

Hal böyle iken, bu ferdî ihtilâfları yasama organlarının bir hal tarzına bağlamaya kalkış
ması, kuvvetler ayrılığı prensibini ihlâl ve yargı organının görevi alanına müdahale mahiyeti 
arz eder. Kaldı ki, Anayasamızın 132 nci maddesinde « . . . . yasama ve yürütme organ
ları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme ka
rarlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez» denil
mektedir. Ayrıca Anayasa, bu hükme ait istisnaları bizzat kendi bünyesinde tesbit etmekle 
bunun dışında bir istisnaya yer bırakmamıştır. 

Hâdisede muhkem kaziye halini almış mahkeme kararları mevcut iken, bu kararların ko
nusunu teşkil eden münferit hâdiselere ilişkin bir kanun çıkarmak suretiyle fiilen bu karar
ları infaz edilemez hale getirmek veya bunların infazını geciktirmek, Anayasanın sözü geçen 
prensibi ve hükümleri ile de bağdaşamaz. 

4. Anayasamızın 2 nci maddesinde Devletin demokratik vasıfta olduğunun ilân edilmesinden 
maksat, sadece Anayasanın çeşitli hükümlerinden çıkacak bir sonucu bildirmekten ibaret olmayıp, 
kanun koyucunun tasarruflarının - tıpkı diğer organlarınki gibi - demokratik olması lüzumunu 
da belirtmek, yani kanun koyucuya direktif vaz'etmektir. Demokratik olma umdesi ise, sadece se
çime dayanmayı ifade etmez. Millet adına yasama yetkisini kullanmakla görevli milletvekillerinin 
bu yetkiyi millî irade esasına dayanraıyan rejimlerde olduğu gibi kendilerine imtiyaz sâğhyacâk 
istikametlerde kullanmaları, «demokratik olma» ilkesiyle de bağdaşamaz. Esasen yasama meclis
lerinin menşei ve gelişmesi bile, vatandaşlardan - her ne nam altında olursa olsun - alınan para
ların milletin ve toplumun yararına sarf edildiğini kontrol etme amacına dayanmaktadır, bu se
beple Hazinenin (yani milletin) alacağı üzerinde denetçi durumunda olan Yasama Meclisi üyeleri
nin, bir kısım milletvekillerini diğer borçlulardan ayırarak lehte farklı muameleye tabi tut
maları ve Hazine zararına tasarrufta bulunmaları, Parlamento müessesesinin vücut sebebine 
aykırı düşer. Bu sebeple böyle tasarruflar, halkın yasama organına karşı olan saygısını ve de
mokratik rejime karşı olan- güvenini de sarsabilir. 

5. Anayasamızın 2 nci maddesinde ifadesini bulan «sosyal Devlet olma» esası, Devlete ait malî 
kaynakların, kamu hizmetleri dışında ancak iktisadi ve sosyal öncelikler göz önünde bulundu
rularak ve sosyal adaletin gereklerine uygun olarak kullanılmasını zaruri kılmaktadır. Devle
timiz, Anayasamızın 35-52 nci maddelerinde kendisine yüklenen birçok sosyal görevleri, 53 ncü 
maddesinde konulmuş olan «Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma 
ödevlerini ancak iktisadi gelişme ile malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir» esası-
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na uygun olarak pek mütevazi bir surette ifa edebilme durumundadır. îşte Anayasanın sarih hü
kümlerine rağmen, Anayasada Devletin kendisine öncelikle yardım etmekle mükellef kılındığı ge
niş vatandaş kütlesi Anayasanın öngördüğü yardım ve garantilerden fiilen gereği gibi faydalana
mazken, onlarla mukayese edilemiyecek kadar müsait durumda olan belli bâzı milletvekilleri lehi
ne Hazinenin yatırım ve hibe yoluna gitmesi, Anayasanın 2 nci maddesinde ilân edilen sosyal 
Devlet ilkesine de açıkça aykırı düşer. 

6. Yeniden görüşülmesi lüzumlu görülen kanun hükümleri, Anayasanın mülkiyet hakkını ve 
genel olarak müktesep hakları koruma maksadiyle koyduğu hükümlerle de bağdaşamaz. Hâdisede 
banka lehine müktesep hak haline gelmiş muaccel bir alacak ve bugüne kadar gerçekleşmiş faiz
ler bahis konusudur ki, gerek bugüne kadarki faizleri bertaraf etmek, gerek muaccel borcu taksi
de bağlıyarak müstakbel faizleri ortadan kaldırmak, alacaklının mamelekinden bir parçayı borç
lunun mamelekine devretmek demektir, özel mülkiyet esasını kabul etmiş olan bir Anayasa siste
minde buna cevaz bulunmadığı gibi, düzenleme konuslı olan hukuki münasebet bakımından da, 
buna hiçbir suretle sebep yoktur. Böyle bir çözümün Anayasa koyucusunun iradesine (Anayasa
nın ruh ve sistemine) tamamen aykırı düşeceği de şüphesizdir. Filhakika Anayasamız, 38 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında kamu yararının gerektirdiği hallerde kamulaştırmaya gidildiği za
man bile takside bağlamayı ancak belli ve pek önemli amaçlar bahis konusu olduğu zaman ön 
görmüştür. (Bunlar da, çiftçinin topraklandırılması, ormanların devletleştirilmesi, yeni orman ye
tiştirilmesi ve ıslah projelerinin gerçekleştirilmesi gibi amaçlardır. Düzenleme konusu olan millet
vekilleri borçlarında.ise, bu amaçlara uzaktan yakından benzer'bir mahiyet yoktur. ' 

Kaldı ki, Anayasa koyucumuz, bu pek Önemli hallerde bile, taksiti kabul ederken faizi de zaruri 
kılmıştır. 38 nci maddenin 2 nci fıkrasının son cümlesinde «bu takdirde... kanunla gösterilen 
faiz haddine bağlanır» denilmektedir. 

Kamu yararının gerektirdiği pek önemli hallerde dahi, ferdî mülkiyete saygı göstermek mak
sadiyle alacağın faizine dokunmıyan Anayasanın mantığı ile, kanım koyucunun «hiçbir iktisadi ve 
sosyal zaruret ve hattâ ihtiyaca tekabül etmiyen bir borçlanmaya (yani milletvekillerinin bankaya 
karşı olan borçlarına) müdahale etmesi ve alacaklının mamelekinden bir kısmını borçlunun mame
lekine nakletmesi (yani faizi bertaraf etmesi) keyfiyeti» nin asla bağdaşamıyacağı aşikârdır. 

Dundan başka, söz konusu kanunun memleket ekonomisinde, çiftçinin kalkındırılmasında ve zi
rai istihsalin artırılmasında hayati vazifeler almış bulunan Ziraat Bankasını 10 milyonu aşan bir 
zarara uğratması, kanunun doğurduğu mahzurları artırmaktadır. 

7. Hukuk devletinde kanunların genel, objektif ve mücerret esaslara, dayanması gerekir. 
Hâdisemizde olduğu gibi kişi haklarının ve mükellefiyetlerin düzenlenmesiyle ilgili bir* kanu
nun, kimlikleri önceden belli olan ve hukukan ayrı bir muameleye tabi tutulması caiz sayıla
cak bir katagori teşkil etmiyen kişileri ele alarak onlar hakkında özel hükümler konması, hukuk 
devleti ilkesivle de bağdaşamaz. 

Yüksek Meclisin Anayasaya, hukuk prensiplerine ve memleket menfaatlerine aykırı bir kanu
nu kabul etmiyeceği şüphesizdir. Yukarda açıklanan sebeplerle Anayasaya, hukuk prensiplerine 
ve memleket menfaatlerine aykırı görünen bir kanunun Yüksek Meclisçe kabul edilmesine ka
nun hükümlerinin şümulü ve doğurabileceği sonuçlar üzerinde yeteri kadar durulmamasının sebeb-
olduğu kanısına vardım. Konunun yeniden görüşülmesi uygun olacaktır. 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KUKULA SUNUŞLARI 

1. — Ticaret Komisyonunda açık bulunan 
üyelik için seçim. 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletve
kili Nuri Bay ar'in, Milletlerarası Andırmala
rın yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile 
bâzı Andlaşmalarm yapılması için Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmesi hakkında kanun teklifi
nin, Genel Kurulun 12.11.1962 tarihli 4 ncü Bir
leşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (2/270, 
4/175) 
B - ÎKÎNOİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 

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 ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçe» Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlanna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

3. —Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu • Gide yolunun Karayollarına 
ba^taamaanın düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık, Bakanından söalü sorusu, (d/466) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, înebst» - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tiar aratudalâ mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğin» tf*ir Ulaştırma Bakanından soslu 
sorusu (6/468) 

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
m'in* lâ, Kasuv 1862 tarihÛMU. akdedilen' Ba-

»m Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

6. — Gümftşane Milletvekili Neomeddin Kü-
çüker'm, 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 
hüküthlüleitn gündeliklerinin artırtlmasıniîi 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 1982 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/4&Î) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri KesMn'-
in, karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasit'alarm seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Öayihdirlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

12. — Manisâ  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. _u_ Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın» Osmancık ilçesi Jandarma? Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
söalü- soruaur (6/485) 



14. — Giresun Milletvekili İbrahim 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 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağma 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 başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

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

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

19. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

20. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (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'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

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

24. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 

yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından soslu sorusu. (6/500) 

26. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan 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'-
in, 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 İhsan Balım'-
m, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

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

30. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'ın, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan 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 kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

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

34. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

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

36. — istanbul 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) 

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

39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
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'nın, 
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 
Gülerin, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'ra, 9.1.1963 tari

hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

44. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli 'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Çen
tiğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

45. — Antalya Milletvekili Jhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân 
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. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

48. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi, ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

49. — Edirne Milletvekili Talât Asal'in, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

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

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

52. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Gümüşane ilinin kfl.Tkrnn)aşınırı hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 
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68. — Tokat MitietvekHi Mehmet Kazova -̂

nın, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne z man yapılacağına 
dair Bayı#<kri& J&kmvâm sç^ı m\m 
(mm 

54. — 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) 

55. — îstan&ıl TOgtvekiH leşjjfc tflte'ft, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Miljî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

56. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın, idame edilen Şaşvekil ve vefeiUerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verihniyeceğine dair Baş
bakandan sözlü soruşu (6/530) 

57. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
ta&ifa 4ü^eflJfnnıe4J î»f ve $şm» Uj telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

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

59. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'üı, An
kara'nın üfc, orta ve liselşrj ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu ınemurlara ve bunlara 
ödenmekte plan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

60. — izmir MiHetveJgiJi Mustafa Uyar'ın, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet iSakanındaa sözlü serumu (6/540) 

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

«2. — Kırşehir MiMetvekiH H«H1 Ö*nett«k, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
&m ÎSİŞtefi ItaftttUiKİro Sözlü sorusu (6/542) 

66. -r- Mardin Millotveküi Mehmet AH Arı-
kan'm, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çeyrildiğjnjn &>ğru olup timfa$m İ P Ada-
let £a,k»uw*an «özlü mrvm (6/&13) 

64. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nçi midelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memOefcetü#ize itbal edilen çift dingilli 
yük arftçlajjnm yük tmm vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

m 
ÖNCELCE GÖ»ÜŞtfW«Ş| KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kıroa, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyatanaj v* G ü w Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü-
naşebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (8. 
Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi : 16.10.1962] 

2. — Değerli kağıtlar Kanunu tasarısı ve 
Maliye ve ?l |n komisyonlar* ra^rlarj (İ/390) 
(S. Sayısı : 45) [R&ğ&îna tajtfıi : 30 . 1 . 1903] 

X 3. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 198 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunumun bâzı maddelerinin 
değiştirilişi ve h\\ kasma hm hükümler ek
lenmesi ve bir kıpn» hükümlerin kaldırılması 
hakkında kanım tasarısı ile 31 . 13 . 1960 ta
rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ge
çici 5 nçi Ritifidesiaiii deği|$irifoa##i hakkında 
Hükümf>tÇ(6 haüuian&n kanun tasarıları ve Ma-
ra# MilletweMli Hasan Fekmi Evliya ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğkı'nun 19* sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
ilgası ve yeni hükümle? ihdası»» dah' kanun tek
lifi, Adana Milletvekili Kemal ftamibrahimoğ-
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İKıttim, 30$ «ayılı fleür Vergisi Kanununun 68 
nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi, 
Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 51 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni 
hüjkümter 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'-
n m 193 sayılı, Gelir Vergisi Kanununun 5 ve 7 
nci 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 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Ge-
çiei Komisyon raporu (1/307, 1/355, 2/12, 2/66, 
2/86, 2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 2/171) (S. Sayı
sı : 49) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 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
yın : 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 
«S» fıkra» eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tom İstanbul Üyesi Rifat öztürkoine'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanunusun 64 neü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri ve Geçioi Komis

yon rapora (2/67, 2/117, 2/183, 2/163) (S. Sa
yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
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 
ÎŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kain ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan an» 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve içişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

X 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] 

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

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 neü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğhı ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
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(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 »a-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9•. 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasansı ve Maliye ve 
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
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tariM : 15 . 10 . 1962] 

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

9. — Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15.10.1962] 

10. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

11. _- Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ye 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 tasansı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

13. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

14. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

15. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkracının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasansı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonlan 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 İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

X 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
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 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 komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1962] 

19. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı-
rılmalanna 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 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1992] 

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

21. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt-
ma tarihi: 27.12 .1962] 



22. — 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] 

23. — Kaçakçılığın 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] 

24. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdtizü 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] 

25. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, dit 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] 

26. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölçek 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] 

27. — Rize'nin Çiftekavak köyü ıhane 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] 

28. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı İle 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 Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] 

X 29. — Sürekli görevlerle yabancı memle
ketlerde bulunan memurların aylıkları hakkın
daki 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] 

30. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoglu, Zehra-
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] 

31. — Yıldızeli ilçesinin 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
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

32. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

33. — 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] 

34. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko-



misyon raporu, (3/3Û&) (8. Sayısı : 3670 [Dağıt-
ma tarihi : 24.10 .1962] 

X 35. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı 
ile 0. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye Hini ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçiui Komisyon ra
poru- (1/219, 2/220) (S. Sayısı: 41) ^Dağıtma 
tasrihi : 16.1.1963] 

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

X 37. —- Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 ta
rihinde imzalanan İstikraz Anlaşmasını muad-
dil andlaşmanm onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Malice 
ve Plân komisyonları raporları (1/223) (S. Sa
yısı : 50) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 38. — Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtı 
müşterek enfrastrüktür programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye, ve Plân komisyonları raporları (1/291) 
(S. Sayısı : 51) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 39. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan istik
raz andlaşınasmın onaylanmasının uygun bulun
duğuna- dair kanun tasarısı ve. Dışişleri, Maliye 
ve. Plân komisyonları raporları. (1/259) (S. Sa
yısı : 52) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 40. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İstikraz 
Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 
53) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

41. — Taşköprü ilçesinin Kamıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 

Şerife'den doğma, & lylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akoa'nm ölüm cezasına çarptırılman hak
kında Başbakanlık teskeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

42. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-

; maz'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
'• Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-
• poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
j 2 . 2 . 1963] 

43. — Çumra'nın Alibeyhöyüğü 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 Karapüroek köyü, hane 

2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu ZeKba'dan doğma 12 Ni-

j san 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın, ölüm cezasına 
\ çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
: ve Adalet Komisyonu raporu. (3/439) (S. Sayı-
j sı : 57) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 19631 

X 44. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu-
| nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 

kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ile Kayseri Milletvekili Mahmet Yüce
ler ve 7 arkadaşının, 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/287, 2/324) (S. Sayısı : 59) [Dağıt
ma tarihi : 5 . 2.1963] 

X 45; — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telef on irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Eadyo-Telgraf servisine dair Andlaş
manm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 46. — Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısı 
île Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu ve 
16 arkadaşının İşçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun 20 nci maddesine bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Hân komis
yonları raporları (1/372, 2/274) (S. Sayı
sı : 61) [Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1963] 




