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nununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Kayseri Millet
vekili Mehmet Yüceler ve 7 arkadaşının, 
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7 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair ka
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(1/287, 2/324) (S. Sayısı : 59) 144:151,214: 

217 
6. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü 

hürriyeti hakkında kanun tasarısı ve C. 
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8. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun geçici 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Hükümetçe hazırla
nan kanun taşanları ve Maraş Milletvekili 
Hasan Fehmi Evliya ile Adana Milletveki
li Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair 
kanun teklifi, Adana Milletvekili Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 68 nci maddesinin tadili 
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tosu İçel Üyesi Cavit Tcvfik Okyayıız ve 
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nununun bâzı maddelerinin ilgası ve ye
ni hükümler ihdasına dair Zirai Vergi Ka
nunu teklifi, Adana Milletvekili Ahmet Ka-
ramüftüoğlu'nun Zirai Gelir Vergisi kanu
nu teklifi, İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 68 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nm, .193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 64 ncü maddesinin 1 ve 5 nu
maralı bentlerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nm 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 5 ve 7 nci maddelerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ile Kü
tahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 arkada
şının, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Ge
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çici bir madde eklenmesine dair kanun 
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ınuaddil andlaşmanm onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/223) (S. Sayısı : 50) 202:203, 
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leşik Devletleri Hükümeti arasında imza
lanan istikraz andlaşmasmm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (.1/259) (S. Sayısı : 52) 203:204, 
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Jl . — Hükümetimiz ile Amerika Bir

leşik Devletleri Hükümeti arasında im
zalanan İstikraz Andlaşmasmm onaylan-
nıasmm uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 53) 204: 

205,238:241 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Gtturum 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun ol
madığı anlaşıldığından, içtüzüğün 89 ncu mad
desi gereğince bir saat sonra toplanmak üzere 
Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 

Ferruh Bozbeyli dlithat Şükrü Çavdaroğlu 
Kâtip 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

İkinci Oturuyn 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, 8 Şu
batta Irak'ta cereyan eden olaylar hakkında de
meçte bulundu. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının görü
şülmesine devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Balıkesir 
Ferruh Bozbeyli Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Üçüncü Oturum 

193 sayılı G-elir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının görü
şülmesine devam olundu. Komisyona giden mad
deler henüz gelmediğinden 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklen-

[ meşine dair kanun tasarısının görüşülmesine 
başlandı. 

Yoklama neticesinde çoğunluk kalmadığı 
anlaşıldığından 19,30 da toplanılmak üzere Bir
leşim© ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 
Kâtip 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Dördüncü Oturum 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun ol
madığı anlaşıldığından, İçtüzüğün 89 ncu mad
desi gereğince bir saat sonra toplanmak üzere 
Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Nurettin Ok Nevzat Şener 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

Beşinci Oturum 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı
nın maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü ve 
yapılan yoklama neticesinde çoğunluğun kalma
dığı anlaşıldığından, 

10 . 2 , 1963 Pazar günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Nurettin Ok Vefa Tanır 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 

31 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödenek ve yollukları hakkındaki 1 
sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesine dair 

kanun teklifi (2/428) (Anayasa, Adalet, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, Ticaret ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Devlet Kütüphaneleri açılması hakkında ka-
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nun teklifi (2/429) (Millî Eğitim, Plân komis
yonlarına) -

Raporlar 

1. — imar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve imar ve iskân, 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları (1/205) 
(Gündeme). (S. Sayısı : 65) 

2. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir müessesesi 
ojan Milletlerarası Kalkınma Dairesi arasında 
imzalanan istikraz Andlaşmasmm onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa-
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rısı ve Maliye, Dışişleri ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/234) (Gündeme) (S. Sayısı : 63) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt Endüst
risi Kurumu kurulmasına dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (2/317) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 66) 

4. — Motorlu kara taşıtları vergisi tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/396) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 78) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 19631 

5. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 
hakkında kanun tasarısı ve C. Senatosu değişti-
rişi ve Adalet Komisyonu raporu (1/91) (Gün
deme) (S. Sayısı : 278 e 1 nci ek) 

BÎRINCI OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Müzakerelere başlıyoruz, («Ek

seriyet yok» sesleri) 
arkadaşlar var... 

Komisyonda mevcudolan 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GEHEÎL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana Milletvekili İbrahim Tekin ile 
Mehmet Geçioğlu'nun, çoğunluğun olmadığından 
bahisle Genel Kurula katılmıyan devamsız mil
letvekilleri hakkında gerekli müeyyidenin uy
gulanması dileğini de kapsıyan demeçleri 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, maalesef günlerden beri Meclis 
ekseriyet 'olmadan .açılıyor. Meclisin ekseriyet 
olmadan açılması hiçbir zaman doğru değildir. 
Meclis ekseriyet olmadan hiçbir zaman açıla
maz. Arkadaşlar ben saydım, salonda 120 arfca-
da-şımız var. Her zaman da sayarım. Komisyon 
olarak bugün lyalnız Geçici Komisyon Vardır, 
diğerleri toplanmış -değil, İra komisyonda çalı
şanların sayısı da 20 kişiyi geçmez. Şu anda 
salonda 120 kişiden fazla kimse yoktur, Meclis 

açılamaz, hürmetlerimle. 
RUHİ ıSOYER (Niğde) — Söz istiyorum, 

efendim. 
BAŞKAN — Geçioğlu'na söz veriyorum. 
MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Muhte

rem 'arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ilk birleşiminde bu kürsüden yemin et
tik. Meclise devam edeceğiz diye, millete namus 
ve şeref sözü verdik. Maalesef, bu böyle olma
dı, her zaman 10 - 15 kişiyle bu Meclis topla
nır hale geMik. Allahtan korkmamız lâzım, mil
let bize para veriyor; bunu düşünmek: lâzım. 
Bu ımilletin 'hizmetlerini kim görecek? Eğer bu 
vazifeyi yapamıyaeakktrsa çeksinler, gitsinler, 
yerlerine başkaları gelsin. Hürmetlerimle. (Al
kışlar ve hani ekseriyet vardı sesleri?) 

BAŞKAN — Saat 11,00 de toplanılmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 10,30 



I K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Îbrahiım Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Mec

lisimiz, Anayasanın ve içtüzüğün aradığı ek
seriyet olmadan hiçbir zaman açılmaz. Bundan 
evvel de böyle "bir hal vu'kubulmuştur. Saat 
10,00 daki oturumda, komisyondaki arkadaşla
rımız mükerreren ve hataen sayıldığı için, «Mü
zakerelere başlıyoruz.» denilmiştir. Bu husus 
sonradan anlaşılmış olduğu için oturum saat 
11,00 e talik edilmiştir. Şu anda Komisyonda 
bulunan 20 arkadaşla birlikte Meclisimiz 250 
kişi mevcuttur. Binaenaleyh oturumu açıyo
rum. (Bravo Başkan, sesleri) 

2. — Maraş milletvekilleri Kemal Bağcıoğlu, 
Enver Kaplan, Ali Hüdayioğlu ve Adnan Kara-
küçük'ün, milletvekillerini temsil etmek üzere 
Başkan veya Baskanv eklilerinden birinin Ma-
raş'm kurtulu§ bayramına katılmasına dair 
önergesi 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (M'araş) — Maraş'm 

Kurtuluş Bayramı hakkında. 
BAŞKAN — Evvelâ Sayın Kemal Başcıoğ-

luna söz vereceğim. Sayın, Mahmut Rıza Ber-
tan size ondan sonra söz vereceğim. 

— Buyurun Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlarım, huzurunuzda birkaç dakika
nızı alacağım için özür dilerim. 

istiklâl mücadelesi, Maraşta atılan ilk kur
şun ile başlamıştır. 

Türk Millî Mücadele hamlesinin ilk kıvıl
cımları, Maraşta patlamış ve «Vatanımız biz

lere mezar olmadıkça düşmana gülzar olamaz» 
taahhüt ve parolası Maraş'ta taahhüdedilmiş ve 
o günkü ümitsiz şartlar içinde, hiçbir millete 
nasibolmıyan kahramanlık destanları Maraş'ta 
yazılmıştır. 

Birinci Dünya Savaşının zafer sarhoşluğu 
içinde şımarık ve şaşkın davranışlarına son ver
mek, hürriyet ve istiklâllerine bir .an evvel 
kavuşma'k için susamış insanların 43 yıl evvel 
gösterdikleri bu fedakârca kahramanlığa kar
şısı her sene Maraş'ta muazzam bir bayram 
yapılmaktadır. 

Maraşin bu kahramanlığına bir cemile ol
mak üzere, Meclisi Âli Türkiye'de yalnız Ma
raş vilâyetine mahsus 'olmak üzere, bayrağına 
istiklâl madalyası talik etmiş bulunmaktadır. 
Meclisi Âlinin bu kadar alâka göstermiş bulun
duğu bir vilayetin kurtuluş bayramına bütün 
mebuslarımızın ve bütün Meclisimizi, Maraş me
busları olarak, davet ediyoruz. Ancak, Yüce 
Meclisimizin, memleketin yine çok mühim mev
zularını konuşmak üzere bulunduğunu ve bü
tün arkadaşlarımızın iştirakine imkân olmadı
ğını da takdir ediyoruz. Bu sebeple bu kutsal 
bayrama iştirak için Meclisi temsilen Meclis 
Başkanının veya Başkanvûkillerinden birinin 
.gönderilmesi hususunda 'karar istihsalini kıy
metli arkadaşlarımızdan istirham ediyoruz. Bu 
mevzuda bir de önerge hazırlamış bulunuyoruz. 
Müspet oylarınızı rica ediyoruz. 

Hürmetlerimle.. (Alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Millî Mücadele hamlesinin ilk zafer 

kıvılcımının parladığı ve (Vatanımız bizlere 
mezar olmadıkça düşmana gülzar olmaz). Ta-
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ahhüt ve parolasının tahakkuk şehirlerinden 
ve Meclisi Âli karariyle Bayrağına istiklâl 
Madalyası talik edilmiş 'bulunan Kahraman 
Maraş 'm; 

12 'Şubat kurtuluşunun 43 ncü yıldönümü 
münasebetiyle, vali ve belediye 'başkanımızın 
davetini teyiden Maraş milletvekilleri olarak 
Yü'kse'k Meclisin Başkan ye Başkanvekilleriyle 
mulhterem üyelerini törenimize davetten şeref 
duymaktayız. 

Geceleri dahi mesai yapmakta olan Mec
lisimizde mühim ve müstacel kanun tasarıları
nın müzakere edilmekte olması 'hasebiyle top
luca icabet mümkün olmıyacağma göre; 

Yüksek Meclisi temsilen B'aşkan ve başkan-
vekillerinden 'birinin Maraş Kurtuluş Bayramı
na iştirakine karar ittihazı suretiyle Millî Mü
cadele şehitlerinin rulhunun şâdedilmesini, Kah
raman Maraşlılarla 'gazilerinin de sevindirilme-
sini arz ve teklif ederiz. 

Maraş Maraş 
Adnan Karaküçük Enver Kaplan 

Maraş Maraş 
Ali Hüdâioğlu Kemal Bağcıoğlu 

[BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlık Divanınca gereği yapılacaktır. 

3. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tarim çok mühim memleket islerinin görüşül
düğü bir sırada sayın üyelerden bir kısmının 
Genel Kurula devam etmemelerini ve bu yüz
den görüşmelerin sık sık yarıda kalmasını 
üzüntü ile karşıladığını bildiren konuşmacı. 

MAHMUT RIZA BERTAN (İstanbul) — 
Gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne 'hakkında efendim. 
MAHMUT RIZA BERTAN (istanbul) — 

Devanı 'hususunda. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT RIZA BERTAN (îstaııbul) — 

Sayın milletvekilleri, bugünkü yapacağım gün- " 
dem dışı konuşmayı, dün sabahki celsede ya
pacaktım. Fakat Sayın Dışişleri Bakanı, Irak 
hâdiseleri dolayısiyle yaptığı konuşmadan son
ra, Meclisi daha fazla işgal etmemek için gö
rüşmeyi bugüne bıraktım. 

Huzurunuza getirdiğim mesele; şu kürsü
den 1,5 seneye yakm bir zamandır en az 20 -
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30 defa muhtelif arkadaşlar tarafından tekrar
lanmıştır. 

'Sayın arkadaşlarım Meclis gayet 'mühim 
kanun tasarılarını müzakere etmektedir ve ya
rından itibaren de Bütçe müzakerelerine gire
cektir. Buna rağmen maalesef Meclisimiz bir
çok celselerde ekseriyet temin ©demediği için 
'bir «aat sonraya tehir edilerek açılmakta veya 
açıldığından bir iki saat sonra ekseriyet kalma
dığı için de çalışmalarına son vermek zorunda 
kalmıştır. 

Bu gayet acıdır. Büyük Türk Milletinin hu
zurunda bilmem 'durumumuz nasıldır? Bunu 
hepinizin idrakine terk ediyorum. Parti tef
riki yapmaksızın, bütün arkadaşlarımın Mecli
se devam mecburiyetinde olduklarını bildikle
rine de inanıyorum. Hiç kızmamanızı rica ede
rek bir tek kelime sarf edeceğim, Yüce Mec
liste arzu etmezdim; fakat öyle zannediyorum 
ki lıer 'birimizde, ayrı ayrı vazife şuurunun tam 
teşekkül etmediğine işaret sayılabilir. O halde 
Yüce Meclisi devama 'davet ediyorum. Yalnız... 
(«Bu, riyasetin vazifesidir» sesleri) 

BAŞKAN — Müda'hıale etmeyin arkadaş
lar... 

MAHMUT RIZA BERTAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; Riyasetin davet va
zifesi nedir bunu 'bilmiyorum, fakat bildiğim 
'bir şey varsa o da vazifenin davetle olmıyaca
ğıdır. Vazife devamlıdır... Yalnız, şunu da 
arz etmek isterim ki, arkadaşlarım gücenme
sinler, bu gelen mühim kanunlar 'Hükümet ta
sarılarıdır. Hükümet tasarıları, şu Yüce Mec
liste 300 kişilik bir ekseriyete dayanan parti
lerin Hükümetidir ve bilhassa bunlardan Halk 
Partili arkadaşlarımız 175 . 180 kişi ile burada. 
temsil edilmektedirler. Bu arkadaşlarımız yal
nız başına devam etseler da'hi diğer partilerden 
ne kadar noksan olursa iOİsun ekseriyetin temin 
edileceği ve bu kanunların çıkacağı şüphesiz
dir. O 'halde hiç darılmayın ve gücenmeyin esas 
'Olarak:, iktidar kanatlarını ve 'bilhassa Halk 
Partili arkadaşlarımı suçlandıracağım. Biz .bu 
•kanunları el birliğiyle çıkarmak mecburiyetin
deyiz. Bu vazifenin de kendilerinin İtimat 
ederek getirdikleri tasarıları 'burada, 'gözden 
geçirilmekle mükellef olduklarını unutmasın
lar. 

Buna, muhalefet, iktidar kadar mecbur de
ğildir ve birçok "bakımlardan, bu hususta ter-
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tiplere gitmemiştir, fakat gidebilir de. Buna 
karşı iktidar kanadının, bilhassa büyük iktidar 
partisinin hurada tam mevcudu ile yer alarak 
bu kanunları geçirmek mecburiyetinde olduğu
nu sizlere 'bir kere daha hatırlatırını. Şu kadar 
ki, dün sabaha kadar burada ekseriyet muha
lefet partileri tarafından elde edilmiştir. Bu 
sayede de birçok tadilnameler İni Mecliste ka-
'bul edilmiştir. Demek ki, devanı dün sa.baha 
kadar daha fazla muhalefet kanadında idi, dün 
sabahtan itibaren A. P. saflarında da çok sey
rekleşme olmuştur. Fakat bu, iktidar kana
dında asla olamaz, olmamalıdır. Buna rağmen 
şunu da üzüntü ile arz edeyim ki C. H. P. nin 
organı tolan Ulus 'Gazetesi bu sabah, «A. P. nin 
Meclise devam etmediğini ve onlardan beş ki
şinin ayağa kalkarak ekseriyet olmadığını be
lirttiklerini» yazmaktadır. Çok rica ediyo
rum, böyle oyunlar ve küçük şeylere teşebbüs 
edilmemelidir. («Maçagidiyorlar» sesleri) Maça 
gitmek mevzuu ise burada konuşan, daha ev
vel Halk Partisinin en yüksek kademesinde 
olan .arkadaşlarımız ve Bakanlar "da 'oradaymış.. 
(Gürültüler) Biz gitmedik, bekledik. Maça git
mişlerdir, gelmemişlerdir diye bir parti aley
hine diğer partiye mensup 'bir gazetenin yaz
ması münasi'bolur mu bilmem. (Ortadan gürül
tüler) 

RATfP ITAHİIt BURAK (istanbul) — iyi 
başladınız iyihitirin. 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin ar
kadaşlar. 

MAHMUT RIZA BERTAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, <buna gücenmemenizi 
ve alınmamanız], hakikatleri teslim etmenizi 
çok istirham ederim. Dünyada insanlarda 'bu
lunması lâzımgelen vasıflardan ve hasletlerden 
biri de hakikatleri görmesi ve teslim etmesi
dir. Bunu, vicdanının bir köşesinde duyduğu 
halde ^vicdanı haşka ağzı başka söylem emelidir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygı ile selâmla
rım. (iSağdan ve soldan 'alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem 'arkadaşlarım, Sa
yın Rıza Bertaıı ve Yüksek Mecliste bulunan 
diğer üyeler müsterih olsunlar. Riyaset vazife
sini yerine getirmektedir. Şimdiye kadar 
hundan evvelki birleşimde aldığınız karar gere-
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ğince devamda kusur edenlerin isimleri tesbit 
edilmiş ve karar gereğince ilk defa kendilerine 
yazılmıştır. Bundan sonra mazeretlerini tevsik 
edemiyenler hakkında yine karar gereğince 
muamele yapılacaktır. 

Siz ne hakkında efendim? 

VAHAP DÎZDARO&LU (Mardin) — Ayni 
mevzuda... 

BAŞKAN — Aynı mevzuda iki kişiye söz 
veremem efendim. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Devamla) — Grup 
adına söz istiyorum. 

RUHt SOYER (Niğde) — Sataşma var efen
dim, grup adına buna eevap verecek. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
sükûneti muhafaza edelim. Efendim, Grup adı
na sataşma iddiasiyle mi söz istiyorsunuz? Sataş
ma olup olmadığını kendisli ifade edebilir, lüt
fen siz müdahale etmeyiniz Ruhi Bey. 

Grup adına, sataşma sebebiyle mi söz istiyor
sunuz Vahap Bey? 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Devamla) — 
Evet... 

BAŞKAN — Riyaset sataşma olduğuna kaani 
değildir. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Devamla) — 
Arkadaşa gündem dışı söz verdiniz, aynı mev
zu üzerinde ben de gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aynı mevzu üzerinde gündem 
dışı söz istiyorsanız iki kişiye gündem dışı söz 
veremiyeceğim. Eğer sataşma iddiasında ve o 
itibarla söz istiyorsanız Riyasetiniz satavşma ol
duğuna kaani değil. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Di
reniyorum efendim. Oylamaya gidilsin. 

BAŞKAN — Peki, oylıyalım efendim. 
Arkadaşımız, 'gruplarına sataşma olduğu id

diasiyle söz almak istiyorlar... Fakat Riyaset Di
vanı grupa sataşma olduğu kanaatmda değil. 
Arkadaşımızın bu arzuları üzerine oylamaya gi
deceğim. 

Sataşmanın olduğunu kabul edenler... Sataş
manın olduğunu kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 
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5 — GÖRÜŞÜLAN İŞLER 

1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun bâzı. maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ile Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce
ler ve 7 arkadaşının, 5422 sayılı Kurumlar Yer
gisi Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/287, 2/324) (S. Sayısı : 59) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dâir kanun tasarısının müzakeresine devam 
ediyorum. 15 nci maddede kalmıştır. Maddeyi 
okutuyorum. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 19 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Türkiye'de elde edilen hasılat 
Madde 19. — On ikinci maddenin 1 ve 7 nu

maralı bentlerine göre ticari ve arızi ticari ka
zançları dar mükellefiyet mevzuuna alman ya
bancı ulaştırma kurumlarının Türkiye'de elde 
edilmiş sayılan hasılatı aşağıda yazılı unsunlar-
dan terekkübeder : 

1. Türkiye hudutları içinde cereyan eden 
kara ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj ta
şıma ücreti (bilet bedeli ile birlikte alınan gi
der karşılıkları dâhil) olarak ne isimle olursa ol
sun aldıkları paralar; 

2. Türkiye'deki yükleme limanlarından ya
bancı memleketlerdeki varış limanlarına veya 
diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak 
yabancı limana kadar cereyan eden deniz, hava 
ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj taşıma üc-
reti (bilet bedeli de birlikte alman gider karşı
lıkları dâhil) olarak ne isimle olursa olsun al
dıkları paralar; 

3. Türkiye dışındaki ulaştırma işleri için 
diğer kurumlar hesabına Türkiye'de sattıkları 
yolcu ve bagaj biletleri jle Türkiye'de yaptık
ları navlun mukaveleleri dolayısiyle kendilerine 
verilen komüsyonlar ve ücretler. 

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

(1) 59 S. Sayılı basmayazı 9.2.1963 tarihli 
44 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 20 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Beyan esası 
Madde 20. — Yirmidördüncü madde hükmü 

mahfuz kalmak şartiyle, Kurumlar Vergisi, mü
kellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzeri
ne tarholunur. Beyanname, ilgili bulunduğu he
sap döneminin neticelerini ihtiva eder. 

Her mükellef vergiye tabi kazancının tama
mı için bir beyanname verir. 

Mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alım ve 
satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya 
kendilerine bağlı sair iş yerleri için, bunların 
müstakil muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri 
olsa dahi, ayrı beyanname verilmez. 

Tüzel kişiliği bulunmıyan iktisadi kamu mü
esseseleri ile dernek, tesis ve vakıflara ait ik
tisadi işletmelerden her biri için bunların bağlı 
oldukları kamu tüzel kişileri ile dernek, tesis 
ve vakıflar tarafından ayrı ayrı beyanname ve
rilebilir. 

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

MADDE 17. — Aynı kanunun 21 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyannamenin verilme zamanı ve yeri 
Madde 21. — Kurumlar Vergisi beyanna

mesi, hesap döneminin kapandığı ayı takibeden 
dördüncü ay içinde mükellefin bağlı olduğu 
vergi dairesine verilir. 

Sermaye şirketleri dışında kalan kurumların 
beyanname verme süresini uzatmaya Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

Dar mükellefiyette vergi muhatabının Tür
kiye'yi terk etmesi halinde Kurumlar Vergisi 
beyannamesi memleketi terke takaddüm eden 
onbeş gün içinde verilir. 

Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi 
1. Tam mükellefiyette, kurumun kanuni 

veya iş merkezinin bulunduğu yerin; 
2. Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye'

deki iş yerinin veya daimî temsilcisinin bulun
duğu yerin; Türkiye'de iş yeri veya daimî tem
silcisi olmadığı takdirde yabancı kuruma ka
zanç sağlıyanlarm bağlı olduğu; 

Vergi dairesidir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. I 

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

MADDE 18. — Aynı kanunun 24 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

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

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

Bu madde gereğince vergi tevkifatı yapan
lar, bir ay zarfında nakden veya hesaben öde
dikleri veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve 
iratlar ile bunlardan kestikleri Kurumlar Ver
gisini mütaakıp aym yirminci günü akşamına 
kadar, bağlı bulundukları vergi dairesine muh
tasar beyanname ile bildirirler, 
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Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına gö

re defter tutmak mecburiyetinde olanlar, bu 
maddeye göre yaptıkları vergi tevkifatmı ayrı
ca kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

C) Kurumlar Vergisi tevkifatma ait muh
tasar beyannamede aşağıda yazılı malûmatın 
gösterilmesi lâzımdır : 

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

b) Beyannamede gösterilen tevkif atın ya
pıldığı ay, 

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

d) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iradın nevi, 

e) ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
veya iradın miktarı, 

f) Yapılan vergi tevkif atının miktarı, 
g) Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi 

kesenin imzası, 
h) Beyannamenin verildiği vergi dairesi

nin adı. 
Beyannamenin şekli, muhtevası ve ekleri 

Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

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

MADDE 19. — Aynı kanunun 28 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vergilendirme dönemi 
Madde 28. — Kurumlar Vergisinde hesap dö

nemi vergilendirme dönemidir. Şu kadar ki, 
22 nci madde gereğince verilen beyannamelerle 
bildirilen kazançların vergilendirilmesinde, ver
gilendirme dönemi yerine kazancın iktisap ta
rihi esas alınır. 

Tevkif suretiyle ödenen vergilerde, istihkak 
sahiplerince ayrıca yıllık veya özel beyanname 
ver-ilmiyen ahvalde, tevkifatm ilgili bulunduğu 
dönemler vergilendirme dönemi sayılır. 

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

MADDE 20. — Aynı kanunun 41 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

özel ödeme süreleri 
Madde 41. — 22 ve 24 ncü maddelerde ya

zılı hallerde Kurumlar Vergisi beyanname ver
me süresi içinde ödenir. 

Tevkif yolu ile alman Kurumlar Vergisi, tev
kif at yapmaya mecbur olanlar ve tevkif ata ait 

muhtasar beyanname 
Madde 24. — A) Dar mükellefiyete tabi j 

kurumların aşağıda yazılı kazanç ve iratları 
Kurumlar Vergisi tevkifatma tabi'dir : 

1. Ücretler; I 
2. Serbest meslek kazançları; 
3. Menkul sermaye iratları; 
4. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret 

unvanı, alâmeti farika ve benzeri gayrimaddi ı 
hakların satışı, devri, temliki veya kiralanması 
mukabilinde alman bedeller. j 

Yukarda yazılı kazanç ve iratlar vergi tev-
kifatmda gayrisâfi miktarları üzerinden nazara I 
alınır. I 

Bu madde gereğince Kurumlar Vergisi tev- j 
kifatı yapılan kurum kazançları üzerinden bu j 
kazancı elde eden kurumlar tarafından ayrıca i 
Gelir Vergisi tevkifatı yapılmaz. 

Kurumlar Vergisi tevkifatmın nisbeti % 20 | 
dir. İ 

Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle i 
alınan kazanç ve iratlar için.20 ve 22 nci mad
delere göre beyanname verilmesi veya bu mad- | 
de şümulüne girmiyen kazanç ve iratlar için I 
verilecek beyannamelere mezkûr kazanç ve irat
ların ithali ihtiyaridir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. | 

Yok. Maddeyi oylat miza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Aynı kanunun .192 sayıl: 
Kanunla muaddel 44 neü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Kesilen vergilerin mahsubu 
Madde 44. — Beyannamede gösterilen ka

zançlardan bu kanuna ve Gelir Vergisi Kanu
nuna tevfikan kesilmiş olan vergiler beyanna
me üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den mahsub e dil ir. 

Mahsubu gereken miktar beyanname üze
rinden hesaplanan Kurumlar Vergisinden fazla 
olduğu takdirde, keyfiyet vergi dairesince mü
kellefe yazı ile bildirilir. Aradaki fark, mükel
lefin. işbu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren 
bir yıl içinde müracaatı halinde kendisine iade I 
olunur. Bit* yıl içinde müracaat etmiyen mü- j 
kelleflerin bu farktan doğan alacakları düşer. 

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

Geçmiş yıllara ait vergiler 
GEÇİCİ MADDE 1. — 1963 takvim yılından | 

evvelki zamanlarda vukubulan faalitelere ait j 
vergiler eski hükümlere göre alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyeni. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. j 

Kurumlar Vergisi tevkifatınm başlangıcı j 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun Ku

rumlar Vergisi tevkif atın a muta allık hükümle
ri 1 Ocak 1964 tarihinden itibaren nakden ve
ya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen ka
zanç ve iratlar hakkında uygulanır. 1.1.1964 
tarihinden evvel tahakkuk etmiş olan kazanç ve 
iratların, bu tarihten sonra ödenmesi halinde 
bunlardan Kurumlar Vergisi tevkifatı yapıl
maz. 

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

Ortalama emsal nisbetleri 
GEÇİCİ MADDE 3. — 5422 sayılı Kanunun 

18 nci maddesine tevfikan Maliye Bakanlığınca 
tesbit edilmiş olan ortalama emsal mabetlerinin, 
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bu kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığın
ca yeni ortalama emsal nisbetleri tesbit ve ilân 
olununcaya kadar, tatbikatına devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlk beş yılda yapılacak yatırım indirimi 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten itibaren beşinci yılın so
nuna, kadar olan devrede yapılacak yatırım 
indirimleri, bu indirimlerin uygulanacağı kurum 
kazançlarının her yıl için % 20 sini geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçmiş yıllar zararların nakli 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun 12 nci 

maddesi ile tanınmış bulunan beş senelik zarar 
nakli imkânı kurumların 1960 ve 1961 takvim 
yıllarında tahassul eden zararları için de uygu-
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakeresini yaptığımız kanunun bir mad
desi komisyonda olduğundan, yürürlük madde
lerini bilâhara reye arz edeceğim. 

2. — Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısı 
île Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu 
ve 16 arkadaşının İşçi Sigortalan Kurumu Ka
nununun 20 nci maddesine bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/372, 2/274) (S. Sa
yısı : 61) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde bulunan ve 1963 bütçe

siyle ilgisi dolayısiylo bu bütçeden evvel tetkiki 
gereken «Emlâk Alım Vergisi Kanun tasarı
sının» ivedilik ve öncelikle müzakeresini saygı
larımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Babanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN —- Önergedeki öncelik teklifini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenlei'... Kabul edilmiştir. 

(1) 61 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
daehr. 
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Tümü hakkında söz istiyen var mil. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergede ivedilik teklifi de vardır. İvedi
likle müzakeresini oylarınıza sunuyorum t Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 
Mükellefiyet 

Mevzu : 
MADDE 1. — ivaz karşılığında, Türkiye'deki 

gayrimenkullerin iktisabı, bunlar üzerinde ir
tifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyeti
nin tesisi ve bu hakların devri Emlâk Alım 
Vergisine tabidir 

Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve 
gayrimenkul mükellefiyetinin, sermaye şirket
lerine sermaye olarak konulması, gayrimenkul
lerin ölünceye kadar bakma akdi ile temliki 
de, verginin konusuna dâhildir. 

Karşılıklı olarak trampa edilen gayrimen
kullerin her ikisinin iktisabından ayrı ayrı 
vergi alınır. 

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

Mükellef : 
MADDE 2. — Verginin mükellefi, vergi 

mevzuuna giren gayrimenkullerle hakları ikti-
sabeden kişilerdir. 

Trampada her iki taraf kendilerine terettü-
beden vergi ile mükelleftir. 

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

İstisna ve muaflıklar : 
MADDE 3. — Aşağıda yazılı kişiler ve mev

zular vergiye tabi değildir : 
a) Genel, katma ve özol bütçeye dâhil 

daire ve müesseseler, 
•b) Kamu menfaatlerine yararlı dernek

le?, 
c) Karşılıklı olmak §artıyle diplomatik ih

tiyaçlarla konsolosluk ihtiyaçları için yapılan 
iktisaplar, 
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d) Arkeolojik araştırmalar için yapılan 

iktisaplar, (bu fıkrada yazılı istisna hükmü
nün uygulama şartları Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanlıkları tarafından müştereken tesbit ve 
Resmî Gazete ile ilân olunur.) 

e) Gayrimenkullerin mütemmim cüzi ma
hiyetinde olun sabit istihsal vasıtalarının 
iktisabı, 

f) 7269 sayılı Kanuna ve aynı kanunun 
muvakkat 2 nei maddesinde yazılı kanunlara 
ve 4753 sayılı Kanuna göre yapılan iktisap
larla, 3202 sayılı Kanun gereğince Ziraat Ban
kası kredilerinden istifade suretiyle yapılmış 
bulunan köylü meskenlerinin çiftçiler tarafın
dan iktisabı. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verginin matrahı 
Matrah : 
MADDE 4. — Verginin matrahı : 
a) Gayrimenkullerin iktisabında satış be

deli, 
b) İrtifak hakları ve gayrimenkul mükel

lefiyetin tesis ve devrinde, tesis ve devir için 
ödenen bedel. 

c) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının 
vo gayrimenkul mükellefiyetinin, sermaye şir
ketlerine sermaye olarak konulmasında tica-
cet mahkemesince tâyin olunan değer, 

d) ölünceye kadar bakma akdi ile temlik
lerde, trampada ve bedel bilinmiyen diğer 
hallerde rayiç bedeldir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Rehinli gayrimenkullerde matrah : 
MADDE 5. — Rehin ile takyidedilmiş bir 

gayrimenkulun satışında, satış akdi yapıldığı 
anda bakiye rehinli borç miktarı, taraflarca 
bildirilen bedele ilâve edilir. Hisseli satışlar
da o hisseye isabet eden borç eklenir. 

Bir başkasının borcundan dolayı gayrimen
kulunu rehin ile takyidetmiş olan malik, gay
rimenkulunu hakiki borçlu olan kimseye tem
lik ettiği takdirde bedele bir şey eklenmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmîyenlov... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tarh yeri : 
MADDE 10. — Emlâk Alım Vergisi, mua

melenin yapıldığı tapu dairesince tarh edilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

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

Tarh zamanı : 
MADDE 11. — Emlâk Alım Vergisi, mev

zuuna giren muamelenin tapu dairelerinde 
yapılmasından önce tarh olunur. 
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Gayrimenkul mükellefiyetinde değerleme : 
MADDE 6. — Gayrimenkul mükellefiyetinin 

tesis ve devrinde kararlaştırılan bedel, mu'ay-
yen zamanlarda bir şey yapmak veya ver
mekten ibaret olduğu takdirde, mükellefiyetin 
bedeli, beher sene verilecek veya yapılacak 
şeylerin 20 misline eşit addolunur. 

Beher sene verilecek veya yapılacak şey
lerin değeri takdir yoliyle tes'bit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul hükmündeki daimî ve müsta
kil haklarda matrah : 

MADDE 7. —- Gayrimenkul hükmündeki 
daimî ve müstakil hakların tesis ve devrinde 
matrah, bunların ayrı kayıtlı değerleri mev-
cudise bu değerden, mevcut değilse üzerlerin
de bu hakların tesis edildiği gayrimenkulle
rin değerlerinin yarısından aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Verginin tarhı ve nispeti 

Beyan Esası : 
MADDE 8 — Emlâk Alım Vergisi, mükel

lefler tarafından tapu idarelerine yapılacak 
sözlü, beyan üzerine tarholunur 

BAŞKAN ~- Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verginin nisbeti : 
MADDE 9. - - Emlâk Alım Vergisinin nis

beti «% 070» (Binde yetmiş) tir. Aşağıda 
yazılı mevzularda «% 035» (Binde otuz beş) 
olan indirimli nisbet uygulanır : 

a) Tapu sicilinde müstakil ve. daimî bir 
hal?; olarak ayrıca kaydcdilmiyen irtifak hak
ları, 

b) Gayrimenkul mükellefiyeti, 
c) Gayrimenkullerin ölünceye kadar bak

ma akdi ile temliki, 
d) Sosyal mesken inşaatı, işçi evleri ve 

bunlardan daha düşük nitelikte bulunan mes
ken iktisapları, 

o) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve 
gayrimenkul mükellefiyetinin, sermaye şirket
lerine sermaye olarak konulması. 

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

Rayiç bedel esası : 
MADDE 12. — ilgililer tarafından tapu 

dairelerine beyan edilecek gayrimenkul satış 
bedelleri muamele tarihindeki rayiç bedelden 
aşağı olamaz. 

Rayiç bedel muamele tarihindeki normal 
alım satım bedelidir. 

Rayiç bedel takdiri, Vergi Usul Kanunun
da yazılı takdir komisyonları tarafından gay
rimenkulun yeri, niteliği ve satış tarihindeki 
gayrimenkul piyasasının durumu nazara alı-
rak yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza, su
nuyorum Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul kabul edilmiştir. 

Beyan edilen değerle rayiç bedelin mukaye
sesi : 

MADDE 13. — Beyan olunan değer rayiç 
bedelden % 25 e kadar noksan olursa veya 
% 25 i aşan nisbette noksan olmakla beraber 
aradaki fark 5 000 lirayı geçmez ise Takdir 
Komisyonu kararı üzerine bir işlem yapılmaz. 

Beyan olunan değer, rayiç bedelden •% 25 i 
aşan nisbette noksan olur ve bedeller arasındaki 
fark 5 000 liradan yüksek bulunursa satış be
deli yerine rayiç bedel vergiye matrah ittihaz 
olunur. 

Beyan olunan değerle rayiç bedel 'arasın
daki fark, yukardaki hadleri aşarsa, rayiç 
bedel ile satış bedeli arasındaki farktan, 
5 000 liraya ve rayiç bedelin % 25 ine kadar 
olan kısmı üzerinden ikmalen ve cezasız olarak 
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vergi tarh edilir. Farkın bu hadleri (aşan kıs
mı üzerinden ise Vchgi Usul Kanunu hüküm
lerine göre vergi kusur cezası ile birlikte tarh 
olunur. 

İlgililerin kasden vergi ziyama sebebiyet 
verdiklerinin tesbiti halinde Vergi Usul Kanu
nunun bu fiillere uyan ceza hükümleri uygula
nıl'. 

BAŞKA N— Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Rayiç bedelin uygulanmıyacağı haller : 
MADDE 14. — Aşağıda yazılı olan hallerde 

rayiç bedel esası uygulanmaz. 
a) Cebrî icra, istimlâk yolu ve şüyuun 

izalesi suretiyle yapılan satışlarda,' gayrimen-
kullerin sermaye şirketlerine sermaye ola
rak konulmasında, 

h) Kamu idareleri ve müesseseleri, serma
yesinin yarısından fazlası Devlete aidolan mües
seselerin ve kamu menfaatlerine yararlı der
neklerin satışlarında. , 

BAŞKAN —• Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum? Kabul edenler... Etmiyenler... Mudde 
aynen kabul edilmiştir. 

Vergi dairesince yapılacak işlem ve zaman
aşımı : 

MADDE 15. —• Vergi daireleri gerek re'sen 
ve gerekse bildirim suretiyle aşağı bedelle sa
tıldığını öğrendikleri gayrimenkûller hakkında 
rayiç bedel takdiri yaptırılır. 

Bu takdir neticesine göre salınması gere
ken vergi ile kesilecek- ceza, vergi alacağının 
doğduğu takvim yılını takibeden bir yıl içinde 
ilgililere tebliğ edilmediği takdirde zamanaşı
mına uğrar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ku-
bul edilmiştir. 

Verginin ödenmesi. 
ödeme zamanı ve yeri : 
MADDE 16. — Emlâk Alını Vergisi mua

melenin tapu dairelerinde yapıl m asından Önce 
ilgili vergi dairesine ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tapu memurlarının sorumluluğu : 
MADDE 17. — Gerekli verginin tamamen 

ödenmesinden önce muamele yapan tapu me
murları verginin ödenmesinden mükellefler 
iki müteselsildi sorumludurlar. 

Tapu memurları bu madde gereğince öde-
mcyo mecbur oldukları vergiler için mükellef
lere rücu edebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Çeşitli hükümler 

Tapu memurlarının görevi : 
MADDE 18. — Tapu memurları akdin icra

sından evvel bu kanunun. rayiç bedel esasına 
mütaallik hükümlerini ilgililere bildirerek ge
rekli ikazlarda bulunmaya, mecburdurlar. Bu 
ikazın yapıldığı zabıt defterlerine yazılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi dairesine bilgi verme mecburiyeti : 
MADDE 19. — Tapu ve kadastro idareleri, 

leşçili mütaakıp yeni mal 'sahibinin adı ve 
adrcsiylo gayrimenkulun satış bedelini ve va
sıflarım, muamelenin yapıldığı tarihten itiba
ren en geç 15 gün içinde ilgili vergi daire
sine bildirmekle mükelleftirler. Mahkemelerle 
diğer resmî daireler de rayiç bedelden "aşağı. 
olarak yapıldığını öğrendikleri gayrimenkul 
satış muamelelerini ilgililerin isim ve adresleri 
ile birlikte derhal mahallin en büyük mal me
murluğuna yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal inşaatın ve işçi evlerinin mahiyetinin 
tesbiti : ! 

MADDE 20. — Bu kanunun 9 ucu maddesinde 
sözü edilen sosyal mesken inşaatının, işçi ev
lerinin ve bunlardan daha düşük nitelikte ki 
meskenlerin mahiyeti, şekli ve şartları Maliye 
Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığı tarafın
dan müştereken tesbit ve Resmî Gfazcte ile ilân 
olunur. 
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BALKAN — Mîulde hakkında söz istiyen 

var mı? 
ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum 

•efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, bu madde ile getirilen hükmün, 
askerî lojman inşaatına, askerî- lojman alım
larına ve bundan başka maddenin ihtiva et
mediği, fakat bu kabilden olan meskenlere de 
ayin ayrı adlandırılma suretiyle teşmil edil
diğini zapta geçirtmek iğin, muhterem Hükü
met ve muhterem komisyonun kürsüden izaha
tını rica ediyorum. Sabahleyin kendileri ile 
görüştüm ve mutabakata varmıştık. Bu an
laşma dâhilinde lütfen beyanda bulunsunlar. 
Zapta geçsin ki, tatbikatçılar bakımından, mad
de, dîır bir çerçeve içinde anlaşılmasın. 

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

•Muhterem arkadaşlarım, gerek bundan evvel 
kabul ettiğimiz muafiyete ait hükmün, gerekse 
İm 20 nci madde konut mevzuu ile geniş şekil
de ilgilidir. Bu mevzu gerek Karma Bütçe Ko-
mıisyonunda bütçe görüşmeleri sırasında Sayın 
İmar ve iskân Bakanına tevcih edilen sorularla, 
gerekse bu kanunun müzakeresi sırasında muh
terem maliye mensuplarına tevcih edilen soru
larla vuzuha varılmasına gayret edilmiştir. 

Benden evvel konuşan muhterem hatibin de 
isabetle açıklanmasını istediği'• husus üzerinde 
bendeniz de yine Hükümetin bu mevzuda bir 
açıklama yapmasında ve bu açıklamanın da zap
ta geçirilmesinde fayda mülâhaza ettiğim için 
söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, buradaki sosyal 
mesken mevzuu umumi olarak halk meskeni, 
halkın kullandığı lüks mesken dışında kalan 
meskenleri istihdaf etmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonundaki görüşmelerin 
sıklet merkezi bu şekilde olmuş idi bendenizin 
kanaatime göre. Muhtelif arkadaşlarımızın su
allerine, maliye temsilcilerinin verdikleri cevap
lar da bunu (işçi meskeni, .sosyal mesken) şek
linde İfade etmişler ve sosyal meskenden de arz 
ettiğim mânada «halkın lüks ınosken dışında 
kalan, alelûmum halkın kullandığı meskenler 
anlaşılmaktadır.» diye bu şekilde mutabık ka
lınmış idi. 
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Şimdi, bunun dışında bir de işçıi meskenleri 

vardır ki, bu da sosyal mesken mahiyetindedir. 
Bu iki ayrımın dışında bir de üçüncü bir kısım 
yine sosyal mesken mahiyetinde fakat, sosyal 
mesken karakterinden daha aşağı, kasabaları
mızda, köylerimizde, halkın kerpiçten, taştan 
yapmış oldukları meskenler vardır. Hükümet 
tasarısında, bu meskene ait bir işarete tesadüf 
edilmemektedir. Karma Bütçe Komisyonunda 
arkadaşlarımın müdahaleleri ile bu mevzu sos
yal masken karakterinden daha aşağı nitelikte
ki meskenlerin de muafiyete tabi tutulması is
tenmiş ve bir fıkra bu hususta sosyal mesken 
mahiyetinde ilâve edilmiştir. Şimdi bu üç ayrı 
ayrı arz ettiğim lüks mesken dışında kalan ve 
ailelûmum halk meskeni, işçıi meskenleri ve bun
lardan daha aşağı olan köylünün, kasabalının 
kendi emeği ile yahut pek az dışardan usta ve 
saire temin etmek suretiyle meydana getirdiği 
konutlar, şüphesiz ki, bu indirimli tarifeye gi
recektir. Bendenizin, arz etmeye çalıştığım, bu 
üç tarzdaki meskenlerin, lüks masken dışında 
olduğunu Sayın imar ve iskân Bakam tarafından 
sara.haten açıktasından ibarettir. Zira lüks mes
ken tarifinin de hiç olmazsa genel bir kıstasını 
vermesi ieabeder. Lüks meskenin fayanslı ol
ması, şu kadar ebatta bulunması keyfiyeti ileri 
sürülmekteyse de, meselâ imar ve tskân Vekâ
letinin işçi evleri olarak yaptırdıkları evler, fa
yanslıdır, hattâ içerisinde buz dolabı vardır. 
Monte edilmiş vaziyettedir. Fayanslı, kaloriferli, 
3, I- odalı evlerin sosyal mesken olarak kabul 
edil i}) edilmiyeceği meselesidir. Binaenaleyh bu 
hususta tarifin sarahaten yapılmasında ilerde zu
hur edebilecek ihtilâflar bakımından fayda mü-
1 âlı aza, et mekt evi n ı. Hü rmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Refet Aksoy. ^ 

RAFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, müzakere etmekte olduğumuz 
kanun tasarısının ismi, Emlak Alım Vergisi 
Kanunudur. Birinci maddeden, müzakere et
tiğimiz 19 ucu maddeye kadar, bu kanun 
münhasıran meskenlerin alım ve satımından 
bahsediyor. Halbuki birinci maddenin birin
ci fıkrası şu şekilde : «İvaz karşılığında, Tür
kiye'deki gayrim dikililerin iktisabı, bunlar 
üzerinde irtifak haklarının ve gayrimenkul 
mükellefiyetinin tesisi ve bu hakların devri 
Emlâk Alım Vergisine tabidir.» 
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Böyle olduğuna ve mütaakıp maddeleride 

mütemadiyen meskenden bahsettiğine göre, 
emlâkin içerisine arsa, tarla, bahçe ve sa-
irenin de girmesi lâzımdır. Acaba bu alım 
vergisi, arz ettiğim veçhile, emlâk beyanın
da bulunan ve kanunun yalnız meskenden bah
setmesine göre, arazi, arsaya v. s. ye şâmil 
midir, değil midir: Bunun burada komisyon 
veya Vekil tarafından tasrih edilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ilyas Seçkin. 
HÜKÜMET ADINA BAYINDIRDIK BA

KANI İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Fek muh
terem arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanı ha
len Geçici Komisyonda bulundukları için, 
onun adına arzı ccvay ediyorum. 

Evvelâ Sayın Raf et Akso}r arkadaşımızın 
kanunun şümulü hakkındaki mütalâalarına ar
zı cevap edeyim. 

Gayrimenkul mükellefiyetleri; bir gayri
menkuldun aynolarak çimento fabrikaların
da falan oluyor - bir miktarının diğer bir te
sise uzun müddet verilmesi mükellefiyeti ta
puya tescil edilmek suretiiyle tesis ediliyor. 
Bu kabîl mükellefiyetler bu verginin şümu
lüne giriyor, bir. Arsa ve arazinin alım, sa
tımı da bu kanunun şümulüne girmektedir, 
iki. 

Diğer husus Sayın Asım Eren ve Sebahat-
tin Savacı arkadaşlarım izin temas ettikleri 
hususlarda şu açıklamaları yapmak istiyorum : 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunun nisbet-
leı-e taallûk eden maddesi olan madde : 8 
2 vergi nisbeti teshil etmiştir. Binde 70, bin
de 35. Şimdi Sayın Sabahattin Savacı arka
daşım buyurdular ki, lüks mesken tarifini de 
ayrıca yapmak lâzımdır. Kanun, binde 70 nis-
bete tabi olan alım satımlarla, binde 35 e tabi 
alan alım satımları şu şekilde tefrik etmek
tedir. Şimdi müzakeresi yapılmakta olan 20 
nei madde diyor ki, (işçi evleri, sasyal mes
kenler ve nitelikleri itibariyle bunlardan daha 
düşük kalitede olan köy evleri gibi meskenler 
binde 35 nisbetine tabidirler, sasyal mesken 
dâhil.) Sosyal meskenin, işçi evlerinin ve ni
telikleri bunlardan daha düşük olan evlerin, 
gayrimenkullerin vasıf ve mahiyetlerini, hu
dut ve şümulünü teshil etmek yetkisi, Mali
ye ve İmar ve Tskân Bakanlığının müştereken 
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hazırlayacakları bir talimatname esaslarına 
bağlamaktadır. Buna göre tapu daireleri iş
lem yapacaklardır. Onun için, Sayın Saba
hattin Savacı arkadaşımın sorularını bu şe
kilde cevaplandırdığımı zannediyorum. 

İşçi evleri, ve sosyal meskenler nitelik iti
bariyle bundan daha düşük olanlar teshil edil
dikten sonra, onların dışında kalanların ta
mamı lüks tefriki yapılmadan, umumi ola
rak söylüyorum, bunun dışında kalan binde 
70 nisbetinde vergiye tabi alım satımlar ola
caktır. Bunlar âdi mesken olacaktır. 

Binaenaleyh, bir meskenin, işçi meskeni 
lüks mesken olup olmadığı, sureti ıkatiyede 
talimatname ile tesbit edilecektir. Bunun hu
dudunu, şümulünü, mükellefiyetin nisbet ve öl
çülerini Maliye Bakanlığı ile imar ve İskân Ba
kanlığı müştereken tesbit edecek ve esaslarını 
vaz'edecektir. 

Sayın Asını Eren Beyefendinin suallerine de 
aızı cevap edeyim : Subay lojmanlarından bah
settiler. Benim bildiğine göre subay lojmanları 
Devlet malıdır. Talimatnamesi gereğince ordu 
mensubu subaylara tahsis edilir. Devlet malları 
alını satım vergisine tabi değildir, bu kanunun 
mevzuu dışındadır. 

Eğer sosyal mesken mahiyetinde Ordu koope
ratifleri veya subayların kendi aralarında kur
dukları kurumların inşa ettirdikleri gayrimen-
kuller ordu mensuplarına tovzi ve tahsis edilir
se o, biraz evvel arz ettiğim şekilde, sosyal mes
ken olup olmadığı yolundaki iki Vekâlet arasın
da hazırlanacak esaslara uygun ise elbetteki bin
de 35, uygun değilse İtinde 70 nisbetinde vergi
ye tabi olacaktır. Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Gökay. 
İMAR YE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKAY (İstanbul) - - Muhterem Baş
kan, aziz arkadaşlarım, sayın Sabahattin Sava
cı arkadaşım doğrudan doğruya açık olarak bana 
sıutl tevcih ettikleri için söz almak zorunda kal
dım. Yoksa Bakan arkadaşım cevap verdiler. 

Bu sosyal meskenin mahiyeti nasıl kadro-
lanacaktır! Bu Maliye rlc Bakanlığımız arasın
da bir talimatname hazırlanacağı için o vakit 
kendilerine arzu ettikleri şeyi taıuamiyle kadro 
olarak vereceğiz. Fakat bugün bir sual tevcih 
ettiler, Karma Komisyonda bu mevzu üzerinde 
konuşmuştuk. Sosyal meskenin mahiyeti nedir? 
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Hiç şüphesiz önce bunun üzerinde duralım. Ev
velâ talimatname ve mesken konusunda bu iş sa
rahatle işaret edilmiştir. 

Dâva şu : 
Evvelâ bizim memlekette, 5 yıllık plân ha

zırlanırken, mesken mevzuu, lüks mesken mev
zuu tâyin edilirken, metre kare üzerinde durul
muştur. Bilhassa hususi sektörün % 20 den fazla, 
lüks meskenlere ve diğer meskenlere yatırım 
yapması işaret edilmiştir. Memlekette 110, 120, 
130 metrekarelik daireler yapılmaktadır. Mesken 
ise, daha ziyade 60 metreden yüz metrekareye 
kadar olandır. Bunun üzerinde talimatname 
yapılırken, münakaşa ve müzakere ederek katî 
bir neticeye varacağız. 60 metre murabbaı üze
rindeki meskenler, bu kısma girecektir. Eğer 
daha açık konuşmak icabederse, üç odanın yııka-
rısındaki meskenler lüks mesken sayılabilir. Bü
tün dünyada bir od al) meskenler vardır. Gündüz 
oturma, gece de yatma için tertibat vardır, bun
larda. Bunları bıraka!im. Biz, 2 - 3 odalı mesken 
esasına gideceğiz. 

• Arkadaşımız bir sual tevcih ettiler : Buz dola
bı koymak lüks müdür? dediler. Hayır arkadaş
lar. Bizim dâvamız şudur ki, sosyal mesken ola
rak kabul ettiğimiz takdirde dahi vatandaşın 
onun için buz dolabı, kalorifer olması bayat stan
dardının iktiza ettiği şeylerdir. Dış memleketler
de televizyon da bunlara dâhildir. Binaenaleyh, 
sosyal mesken demek, medeni ihtiyaçlardan, in
sani ihtiyaçlardan mahrum bir mesken demek de
ğildir. Ama metrekaresi ve içerisinin yapılış sis
temindeki fa.ntezik lüks şeyler bu hususta rol oy
nar. Ama, esaslı olarak bir talimatname ile diğer 
memleketlerdeki kriteryumlarda dikkate alına
rak tesbit edilecektir. 

Zannederim ki, muhterem arkadaşımın bir kı
sım suallerine cevap vermiş oldum. Fakat bunu 
talimatname de tesbit edecektir. Hürmetlerimle;. 

BAŞKAN — Buyurun, Kadri Özek, 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlar, Sayın İmar ve İskân Bakanının şurada 
yaptığı tariften anlıyoruz ki, sosyal meskenin 
metrekare üzerine inşa edilecek binaya göre tarif 
edilmek istendiği şimdiden anlaşılmış oluyor. 

Muhterem arkadaşını 60 metrenin üzerinde; 
3 odadan fazla olarak inşa edilen devre lüks olur, 
dedi. Temayül bu. Bu memlekette kanaatimce, 
metrekare üzerinden değil, oda sayısı üzerinden 
değil, bir ailenin nüfus adedine göre; meskenin 
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sosyal olup olmadığı tâyin ve tesbit edilmeli, bu 
husus nazarı elikkate alınmalıdır. Şayet her han
gi bir gayrimenkul, münhasıran mesken olarak 
kullanılmak üzere satmalmmak isteniyorsa ve bir 
irat temini maksadiyle hareket edilmemişse, bu 
meskenin durumu nazarı dikkate alınması lâzım-
gelecektir. Aksi halde, lüks addedilmesi lâzımgel-
diği kanaatindeyim. Kendi ihtiyacına göre farzı 
muhal üç çocuklu bir ailenin asgari 4 tane; yatak 
odasına, bir oturma odasına, bir kabul salonuna 
ihtiyacı vardır. Bunu 60 metrekarenin neresine 
sığdırır Sayın İmar ve> İskân Vekili? 

Onun için, sosyal meskenden muradolunaıı 
mâna ne ise burada tavazzuh etsin ve kanun o şe
kil ele çıksın. 

Maliye Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığı
nın müştereken hazırlıyacağı bir talimatname ile 
lâyin ve tesbit edilir deniyor. İmar İskân Bakan
lığının sosyal mesken olarak tasvir ettiği bir gay
rimenkulu Maliye Bakanlığı lıe;r zaman olduğu 
gibi, fazla gelir temin etmek gaye ve maksadiyle 
bunu lüks mesken, olarak tavsif edecektir ve hadi 
bakalım bu defa İmar ve iskân Vekâletiyle Mali
ye Vekâleti arasında, sosyal mesken mi, lüks mes
ken ini diye bir ihtilâf zuhur edecektir. Binnetice, 
her zaman olduğu gibi Maliye Vekâleti, neî"i hazi
ne menfaati hâkim olması mülâhazasiylc Maliye 
Vekâletinin ve onun galibiyetiyle neticelenecek
tir. 

Bu durum muvacehesinde arkadaşlarım, 60 
metrekare ir/erine inşa edilen ve; 3 odadan müte
şekkil bir gayrimenkulun, kaç metrekare olursa 
lüks meskendir, bilmem ama bunun sosyal mes
ken olarak tavsifine imkân yoktur. 

Saniyen, münferiden alınan gayrimenkuller 
de sosyal mesken olarak mı addedilecek, yoksa her 
türlü mesken olarak yapılan binalar ve inşa edi
len apartmanlar mı lüks olarak mütalâa ediliyor? 
Bu husus tavzih edilecek olursa, kanun daha sa
rih olarak çıkacaktır kanaatindeyim. Hürmetle
rimle'. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşlarım; benim söz alı
şımın sebebi do daha ziyade bir Anayasa tatbi
katı endişesinden ileri gelmektedir. Konuşma 
yapan muhtelif arkadaşlarımızın sosyal inşaat 
veya sosyal mesken üzerindeki endişelerimi ha
vi sözleri bendenizin Anayasa meselesine müte
dair olan endişemi teyidetmiş bulunmaktadır. 



M. Meclisi B:45 
Şimdi 20 nci maddeyi tetkik ettiğimiz za

man şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Diyor 
ki, «Bu kanunun 9 ncu maddesinde sözü edilen 
sosyal inşaatın ve işçi evlerinin mahiyeti ve 
şekli ve şartları Maliye Bakanlığiyle îmar ve 
İskân Bakanlığı tarafından tesbit olunur.» 

9 ncu maddeyi' açıyoruz ve orada vergilen
dirmeye tabi olan gayrimenkullerin, kimisinin 
prensip olarak binde 70 üzerinden vergilendir
meye tabi olacağını, istisnalı olarak da binde 
35 üzerinden 5 kalemde tadadedilen hususatm 
vergilendirmeye tabi olacağının sarahati ile 
karşılaşıyoruz. 

Şimdi, bu 5 husustan 4 tanesi şunlardır: 
1. Tapu sicilinde müstakil ve daimî olarak 

kaydedilmiyen irtifak hakları. 
İrtifak hakkının ne olduğu, Medeni Kanun 

ve gayrimenkul hukukunda sarahatle tesbit ve 
tescil edilmiştir. Binaenaleyh bu hususun tatbi
katta kanun bakımından hiçbir endişe ve teced
düt doğurmıyacağı aşikârdır. 

2. Gayrimenkul mükellefiyetidir. Bu dahi, 
birincide olduğu gibi Medeni Kanunun çerçeve
si içerisinde hükmünü ve sarahatini bulmuş
tur. 

3. Gayrimenkullerin ölünceye kadar bak
mak akdi ile temliki, bu da sarih ifadeye ka
nunlar muvacehesinde kavuşmuştur. 

Yalnız (D) bölümünü teşkil eden dördüncü 
kısımda - ki 20 nci maddenin dokuzuncu mad
deye atıf ettiği husustur - aynen şöyle demek
tedir : (Sosyal mesken inşaatı, işçi evleri ve 
bunlardan daha düşük nitelikte bulunan mes
kenlerin iktisapları.) Buraya gelince, bendeniz 
Anayasanın 5 nei maddesinin son fıkrasında 
ifadesini bulan yasama yetkisinin devredilemez 
hükmünün biraz zedelendiği kanaat ve endişe
sindeyim. Şöyle k i ; diğer hususları sayarken 
ayrı ayrı tasrih ettik; dedik k i ; bunlar gerek 
gayrimenkul hukukunda ve gerekse Medeni Hu
kukta sarih anlamlarını bulmuşlardır. Bu ba
kımdan bu kanun içerisinde yine yasama mec
lislerinin yapmış olduğu kanunlarla, şu şu hu
suslar binde 35 vergiye tabidir. Fakat, (b) bö
lümüne geldiğimiz zaman diyor ki, icraya izafe
ten Maliye ve îmar ve İskân Bakanlıklarının 
yapacağı bir talimat ile binde 35 vergiye kim
ler, hangi meskenler tabi olacak tasrih edilecek
tir? Diyoruz. Bu ise, bu kanunlarla tasrih ve 
tahdidedilmesi lâzımgelen vergilendirme yetki-
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sinin bir endişeye göre iki vekâlete teslimi ve 
devri mahiyetini istihdaf eder, şeklindedir. 
Bendenizin bu endişesini izale için teklifim şu
dur: Sosyal mesken inşasında maksadın ne ise, 
bunu iki Bakanlığın yetkisine değil ve fakat 
Meclisin umumi yetkisine devretmek, bu suret
le şimdi şurada müzakere edildiği veçhile, bil
farz Kadri özek arkadaşımız da dediler ki ; 60 
metre karenin neresine sığacaktır? 6 - 7 nüfus
lu, bir kısmı kız, bir kısmı erkek çocuklu ve yaş 
icabı ayrı ayrı odalarda yatması bir bakıma 
şart olan aileler ile, bir karı kocadan ibaret ai
lenin sosyal mesken ihtiyacının ayrı olacağı ve. 
her birinin kendine göre vüsatte dairelere ih
tiyacı olacağı aşikârdır. 

Yine bir bakıma, acaba sosyal inşaat sayılmı-
yacak olan meskenler, şatolar, villâlar, müma
sili gibi veya İtalya'dan, şuradan buradan ithal 
edilen, ithal camlariyle tezyin edilen evler mi 
olacaktır? Yoksa birçok kütleyi istihdaf eden 
bilfarz memurlar için yapılan sosyal inşaatlar 
adı altında yapılan inşaatlar da bunun içine mi 
girecektir? Veya işçi meskenleri dendiği zaman 
bu işçi meskenleri altmış metre karenin dışına 
çıktığı ve 100 metre kare olabildiği takdirde 
sırf işçi meskenidir diye yapıldığı için bu mua
fiyetten istifade mi edecektir? Bütün bunların 
tahdidi eğer iki Bakanın yetkisine verilirse, ka
naatim odur ki, Anayasanın 5 nci maddesinin 
son fıkrasına göre biraz mütenazır bir durum 
hâsıl olacaktır. Eğer bu sosyal mesken hususu 
Heyeti Umumiyede kararlaştırılır ve neticeye 
varılırsa, hem daha sıhhatli hem memleket ger
çeklerine daha uygun bir şekilde olacak ve hem 
de bendenizin, Anayasanın 5 nci maddesindeki, 
endişesi varit olmıyacaktır. Hürmetlerimle efen
dim. 

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

Muhterem aırkadaşlrım; Saym İmar - İskân Ve
kili metrekare veya oda adedi göstermek sure
tiyle sosyal meskenin tarifini yapmaya çalıştı
lar ve asıl vasıflarını iki Vekâletin bilâhara tes
bit edeceklerini buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, buradaki konuşma
ları tekrar tekrar huzurunuzda yapmaktaki mak
sadımız, bu istikamette zabıtlara girecek Yük
sek Heyetinizin kanaatlerine bu talimatı yapacak 
kimselere ışık tutuması ve hiç olmazsa benden 
evvel konuşan Sadık Tekin Müftüoğlu arkada-
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§mn, bir teşriî fonksiyonun, icraya terki mahiye
tinde izah buyurdukları hususta ve bir de İki 
!Bakanlık arasında tesbiti çok güç olacak bu ni
telikleri tesbit onlara teşriî organın istikamet 
beyanlarını zapta geçirmek suretiyle onların 
işlerini kolaylaştırmaya matuf gayret içerisinde . 
bulunduğumuzu zannediyorum. 

Bir defa benden evvel arkadaşlarım oda ade
di üzerinde, metrekare üzerinde durdular. 60 
metrekare sahayı, 3 odayı ihtiva edeceğini Sa
yın Vekil Beyefendi buyurdular. Bendeniz mü
hendis, mimar değilim ama, üç oda 60 metreka
reye sığmaz. üç odanın bir defa teferruatını dü
şüneceğiz. Helası var, banyosu var, mutfağı 
var, bütün bunlar 60 metrekarenin içine sığacak. 
Ayrıca odalar da buraya sığacak. Çok zor. Oda
lar arasındaki antreler de bu metrekarenin içe
risindedir. Şu halde metrekare hiçbir zaman 
demin; tarifini yaptığım, sosyal mesken ve ikin
ci grupta işei meskeninden alelûmum Halkevle
rinin kasdedildiğiııin vuzuha varmasını istedim. 
Şöyle anlaşılmakta : işçi meskeni olarak falan 
teşekkülün, filân kurumun yaptırdığı mesken
ler sosyal karakterde işçi meskeni mahiyetinde 
veyahut Devletin yahut Devlete bağlı bir ku
rumun yaptırmış olduğu mesken sosyal mesken 
karakterinde olacak, buna mukabil, sosyal ka
rakteri herkesçe bilinen, kooperatiflerin başar
mış olduğu meskenler, sosyal mesken olmaya
caktır. 

Bir defa, kooperatif, esasında sosyal ihtiyaç
lara cevap veren bir teşekküldür. Kooperatifin 
meydana gotirdiği konutlarda da her halde sos
yal karakteri başta gelir. Ama, bu evler 4 odalı, 
5 odallı olursa sosyal karakterini kaybedecektir, 
yok arkadaşlarım. Bendeniz bu kanaate iştirak 
etmiyorum. 

B'r defa mesken; bir milletin millî şahsi
yetini sröstcrir arkadaşlarım. O bir milletin ör
fü vardır, o milletin dinî kaidelerine riayeti var
dır. 

Simdi Türk milleti örfü ile, dinî inançları 
•ile bir millî şahsiyetini meskende gösterecektir. 
Meskende aile efradının iki oda içinde sıkışması 
vevahut bu iki odalı meskenlerin, hela gibi, 
banvo gibi bu kabîl tesislerin müşterek surette 
istifadesi mevzuubahsolamaz. Binaenaleyh halk 
i<vn ĉ c-val meeken tâbiri, Türk milletinin dinî 
inançlarına, örf ve âdetlerine uygun şekilde 
nazarı itibara alınmalıdır. Bir ailenin ayrı ayrı 
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asgari ihtiyacı nazarı itibara alınarak odalar
da oturmaları, barınmalar gözden uzak bulun
durulmamalıdır. 

Netice şu; kim yaptırırsa yaptırsın halk için 
meskenlerin de sosyal karakteri Hükümet tara
fından açıklanmalıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bahtiyar Vural. 
BAHTİYAR VURAL (Kars) — Muhte

rem arkadaşlarım; biz kanunim bir maddesini 
görüşürken zannediyorum azıcık teferruata dal
dık. Biraz da zannediyorum hududumuzu geçi
yoruz. Bu teknik bir meseledir. Sosyal bir 
meskenin ne şekilde olacağını ancak teknik ar
kadaşlar bilebilirler gibi gelir bana. 60 metre
kare üzerine de sosyal bir mesken, bir daire ya
pılabilir, 500 metrekare üzerine de yapılabi
lir. Bir insanın normal ihtiyacı neyse o yapı
lırsa sosyal mesken yapılmış olur. Onun dışın
da olan kısımlar lükstür. 

Hâ, şimdi bu kadarını tavzih etmek, tahmin 
ederim ki talimatında olur. Kanun maddesinde 
olmaz. Böylece kanunun bu maddesini kabul 
ettikten sonra, Sayın 'İmar ve İskân Bakanı, 
Maliye Bakanı ile beraber görüşsün, uğraşsın, 
didinsin. Ancak, normal olarak 3 metre irtifa-
ında olan ve bunun 15 santimetresini döşe
me veya tavana çıkarıldıktan sonra,'irtifaı 2,85 
metre olması lâzımgelen bir odanın irtif aını 
2,70 ]e indirmesinler. Bunu hilhassa istirham 
ederim, irtifa mesel esi çok mühimdir. Yoksa 
eni ve boyu meselesi mühim değildir 9 metre
kare üzerine de bir oda ola.bilir, normaldir, 
1'6 - 20 metrekare üzerine de olabilir, icabında 
lüks olur, icabında lüks olmıyab'ilir. 

!Sonra arkadaşlar, en mühim bir meseleyi 
daha arz etmek isterim; bizim dedelerimizin, 
babalarımızın bir odayı kapayıp çoluğu çocuğu1 

sokmayıp, misafire mahsustur deyip devamlı 
surette odayı 'ayrı tutması ve diğer odalardan 
meselâ üç odası varsa bunlardan birisini kapa-
yı/p, iki odadan istifade etmesi bugün için çok 
hatalı ve yanlıştır. Maalesef birçok ailelerimiz 
halen bu yolu tutmaktadır ki kanaatimce bu 
bir israftır. Şayet benim misafirim beni sevi
yorsa, bana kıymet veriyorsa gelir, benim otur
duğum yerde oturur. Aksi takdirde o misafir 
hiç gelmesin benim evime daha iyi. Hürmetle
rimle. ' 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka-
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daşlanm; bendeniz burada birkaç noktaya te- ı 
mas etmek istiyorum : 

Sayın Bayındırlık Bakanı arkadaşımın iza
hatına teşekkür ederim. Temas etmek istediğim 
mesele, bilhassa, astsubay ve subaya bedeli mu
kabilinde bir ailenin barınması için yapılıp ve
rilen meskenleri; imar ve İskân Bakanlığının 
sosyal' mesken programında bir madde olarak 
ka'bul etdği (gecekondulardan kabili ıslah olan
ların ıslahından sonra alacağı) mesken mahi
yeti dâhil olmak üzere bunların da buraya dâ
hil edilmesidir. \Keza, köylerde öteden beri Hü
kümetin yardımıyla, bankaların yardımıyla 
yapı kooperatifleri halinde veya müstakillen 
bankanın deruhte etmesi suretiyle yeni köyler 
veya köylerde yeni (mahalleler inşaatı şeklinde 
köylüye temin edilen, bir ailenin barınmasına 
münhasır bulunan yapılar; keza bunlara ben
zer olara'k kasabalarda ve şehirlerde tek aile 
barınması için inşa ve temlik edilen yapılardır. 
Bunların da bu kanunda tadadedilmesinden 
sonra teferruatın muhterem iki Bakanlığa tev- \ 
di edilerek Danıştay'dan geçecek bir tüzükle 
tesbit edilmesiyle emniyet ve vuzuh temin edil
miş olur. 

Bendenizin kanaatim şudur: Sayın îmar ve ı 
iskân Bakanlığı yetkilileri, zannediyorum ki, 
sosyal mesken etütleri yaparlarken bu dâvayı 
ele alıp tecrübe kazanmış milletlerin bu husus
ta vaz'ettikleri mevzuatı tetkik buyurmuşlar
dır. Bendenizin kanatim odur ki ; bir ins-anın j 
medeni ihtiyaçları, Sayın imar ve iskân Baka- , 
nı arkadaşımızın burada demin buyurdukları 
konforu da ihtiva etmek şartiyle adına (sosyal 
mesken) denilen meskenlerin inşasında aşa
ğı - yukarı şalhıs başına düşecek olan metreka
re, dünyaca norm olarak kabul edilen bir ra
kamdır. Binaenaleyh böyle bir rakamı, nüfus , 
esasına istinadettiği ve bir de muhakkak suret
te kanuna «başka meskeni, emlâki bulunmı- I 
yanların, barınmak üzere kendilerine ait mes
kenleri...» kaydını da sokmak şartiyle, (sosyal 
mesken) mefhumunu aydınlatabilecek, kanun
da aradığımızı bu surette bulabileceğiz. Keza 
Bakanlıkların yetkilerine aıidolan yetkileri de 
düşünülmemiş olacağı kanaatindeyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Kadri Eroğan, buyurun sua
linizi sorun. I 
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KADRİ EROĞAN (Urfa) — Sayın Batan 

buyurdular ki 60 metre kare bir kıstas olabilir. 
Ve bunun dışında olanlar da lüks inşaat telâk
ki edilecektir. Bunun için de işçi evlerini ör
nek verdiniz. Benim bildiğime göre Türkiye'
deki işçi meskenleri her iktisadi Devlet Teşek
külünün 'kendi anlayışına göre çok değişik 
tipler arz eder. Binaenaleyh memleketimizce 
adet haline gelmiş sosyal ev diye bir tip mev
cut mudur? Ben böyle olduğunu sanmıyorum. 
Türkiye'de bir tip sosyal ev vardır. Binaen
aleyh bu maddeyi oraya atıf yapmak suretiyle 
sosyal evi tarif ederiz, hata edilmez diyebilir
ler. Böyle bir şey var mı? ' 

2. Lüks inşaat metrekare ile olamaz. Bir 
trende iki metrekarelik bir yataklı vagonda 
her çeşit konfor vardır, ama yüz metrekarelik 
bir kerpiş inşaatta lüks var mıdır, bunun 'kıs
tasları nedir? Lütfen bu 'hususları 'acıkmala
rını rica ederim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTIN 
KERÎM GÖKAY (istanbul) — Efendim, ga
yet sarih olarak arz ettim. Demin bir arkadaşım 
sordu; bu sosyal mesken teker teker ev midir, 
yoksa blok sistemi bunu dikkate alarak mı 
isimlendirilmiştir ? 

Sosyal meskenin ana tarifi şudur; hiç evi 
olmıyan, barınağı olmıvan vatandaşları müm
kün olduğu derecede bir dam altında rahatça 
toplayabilmektir. Bizim memlekette, muhterem 
arkadaşım Kadri özek dedi ki, nüfusu dikkate 
alalım. Ben son senelerde Erzincan'a gittiğim 
zaman Erzincan'da bir oda içinde üc ailenin 
yattığını görmüş, bunun ne bizim millî, ne de 
dinî ananemize uymadığını müşahede etmiş bir 
insanım. Bugün realite böyle iken binaenaleyh, 
bir odanın içinde birbirine namahrem olan üç 
ailenin yattığı hakikatken ben onlara asgari 
ayrı ayrı üc oda temin etmek suretivle bir ba
rınak bulabilirsem adı tıpatıp sosyal mesken
dir. Fakat demin Bahri arkadaşımın dediği gibi 
ben bunu ancak huzurunuzda bir misal olarak 
verdim. 

Bütün diğer memleketlerde, Almanya'da, 
italya'da, Fransa'da Aşeylem'in yaptırh sosyal 
meskenler etüdedilmiş bir neticeye varılmıştır. 
Demin bir arkadaşımı bu mevzu iki bakanlığa 
değil, Meclise bırakılsın, dedi. Mecliste tabiî 
bu altmış mı olur, yetmiş mi olacak, diye bir 
münakaşa yapılamıyacaktır. Fakat dâva şudur; 
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mesken kanunu yüksek huzurunuza geliyor, 
Bakanlar Kurulundan çıkmak üzeredir. Bura
ya geldiği zaman görülecektir ki, mesken kanu
nunun içinde sosyal mesken standardı izah edil
miştir, binaenaleyh, tarafı âlilerinden bu mesele 
burada müzakere edilecektir. Fakat diğer ta
raftan burada metrekareyi mi alalım, yoksa 
başka şeyleri mi alalım1?.. 

Meselâ, Kadri özek arkadaşım çocuğu çok 
olan aileler.... Bu çok özlenen bir şey. Gayet 
tabiîdir ki, mümkün olduğu kadar insanlar ga
yet rahat yaşamak ister. Her çocuğa ayrı bir 
oda yapmak güzel bir şey. Fakat diğer yönden 
asgari ihtiyacı göz önüne almak lâzım. Diğer 
memleketlerde sosyal mesken tarzında âzami 
üç odayı almışlardır. Ben bunda İsrar etmiyo
rum. 

Bu mevzu mütehassıslar tarafından hazırla
nacaktır. Memleketin şartları nazarı itibara alı
narak bu mevzu halledilecektir. Bu mevzuun 
enine boyuna tetkik edildiği diğer Avrupa mem
leketlerinden bize mütehassıslar gelmiştir. Ba
kanlığımız bütün dünya edebiyatını kütüphane
sinde toplamıştır. 

Binaenaleyh, bunun kriteryumunu tesbit 
ediniz, dediğim zaman da bu konuşulacak ve 
mesken kanunu dolayı siyle sizin de ıttılaınıza 
arz edilecektir. Bu hususta bir madde vardır, 
şu anda arz edemiyeceğim. Onun için bu mev
zuu evvelâ bir kere ihtisas erbabına, teknik 
adamlarca tetkik edilecek, bizim memlekette yal
nız metrekare değil, belki diğer şartlar da göz 
önünde tutularak hazırlanacaktır. Şimdiden, 
bir angajmana girmiş bulunmuyoruz. 

İkincisi de, muhterem Kadri Eroğaıı arka
daşımın ifade ettiği bir sual vardır. «Memleke
timizde tek tip bir inşaat var mıdır, yok mu?» 
şeklindedir. Bendeniz memleketteki tip mesele
sini görmek için iyi bir havayı bekliyorum. 
Telsizlerde yapmış olduğumuz evleri görecek,, 
olursanız - ki, bunu görenler takdir ettiler -
yani şu anda Ankara'da sosyal mesken namı 
altında 2 - 3 odalı yapmış olduğumuz evler 
vardır. Bu evlerin ne gibi tekâmüle ihtiyacı 
vardır, tetkik edilecektir. Ama bizim memleket 
için mütehassısların istediği bir şey vardır, bi
zimkiler blok sisteminin aleyhindedir, isterler 
ki, ayrı ayrı evler yapılsın. İstanbul'da koşu 
yolunda yaptığımız gibi. Ama buna ne arsa 
kâfi gelir, ne bir şey. Blok sistemine gitmek za-
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ruretindeyiz. Blok sistemini diğer memleketler 
yapmıştır. 

Bunun bilhassa Batı Berlin'de en güzel mi
salleri vardır. Onun için memleketimizde halen 
misaller vardır, hazırlanmıştır. Kendileri lütfen 
teşrif ederlerse gezdirmekten bizzat bahtıiyar
lık duyarım. Bu mevzu etüt edilmiştirj_.'bu etüt 
üzerinde bir heyet toplanır bunu. Neticeyi yük
sek ıttılaınıza anz ederim. Zannederim ki, ar
kadaşların sorularını cevaplandırmış lolduım. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Efendim, 
Sayın. «Bakandan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Lüks 

meskenler hususunda meskenin ya,pıldığı mevki 
nazarı dikkate alınacak mıdır1? Meselâ, metre 
karesi beş bin lira olan bir mevkide yapılmış 
olan bir iki odalı &v benim kanaatimce lüks 
meskendir. Fakat metre karesi üç liralık veya 
dalha aşağı meselâ 50 kuruşluk bir yerde ki, 
bina lüks mesken değildir. Bu hususta (Bakanın 
görüşünü rica ediyorum, inşaatın yapıldığı 
mevki nazarı dikkate alınacak inidir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTIN 
KERİM OÖKAY (Devamla) — Şimdi işi böy
le uzun uzadığa etüt etmeden tabiatiyle söyle
necek şey 'Çoktur. Ancak Muhteremi, arkadaşı
mızın ifade ettiği ıgayet yerindedir. Memleke
tin en zengin yerine, arasına götürüp sosyal 
mesken yapılmaz. 

MASAN ERDOĞAN (Kars) — Lüks mes
keni kaydediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (Devamla) — Orada arsanın 
metre karesi 1 000 - 5 000 lira ise, oraya yapı
lacak binalar da elbette lüks mesken olacak
tır. 

.Sosyal meskenlerin yapılacağı yerler aşağı -
yukarı diğer memleketlerde anlaşılmıştır. En
düstri bölgelerinde, fabrikaların etrafında, ve
yahut şehirlerin banliyölerde ve hat tâ köyler
den şehirlere akını önlemek için oralarda tam
pon edilirler halinde sosyal meskenler yapıl
mıştır. 'Bizde de ajynı yola gidiliyor. Meselâ 
Bursa ile Mudanya arasında bir pilot bölge 
•meydana .getirtiliyor, onun etrafında yapılıyor. 
Ereğli'de Demir Çelik Fabrikasının etrafında 
sosyal meskenler yapılıyor. Binaenaleyh, sos
yal meskenler yapılırken hiç şüphesiz yer me-
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seksi, güneş meselesi, iklim meselesi ve jeolo
jik meselelerin tetkiki icabeder. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Feyzioğlu ve 
Sayın özek arkadaşlarımız söz istemektedirler. 
Yalnız, kendilerinin saz istem elerinden evvel 
bir kifayet önergesi verilmiştir. Bu bakımdan 
Sayiıru Vekile, Ilyas ıSeçkin'e söz veriyorum. 

HÜKÜMET ADINA BAYINDIRLIK BA
KANI İLYAS SEÖKÎN (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, işçi ımeskenLerinin nitelik
leri, sosyal meskenin tarifi meselesi hakkında 
muhterem arkadaşım Prof. Gökay arzı malû
mat ettiler. Ben liki nokta üzerinde durmak is
tiyorum. 

Sayın Müftüoğlu arkadaşım buyurdular (ki, 
«Anayasanın 'beşinci maddesinin son fıkrasında 
vergi kayma yetkisi T. ıB. M. ıMeclisine .aittir. 
Bir meskenin alım satımında uygulanacak nis-
betin tâ/yinini iki vekâlete bırakırsak, Anayasa 
prensibi zedelenımiş olmaz mı? 

Bizim vergi hukukumuzda bunun emsali 
çoktur. Bir maddenin ne .miktar üzerinden 
Gümrük Resmine veyahut ithalât Muamele Ver
gisine tabi olacağı ıSanayi Vekâleti ve Maliye 
Vekâletinin hazırlıyaeağı ve Meclisten çıkacak 
kanun hükmüne tabidir. Bir maddenin turist 
beraberinde giren eşya vasıflarını yine, Turizm 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilileri (ara
larında kararlaştırırlar, ona göre talimatname 
hazırlanır, uygulanır. Bir ımü'kellefin vergisi
nin miktarının tâyini takdir komisyonlarınca 
yapılır. Bütün bunlar kanunların verdiği 'salâ
hiyetlere müsteniden, ilıgilıi vekâletler arasında 
'kararlaştırılır, kanunun tarvzif 'ettiği komisyon
lar yaıpar. Ama, hepisi birer vergi koymadır, 
vergi nisbeti -artırmadır, Anayasa, hükümlerine 
de uygundur. Bu işin icabı böyle bir yola git-
•meyi zaruri kılar. Başka türlü hal şekli bula
mayız. (Şimdiye kadar ıbütün memleketlerde ol
duğu gibi memleketlimizde de bu kabil hüküm
lerle vergiler alınmakta, muafiyetler tesbit 
edilmekte, farklı -vergi nisbetleri tâyin edilebil
mektedir. Binaenaleyh, iSaym Müftüoğlu 'arka
daşımın bahis buyurdukları mesele burada va
rit olamaz. 

İkinci mesele, Saym Kadri özek arkadaşım 
dediler İri, «Bir gayrimenkulun sahibinin aile 
nüfusuna göre vergi .nisbetlem tâyin 'edilir.» 

Arkadaşlarım, bu prensip gelir vergilerin
den başka bir vergi de uygulanamaz. Bir gay-

10 . 2 .1963 O : 2 
ri menkule, bugün bir bekâr işçi sahibolatyilir. 
Ertesi gün 'bunu 5 nüfuslu 8 nüfuslu bir insa
na satar, üç ay sonra sekiz nüfuslu insan tek
rar bir bekâr işçiye satar. Bunların her biri çe
şitli aylarda, çeşitli senelerde olabilir. Ama, 
ımühim olan o gayrimenkulun kendisidir. Alım 
satımı bu vergiye tabi olur. Malikinin aile du
rumu bu verginin nisbetinin artması veya ek
silmesinde sureti 'katiıyede nazara 'alınmaz. 
Böyle bir vergi sistemi düşünülemez. Ancak bu, 
Gelir Vergisi sisteminde düşünülebilir. En az 
geçim indirimi, vergi nisbetleri gibi şeyler, 
aile nüfusu, orada mevzuubahis olur. Emlâk 
alım - satım vergisinde veya bir gider vergisin
de böyle 'bir şey düşünülemez. O bakımdan Sa
yın Asım lEren arkadaşımızla Kadri özek ar
kadaşımızın bu konuda ileri sürdükleri müta
lâaya da iştirak etmiyoruz. 

Mesele kısaca şudur: Halen bütün gayri-
menkuller binde 55 nisbetinde tapu harcına, 
yeni geniş ismiyle .Emlâk .alım - satım Vergi
sine tabidir. Bu kanunun getirdiği yenilik ge
cekondusundan sosyal (meskenlerine ve buru
mum köy evlerine kadar .gayrimenkulLerin alım 
satımında halen alınmakta olan tapu harcını, 
binde 55 ten, binde 35 e indirmektedir. Bütün 
mesele buradadır. Binaenaleyh bunun dışında, 
sosyal .meskenler düşük nisbete tabidir. Şümulü 
çok geniştir. Büyük miktarda, gayrimenkul bun
dan faydalanacaktır. 

Sayın Kadri özek, maliyecilere bir tarizde 
bulundular, «Mütemadiyen Hazine nefine» dedi
ler. Bu gayrimenkullerde binde 55 ten 35 e indi
rilmesini Maliye Bakanlığının teknisyenleri teklif 
etmişlerdir ve Anayasanın sosyal adalet ilkelerine 
uygun olarak tanzim edilmiş bu kanunun bu mad
desinin bu şekilde kabul edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Özek. 
KADRÎ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka

daşlarım. Sayın imar ve iskân Vekili arkadaşımı
zın Türkiye'deki mesken durumu ile Avrupa'daki 
mesken durumunu-mukayese ederken aynı nokta
dan hareket ederek ve şartları aynı şekilde müta
lâa ederek izah etmeye çalışmışlardır. Filhakika 
memleketimizde, bir tek odanın içerisinde birden 
fazla ailenin ikamet ettiği bir vakıadır. Sebebi ne
dir? Avrupa'da birden fazla ailenin bir tek oda
nın içinde ikamet ettiği varittir. Bunun sebebi 
nedir? Meseleyi bu noktadan mütalâa etmek lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. 
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Bizim memleketimizde esasen iktisadi durumu ı 

müsait bulımmıyan birkaç ailenin birtek odanın I 
içine sığınması zarureti vardır. Ama biz de top
rak, çok şükür Allaha, geniş mikyasta meskenin 
dilediğimiz şekilde imkân verecek nisbette boldur. 
Halbuki Avrupa'da yer yokluğundan bir kere me-
sahai sathiye düşünüldüğü gibi bir de irtifa iti
bariyle düşünülmektedir. Kat mülkiyetinin çıkışı 
zarureti budur. 

Bizim memleketimizde de son zamanlarda bu 
usul tatbik edilmektedir. 

Sayın Ilyas Seçkin arkadaşımın beyan ettik
leri gibi «Efendim, bir bekâr kişinin bir gayri
menkulu sekiz kişilik bir aileye satması halinde...» 
Bendeniz bir önerge verdim, önergemde dedim 
ki : «irat temini maksadı dışında ve münhasıran 
mesken olarak kullanılan gayrinıenkullerin sosyal 
inşaattan addedilmesi daha ziyade sosyal adalete 
uygun olduğu kanaatindeyim.» Binaenalelyh İl- ; 

yas Seçkin arkadaşımın beyan ettiği mahzur bu 
suretle bertaraf edilmiş olur. isterse bir kişi ol
sun, isterse sekiz kişi olsun. Ama mesken olarak 
inşa edilmiş veya mesken olarak istimal olunmak 
üzere mubayaa olunmuş bir gayrimenkulun, sos
yal inşaattan addedilmesi zaruridir kanaatimce. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde hakkında görüşmeler tavazzuh etmiş

tir. Kifayetin oya sunulmasını arz ederiz. 
Adıyaman Urf a 

Mahmut Deniz Sabri Kılıç 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Kırklareli 

Abdurrahman Altuğ 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde hakkında üç tane tadilname vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 20 nci maddenin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Giresun 

Etem Kılıçoğlu | 
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Madde : 20 
Bu kanunun 9 ncu maddesinde sözü edilen 

sosyal inşaatın ve işçi evlerinin mahiyeti ve şek
li ve şartları ailenin nüfusu, inşaatın malzeme-
kalitesi ve genişliği Mesken Kanununda tesbit 
olunacak metre kareden az olmamak gartiy-
le Maliye Bakanlığı ile imar ve iskân Bakanlı
ğı tarafından müştereken tesbit ve Resmi Gaze
te ile ilân olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
Emlâk Alım Vergisi kanun tasarısının 20 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Madde 20. — Bu kanunun 9 ncu maddesinde 
sözü edilen sosyal inşaatın ve işçi evlerinin ma
hiyeti ve şekli ve şartları ayrı bir kanunla düzen
lenir. 

Zonguldak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

M. M. Başkanlığına 
61 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aşağıda

ki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 20. — İkinci paragraf : 
irat temin etmiyen ve mesken olarak kullanı

lan her türlü inşaat, sosyal mesken addedilir. 
İzmir 

Kadri özek 

BAŞKAN — Efendim, üç önerge de birbi
rinden ayrı mahiyettedir. Her birini ayrı ayrı 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Evvelâ birinci önergeyi tekrar okutuyorum : 
(Etem Kılıçoğlu'nun önergesi tekrar okun

du.) 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) 

— Önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

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

— Muhterem arkadaşlarını, bu mevzu konu
şulurken yanlış bir noktaya saplanıyoruz. 
Biz, bir imar Kanunu, bir imar talimatname
si hazırlıyoruz, mevcut bir vergi sistemin
de istisnaları tesbit ederken (sosyal mesken) 
tâbiri geçmiş, (sosyal mesken) tâbiri ne (ka
dar dar tutulursa, o mesken için harcanacak 
paranın gücü o kadar çoğalır. Bir evin ver
gi vermesinde'ki nisbet, demin de İlyas Be
yin söylediği gibi, % 55 iten, % 35 e indirili
yor. Bir taraftan da binde 70 o çıkarılıyor. 
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.Bu iki. muvazene arasında 35 in aleyhine da- I 
raltıcı tedbirler, binde 70 in lehine bol al
tıcı tedbirler seyesindedir ki, sosyal mesken 
dâvası o acıdığımız 3 - 5 nüfuslu vatanda
şın ev yapma imkânı sağlanacaktır. Güzel 
şartlarla meydana gelmiş bir ev, elbette bin
de 70 tapu harcını verecektir. Bundan tabiî 
bir şey yoktur. Bunu mutlaka sosyal mes
ken unsuruna sokmak 'için çabamız nerededir? 
Bu çabamıza lüzum yoktur. 

Eğer bulunduğu durum şu veya bu itibar
la binde 35 e gimniyecek pozisyonda dahi ise, 
vergilerin diğer faslından o vatandaşın, va
tandaş olarak, vergi ödeme gücü zaten az de
mektir, yine mahzur yoktur. Binaenaleyh 
bu indirime mahsus olan binde 35 indirime 
mahsus olan sosyal mesken işinin münhası
ran bakanlığa bırakılması ve bakanlıkta da 
bilhassa çerçevesinin dar tutulup kabil ol
duğu kadar istisnanın azaltılmasını, dolayı-
siyle takririn reddini rica ederini. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Söz istiyorum efendim, önergenin lehinde konuşa- I 
cağım.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bir mesken ka
nunu müzakeresi yapmıyoruz. Bu noktada Ha
lûk Nur Baki arkadaşımla beraberiz. Fakat, 
vergi muafiyetinin tesbitinde binde 70 ile bin
de 35 arasında sosyal mesken olması bakımın
dan, hangisi üzerinde ittifak edileceğinin tes-

vbiti bakımından, 20 nci madde üzerinde ya
pılan görüşmelerden bendenizin anlıyabildi-
ğim kadarıyla iki görüş çarpıştı. 

Sosyal mesken nedir? Sosyal meskenin tes- I 
biti Maliye ve İmar Bakanlığına bırakılmak 
suretiyle Meclisin bu noktada hangi fikre 
taraftar olduğunun tesbit edilip edilmemesi 
meselesi, daha kısa bir ifade ile, Meclis, sos
yal meskenden ne anladığını, tesbit eder ise, 
bu iki bakanlık,- bu tesbitin ışığı altında ha-
zırlıyacağı talimatname veya yönetmelikle , 
sosyal meskenin ne olduğunu tesbit etsin. 

Sayın imar ve iskân Bakanı «Mesken Ka
nununda, sosyal meskenlerin veya lüks mes
kenlerin neler olacağı teferruatiyle açıklana
cak ve orakla tesbiıt olunacaktır» buyurdular. 
Şimdi bendeniz, takririmde bu iki görüş ara
sında ortalama bir yolu seçmek suretiyle sos- | 
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yal mesken olabilmesi için lüks mesken olma
ması, daha doğrusu lüks meskenle, lüks ol-
mıyan mesken arasındaki farkı tebarüz ettire
bilme bakımından ve iki bakanlığın müşte
reken tesbit edeceği teferruatın ana prensiple
rini 3 noktada toplamış bulundum. Bunlar
dan birincisi ailenin nüfus sayısı, ikincisi 
inşaatın malzeme kalitesi, ve üçüncüsü de in
şaatın metre karesi. Buna belki, inşaatın bu
lunduğu mevkiinin de maliyete tesir etmesi ba
kımından ilâve edilmesi mümkündür. 

Ben takririmde ısrar etmiyorum. Yalnız 
Meclisin iki vekâlete «sosyal mesken» in ne-
olduğununu tesbit ederken, bir ışık tutması 
bakımından, burada prensiplerin tesbit olun
masında faide mülâhaza etmekteyim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Takririnizi geri mi alıyorsu
nuz Sayın Kılıçoğlu. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Geri almıyorum, ısrar da etmiyorum. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

2 nci önergeyi okutuyorum. 
(Sadık Tekin Müftü oğlu'nun önergesi tek

rar okundu.) 
ıSADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul

dak) — Söz işitiyorum. 

BAŞKAN — önergeniz hakkında mı? 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul

dak) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşlarım, şu noktayı 
ıttılaınıza arz etmekte fayda mülâhaza edi
yorum :, 

Sayın İmar ve İskân Bakanı huzurunuzda 
beyan ettiler k i ; «sosyal meskenin vasıf ve 
tarifi, getirilecek olan Mesken Kanununda 
hüküm bulacaktır.» Eğer bendenizin bu tadil 
teklifim kabul edilirse ki, zannediyorum, şu 
mülâhazaya göre Hükümetin de iştirak etmesi 
lâzımdır, bu suretle bu iş şöyle mi olsun, böyle 
mi olsun meselesi, sosyal meskenin vasfı, ancak 
Meclise Mesken Kanunu geldiği zaman tahak
kuk edecektir. Bu da Hükümetin görüşüne uy
gun bir tadil teklifidir. Bu hususu ıttılaınıza 
arz etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Efendim, öner

genin ışığı altında, kanun tekniği bakımından 
ehemmiyetli olduğunu zannettiğim bir hususu 
arz etmek istiyorum. 

Bu maddede Maliye Bakanlığı ile îmar ve 
iskân Bakanlığına bir salâhiyet veriliyor. An
ladığımıza göre bu bir yönetmelikle tesis edile
cek ve vazedilecektir. Kanunda, kabul buyur
duğunuz takdirde, bu madde olacak. 

Diğer taraftan îmar ve iskân Bakanı buyu
ruyorlar ki, biz Mesken Kanununda «sosyal 
mesken» in ne olduğunu tarif edeceğiz. 

Şimdi buradaki şu hükümle Sayın imar ve 
iskân Bakanının ifadesi gereğince bir tarif 
meydana geldiği takdirde, bu madde ne tarzda 
tatbik edilecektir? Bunu bilmemekteyiz. O 
itibarla, bu maddeyi tatbik mevkiine koyabil
mek ve kanun tekniği bakımından düz bir isti
kamet verebilmek için, takririn kabul edilme
sinde zaruret vardır; çünkü, imar ve iskân Ba
kanının da beyanatı bu merkezdedir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge reddedilmiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum. 
(Kadri özek'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. (Gürültüler, «tek
rar sayılsın» sesleri) 

Tekrar sayalım efendim, önergenin dikkate 
alınmasını tekrar oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul et
miyenler lütfen ayağa kalksınlar... 58 e karşı 
80 oyla reddedilmiştir. 

Şimdi maddeyi tekrar okutup reylerinize arz 
edeceğim. 

(20 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Akdin daire dışında yapılması : 
MADDE 21. — Tapu memurlarının istek 

üzerine akit yapmak için daire dışında bir ye
re gitmeleri halinde yapılacak akitlerde, vergi 
matrahının binde (1) i tazminat olarak emane
ten mal sandığına yatırılır. Bu miktar 10 lira
dan az, 100 liradan çok olamaz. 
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Görevin tamamlanmasından sonra bu mik

tarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer ya
rısı ücret olarak ilgili memurlar arasında maaş
ları nisbetinde dağıtılır. 

Akit için ilgili yere gidilmekten vazgeçilir
se emanet olarak alman para geriverilir. 

Mûtat ulaştırma aracının sağlanması mükel
leflere aittir. 

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

Kaldırılan hükümler : 
MADDE 22. — Bu kanunun tatbikatında 

5887 sayılı Harçlar Kanunu ile 1324 sayılı Dam
ga Resmi Kanununun Tapu ve Kadastdo mua
melelerinden alınacak hare ve resimlerle ilgili 
hükümlerinden bu kanunun şümulüne girenle
re aidolanları tatbik edilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyenl. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, mevzuuna giren ve yürür
lük tarihinden önce yapılan işlemler sebebiyle, 
ikmalen salınması gereken hare ve cezalar hak
kında aşağıdaki hükümler uygulanır : 

a) Henüz tarhedilmemiş harçlar, bu kanun 
ile 5887 sayılı Kanunun nisbete, cezalara ve ra
yiç bedel esasına ait hükümlerinden hangisi mü
kellefin lehine ise o nazara alınarak tarhedilir. 

b) Henüz kesilmemiş olan cezalar hak
kında bu kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

e) Kesilmiş olup henüz kesinleşmemiş veya 
kesinleşmesine rağmen tahsil edilmemiş bulunan 
cezalar bu kanun hükümlerine göre düzeltilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCl MADDE 2. — 1963 yılında bu ka
nuna göre Emlâk Alım Vergisi olarak yapıla
cak tahsilat, gelir bütçesinin 25 nci harçlar bö
lümünün 11 nci tapu harçları maddesine gelir 
kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Saat 14,00 te toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Efendim, Birleşime ara vermiş- ' 
tik, müzakerelere devam ediyoruz. 

23 neü maddede kalmıştık, maddeyi okutuyo
rum. 

MADDE 23. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 24. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı 
efendim ? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde mi aleyhinde mi? 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun, 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım; Emlâk Alım Vergisi Kanunu, muh
terem Meclisçe kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu 
kanunun, halkımıza ve mevzuatımıza getirdiği 
birkaç yenilik vardır. Bunların üzerinde gayet 
kısa durmak isterim. 

Bunlardan biri, Damga Resmi ve harçlar, 
ayrı ayrı iki kanun mevzuunda ve ayrı ayrı mu
ameleye tutulmakta idi.. Bu kanunla, basite irca 
edilmiş, bir reform yapılmış, her iki kanun bir
leştirilmiştir ve vahdet, birlik ve vatandaş için 
kolaylık sağlanmıştır.. 

Ayrıca rayiç bedel esası kabul edilirken, icra 
yolu ile yapılmış olan satışlar ve izalei şüyu yolu 
ile yapılan satışlar gibi bâzı hususlardan rayiç 
bedel esasının dışında bırakılmıştır. Bu da tasa
rının özelliklerinden birisini taşır. Üçüncüsü de, 
5 senelik plânda mesken meselesini halletmek 
için ele alınmış olan esaslardan bir tanesinin 
burada uygulanmasını, tatbikatını görmekteyiz. 
Mesken dâvasında, hakikaten beş yıllık plân, 

iftihar verici hükümler taşımaktadır. Henüz va
tandaşlarımız bu hükümlerin tamamına vâkıf 
değildir. Fakat, Hükümet bilhassa az gelirli va
tandaşların lüks olmıyan meskenleri bakımından 
burada binde 55 den binde 35 e inen bir nisbeti 
kabul etmek suretiyle fakir ve meskene muhtaç 
vatandaşlar için bir kolaylık sağlamıştır. Bu da 
beş senelik plânın tatbikatının bir neticesi ola
rak ortaya çıkmıştır. Esas itibariyle kanun va
tandaşa faydalı, yararlı, hukukçular tarafından 
kolay tatbiki mümkün bir kanundur. Bundan 
dolayı lehinde oy kullanacağım. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Kanunun tümü açık oylarınıza 
sunulmuştur. Kutular dolaştırılacaktır. 

3. — Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/360) (S. 
Sayısı : 45) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Değerli 
kâğıtlar kanun tasarısının 4 ve 5 nci maddeleri 
komisyona verilmişti. Komisyonun mütalâası 
gelmiştir. 

Dördüncü madde hakkındaki raporu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı ile ilgili 

olarak Yüksek Meclisçe dikkate alman öner
geler komisyonumuza 'havale edilmiş olmakla 
ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları hal
de incelendi ve görüşüldü. 

'önergelerde artırılması istenen kâğıtların 
bir kısmından ayrıca 'hare da alındığından de
ğer fazla görülmüştür. 

Diğer taraftan kira sözleşme kâğıtlarına ya-
pıılması istenen zam kira 'akitlerinin dışarda 

(1) 45 S. Sayılı basmayazı 7.2.1963 tarihli 
42 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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âdi kâğıtlara yapılamasını intacedeceğinden 
uygun görülmemiştir. 

Vergi beyannamelerinin listeye itfhali ise 
tatıbilkat bakımından mahzurlu görüldüğü gibi 
esasen 'bu seneki beyannamelerin de tekemmül 
etmiş olması 'hasebiyle bir . fayda" sağiamıyaca-
ğı da dikkate alınarak kabul edilmemiştir. 

Bu şekilde yeniden tanzim edilen değerli 
kâğıtlar tablosu Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yükse'k Başkanlığa sunulur. 

Değerli kâğıtlar tablosu 

1. 

2, 
8. 

4. 
'5. 

6. 

Değerli kâğıdın cinsi 

Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı 
'b) Beyanname 
e) Protesto, vekâletname, re'-

sen senet 
Kira sözleşme kâğıtları : 
Pasaportlar : 
Birinci smıf kaplı olanlar 
(Diplomatik, özel ve hizmet 
damgalı pasaportlar dâhil) 
ikinci sınıf kaplı alanlar 
ikamet tezkereleri : 
Evlenme cüzdanları : 
Birinci sınıf kaplı olanlar 
îkinci sınıf kaplı lolanlar 
Üçüncü sınıf 'kaplı olanlar 
Nüfus cüzdanları : 
Birinci sınıf kaplı olanlar '• 
ikinci sınıf kaplı olanlar 

Bedel 
kuruş 

50 
50 

• 100 
100 

5 000 
3 000 
1 000 

5 000 
500 
ıoo 
500 

50 

Başkan 
Hatay 
Ş. inal 
Aydın 

O. Apaydın 
Çanakkale 

Ş. inan 
Gümüşane 
İS., Savacı 

Kastamonu 
S. Keskin 
Tra'bzon 
A. Şener 

Bu Rapor Smzcüsü 
Yozgat 

V. Uyar 

iSözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Aydın 

I, Sezgin 
Giresun 

I. E. Kıhçoğlu 
izmir 

N. Mirkelâmoğlu 
Sürat 

A. Yaşa 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Mardin 
Ş. Aysan 
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BAŞKAN — 4 ncü maddeye 'bağlı tablolar 

hakkındaki komisyon raporunu dinlediniz. Ko
misyon raporundaki 4 ncü maddeye ek taiblo-
loları oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi madde
yi okutuyorum: 

Değerli kâğıtların! bedeli 
MADDE 4. — Değerli kâğıtlar ilgililere, bu 

kanuna bağlı tabloda gösterilen 'bedeller kar
şılığında satılır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeye ekli tablolariy-
le birlikte 'oyl arınıza iarz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli kâğıt yerine âdi 'kâğıt kullanılması 
MADDE 5. — Bu kanunda yazılı noter kâ

ğıtları ile noterlerde kullanılan 'kira sözleşme 
kâğıtları yerine âdi kâğıt kullanılması halinde, 
değerli kâğıdın 'bedeli ve bunun iki katı tuta
rında ceza alınır. 

Bu bedel ve ceza kullanılmış olan âdi kâğıt 
üzerine damga pulu yapıştırılmak suretiyle 
tahsil olunur. 

Bu mecburiyete uymıyan noterler evvelki 
fıkralarda yazılı <bedel ve cezadan sorumludur. 

Başkanlığa 
'Gaziantep Milletvekili Osman Orlhan Bi

len'in değerli kâğıt yerine âdi kâğıt kullanıl
ması halinde 2 kat cezanın 10 kata çıkarılması 
hakkımdaki 5 nci ımadde tadilâtı tetkik edilmiş 
komisyonumuzca tasarıdaki ceza miktarının 
uygun olduğu kanaati ile önerge reddedilmiştir. 

Bu Madde Sözcüsü 
Yozgat 

Veli Uyar 

BAŞKAN •— Komisyon raporunda; 5 nci 
maddede ısrar edilmektedir. Sayın Bilen, söz mü 
istiyorsunuz 1 

OSMAN ORHAN BlLEN (Gaziantep) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun 
OSMAN ORHAN BlLEN (Gaziantep) — 

Muhterem arkadaşlar; bu müstacel anınızda, bir 
takririm üzerinde yeniden durmuş olmaktan 
üzüntü duymaktayım, özür dilerim. Fakat ko
misyonun ısrarını anlıyamadım; 'bu 'hususta da 
buraya çıkmak zaruretini duydum. 

Arkadaşlar; arz etmişdim, bir ceza şekli 
koyuyoruz, bunun haddi iki liradır. Bu mad-
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deye girişi, ceza olarak kalışı, vatandaşa hiçbir 
müeyyidesi olmadan bir demoklesin kılıcı gibi 
bir gösteri cezası olmasının hiçbir fayda ve te
siri yoktur. 

Eğer komisyon deseydi ki, «'ben hiç ceza al-
mıyacağım», emin olun daha münasibolurdu ve 
bu, noterin âdi kâğıt kullanıp kullanmamasına 
da ceza yoktur diye hiç tesir etmezdi. Hiçbir 
noter iki liradan korkmaz. Ya şu cezayı kal
dırmalı, yahut 10 katı yapmalı ki, bu da 10 li
radan ibarettir. Bu köylü, çiftçi, işçi ile ilgili 
değil, asgari tahsili hukuk olan noterin yapmak 
mecburiyetinde kalacağı bir hareketin aksini 
yaparsa 'ki bu hir hesap işi değildir ki hesap-
da yanıldın denilebilsin. Basılı kâğıt yerine no
ter kâğıdı kullanırsa yani 'bu 'kadar gaflete ve
ya bu kadar ihmale bile bile girerse verilecek 
ceza 10 misli yani 10 liradır. Bu (husustaki ko
misyonun nsrarmı bir türlü anlıyamıyorum. Di
ğer ta'kririmin üzerinde durmadım, bunu kabul 
ıbuyurmamış olabilirler. Vergi 'bildirileri yayıl
mıştır, teşkilâta gitmiştir diyebilirler. Ama bu 
da isabetli olmamıştır. Kanun umumidir ve 
daimî bir vasfı vardır. Bu madde üzerinde ni
çin ısrar ederler 'bilmiyorum. Eğer, 10 misline 
gidemezlerse ve razı olurlarsa "bunun yerine 5 
katı olarak teklif ediyorum. Biraz da, ceza ce
za olabilsin. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Beşinci madde hakkında ko

misyon raporundaki ısrar ihususunu oylarınıza 
arz ediyorum. 

RÜŞTÜ ÖZ AL (Konya) — Efendim, komis
yon 10 katı olmasa hile 'beş katı kabul etmiştir, 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELÎ UYAR (Yoz
gat) — Efendim, 'biz komisyon olarak vatan
daşlar mutazarrır olmasın diye bu 10 misli faz
la bulmuştuk. Fakat Heyeti Umumiyenin ar
zuları 5 misli ise kabul ederiz. 'Takdir Yüksek 
Heyetindir. l 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım; bu maddede hır kolaylık getirili
yor. Yani, eskiden, 'bugünkü mevzuatımızda, 
Damga Resmî cezasını bir ma'hkeme, mukavele
nin ibraz edileceği resmî bir merci gördüğü za
man Darriga Resmî ile ilgili daireye gönderir, 
uzun birtakım seremonilerden sonra o para ce
zası alınır, tahsil edilmiştir diye getirilir, on
dan sonra muameleye konurdu. Binaenaleyh, 
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bu kanun hakikaten bir reform kanunu, eğer 
eksikse, resmî merci, icra dairesi veya mah
keme bunun iki katını damga pulu yapıştır
mak suretiyle bu işi halledecek. Şimdi, zan-
nadiyorum ki yetkililerin söylemesi lâzım, zan
nediyorum ki kanunlarda cezalar arasında bir 
tenazurun olması lâzımdır. Damga Resminde 
şu ceza, o birinde 'bu ceza varsa hu cezanın da 
onlar arasına müsmir ve mütenazır bir şekilde 
getirilmesi lâzımdır. Ve 10 misli de çoktur. 
Resmî makama ibraz ederken kullanılacaktır, 
şey de çoktur. Bunu, daha ziyade fakir fuka
ra da yapar. Cezada da adalet olmak lâzımdır. 
Binaenaleyh, komisyonun, 'getirdiği teklifin 
doğru olduğu kanaatindeyim. («Noter değil 
mi?» sesleri) Noter değil efendim. Madde tet
kik edilirse noterden bahsetmiyor, kullanan
dan bahsediyor. O bakımdan 'komisyonunla 
doğrudur. Tabiî Maliye sesini çıkarmıyor, faz
la ceza Maliyenin hoşuna gider 'efendim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak edi

yor mu ? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ UYAR (Yoz

gat) — Arz edeyim efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, Hükümet tarafın

dan hazırlanan tasarıda; iki misli ceza, bir de 
aslı üç misli olarak ceza alınır diye, 'bu değerli 
kâğıtların bedeli damga pulu ilsak edilmek su
retiyle istifa edileceğine dair bir hüküm vardı. 
Biz de komisyonda bu mevzuu tezekkür ettik 
ve üç mislinin uygun olacağını komisyonca ka
rara bağladık. Sayın Reşit Ülker'in buyurdu
ğu gibi, muhteliftir. Nispî resim de ayrıdır, 
maktu resim de ayrıdır ve çeşitli istihaleler 
gösterir. Bu bakımdan, Damga Resmi ile hu 
cezaları aynı görmek mümkün değildir. Ama 
Yüksek Heyetiniz 'beş mislinde ısrar ederse Ko
misyon da 6 misline itiraz etmez. 'Takdir Yük
sek Heyetinizindir. Oylarınız ne şekilde tecelli 
ederse biz de uyarız. 

Biz, komisyon olarak üç katı tensi'betmiştik. 
Bunu uygun mütalâa ettik. Heyeti Umumiye 
beş misli olsun derse tabiî o şekilde çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Veli Uyar, Heyeti Umu
miyenin vereceği 'karar ayrıdır. Siz, komisyon 
olarak bu önergeye iştirak ediyor musunuz, et
miyor musunuz1? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ UYAR (De
vamla) — Etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci -maddedeki cezamın 'beş katı olmasını 

teklif ederim. 
Orman Orlhan Bilen 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Osman Orhan 
Bilen. 

OSMAN ORHAN BİLEN (Gaziantep) — 
Efendim, bir - iki hususu tasrih etmek için çık
mış bulunuyorum. Birincisi; Reşit Beyin dediği 
gibi bunun Damga Resmiyle ilgisi yok. İkin
cisi; «bundan vatandaşlar mutazarrır oluyorlar 
evet başka türlü tefsir ediyorlar» dediler. Ve 
son olarak, «evet fıkrada, noterden ceza alın
maz» dediler. 

Arkadaşlar, bakın ceza fıkrasının hemen al
tındaki fıkrada şöyle denilmektedir : «Bu mec
buriyete uymıyan noterler evvelki fıkralarda 
yazılı bedel ve cezadan sorumludur.» Bu, note
rin yapacağı bir faaliyettir. Noterden gayrı 
Türkiye'de kimse zaten yapamaz. Bu bakımdan 
noterin haricinde Türkiye'de hiç kimse ile bir 
gûna alâkası yoktur. 

Gelelim komisyonun cevabına; komisyon üç 
kat olsun der. İki kat olan cezadır, biri aslıdır. 
Üç katı kabul etmek bu değildir; biri zaten as
lıdır, kanunen vermek mecburiyetinde olduğu 
miktardır. O ceza değildir. Birin yanına iki ek
leniyor. Bire nisbetle ceza, iki katı oluyor. Bu 
üç katı olamaz. Biri bedel, ikisi cezadır. O 
halde iki katı demek lâzımdır, üç olamaz. Bu 
riyaziyeye de uymaz. 

O halde iki ceza ile beş cezayı kabul etmek ara
sında ne vatandaşı mutazarrır etmesi bakımın
dan ne de Damga Resmi ile tenazur teşkil edip 
etmemesi bakımından hiçbir ilgisi ve alâkası 
yoktur. Onun için demin de arz ettiğim gibi, 
noter noterdir, hukuk nosyonu vardır, ben no
terin vicdanından eminim desinler.. Bunu bura
dan kaldıralım. Ceza tâbirine yakısmıyan bir 
ağırlıkla yanyanadır, bu tâbir! Türkiye'de ceza 
iki lira olamaz. 

Arkadaşlar, geçen sene tatbik edilen ve bir 
ara burada bir kanun teklifi dolayısiyle konu
şulan, hudut bölgesindeki vatandaşlardan be
yanname alınması hakkındaki kararnamenin 
icrasında bir vatandaş kendi malı olan bir 
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öküzü öldüğü ve bunu beyannameye yazdırma
dığı için, Türkiye'de altı ay hapis cezası ve 
800 lira para cezasına mahkûm edilmiştir. 
Kendi öküzünü beyannameye yazdırmıyan altı 
ay hapis ve 800 lira ceza verilen notere Türki
ye'de iki lira ceza, ceza değildir. Ya bunu kal
dıralım, ya da 5 misli olarak kabul edelim. 

BAŞKAN •— Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Şimdi efendim, ko
misyon filhal iştirak ediyor mu? v 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELÎ UYAR (Yoz
g a t ) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da iştirak ediyor. 
Maddeyi bu tadilâtla birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

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

Yürütme 
MADDE 8. — Bu kanunu Maliye Bakam 

yürütül'. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var m i l . 
Olmadığına göre tasarının açık oylamasına ge
çiyoruz. Kutular dolaştırılacaktır. 

i. — Motorlu kara taşıtları Vergisi tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/396) (S. Sayı
sı : 78) (1) 

\ 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Daha evvel dağıtılmış olup bugün gelen ev
rak arasında bulunan ve 1963 bütçesiyle ilgisi 
dolayısiyle bu bütçeden evvel tetkiki gereken 
«Motorlu kara taşıtları Vergisi kanun tasarısı
nın» gündeme alınarak ivedilik ve öncelikle 
müzakeresini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakam 
Ferid Melen 

(1) 78 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
oladır. 
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BAŞKAN — önergede sözü geçen kanun 

tasarısı, gelen kâğıtlar arasındadır. Sayın üye
lere dağıtılması anından itibaren henüz 48 saat 
geçmemiştir. Bu sebeple gündeme alınması ve 
dağıtılmasından itibaren 48 saat geçmediği için 
görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz ist iyenl. Bu
yurun Sayın Ataöv. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlar, motorlu kara taşıtlarından öteden 
beri alınmakta olan Plâka Vergisi, ehliyet, ve 
muayene harçları, Trafik Resmi gibi bâzı vergi
leri bir araya getiren ve Motorlu kara taşıt Ver
gisi adı altında birleştiren bu tasarının tertip 
şekline muhalif değilim. Yalnız tasarı, bu da
ğınık vergileri bir isim altında birleştirmiş ve 
huzurumuza getirmiştir. Bu birleştiri sırasında 
âmme hizmeti gören, piyasada çalışan motorlu 
nakil vasıtalarına eski haliyle, yeni plâka Ver
gisi ehliyet ve muayene harçları, Trafik Resmi 
gibi vergilerle vergilendirildiği zaman yüklen
miş olduğu vergi mükellefiyetine % 20 - 25 
bir zam yapılarak huzurunuza gelmiştir. Hu
susi otoların vergisi de % 50 nisbetinde artmış
tır. Şimdi vergiler birleştirilirken bu birleştir
menin içerisinde böyle bir kısmına % 20 - 25, 
diğer bir kısmına da % 50 vergi ilâve edil
mesi, bundan evvelki müzakeresini yaptığımız 
akar yakıt ve istihsal vergilerine yapılan zam
la, esasen bâzı yükler tahmil ettiğimiz nakliye
cilere, kara nakil vasıtası sahiplerine; bu ka
nunla yeni bir vergi daha yüklemiş bulunuyo
ruz. Şimdi bu kanunun bütçeye sağlamış oldu
ğu bu vergi zammı ile gelir, tahmin ediyorum, 
66 milyon lirayı bulmaktadır. Kanunun içinde
ki maddelerde de bu 66 milyon liradan % 67 si, 
yani 46 milyon lirası maliyeye, % 33 kısmı da, 
20 milyon lirası da, motorlu kara nakil vasıta
larının çalıştığı ve bunların hizmetlerine medar 
olacak belediye ve özel idarelere verilmektedir. 

Şimdi vergiyi veren motorlu kara taşıt va
sıtalarının sahipleri vermiş oldukları vergi ile 
kendi lehlerine bir hizmet görmenin imkânına 
eremiyeceklerdir. Çünkü, sağlanan paranın an
cak yüzde 32 si belediye ve özel idarelerce yol
lara ve saire bununla ilgili olan yerlere harca-
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nacaktır. Halbuki 66 milyon liranın yüzde 67 
si Hazinenin açığını kapatacaktır. Muhterem 
arkadaşlar, bir gerçektir ki, bugün bütün tra
fik bürolarının en büyüğünden en küçüğüne 
kadar bütün malzemesi, şoförler derneklerinin, 
otomobilci ve nakliye vasıtası sahibi esnafın hi-
beleriyle meydana gelmektedir. Onların yap
mış oldukları teberrularla daktilo makinası, ma
sa ve sandalyası alınmaktadır. Böyle muhtaç 
olan bir teşekkülün ihtiyaçlarına ayrılacak yer
de bunun doğrudan doğruya Hazineye ayrılmış 
olması, Hazinenin açığının bu esnafa yüklene
cek bir vergi ile kapatılmasını doğru bulmuyo
rum. 

Hükümet tarafından sevk edilen maddenin 
bir kontrol müessesesi, 14 ncü maddesi vardır. 
Bu madde ile Hükümet Anayasaya taban taba
na zıt bir hususu Yüksek Meclise sevk etmiş, 
fakat memnuniyetle müşahede ettiğimiz ve 
Yüksek Mecliste kabul edildiği takdirde, komis
yon bu Anayasaya aykırılığı gerekçeye tam 
koymamakla beraber maddeyi reddetmiş bulu
nuyor. Hükümetin sevk ettiği maddede vergi
sini vermiyen vasıtanın muayenesi yapılmıya-
rak çalışmaktan men edilir, diye esnafı serbest 
ticaretten meneden ve Anayasa ile taban taba
na zıt bir hususu ihtiva etmektedir. (Ortadan, 
Allah Allah, sesleri.) Siz «Allah Allah» deyiniz 
Emin Paksüt Bey. Hükümetin esbabı mucibesi 
de vergi alımını sağlamak için bu maddeyi sevk 
etmiştir, kontrol etmek için. Halbuki Vergi 
Usul Kanununa göre; vergilerin nasıl tahsil edi
leceği bellidir. Lalettayin bir vergiyi vermedi 
diye bir bakkal dükkânını kapatmıyan insanlar 
Trafik Vergisini vermedi diye muayeneyi yap-
tırmayıp insanları çalışmaktan menederse işte 
bu, serbest ticareti önliyen, Anayasaya aykırı 
bir madde olur. Bu esbabı mucibe ile, komisyon 
zaten maddeyi kaldırmıştır. Ben, burada ko
misyonun önümüze getirdiği kısmı müdafaa edi
yorum. Kabul etmiyen, eski Hükümet alışkanlı
ğında olan arkadaşım itiraz edebilir. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur Sayın 
Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, motorlu kara nakil vasıtalarına 
akar yakıtla, bundan iki gün evvel yüklediği
miz vergiye ilâveten, bir yeni vergi daha yük
lemiş bulunuyoruz. Bu bakımdan bu kanunu 
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tedvin ederken, bahsedilen vergiler nisbetinde 
bir vergi verilmesi, birleştirilen vergiler kadar 
vergi, konması bunun üzerinde yapılan, âmme 
hizmetinde çalışanlara yüzde 20 - 25, Özel hiz
metlerde çalışanlara % 50 kısmının ilâve edil
memesi yerinde olur. Bu bakımdan kanuna 
muhalifim, sayın arkadaşlarım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Tiyanşan. 
HÜSAMETTIN TÎYANŞAN (istanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, Motorlu Kara Taşıtları-
Yergisi kanunu tasarısı, gerekçesinde de belir
tildiği gibi ayın konuya taallûk eden dağınık,' 
perakende, küçük mükellefiyetleri bir araya geti
rerek tek vergi halinde toplamak gayesiyle ha
zırlanmıştır. Ancak bu arada 6036 sayılı Husu
si Otomobil Vergisi Kanunu gereğince alman 
vergilere % 50 zam. yapılmış, 232 sayılı Trafik 
Kanununun 9 nen maddesinde gösterilen hare j 
ve resimler 'birleştirilerek, fakat yine üzerine j 
% 20 bir zam yapılarak âmme hizmeti gören 
motorlu vasıtalar da aynı vergiye tabi tutul muş
tur. 

Bu tasarı da kanunlaştığı takdirde motorlu 
vasıta kullanan ve işletenlerin sırtına 66 milyon 
liralık bir külfet daJıa yüklenerek zaten perişan 
olan bu mesleki de altından 'kalkılmaz bir hale 
getirmiş olacağız. 

Tasarının tümünü tetkik ettiğimiz zaman 5 
yıllık plânda tedbir olarak zikredilen «Ucuz ve 
hafif b'nek otomobili ithal ve kullanılmasını sağ
lamak» fikrine uygun olmadığını maalesef gör
mekteyiz. 

Haddizatında plânda tedbir olarak zikredi
len ucuz ve hafif otomobil ithali de kapalı bir 
ifadedir. Çünkü halen memleketimiz yol ve ik
lim şartlarına hiç uymıyan «Skoda, Varşova ve 
Moskoviç» markalı taşıtlar da hafif ve biraz 
ucuz olalbilir, fakat her bakımdan ran (limansız 
ve kısa ömürlü taşıtlardır. 

Şu hale göre yalnız ithalât rejimiyle değil, 
yürürlüğe koyacağımız vergi kanunlariylc de 
halkımızı ufak vasıta kullanmaya teşvik etme
miz sırt t ır kanaatindeyiz. 

Vergileme ölçü ve nisbetleri yukarda izaha 
çalıştığımız gayeye hizmet etmemektedir. Av
rupa'nın birçok devletlerinde meselâ Almanya'
ya, kıstas olarak vasıtaların motor, beygir güçle
ri, silindir haomı ve adedleri, bir de vasıtanın 
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•boyu esas alınmış, bu suretle vergi adaleti için
de hem akar yakıt tasarrufu sağlanmış ve hem 
do halk küçük araba 'kullanmaya teşvik edile
rek, park rahatlığı ve trafik serbestisi de sağlan-
mıytır. 

Misal olarak arz edelim; İstanbul kadar hat
tâ daha az nüfusu olan. Münih şehrinde 200 bin 
binek otomobili vardır. Bunların bin tanesi 
ancak taksidir. Taksiler de hemen hemen sadece 
turistler için kullanılır. 199 bin hususi otomobi
lin 185 bin tanesi silindir adedi ve beygir gü
cü bakımından en az vergiye tabi olan taşıtlar
dır. Bu 'bahsettiğimiz taşıtlar orta sınıf dediği
miz 'serbest meslek erbabı, esnaf ve faıbrika iş
çilerine aittir. 

Bizdeki duruma gelelim : Otomobili hâlâ 
lüks bir .madde telâkki ederek, en ağır vergi
leri anormal kıstaslarla ödemeye mecbur ediyo
ruz. Bu halimizle ileriye değil, adeta geriye 
gidiyoruz denilebilir. Üstelik 1 201 kilodan bi
raz fazla ağırlığı olan küçük tip otomobilleri 
1 600 kg. lık orta, sınıf Amerikan otomobille
riyle aynı vergiye tabi tutmak, plânda zikre
dilen ve yukarda izah ettiğimiz gayelere hizmet 
(itmemektedir. Âmme hizmeti gören motorlu ta
şıt sahiplerinin, bugünkü şartlar içinde, vergi
lerini günü gününe ödemeleri imkânsızlığı mey
dandadır. 

Kont,rol maddesi olarak konulan madde bu 
kaıbîl kimseleri çalışmaktan menetmektedir. Bu 
Anayasamıza 'göre de imkânsız olduğu için, 
muhterem komisyonca da kabul edilmemiştir. 

Tasarının 'sonunda her sene toplanacak olan 
66 milyon liranın 46 milyon lirası Malij^e Bakan
lığına., diğer fasıllarda kullanılmak üzere, ge
lir kaydedilmekte, ancak 20 milyonun «% 11 i 
belediyelere, % 3 ü 11 özel idarelerine, % 19 u 
da müşterek: trafik fonu» olmak üzere gayesine 
matuf olarak harcanacaktır. 

Müşterek trafik' fonuna ayrılan paraların da 
senelerce Maliye Bakanlığı uhdesinde kaldığı, 
ibu paraların iller Bankasına yollanmadığı, bu su-
retlo vilâyet ve belediyelerin trafik hizmetlerine 
'hiçbir harcama .yapamadıkları da !bir vakıadır. 
Bugünkü kadro ve maddi imkânsızlıklar ile ça
lıştırdığı teknisiyenlerin parasını dalhi ödiyemi-
yen trafik şube ve büroları vasıtalarım dahi 
meslekî teşekküllere tamir ettirmektedirler. Dev
let 'otoritesini zayıflatan bu hali, kabul edeceği
niz bu kanun da düzeltemiyecektir. Müşterek 
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trafik fonuna ve belediyelere verilen yüzdeler / 
hizmet görebilecek hadlere behemehal yükseltil- j 
melidir ki, akar yakıta zam ve yeni çıkardığı- : 
m iz diğer kanunlarla 1 milyar 200 milyon lira
nın dörtte birini sırtlarına yüklediğiniz şoför, 
motorlu vasıta sahibi ve nakliyeci vatandaşlar, | 
muhatabolacak memur, aynı zamanda çalışaibi- | 
lecek yol bulsunlar. j 

Hürmetlerimle. I 
BAŞKAN ,—- Sayın Halil iözmen. ; 
HALÎI* ÖZMEN (Kırşehir) — Mtıbteretn | 

arkadaşlar; 
Geçen celselerde 'akar- yakıta bir miktar 

zam yaptıktan sonra bu defa da motorlu kara-
taşıtları Vergisi Kanununun yüksek huzurları
nızda görüşülmesine başlıyoruz. J 

Muhterem arkadaşlar; beş yıllık .kalkınma 
plânı ile memlekette bir ferahlık yaratmak ve 
son hızla kalkınmayı arzu ediyoruz. Bunu içi
mizde istenıiyen hiçbir .arkadaşın olmadığını 
talimin ediyorum. Herkes bu memleketin çocu
ğu olarak kalkınmayı arzu edecek ve 'hattâ hız
lı kalkınmayı arzu edecektir. 

Yalnız arkadaşlar, bu 'kanunu kabul ettik
ten sonra da halkın ıstırabı dinmiyecek, bir 
'kat daha artmış olacaktır. Bunu bir misal ile 
arz ediyorum; bilhassa Ankara'mızın hali ba
kımından... 

Geçenlerde bir vesile ile arkadaşlarla bir
likte Nallıhan kazamızı aiıyarete gitmiştik. Nal
lıhan'ı içinizde bilhassa Ankara milletvekili 
olan .arkadaşlarımız çok iyi tanırlar. Nallıhan-
da halkla yaptığımız temasta; Nallıhan'dan iti
baren Gerede kazasına kadar 60 kilometrelik 
bir mesafede yolun olmadığını ve mevcudolan 
stablize yolların 5 - 6 seneden beri bozulduğunu 
onun için buraya otomobillerin gitmediğini, an
cak mecburiyet karşısında yalvarmalar netice
sinde bir oip arabası gittiği zaman da bir va
tandaşı 10 liraya götürdüğünü ve 10 liraya ge
tirdiğini söylemişlerdir. ı 

Muhterem arkadaşlarını, bu kanun kabul. 
edildikten sonra, ben oranın halini tekrar göz- \ 
1 erimin önüne getirdim, bu defa yüreğim sız- . 
Iadı. ! 

Evet, memleketin kalkınmasını istiyoruz, ] 
hattâ hızlı bir kalkınma olsun diyoruz, mem- j 
leket gün geçtikçe mamur hale gelsin diyoruz. 
Yıllarca çekilen ıstıraplar bir an evvel bu mem-
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leketin üstünden gitsin diyoruz; yalnız çaresi; 
Motorlu kara taşıtları Vergisi Kanunu ile hâi-
ledilemiyeeektir, arkadaşlar. Bu kanun... 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Ne yapmak lâzım, ne yapalım? 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Sevgili ar
kadaşını, ben ancak fikrimi söylüyorum, siz de 
lütfen kendi fikirlerinizi ^açıklarsanız daha iyi 
olacaktır. Bal çaresi Yüksek Heyetinize aittir. 
'Ban milletvekili <olarak fikrimi söylüyorum ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Devam buyurun sayın hatip. 
HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşım, istirham ederim, dinlerseniz çok iyi 
olur. 

Arkadaşlar, yine bir misal arz edeceğim. 
Misalleri verdiğimiz zaman bunları daha iyi 
görüyoruz. 1956 senesinde Çivril kazasından 
Tvarahallı kazasına ıgitmetm icabetti, memuriyet 
dolayısiyle. Çivril'den Karahallı'ya .giderken 
en ufak bir taşıt bulamadık. Nihayet bir tatar 
arabasına binerek memuriyet mahallimize var
dık. Oradan Uşak kazasına 72 Km. İlk bir yol 
vardı ve bu yol da yapılmamış vaziyette idi. 
Bir jccvp arabası Karahallı'dan Uşak'a o zaman 
30 liraya (gidiyordu. 30 liraya gidiş, 30 liraya 
•geliş. Uşağın valisi de şimdi içimizde bulunu
yor. O zaman orada hâkim olan arkadaşımız da 
yine Yüksek Heyetinize dâhil. Demek ki, tesa
düfler insanları nerelere kadar getiriyor.. De-
ırnek ki, bu kanunları, kabul ederken biraz da
ha incelemek, biraz daha esasları üzerinde dur
mak ve ona göre kabul etmek lâzımdır. Ben 
burada 'sistemin 'olmamasını ve böyle bir kanu
nun katiyen çıkmamasını arzu 'etmiyorum, ar
kadaşlar. Evet, kalkınma plânının memleketi
mizde tahakkuk etmesi için böyle bir kanuna 
ihtiyaç vardır. Yalnız, nisbetleri fazla görüyo
rum, nisbetler çok fazla konulmuştur. Bu iti
barla fikirlerimi söylüyorum. Yine arkadaşlar 
geçenlerde Sıhıhiye'den Dikimevi'ne kadar bir 
dolmuş arabasına, bir küçük taksiye bindiğim 
zaman bu arabanın yürüyemiyecek halde oldu
ğunu gördüm ve derhal sordum. Bu araba Ata
türk'ün .zamanından kalma bir araba imiş ve 
müzayededen satmalmmış. «Bu araba ile diyor 
ben yıllardan beri çalışıyorum, üniversitede 
bir kızım var, lisede bir oğlumu okutuyorum. 
Ayrıca ilk mektepte okuyan iki «tane çocuğum 
daha var», diyor. 
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Yani ben demek istiyorum ki, bu kanunun 

bu 'hadleri kabul ettiğimiz zaman, vatandaşlar 
arasında esasen mevcudolan. huzursuzluk bir 
kat daha artacaktır. 

'Günlerden beri söyleniyor, zam üstüne zam, 
şuna zam, buna zam. Memleketi perişan edece
ğiz arkadaşlarım. iBu itibarla, bu kanundaki 
hadlerin biraz inmesini istiyorum. Belki, Yük
sek Komisyon bu hadleri hirkere daha gözden 
geçirirse bu hadlerin yüksek olduğunu anlıya-
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak Yüksek He
yetinize şunu arz ediyorum: Hakikatleri, gerçek
leri görmeden geçmiyelim. Gerçekleri görmekte 
sizin için de fayda vardır; büyük milletimiz için 
de fayda vardır. Bir arabaya bir senede bin lira 
vergi vermek çok fazladır, zaten Trafik Kanu
nuna ve Resim Kanununa göre bir çok vergiler 
vermektedir. Bunların hepsini birleştirip vatan
daşın bugünkü gücüne göre vergi verdiğimiz 
zaman o vatandaş vergiyi seve seve verecektir. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur efendim. 
HALlL ÖZMEN (Devamla) — Bir dakika, 

bağlıyayım efendim. 
Geçenlerde şapka tamircisi bir arkadaşla ko

nuştum. Senede kendisinden 250 lira vergi almı
yor, «Ben bu vergiyi veremiyorum, âciz vaziyet
teyim ama 150 lira vergiyi seve seve vermeye 
hazırım» diyor. 

Arkadaşlar, vatandaşın durumuna göre ver
giyi ayarlamak en âdilâne olacaktır. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen arkadaşımız? Yok. Maddelere geçilmesini 
(«Komisyon konuşacak» sesleri) Mustafa Uyar, 
tümü üzerinde mi? Buyurun.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Muhterem arkadaşlarım, tet
kik mevzuu olan konu, 2 yoldan alınmakta olan 
verginin birleştirilmesinden ibarettir. 2 ayrı yol
dan alınmakta olan vergi şudur : 

Birisi 232 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine 
göre trafik resmi, ikincisi 6936 sayılı Kanuna 
göre alınmakta olan özel Otomobiller Vergisi. 
Şimdi huzurunuza getirdiğimiz tasarı ile bu iki 
vergi birleştirilmek suretiyle alınacaktır. 

Tenkid eden arkadaşlarımız, biraz insaf hu
dudunun dışına çıkmıştır, zannediyoruz. Veya
hut, tasarıyı tam mânasiyle tetkik etmemişler, 
sathında kalmışlardır. Hakikati olduğu gibi arz 
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edersem tenkid eden arkadaşlarımızın büyüttük
leri veya iddia ettikleri kadar ortada korkula
cak veya endişe edilecek her hangi bir mevzu 
yoktur. 

Şöyle ki, özel otomobillerden, hususi hizmet
lerde kullanılan vasıtalardan alınmakta olan 
vergiler % 50 artırılmıştır. Biraz insafla düşü
necek olursak, en aşağı 30 bin, 40 - 60 bin lira 
vererek özel vasıta alan bir kimsenin malî kud
reti yüksektir ve nisbeten lükse kaçan bir ha
yatı var demektir. Bu bakımdan şimdi verdiği 
verginin iki misli vergi ödemesini biz fahiş bul
madık. Kaldı İd, bu vasıtalardan 16 yaşından 
yukarı olanlardan alınmakta olan vergiler azal
tılmıştır. özel otomobil sahipleri lehine! (Gülüş
meler). Bir misal vereyim; 950 kg. ve daha aşa
ğı ağırlığı olan bir otomobil, eğer 1 - 3 yaş ara
sında ise 432 lira, 4 - 5 yaşları arasında ise 396 
lira,! 6 -15 yaş arasında ise 324 lira, 16 yaşından 
yukarı ise 252 lira vergi ödiyecekfir. Getirdiği
miz fasarı ile, ticari hizmetlerde kullanılan bilû
mum vasıtaların, bugün vermekte oldukları ver
gide her hangi bir artış yoktur, yani Trafik Res
minde artış yoktur. Ancak, 11 yaşından daha yu
karı olan vasıtaların da vergileri aynı şekilde 
azalmaktadır. 

Bu kanun tasarısı gelmeden evvel alınmakta 
olan verginin miktarı, 55,5 milyon lira civarın
dadır. Bu kanun ile 11 milyon liralık bir artış 
kaydedilmek suretiyle, o da tamamiyle özel oto
mobillerdir, bu miktar 66,5 milyon liraya yük
selmiş olacaktır. 

Şoförler Derneğine, bir prim, bir yardım ay
rılması konusu komisyonumuzda enine boyuna 
tartışma mevzuu oldu. Fakat, umumi bütçeden 
her hangi bir derneğe yardım yapılması imkân
sız olduğu için ve bu Muhasebei Umumiye Ka
nununa aykırı bulunduğu için diğer dernekler 
meyanında Şoförler Federasyonuna da bir prim 
ayrılması imkânsız görüldü. 

Ağırlıklardaki adaletsizlik iddialarına gelin
ce ; bu da aynı şekilde komisyonda tartışma mev
zuu olmuş ve şimdiye kadar tatbik edilen usul 
ve ölçülerin aşılmaması, aynı ölçülerin ipka edil
mesinde fayda mülâhaza edilmiştir. Maddeler 
gelip okunduğu zaman daha ziyade bütün arka
daşların tereddüt ve endişe ettikleri hususlar 
tavazzuh edecektir. 

Şimdilik umumi olarak maruzatım bundan 
ibarettir. 
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BAŞKAN — Sayın Kadri özek. 
KADRÎ ÖZEK (îzmir) — Muhterem arka

daşlarım, vergilerin ağırlığı üzerinde duran 
arkadaşlarımıza hak vermemek mümkün değil
dir. Filhakika, komisyon sözcüsü arkadaşımız, 
sanki kanunda mühim bir mesele olarak müta
lâa edip bir sosyal adaleti tahakkuk ettirmiş-
çesine burada bir tefahür vesilesi ittihaz ettik
leri «efendim, özel vasıtalarla, taksilere aidolan 
vergileri biz birleştirdik» diyorlar. Bu acaba, 
sosyal adalete hizmet mi eder, yoksa sosyal ada
leti daha mı çok zedeler ? 

Muhterem arkadaşlarım, 50 - 60 bin lira ve
rip de bir taksi, bir araba satmalın her hangi bir 
kimse, bunu taksi olarak yani bir maişet vası
tası olarak kullanıyorsa, bu şahsa zengin bir in
san nazariyle bakmanın imkânı yoktur. Kaldı ki 
vergi politikasında en çok dikkat edilmesi lâ-
zımgelen cihetlerden bir tanesi de - ki bu ka
nun tasarılarında, bunun hiçbir suretle dikkate 
alınmadığına kaaniim - verginin müstehlike ini
kas etmesi keyfiyetidir. 

Taksi ile özel vasıta sahibi arasında bir fark 
gözetmezseniz taksiyi işleten şahıs taşıdığı müş
terisine, ödiyeceği vergi nisbetinde bir külfet 
yükleyecektir. Binaenaleyh, onun vergisi esasen 
ve bu vasıtadan istifade edecek ve sosyal adalet
ten müstefidolması icabeden büyük bir çoğun
luğun sırtından çıkacaktır. 

Şu halde vergiyi, taksi sahibi mi ödüyor, 
yoksa müstehlik mi ödüyor? Güdülen gaye sos
yal adaletin tahakkukunda yapılan masraf aca
ba müstehlikten vergi almakla mı yoksa herkes
ten varlığına göre bir vergi mi temin etmekle 
olur?... Bu bakımdan ben, binnetice müstehlikin 
sırtına yüklenmesi mukadder bulunan taksile
rin vergilerini özel vasıtalarla müsavi tutulması
nın hakkaniyete uygun olmadığı kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
HÜKÜMET ADINA BAYINDIRLIK BA

KANI ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, Kadri özek arkadaşımızın beyanları 
arasında, «özel otomobillerle, ticari maksatlarla 
kullanılan taksitler arasında birleştirme oldu, 
tevhidoldu.» gibi bir beyanda bulundular, onun 
için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Misalini arz edeyim; 2 sayılı tarife, ticari 
maksatla kullanılan arabalara aittir. 1 - 1 0 yaş 
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arasında olup da net ağırlığı 1 200 Kg. a kadar 
olanlar 144 lira verecektir. Halbuki hususi oto
larda, 951 - 1 200 Kg. arasında ve 1 - 3 yaşında 
olanlar 780 lira vereceklerdir. Vatandaşın husu
si otomobili olursa ödeme gücü yüksek demek
tir. 4 - 5 yaş arasında olanlar 684 lira, 16 ve da
ha yukarı yaşta olanlar 396 lira, vereceklerdir. 
16 ve daha yukarı yaşta olanlar ticari mak
satlarla kullanılırsa 180 lira ödiyeceklerdir. 
Orada bu tefrik yapılmıştır. 

Şunu sarahaten ifade etmek isterim ki, ha
len mevcut Trafik Resminde bir artma yapılma
mıştır. özel otolarda zam derpiş edilmiştir. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-

yen arkadaşımız var mı? Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda ve Hükümetin öner
gesinde ivedilik teklifi de vardır. Tasarının ive
dilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Motorlu kara taşıtları Vergisi kanunu tasarısı 

BÎRÎNCİ BÖLÜM 
Mevzu, tarifler, mükellef ve istisnalar 

Verginin mevzuu 
MADDE 1. — Karayolları Trafik Kanununa 

göre trafik şube veya bürolarında kayıt ve tes
cil edilmiş olan motorlu taşıtlarla lâstik teker
lekli traktörler motorlu kara taşıtları vergisine 
tabidir. 

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

Tarifler 
MADDE 2. — Bu kanunla kullanılan tâbir

lerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiştir: 
1. Motorlu taşıt : Karayolunda insan, hay

van ve eşya taşımaya yarıyan ve makina kuv
vetiyle, hareket eden araçlardır. 

2. Motosiklet : Yere devamlı olarak değen 
en fazla üç tekerleği bulunan, genişliği 160 
santimetreyi, uzunluğu 4 metreyi ve yüklü ağır
lığı 750 kilogramı geçmiyen, sepetli veya se
petsiz, motorlu araçlardır. Karoseri yük veya 
yolcu taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel 
biçimli yapılmış üç tekerlekli motosikletlere 
«yük - yolcu motosikleti» denir. 
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3. Otomobil : Yapılışı itibariyle şoföründen 

başka, oturmaları şartiyle en çok 7 yolcu ala
bilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve 
bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 3 
veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır. 
(Station - Wagon, Ranch - Wagon ve benzer
leri bu sınıfa dâhildir.) 

4. Kaptıkaçtı : Şoföründen başka oturma
ları şartiyle en çok 7 yolcu alabilen, insan ta
şımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla 
kullanılan, yeıle temas halinde 4 tekerleği 
bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden 
farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry - ali, 
Travel - ali, Jeep - station ve benzerleri bu sı
nıfa dâhildir.) 

5. Minibüs (küçük otobüs) : Şoföründen 
başka oturmaları şartiyle 8 ilâ 10 yolcu alabi
len, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu 
maksatla kullanılan motorlu taşıtlardır; 

G. Kamyonet : Bir tona kadar (bir ton dâ
hil) yük taşımak için imal edilmiş olan, bu 
maksatla veya Karayolları Trafik Kanunu ve 
Tüzüğündeki bu cins taşıtlara ait yolcu nakli
yatı ile ilgili şartlan sağlamak kaydiyle, insan 
taşımak gayesiyle de kullanılabilen motorlu 
tanıtlardır. 

7. Panel : insan veya yük taşımak mak-
sadiyle imal edilmiş ve sonradan yapılacak her 
hangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt 
haline getirilmesi mümkün, arka kısmı kapalı 
motorlu taşıtlardır. 

8. Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu ve
ya yük taşıyabilecek evsafta olmakla beraber 
bütün tekerlekleri muharrik olan veya olabi
len lâstik tekerlekli traktörlerdir. 

9. Otobüs : Şoföründen başka oturmaları 
şartiyle 10 kişiden fazla yolcu alabilen, insan 
taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla 
kullanılan motorlu taşıtlardır. (Troleybüsler de 
bu sınıfa dâhildir.) 

10. Kamyon : Bir tondan fazla yük taşı
mak için imal edilmiş olan, bu maksatla veya 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğündeki 
bu cins taşıtlara ait yolcu nakliyatı ile ilgili 
şartları sağlamak kaydiyle insan taşımak ga
yesiyle de kullanılabilen motorlu taşıtlardır. 

11. Lâstik tekerlekli traktör : Karayolunda 
insan, hayvan ve eşya nakliyatı da yapabi
len lâstik tekerlekli traktötrlerdir. 
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12. Net ağırlık: Karayolları Trafik Tüzü

ğünün ikinci maddesinin 61/b fıkrasındaki mâ
nayı tazammun eder. 

13. Kayıt ve tescil : Karayolları Trafik Ka
nunu gereğince trafik şube veya büroların-
ca yapılan kayıt ve tescili ifade eder. 

14. özel taşıt : Binek olarak Özel hizmet
lerde kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, 
kamyonet, panel ve arazi taşıtıdır. 

15. Taksi : Taksimetre, tarife, pazarlıkla 
veya sair şekillerde tesbit olunan ücretle, yolcu 
taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyo
net, panel ve arazi taşıtıdır, 

16. Yaş : Motorlu kara taşıtlarında model 
yılma göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı 
itibariyle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükellef 
MADDE 3. — Motorlu kara taşıtları Ver

gisini, adlarına motorlu taşıt veya lâstik teker
lekli traktör kayıt ve tescil edilmiş olan ger
çek veya tüzel kişiler ödemekle mükelleftir. 

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

İstisnalar 
MADDE 4. — Aşağıda yazılı motorlu taşıt

lar vergiden müstesnadır : 
a) Devlete, katma bütçeli idarelere, bele

diyelere, il özel idarelerine ve köy tüzel kişilik
lerine ait taşıtlar; 

b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı dev
letlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konso
loslukları ile, elçi, maslahatgüzar ve konsolos
larına (fahri konsoloslar hariç) ve o Devletin 
uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk me
murlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan mil
letlerarası kurallar ile bu kurulların yabancı 
uyruklu memurlarına ve . milletlerarası kural
ların Türkiye'deki temsilcilikleri ile bu temsilci
liklerin yabancı uyruklu memurlarına ve res
mî bir görev için yurda gelen delege ve he
yetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruk
lu kişilere ait taşıtlar; 

c) Bizzat malûller tarafından kullanılan 
hususi tertibatlı taşıtlar. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Buyurunuz Sayın özek. 
KADEÎ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka-

daşlanm, kanunun başlığında «Motorlu kara 
taşıtları Vergisi kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu» deniliyor. Buna takaddümen 
ikinci maddede, (Bu kanunda kullanılan tâbir
lerin taşıdıkları anlamlar) denilmektedir. İkin
ci maddede yapılan bu tarifler meyanında; lâs
tik tekerlekli traktörler de var. Lâstik teker
lekli traktörler bu istisnalar meyanında mev
cut değildir. Bugün köylerimizde çok şükür son 
inkişaflar karşısında kağnı yerine traktör ka
im olmuştur diyebiliriz. Binaenaleyh, köylünün 
çok zaruri bir taşıt vasıtası olan traktör ve ar
kasına taktığı römork, bu istisnalar meyanın-

3. — Y( 

(Ekseriyet yok, sesleri.) 

BAŞKAN — Beş kişinin ayağa kalkıp itiraz 
etmesi icabeder. (Adalet Partisi milletvekille
rinden beş kişi ayağa kalkarak yoklama tale
binde bulundular.) 

İtiraz üzerine ekseriyeti kontrol için yokla
ma yapılacaktır. 

(Dr. Lebit Yurdoğlu ile Adalet Partisi üye
leri arasında karşılıklı konuşmalar.) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayı
nız jnetice ilân edilecektir. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan 25 arka
daşımızla birlikte mevcudumuz 239 dur. Yok
lama neticesinde ekseriyet olduğu tesbit edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Vergileme ölçü ve nisbetleri 

1 sayılı tarife 
MADDE 5. — Binek olarak özel hizmetlerde 

kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kam
yonet, panel ve arazi taşıtı, aşağıdaki I sayılı 
tarifeye göre vergilendirilir, 
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da tadâdedilmezse diğer istisnaların tadâdedil-
meşinde güdülen maksadın ne olduğu anlaşıla
mamaktadır. Bu itibarla komisyondan istirham 
ediyorum, acaba bu istisnalar arasında da trak
tör var da biz mi bunun farkına varamadık? 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is

tiyen?. Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Anlaşılmadı, tekrar sayılsın sesleri, ayağa kal
kalım sesleri.) 

İtiraz üzerine maddeyi tekrar oyunuza suna
cağım. Maddeyi kabul edenler, lütfen ayağa 
kalksınlar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar... 51 e karşı 71 oyla madde kabul 
edilmiştir. 

I - sayılı tarife 
Taşıtların yaşları ve 

ödiyeeeklerf yıllık vergiler 

Taşıtların net ağırlığı Lira 

950 kilo ve adaha aşağı 432 
951 - 1 200 küo 780 

I 

Lİra 

3% 
684 

r-f 

Lİra 

324 
552 

1 201 - 1 600 kilo 1 500 1 320 1 044 
1 601 - 1 800 kilo 2 304 2 016 1 584 
1 801 ve daha yukarı 4 248 3 708 2 892 

BAŞKAN — -Söz istiyen? Buyurun. 

Lira 

252 
396 
744 

1 104 
1 992 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, biraz evvel arz ettiğim hususun şim
di maddesi önümüze gelmiş bulunuyor. 950 kilo 
ve daha aşağı olan otomobiller 1-3 yaşında ise 
buna bir diyeceğimiz yok. Parası olan kamyon, 
otobüs, taksi alır, çalıştırır, işletir. Benim en çok 
üzerinde durduğum ve Yüksek Heyetinizi ra
hatsız ettiğim husus şurasıdır; 16 ve daha aşağı 
yaşlarla denen kısım. Yani hiç çalıştırılamıya-
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cak hale gelmiştir. Lâstiği kalmamıştır, farları 
yanmıyor. Yalnız, benim gördüğüm gibi Sıhhi
yeden Dikimevine kadar, veya Samanpazârma 
kadar mütemadiyen dolmuş yapıyor. Benzinden 
ve lâstikten istifade ediyor. Böyle 16-20 senelik 
arabalara 252-324 arasında vergi vermenin çok 
olduğuna itiraz ediyorum. 

Diğerleri de aynı vaziyette. Yine 1 201-
1 600 ağırlığında olan bir arabaya, üç yaşında 
olursa 1 500 lira koyuyoruz. Parası olan yeni 
bir araba alır kullanır, buna da bir şey demi
yorum. Ama bunun sonu da yine 16 yaşında 
olan, hiçbir tarafı tutmayan, mütemadiyen it
mekle giden bir arabadan da 744 lira alıyoruz. 
(İtirazlar) Üstadım, ayrıca onu da ifade edece
ğim. Çok değerli komisyondaki sayın üye ar
kadaşlarımdan bilhassa, günlük ihtiyaçlarını, 
4-5 çocuğunun ekmeğini 15-30 lira arasında ka
zanç yapan bu Dikimevinde ve sair yerlerde ça
lışan külüstür arabaların vergilerinin indirilme
sini ve burayı yeni baştan tetkik etmelerini ko
misyon arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Bil
hassa burayı arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Cemil Kara. 

. AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Be
nim söyliyeceklerimi arkadaş söyledi; vazgeçi
yorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen yok. îki ' önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde (5). teki 1 sayılı tarifenin 3 ncü. ka

tegorisindeki yaş haddinin (6-10), 4 ncü kate
gorideki yaş haddinin de 11 ve daha yukarı 
şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kars Kars 
Kemal Okyay Bahtiyar Vural 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 78 Sıra Sayılı Kanunun 

5 nci maddesine bağlı I sayılı tarifenin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

' 10 . 2 , 1963 
Tekirdağ Aydın 

Turhan Kut M. Şükrü Koç 
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(I) sayılı tarife 
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Net ağırlık Lira Lira Lira Lira Lira 

950 ve daha az 800 . 700 300 150 vergi 
ödemez 

951 - 1 200 1 000 800 400 200 100 
1 201-1 600 3 000 2 000 1 000 500 250 
1 601-1 800 5 000 4 000 2 000 1 000 500 
1 801 ve daha 
yukarısı 10 000 8 000 4 000 2 000 1 000 

Gerekçe 
Memlekette küçük tonajda binek araba kul

lanılmasını teşvik etmek, böylece akar yakıt ve 
yedek parça temini için gerekli döviz tasarrufu
nu sağlamak ve yaşlar arasındaki bakım ve ida
me masraflarım yeniden düzenlemek. 

BAŞKAN — Turhan Kut ve Şükrü Koç ar
kadaşlarımızın önergelerinin dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Bahtiyar Vural ve Kemal Okyay'm 
önergelerinin dikkate alınmasını oyunuza sunu
yorum. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Efendim, 
önergeyi izah etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAHTİYAR VURAL (Kars) — Aziz arka

daşlarım; bu aradaki farkı, meselâ 1 - 3 demiş. 
Birinci kategoriden sonra 4 - 5 demiş, daha son
ra 5 - 6 yaşma ve 14 - 15 yaşma atlamış. 14 - 15 
yaşma girmiş bir araba artık kullanılır halden 
çıkmıştır. Kendi masrafı kadar malzeme parası 
ödeyecektir. Bu da bir nevi vergi demektir. Bi
naenaleyh bendeniz diyorum ki, bunu hiç olmaz
sa 6 - 10 yapalım da 11 yaş ve daha yukarı olan 
arabalardan vergi almıyalım. Zaten, böyle yük
sek yaşta olan arabaları zaten memlekete almı
yoruz, 3 - 5 arabadan ibarettir. Onun için bu 
şekilde kabul edilmesini arz ederim. 
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BAŞKAN — Kadri özek, buyurun. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka
daşlarım; Bahtiyar Vural arkadaşımızı teyidet-
memek mümkün değil. Şu yapılan vergilendirme 
usulü o kanaatteyim ki, ceffelkalem olmuş. Çün
kü bir vasıtanın teknik bakımdan normal olarak 
çalışabilmesini ve amortismanını daha önce • bu 
kanunu lıazırlıyanlann tetkik ettirmesi iktiza 
eder. 16 yaşma gelmiş bir vasıtanın, değil vergi 
ödeme imkânını karşılıyacak bir kazancı olsun; 
masrafını karşılıyacak bir kazancı olmasına im
kân yok. 

ARİF ERTUNGA (izmir) — Onlara da yar
dım ederiz. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Arif Ertunga 
çok araba ittirmiştir. Onun için yardım edelim 
diyor, doğrudur. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım; bunu 
ilmî ve teknik şekilde tetkike istinadeden bir 
esasa istinadettirilerek getirilirse, bu madde ka
naatimce komisyona iade edilmelidir ve amor
tisman müddeti teknik bakımdan tâyin ve tesbit 
edildikken sonra, 16 yaşındaki bir arabanın ver
gilendirmeye tabi olup olmıyacağı hususu anlaşı
lacaktır. 

Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (izmir) — iştirak etmiyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum efendim. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. (Soldan, «olmaz 
böyle şey» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, biz buradan, sizin 
görüş zaviyenizden daha geniş bir zaviyeyi gö
rüyoruz. Lütfen bu gibi itirazları yapmayın. 

Şimdi 5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Sayılı tarif.» 
MADDE 6. — Taksimetre, tarife, pazarlıkla { 

veya sair şekillerde tesbit olunan ücretle yolcu i 
taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet^ j 
panel ve arazi taşıtı ile diğer bilûmum motorlu \ 
kara taşıtları ve lâstik tekerlekli traktörler aşa- ! 
ğıdaki Tl sayılı tarifeye göre vergilendirilir. | 
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I I - Sayılı tarife 

Taşıtların yaşları ve 
ödiyecekleri yıllık 

vergiler 
1.1 ve daha 

yukarı 
1-10 yaş yaşlar 

Taşıtların cins ve vasfı Lira -Lira 

Motosiklet 72 60 
Yük - yolcu motosikleti 96 84 
Net ağırlığı 1 200 (dâhil) -
Kg-, a kadar otomobil 144 132 
Net ağırlığı 1 201 - 1 800 
(dâhil) Kg. arasında olan 
otomobil .192 180 
Net ağırlığı 1 801 Kg. ve
ya daha fazla olan otomo
bil 240 216 
Kamyonet, kaptıkaçtı, mi
nibüs, panel ve arazi ta
şıtı 192 180 
İstiap haddi 5 (dâhil) to
na kadar kamyon veya 
oturma yeri 25 (dâhil) 
kişiye kadar otobüs, tro-
leybüs ve benzerleri 216 204 
İstiap haddi 5 tondan 
fazla olan kamyon veya 
oturma yeri 25 kişiden 
fazla olan otobüs, troley-
büs ve benzerleri 240 228 
Lâstik tekerlekli traktör
ler 144 132 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 
var mı? Buyurun, Sayın özek. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) - - Muhterem .arka
daşlarım, bu iki sayılı tarifeye tabi rolan motor
lu taşıtların bir istisnanın temini için-bir önerge 
vermiş bulunmaktayım. 'Filhakika zirai vergiler- -r 

de de bir tahdit koyduk. Çiftçimizin büyük bir 
kısmını zirai yergilerden muaf kıldık. Binaen
aleyh zirai vergiden muafiyete..müstahak olan 
bir çiftçinin eğer bir traktöre sahip ise, bu tari-. 
feden de muaf tutulması iktiza ettiği zaruretine 
inanıyorum. Böyle bir önerge verdini. Kabulünü 
istirham ederim. Hürmetlerimle.; 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmeıı. 



tf. Meclisi S : i 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar-

kadaşlar, lâstik tekerlekli traktörlerden bahse
deceğim. Ben Kadri özek arkadaşıma hak ver
memeyi bir haksızlık olarak kabul ediyorum; 
kendi şahsım bakımından. 

Türkiye, ziraatçi bir memlekettir ve nüfusu
nun yüzde 80 i köylüdür, ziraatle meşguldür. 
Geçen gün kabul ettiğimiz kanunla muafiyet 
hadlerini tesbit ve kabul ettik. -

Arkadaşlar, eğer memleketimizde ziraatin 
tam muvaffak olmasını istiyorsak, kalkınmanın 
hemen yapılmasını ve hızlı olmasını istiyorsak, 
ben de arkadaşımın Yüksek Heyetinize arz et
tiği veçhile, köylünün yalnız bir traktörü varsa 
bu traktörün vergiden muaf tutulmasını Yük
sek Heyetinize arz ediyorum ve bu maddenin 
yeni baştan tedvinini çok sayın komisyon üye
leri arkadaşlarımdan rica ediyorum. Çünkü bir 
tane traktör, köylünün elinde olan en mühim bir 
zirai vasıtasıdır. Buna hemen vergi yüklediğimiz 
takdirde en büyük aksülâmeli yapacaktır. Çün
kü biz, kalkınmayı zirai istihsalden bekliyoruz 
arkadaşlar. Zirai istihsal bakımından memleke
timizde kalkınma olmadığı takdirde, söylediği
miz her şey bir hayalden ileriye gidemiyecektir. 
Bu itibarla, maddenin geri alınmasını arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bozbay. 
AHMET BOZBAY (Kütahya) — Muhterem 

arkadaşlar, ben de daha evvel konuşan iki ar
kadaşımın fikirlerine iştirak ediyorum. Tek 
traktör kullanan çiftçileri bu mükellefiyetten 
muaf tutmak yerinde olur. Şimdi kürsüye gelir
ken kulağıma geldi, bir arkadaşımız diyor ki, 
«55 000 lira para veren bir adam bu kadar kül
fete katlansın.» 

Şimdi çiftçilerin hasıl traktör aldığını hepi
miz iyi biliriz. 55 bin lira değil, 15 bin lira bile 
toplayıp bir traktör alan çiftçi yoktur. Biliyor
sunuz ki, Türk Traktör Fabrikası günlerce pro
paganda yapıyor; beş sene vadeli traktör veri
yor. Bunu almak imkânı bulamıyan çiftçi pek 
çoktur. Tarım kooperatifleri ön ayak olmuyor
sa da Pancar Ekicileri Koperatifi traktör getir
tir. Bunlar da, 3 - 5 sene vâde ile verir. Bu tak
sitleri de pek zor öderler. Onun içinKadri özek 
arkadaşımızın teklifi çok yerindedir. 2, 3, 5 trak
törü olan büyük çiftçiler bu külfete katlansın. 
Fakat küçük çiftçiye, zorla alan, çeşitli çarelere 
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başvurarak, meselâ tarlasını, en sevdiği öküzü
nü, atını satarak bu traktör taksitini temin eden 
çiftçileri, bu mükellefiyetten muaf tutalım, çok 
yerinde olur, Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyons 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir) — Muhterem arkadaşlar, bu 
maddenin tetkikinden anlaşılacağı üzere, tiean 
maksatlarla kullanılan motorlu vasıtalar, bu 
madde ile Trafik Vergisine tabidirler. Biz yeni 
getirdiğimiz tasarıda mevcut tarifeyi değiştir
medik, aynen kabul ettik. Ancak, 11 yaşından 
yukarı olanların Trafik Resminde de bir miktar 
indirim yaptık. Eskiden bu yoktu, yeni tasanda 
mevcuttur. 

Son fıkrada (lâstik tekerlekli traktörler) 
bahsi, Meclisin İsrarla üzerinde durduğu bir ko
nu olduğu için, komisyon olarak bu mevzuu da
ha vazıh bir hale getirmeyi faydalı bulduk. 
Şöyle ki, bu (lâstik tekerlekli traktörler) ibare
sinden sonra (Zirai Gelir Vergisi mükellefi ol-
mıyan kişilerin münhasıran kendi ziraat işlerin
de kullandıkları lâstik tekerlekli traktörlerden 
Trafik Resmi alınmaz) ibaresini ilâve etmek su
retiyle, tatbikattaki melhuz bütün iltibasların 
önleneceği kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 

arkadaşlar, şimdi traktör lâstik tekerlekli ve 
demir tekerlekli mânasına geliyor. Bu mâna 
doğrudan doğruya (lâstik tekerlekli traktörlerle 
nakliyat yapılması mânasına geliyor. Demir te
kerlekli traktörlerle nakliyat yapılmadığı için 
bunların vergiden muaf tutulmaması icabedi-
yor. Halbuki bâzı çiftçilerimizin traktörleri 
var, naikliyatta kullanmıyor, doğrudan doğruya 
tarlasında, arazîsinde kullanıyor ve bu traktör
lerin îbir kıtamı mazotla ve bir kısmı da gaz ile 
çalışıyor. (Bunların içinde Oliver, Hodson trak
törleri var ki gaz ile çalışırlar. Bu traktörler 
masraflarını bile koruyamıyorlar. Enkaz haline 
gelmiş vaziyettedir. Birçok yerlerde, birçok 
vilâyetlerdo ve muhtelif muhitler de yeni trak
törler almış. Meselâ bir teneke mazotla çalıştı
rıl mafcta imiş. Meselâ gazla çalışan bir traktör 
.bir tenekesiyle 10 dönümlük yer sürüyor arka
daşlar. Ayrıca naikliyatta kullamyoranuş. Bu
nun yanılbaşmda muhterem arkadaşlarım, gazla 
çalışan traktörler vardır, bu traktörler bir tene-

— 138 



M. Meclisi B : 4 
keyle üç dönümlük yer sürmektedir. Masrafı da 
bir hayli fazla olup, satılmak istense müşteri 
'bulunmamakta, yenisi alınmak istinse para bu
lunmamaktadır. Zaten bu çiftçi vatandaşlar, 
bankaya borçlu olup, mallarına haciz konmuş* 
tur. Bu hususta iki mevzu ortaya çıkarmak' 
tadır. Biri lâstik tekerlekli traktörlerle nakli
yat yapılması, diğeri ise demir tekerlekli trak
törlerle ziraat yapılmasıdır. Ziraatte kullanılan 
traktörlerin vergiden muaf tutulması karşısın
da, lastik tekerlekli traktörler vergiye tabi olun
ması istenmektedir. Arkadaşlar, lâstik tekerleği 
olduğu halde hiç nakliyatta kullanmıyan birçok 
çiftçi arkadaşlarımız vardır. 

Meselâ* 200 - 300 dönüm arazisi bile yoktur. 
Gücü ile sürmek istese "bile, bunu sürecek ta
kati yoktur. Bunların 4 tane tekerleğinden baş
ka hiçbir şeyi yoktur, yani işlemez bir halde
dir. Bunları da vergiye tabi tutarsak mahvü 
perişan edeceğiz efendini. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Halûk Nur Baki. 
HALÛK NUR BAKI (Afyon Karahisar) — 

Arkadaşlar, demin de arz ettiğim gibi, işin 
sosyal tarafı üzerinde değiliz. îlk bakışta güya 
ıbir sosyal denge sağlıyor pozisyonundayız. Yani 
Gelir Vergisine tabi olmıyan çiftçilerin trak
törlerinden Trafik Resmi almayınız desek, tam 
aosyal bir iş yapmış gibi tanıyacağız kendimizi. 

Halbuki, .arkadaşlar, mevzuu şudur: Bir köy 
düşünün, bütün köylüsü canını dişine takmış, 
sabahtan akşama kadar eşiyle, çoluk çocuğu ile 
toprakla uğraşmış; aylarca yaptığı işi traktör 
bir ıgünde yapmış. Bir nimet kazanmış. Az emek 
sarf etmiş ve bunun için mutlaka iktisadi bün
yesinde bir traktör alacak kadar bir ferahlık 
mevcuttur. Bu adamdan alınacak âdi bir trafik 
vergisini çok görüyorsunuz. Bu adamdan trafik 
vergisi alındığı zaman ne olacak?.. Alınıp bir 
sepete konup rafa mı konacak Yine onun kö
yüne götürülecek, bu sefer onun yanında daha 
mustar durumda olanın hizmetine harcanacak
tır. Şimdi, bu adamın trafik vergisi vermemesi 
demek, (yanında traktörsüz çift süren adamın 
hizmetinin eksilmesi demektir. Eğer mukayese 
yapmak istiyorsak bir taksi şoförü gece gün
düz hayat ile, can tehlikesiyle, susu ile busu ile 
senenin oniki ayı çalışır. Halbuki ötekisi sene
de iki ay çalışacak, daha rahattır, şoföre na
zaran hayatı daha müemmendir, bu insan tra-
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fik vergisi vermiyecekler. Niçin bu çaba t . Ya
ni muayyen sınıflar üzerinde muayyen hassasi
yet gösterilmesinin mânası yoktur. Şoförlerden 
trafik vergisi alıyorsunuz sosyal adalete uygun 
oluyor da, çiftçilerden trafik vergisi almadığı
nız zaman sosyal adalete uygun değil mi? Bu 
bir tenakuzdur. Bu basit vergi üzerinde bu ka
dar hassasiyetle durulmamalı. Eğer, vergilen
dirmede bir yanlışlık varsa, o zaman hiçbir 
kimseden bu verginin alınmaması lâzımdır. 
Ama traktör sahibinden alınmasın diye diren
mek manasızdır. 

Hürmetlerimle. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Sayın Başkan, 

bir dakikanızı istirham edebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın özek. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Sayın Halûk Nur 

Baki arkadaşım der ki, traktörle çiftini süren, 
işini gören köylü daha az yorulur, daha iyi ka-
ızanır. Sabanı ile çift süren köylümüz daha çok 
yorulur. Sabanla daha az kazanır. Dâva zaten 
bu ya, köylüyü rahat çalıştırmak ve refaha ulaş
tırmaktır. Dâvamız budur. Zirai Vergiye tabi 
tutulmamış bir köylünün ekmeğinden kestiği.. 
(Gürültüler) Müsaade buyurun, karışmıyahm. 
Şu kürsüden konuşma adabını bir kere öğrene
lim. Halûk Beyefendi, zatıâliniz konuşurken 
biz seslenmedik. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Ben bir şey söylemedim. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, -görüyoruz. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Başkasının sana söylediklerini benim söylediği
mi sanıyorsun. 

KADRÎ ÖZEK (Devamla) — Ne ise söylü
yorsun, söyletiyorsun. Müsaade buyur. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

însan sizin içinizde, deli divane olur, zıvana
dan çıkar. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Deli ben deği
lim ama, sizin ıgitmiış olduğunuz yer galiba. 
Kendisini öyle teşhis etti, doktordur, mazur 
görmek lâzım. 

BAŞKAN —• Lütfen karşılıklı konuşmıya-
lım. 

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Muhterem ar* 
kadaşlarım, bir köylünün Zirai Vergiye tabî ol-
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ması keyfiyeti muayyen kıstaslar nazarı dik
kate alınarak kabul edilmiştir. Şu halde bu 
köylünün yine Zirai Vergi olaralk mütalâa edil
mesi lâzımgelen bir traktörün vergisini alma
mak, aynı vergiden kendisini muaf kılmak, dâ
va budur. Benim maruzatım 'bundan ibarettir, 
takdir muhterem heyetindir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demiray. 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Pek 

muhterem arkadaşlar, Motorlu kara taşıtları . 
Vergisi üzerinde şu maddenin müzakeresi na
sılsa genişledi. Ben de söz alacak değildim. Esa
sen söz almakta da uzun boylu bir fayda yok. 
Bu itibarla alımıyacaktım. Ama bir noktayı tes
cil için çıktım, o nokta da .şudur: Bu sene Kon
ya'da bir şey dikkatimi celbetti. Şunun şura
sında iki ay evvel, her halde, bu sene Aralık 
ayında Konya'ya ziyarete giden ai'kadaşlarımm 
da bu nokta dikkatlerini celbetmiştir. Orada 
birtakım bisikletler gördüm, önlerinde birer 
kutu var. Bir adam bisikletinin önüne bu ku
tuyu takmış. Dedim ki, bu her halde yeni tip 
bir yük taşıma vasıtası, motorsuz. Fakat arka
daşlar, mesele bu değildi. Bu kutuların içerisin
de semtten semte muayyen bir ücret ile adam 
taşındığını tesbit ettim. Halep kadar uzalk de
ğil, Konya şurada. 

İHSAN KABADAYI (Konya) - - Konyalı 
burada hocam. 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Çin'de, 
insanların adale kuvvetiyle adam taşıdıkları de
vir malûmdur. Şimdi döne döne bu vaziyet 
Türkiye'ye kadar gelmiş ... bulunmaktadır. (Gü
lüşmeler) Yanlışım yok, Halep uzak, fakat Kon
ya yakın. Konya'da, taksi gibi kutunun içeri
sine adamı oturtuyorlar semtten semte taşıtı
yorlar. (ıG-ül üşmeler) 

RUHİ SOYER (Niğde) — Siz de oturdu
nuz mu? 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Ben de 
niyetlendim yani. 

Muhterem aradaşlar, 30 milyon nüfusa eriş
tiğimizi her gün söylediğimiz ve tarihte şu
nun şurasında 50 sene evvel düveli muazzama 
arasında bulunan Türkiye'nin, dünya şu merha
leleri katettiği bir sırada Konya'sında, Çin'deki 
ananeyi getirmiş olmasının üzerine eğilmenizi 
tavsiye ederim. 

— 140 

10.2.1963 0 : 3 
ARİF ERTUNGA (İzmir) — Hocam vakit 

geçiyor, dolacak sonra. 
TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Vakit 

geçiyor, geçiyor ama, geçen vakitlerden istifade 
etmediğimiz besbelli. Siz burada gayet güzel 
modern kanunlar yapıyorsunuz. Niçin orada 
adamları adele ile taşıyorlar? Niçin Türkiye'de, 
motorlu vasıta ile değil de adele kuvvetiyle? 
İnsan taşmıyor? («İş gücü, tam istihdam» ses
leri.) İşte bunu tescil etmek istedim. Siz bura
da motorlu kara vasıtalarını konuşurken bu 
sözlerinizin yanma ben de geçirdim bu sözleri 
zabıtlara.. («Bir dakikan kaldı» sesleri) Efen
dim bir dakikanın içinde de şunu söyliyeceğim: 
Bunların adına siz diyorsunuz«Reform kanun
ları», hayır «deform kanunları». Mütemadiyen 
deformasyon ile meşgulsünüz. (Gülüşmeler) 
Evet, bu da bir, oldu iki. Üçüncüsü de şu: Abes
le uğraşıyoruz! Çünkü, bu vasıtaların büyük 
kısmı, ticari sahada kulanılması dolayısiyle, 
herkes hesabına geçirmektedir, masrafına yazıl
maktadır, siz bir taraftan görüyorsunuz, 70 mil
yon alıyoruz, diğer taraftan Gelir Vergisi niye 
eksildi diyorsunuz ? Gelir Vergisi, kanun ve ver
gilerden eksiliyor. Herif, masrafına yazdığı 
için bunu yarısını da Hükümete Maliye ödüyor. 

Teşekkür ederim, koyduğunuz verginin nıs
fını Maliye ödiyecektir. (Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş üç 
önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6 ncı maddenin sonunda yazılı lâstik teker

lekli traktörlerin maddeden çıkarılmasını arz 
ederim. 

Kırşehir , 
Halil özmen 

Millet Meclisi Başkanlığına 
78 sayılı Kanunun ' 6 ncı madesine aşağıda 

yazılı fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Kadri özek 

Zirai vergi ödeme mükellefi olmıyan çiftçi
nin, traktörü, bu tarifedeki vergilendirmeye ta
bi değildir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Motorlu kara taşıtları Vergisi kanun tasa

rısının (S. Sayısı : 78) 6 ncı maddesine bağlı 
tarifenin, sondan ikinci ve üçüncü sırasında ya-
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zıh hususların aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederiz. 

10 Şubat 1963 
Tekirdağ Aydın 

Turhan Kut M. Şükrü Koç 

Teklif olunan 
11 ve daha 

1 -10 yukarı 
yaş yaşlar 
Lira Lira 

istiap haddi 5 (dâhil) tona ka
dar kamyon veya oturma yeri 
25 (dâhil) kişiye kadar oto
büs, troleybüs ve benzerleri 500 450 
İstiap haddi 5 tondan fazla 
olan kamyon veya oturma yeri 
25 kişiden fazla olan otobüs, 
troleybüs 750 700 

Gerekçe 
5 yıllık kalkınma plânının gerçekleşmesi 

için, istihsale yardımcı olan lâstik tekerlekli 
traktörler için 132 - 144 T. L. arasında değişen 
bir vergi derpiş olunması karşısında, istihsal 
ile uzaktan yakından ilgisi bulunmıyan araçlar 
için tesbit -olunan oranlar azdır. 

BAŞKAN — Sayın Kadri özek ve Halil öz-
men arkadaşlarımızın takrirleri aynı mahiyet
tedir. Yalnız bir ifade değişikliği vardır. Birisi 
maddenin kaldırılmasını, diğeri ise maddenin 
değiştirilmesini derpiş etmektedir. Üçünü de 
ayrı ayrı okutup oylarınıza arz edeceğim. 

KADRÎ ÖZEK (İzmir) — Komisyonun mad
deye yaptığı bir ilâve vardır. 

BAŞKAN — Komisyonun maddede yaptığı 
ilâveyi önce yüksek huzurunuzda okuyacağım. 
Sonra Sayın Halil özmen'in önergesini oyları
nıza koyacağım. 

Başkanlığa 
6 ncı maddedeki 2 sayılı tarifenin sonuna 

kerre içinde şu cümlenin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
îzmir 

Mustafa Uyar 

(Zirai Gelir Vergisi mükellefi olmıyan kişi
lerin, münhasıran kendi ziraat işlerinde kullan-
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dıkları lâstik tekerlekli traktörler bu vergiye 
tabi değildir.) 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Halil özmen'in 
önergesini okutacağım. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın özek, siz de geri alıyor 
musunuz? 

KADRÎ ÖZEK (İzmir) — Benim verdiğim 
önerge, komisyonun düşüncesine uygundur. 
Ben daha evvel vermiştim. Komisyon niçin ye
niden önerge veriyor? Onlar geri alsınlar. 

BAŞKAN — Sayın özek'in önergesinin dik
kate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Turhan Kut ve Mustafa Şükrü Koç arkada
şımızın okutulan önergesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Komisyondan gelen, okuduğumuz ilâve ile 
birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mükellefiyetin başlaması ve sona ermesi, tarh, 
tebliğ ve ödeme 

Mükellefiyetin başlaması 
MADDE 7. — Motorlu kara taşıtlarının 

trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescili ile 
mükellefiyet başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mükellefiyetin sona ermesi 
MADDE 8. — Motorlu kara taşıtlarının 

trafik şube veya bürolarmca kayıtlarının silin
mesi halinde silinmeyi takibeden ay başından 
itibaren mükellefiyet sona erer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımızdan rica edeceğim; 
reylerini herkes müspet veya menfi izhar bu-
yursunlar. 
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Verginin tarh ve tebliği 

MADDE 9. — Motorlu kara taşıtları Ver
gisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı ye
rin vergi dairesince bütçe yılının ilk ayında 
yıllık olarak tahakkuk ettirilir. 

Yıllık vergi tutarının 1/12 si aylık vergi 
sayılır. 

Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak 
üzere mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur. 

Mükellefiyet devam ettiği müddetçe müta-
akıp yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz 
ve vergi bütçe yılının ilk gününde tebliğ edil
miş sayılır. 

BAŞKAN •— Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun, Sayın Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, ko

misyondan bir sual sormak isterdim. 
Bu 12 nci maddede trafik komisyonunun 

tanzim etmiş olduğu mükellefiyete tâbi bir iş 
adamı itirazını yapabilir mi, yapamaz mı? İti
raz hakkı var mı, yok mu? Her ne kadar bura
da nisbetler cetvellerle tanzim edilmiş ise de 
belki kendisine haksızlıkla bir mükellefiyet 
tarhı da olabilecektir. îşte bu mükellefiyet tar
hına karşı itiraz hakkı var mı, yok mu?... 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — Yanlış tesciller veya yanlış 
mükellefiyete tabi olmalar halinde, veyahut da 
kendisine yapılan bir tebligata karşı bir itiraz 
hakkı, Vergi Usul Kanununa göre daima mev
cuttur. . 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen kullansınlar.... 

Madde hakkında başka söz istiyen var mı 
efendim?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yıl içinde mükellefiyete giriş ve çıkış 
MADDE 10. — Bütçe yılı içinde mükellefi

yete giriş halinde vergi, kayıt ve tescilin yapıl
dığı ayı takibeden ay başından itibaren hesab-
edilip bir ay içinde tahakkuk ettirilir. 

Bütçe yılı içinde mükellefiyetten çıkan ta
şıt, mükellefiyetten çıktığı ayın sonuna kadar 
vergiye tabidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı efendim?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Vergiye müessir değişiklikler 

MADDE 11. — Yıl içinde verginin artırıl
ması veya azaltılmasını icabettiren değişiklik
ler bu değişikliğin vukuunu takibeden ay ba
şından itibaren nazarı itibara alınır ve yeni du
ruma göre hesaplanan vergi mükellefe tebliğ 
olunur. 

Malî yıl içindeki yaş değişiklikleri o' yılın 
mükellefiyetinde nazara alınmaz. 

Bütçe yılından daha yeni model taşıtlar ta
allûk ettiği bütçe yılındaki modele göte vergi
lendirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Verginin ödenmesi 
MADDE 12. — Motorlu kara taşıtları Ver

gisi, taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin 
vergi dairesine Haziran ve Aralık ayları içinde 
iki eşit taksitte ödenir. 

Yıl içinde mükellefiyete girilmesi halinde, 
tahakkuk eden vergi, iki eşit taksitte, yukarıki 
fıkrada yazılı zamanlarda; ilk taksit zamanı 
geçmiş ise verginin tamamı Aralık ayında, son 
taksit zamanı da geçmiş ise, tahakkuk ettiği ay 
içinde ödenir. 

Yıl içinde mükellefiyetten çıkış halinde, o 
yıl için tahakkuk ettirilmiş vergiden, kayıt ve 
tescilin silindiği ayı takibeden aylara isabet 
eden miktarı, ödenmemişse terkin olunur, öden
mişse bir yıl içinde talebedilmek kaydiyle mü
kellefine iade edilir. 

Taksit ayı gelmeden veya taksit ayı içinde 
mükellefiyetten çıkan taşıtların vergileri, taşı
tın mükellefiyetten çıktığı ay içinde ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ko
misyondan bir hususu soracağım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar, 12 nci maddenin 2 nci 
paragrafı hakkında komisyondan bir sual sora
cağım. Paragrafta : (Yıl içinde mükellefiyete 
girilmesi halinde, tahakkuk eden vergi, iki eşit 
taksitte, yukarıki fıkrada yazılı zamanlarda; 
ilk taksit zamanı geçmiş ise verginin tamamı 
Aralık ayında...) diyor, ilk taksit geçmiş ise ve 
motorlu nakil vasıtası Temmuz ayında tescil 
ettirilmişse, «tamamı» ndan kasıt nedir? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (izmir) — Mütaakıp 6 ay efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Çeşitli hükümler 

Bildirme 
MADDE 13. — a) Trafik şube veya büro

ları kayıt ve tescil ettikleri motorlu kara taşıt
larını, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve 
kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas 
olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua 
gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı 
ve değişikliğin tesbit olunduğu tarihten itiba
ren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirme
ye mecburdurlar. 

Bu mecburiyetleri yerine getirmiyen trafik 
§ube veya bürolarının ilgili memurları hakkın
da, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci 
maddesinin 1 - 3 bendinde yazılı olanlar için 
uygulanan ceza hükmolunur. 

b) Motorlu Kara Taşıtları Vergisi mükel
lefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan 
taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve 
kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas 
olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua ge
len değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve
ya değişikliğin vukubulduğu tarihten itibaren 
bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye 
mecburdurlar. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkın
da, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352 nci 
maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetve
lin (ihtar 2) sırasına göre ceza kesilir. 

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

Gider kaydedilmeme hali 
MADDE 14. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı ta

rife gereğince hususi taşıtlardan alınan vergi 
ve cezalar Gelir ve Kurumlar Vergilerinin mat
rahlarının tesbitinde gider Olarak kabul edil
mez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Şekle riayet mecburiyeti 

MADDE 15. — Taksi olarak kullanılan oto
mobil, kaptıkaçtı, binibüs, kamyonet, panel ve 
arazi taşıtı sahipleri kayıt ve tescil tarihinden 
itibaren plâka ile birlikte taksi kelimesini ifa
de eden (T) işareti takmaya ve damalı kuşak 
çizdirmeye mecburdurlar. Bu mecburiyetlerden 
her hangi birine riayetsizlik halinde, riayetsiz
liğin devam ettiği müddetçe bü taşıtlar 1 sayılı 
tarifeye göre vergilendirilir. 

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

Kaçakçılık cezası uygulanan haller 
MADDE 16..— Plâka ile birlikte taksi keli

mesini ifade eden (T) işareti takılan ve damalı 
kuşak çizdirilen taşıtların devamlı bir şekilde 
özel hizmetlerde binek olarak kullanılması ha
linde, bu taşıtların vergileri 1 sayılı tarifeye gö
re düzeltilir ve ayrıca mükellefleri hakkında 
Vergi Usul Kanununun kaçakçılık hükümleri 
uygulanır. 

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

MADDE 17. — Bu kanun gereğince alınan 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile Karayolları 
Trafik Kanununa göre trafik zabıtasınca tah
sil olunan cezaların yıllık tahmini üzerinden % 
11 nisbetinde belediyelere, % 3 nisbetinde il 
özel idarelerine, % 19 nisbetinde müşterek tra
fik fonuna verilmek üzere Maliye Bakanlığı büt
çesine ödenek kaydolunur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan 
ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde 
keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında na
zara alınır. 

Belediyelere, il özel idarelerine ve müşterek 
trafik fonuna ait ödeneklerin her ay sonunda 
eşit taksitler halinde ve bir önceki yılın hası
lat fazlası ertesi yılın birinci ayı sonunda top
tan İçişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı üç hesa
ba kaydedilmek üzere İller Bankasına tediye 
olunur. 

iller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde 
her ay toplanan bu paralardan : 

1. Belediyelere ve il özel idarelerine aid-
olanları bankaca en geç ertesi ayın 15 ine ka-
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dar belediyelerin ve illerin son genel nüfus sa-
yımmdaki nüfus miktarlarına göre kendilerine 
dağıtılır. 

Bu paylar belediyeler ve il özel idarelerinin 
borçlarına mahsubedilmez. 

2. Müşterek trafik fonuna aidolanları, ma
hallî idareler, Emniyet ve Karayolları genel 
müdürlüklerince seçilen birer şahıstan tevek
kül edecek bir komisyonun, belediyelerin ve il 
özel idarelerinin bizzat başarma imkâm bula
madıkları trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerinin 
ifası için yapacakları teklifleri inceliyerek ha-
zırlıyacağı bir yıllık program dairesinde ma
hallî idareler genel müdürlüğünün teklifi ve 
içişleri Bakanının tasdiki ile ilgili belediyeler 
ve il özel idarelerine tahsis olunur. 

Bu paralar adı geçen mahallî idarelerce hiç
bir şekilde tahsis maksadı dışında kullanıla
maz. 

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

Kaldırılan hükümler 
MADDE 18. — 6936 sayılı Hususi Otomobil 

Vergisi Kanunu ile 232 sayılı Kanunla de^ijik 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu 
maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.*. Madde 
kabul edilmiştir. 

Geçmiş yıllara ait vergi ve resimler 
GEÇlCÎ MADDE 1. — 1962 ve daha önceki 

bütçe yıllarına ait Hususi Otomobil Vergisi, Tra
fik Resmi ve bunlara ait cezaların eski hüküm
lere göre alınmasına devam olunur. 

BAŞKAN -— Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun gereğince 
tahsil olunacak Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
1963 malî yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi 
Otomobil Vergisi adlı 16 ncı bölüme gelir kay
dedilir. 

. BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 
MADDE 19. — Bu kanun l.Mart 1963 tari

hinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme yetkisi 
MADDE 20. — Bu kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü hakkında söz istiyen? Buyurun Sayın 

Halil özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, biraz evvel arz ettiğim gerekçeler 
karşısında, bilhassa yaşları itibariyle es'ki olan 
16, 18, 20 yıllık arabaların durumlarına itiraz 
ediyorum. Bunların şoförleri ancak günlük 
ihtiyaçlarını temin etmek ve çocuklarını besle
mek üzere çalışmaktadırlar, malî kudret ve 
kuvvetleri müsaid değildir. Bu şartlar altın
da bu kanunun" kabulü memleketimizde bilhas
sa bu sınıf içinde huzursuzluk yaratacaktır. Bu 
itibarla ben reyimi, 'bu kanun karşısında, kır
mızı olarak kullanacağım. Alla'htan muvaffa
kiyet temenni ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kanunun tümü açık oylarını
za arz edilmiştir. Kutular dolaştırılacaktır. 

Bundan evvel oya sunulan tasarılara oyla
rını kullanmamış arkadaşlarımız var mı? Yok. 
Her iki tasarı için de oylama muamelesi bitmiş
tir. 

5. — 5422 sayılı Kurumlar Yergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değitirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ile Kayseri Milletvekili Mehmet 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) (8. Sayısı : 59) (1) 

BAŞKAN — Tasarının 7 nci maddesi ko
misyona gitmişti. Komisyon raporunu bize 
göndermemiştir. Madde hakkındaki görüşle
rini lütfen burada ifade buyursunlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaş] a-
rıım, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi kanun ta
sarısının 7 nci maddesinin 5 numaralı bendine 
ilâve olarak ve geliri eğitim ve öğretim hiz-

(1) 59 S. Sayılı basmayazı 9.2. 1963 ta
rihli 44 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 
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metlerine tahsis edilen tesislere ait gelirlerin 
de eklenmesi talebedilmiştir. 

Komisyonumuz, evvelce olduğu gibi, bu 
takrir münasebetiyle geri alınmasından sonra 
halen çalışmakta olan komisyonumuzda tekrar 
mesele müzakere ve tezekkür edilmiştir. 

Muaflıklardan bahseden 7 nci •maddenin 5 
numaralı bendi, 7 numaralı bendi ile ilgilidir 
ve sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. '5 numaralı 
benJteki malksat, 7 numarada biraz da'ha şümul
lü olarak ifade edilmektedir. 

•Şöyle ki, «7 nci bent okunduğu takdirde, 3, 
4, 5 ilâve edilmek istenen fıkra... 5 ve 6 ncî 
bentlerde yazılı müesseselerden dernek, tesis 
veya vakıflara ait mezkûr bentlerde belirtilen 
maksat ve gayelerle işletildikleri ilgili bakan
lıkların mütalâası alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığınca kabul edilenler»» demek suretiy
le bu arkadaşlarımızın maksadı 'bu ifadenin 
•içerisine girmektedir. 

Meseleyi bir misal ile izah etmeye kalkarsak, 
arkadaşlarımızın teklif etmek istedikleri cümle 
ile, her hangi bir kimsenin bir okul açmak, pan
siyon acımak, fakir çocukları okutmak gibi bir 
maksada mahsus olmak üzere yapmış olduğu 
tesislerin, vakıfların mütevelliler veya tesisle
rin idare heyetleri tarafından ticari maksatlarla 
işletilmesi jıalinde de vergiden muaf olsun de
nir. Meselâ, bir hamam vakfedilmiş ve bir otel 
vakfedilmişse otel veya hamamın mütevelli tara
fından veya tesis idare heyeti tarafından işle
tildiği takdirde vergiden muaf olur.» denir. 
Halbuki buna imkân yoktur. Diğer hususi te
şebbüslerin yanında burada bir ayırma yapmış, 
bir rüçhan hakkı tanımış oluruz. Ancak böyle 
bir maksada vakfedilmiş olan tesisler kiraya ve
rildiği takdirde, o kira geliri bu maksada tah
sis edildiğinde tamamen vergiden muaftır. Bu 
itibarla komisyonumuz eski hükmünde ısrar et
miştir. Kabulünüzü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı. 
S AB AH ATÎN SAVACI (Gümüşane) —Muh

terem arkadaşlarım, arkadaşımız takrirleriyle 
bir muafiyet talebetmektedirler. Bendeniz de 
bu muafiyetin lehinde olarak söz almış bulun
maktayım. 
< Aziz arkadaşlarım, Türk Milleti, vaktiyle bü
yük sosyal müesseseler kurmuş, kurumlar kur
muş ve tarihe hayır müesseseleri bakımından 
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ehemmiyetli hâtıralar, eserler bırakan bir millet
tir. 

Şimdi, Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi ile 
teklif altına alınmak istenen sosyal karakterde
ki hayır müesseseleri, bunların gelirleri, akaar 
mahiyetindeki teşebbüsleri, bu sosyal karakter
deki müesseselerin himayesi bakımından zaruri
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, esas itibariyle biz 
Kurumlar Vergisinin bir müessese kazancının 
«hem hayra ve hem de yatırıma taallûk eden kıs
mı üzerinde değil de, yatırıma gitmiyen kısım 
üzerinden almasına taraftarız. Nihayet, akaarın 
yani gelirin, Kurumlar Vergisi sebebi ile te
şebbüslerin gelirlerinden heyeti umumiyesi ver
gilendirilmektedir M, bunun bir kısmı esas iti
bariyle bilâhara yatırım halinde teşebbüse katıl
maktadır. Bunun da muafiyet haddi içine alın
masını müdafaa ederken, bunun ötesinde tama-
miyle sosyal mahiyet arz eden bir hayrî kuru
mun bu muafiyet içinde mütalâa edilmemesinde 
mantıki hiçbir sebebolmamak iktiza eder. Bina
enaleyh, muhterem komisyonun bu mevzuu ar
kadaşların talebine muvazi olarak kıymetlendir
mesini istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Mdhmet Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, müzakeresini yaptığı
mız konu, dün Yüksek Meclisimizde kabul edi
len ve komisyona havale edilen,. fakat komis
yonda indî mülâhazalarla tekrar Heyeti Umumi-
yeye çevrilen bir konudur. Teklifle istenen hu
sus şudur : 7 nci maddede muaflıklar tadadedil-
miştir. Bunların içinde 5 nci fıkrada; «Kamu 
idare ve müesseseleri tarafından içtimai mak
satlarla işletilen müesseseler (Şefkat, rehin ve 
yardım sandıkları, fukara aşhaneleri, ceza ve 
ıslah evleri atelyeleri, Darülaceze atelyeleri, iç
timai sigorta kurumlan, öğrenci yurtlan ve 
pansiyonlan gibi müesseseler.)» denilmektedir. 
Teklifte talebedilen husus; geliri öğretim ve eği
tim müesseselerine tahsis edilmek üzere tesis 
edilen binalann da bundan istifade etmesinden 
ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı hayır sever 
ve muhterem vatandaşlarımız tarafından mem
leketimizin ilim ve irfanına yardım etmek ve 
himayeye muhtaç ve kimsesiz öğrencilerin tah
sillerini kolâglaştermak maksâdiyk tesisler kur-
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muşlardır. Bu ulvi gaye ile kurulan tesisler 
ve bunlara ait işlemlerin Devlet tarafından de-
ruhde edilmesi icabeden ve âmme hizmeti olan 
eğitim ve öğretim dâvamızın hallinde mühim fak
tör olan gelirleri ıner'i Kurumlar Vergisi Kanu
nu gereğince vergiye tabi tutulmaktadır. Ka
zanç gayesi gütmiyen ve Devletin ifası ile mü
kellef bulunduğu ve Anayasamızn 50 nci mad
desi gereğince başta gelen âmme hizmeti olan 
eğitim ve öğretim dâvasına yardımdan başka bir 
maksadı bulunmıyan tesislerin ve bunlara bağlı 
işletmelerin gelirlerinden vergi alınması, tesi
sin gayesinin tahakkukuna mâni olduğu gibi bu 
şekilde tesisleri kuranlar ile kuracak olanların 
da şevklerini kıracağı izahtan varestedir. Esa
sen âmme hizmetine iştiraki tazammun etmekle 
beraber medeni kanun ve tesis sebeplerindeki 
sarih hükümlere göre Devletin teftiş ve mura
kabesine tabi kılman tesislerin bizatihi âmme 
hizmetine tahsis edilen gelirlerinden âmme hiz
metine iştirakin diğer bir şekli olan Kurumlar 
Vergisine tabi tutulmaları vergi alma hususun
daki ana prensiplere de aykırı düşmektedir. 

Yukarıda arz olunduğu üzere âmme hizmeti 
mahiyetini taşıyan eğitim ve öğretim hizmetle
rine yardım gayesiyle kurulmuş olan tesisler 
ile bunlara ait işletmelerin Kurumlar Vergisin
den muaf tutulmaları lâzımdır kanaatindeyiz. 

Nitekim bir hayırsever vatandaşımız tarafın
dan eğitim ve yetiştirme yurdu adına Ankara'
da yaptırdığı otel ve hamamını Ankara 4 ncü 
Noterliğince tanzim olunan 14 . 10 . 1961 gün 
ve 21802 yevmiye numaralı tesis senedinin An
kara Asliye 6 ncı Hukuk Mahkemesinde tescil 
ve tasdik ettirmiştir. Bu vesika elimizdedir. 

Bu duruma göre, muhterem arkadaşlarım, 
tesisin gayesi şudur: Tesisin gelirlerinden ev
velemirde Develi'de bir yurt binası inşa etmek 
ve faaliyete geçirmek suretiyle muhtaç talebe
lere orta ve lise tahsili yaptırmak, 

İkincisi, yüksek tahsil yapmak istiyenlere, 
burs vermek suretiyle tahsil imkânı sağlamak, 

Üçüncüsü, yurda alınacak veya burs verile
cek talebelerin Develi ve civarındaki kaza, na
hiye, köylerde bulunmasını derpiş etmek. Ya
ni, bütün bu hususları gayesine almak suretiyle, 
bulunduğu muhitteki fakir, kimsesiz, yüksek 

•tahsil yapmaktan yoksun olan çocuklarımıza 
yardım etmek gayesi ile bir hayırsever vatan
daşımızın inşa ettirmiş olduğu bir otel ile bir 
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hamamını bu maksada tahsis etmesinden ibaret
tir. Müdafaamız, bunun Gelir Vergisinden muaf 
olmasıdır. 

Bunun gibi, memleketimizde hayırsever, ha-
miyetsever vatandaşlar çıkar da böyle ytizbin-
lik tesislerini, bu gibi maksatlara hibe ederse, 
bunun Gelir Vergisinden muaf tutulması her 
halde en makûl bir yol olsa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, maliyeci arkadaşları
mız, bu gibi tesislerden de Gelir Vergisi alınma
sı icabettiğini, alınmadığı takdirde, bunun ver
gi prensiplerini zedelediğinden bahsettiler. Hal
buki bu maksatlarla yapılan tesisin, biraz evvel 
de kanun tasarısında okuduğum maddelerde 
izah edilen bâzı müeseseler, tesisler bu vergiden 
haddizatında muaftır. 

ikinci ileri sürmüş oldukları esbabı mucibe 
ise şudur : 

BAŞKAN — Bir dakikanız vardır, efendim. 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — «Re

kabet dolayısiyle bu gibi tesislerin vücuda geti
rilmesi ve Gelir Vergisinden muaf tutulması 
doğru değildir.* denilmektedir. Halbuki muh
terem arkadaşlarım, gerek otellerde ve gerekse 
hamamlarda bunların fiyatları yani ücretleri 
maktudur. Oteller, malûm olduğu veçhile il
gili belediyeler tarafından birinci, ikinci, üçün
cü sınıf diye tesbit edilir, ruhsat verilir ve bun
lar üzerinden ücret alınır, rekabetle hiçbir 
alâkası olmadığı kanaatindeyim. 

Sonra Muhterem arkadaşlarım, bu madde 
ile ilgili komisyon sözcüsü arkadaşımız «Kanun 
tasarısının muhtelif maddelerinde bu husus za
ten derpiş edilmiştir.» buyurdular. Mademki 
öyledir, ek bir madde ile buna sarahat verilme
sinde fayda vardır, kanatindeyim. 

Aynı Komisyon Sözcüsü arkadaşımız bir yol 
göstermekte ve demektedir ki, bu tesisler kira
ya verildiği takdirde alman kiralar Gelir Ver
gisinden muaftır. Muhterem arkadaşlarım, bu
nu bilmiyen var mıdır? Elbette alman kira Ge
lir Vergisinden muaf olacaktır. Çünkü kazanç 
tesis Gelir Vergisine tabidir. Af buyurun bir 
teşbih vardır, bu bir koyundan iki post almak 
istemiye benzer. Her halde bir tesisten iki tane 
ayrı ayrı vergi alınamaz. Hürmetlerimle. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın îlyas Seçkin. 
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HÜKÜMET ADINA BAYINDIRLIK BA

KANI ÎLYAS SEÇKtN (Ankara) — Pek muh
terem arkadaşlar, Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 7 nei maddesinin 5 nei fıkrası üzerinde 
daha evvelki celselerde Meclisi Âlinin naza
ra aldığı bir takrir üzerine konuşmalar yapıl
maktadır. 

Mesele şudur : Bir dernek veya tesis, bir 
vatandaşın iradesini kullanarak mülkünün iş
letmelerinin bir kısmının içtimai bir gayeye 
sarf. etmek maksadiyle bir tesis kurulacak. 
Bu tesisin işleteceği iktisadi işletme vergiye 
tabi olsun mu olmasın mı? Bugün hiçbir ce
miyette, hiçbir millette bu şekilde içtimai ga
yelerle kurulan tesislerin işlettiği iktisadi bir 
işletme, vergiden muaf değildir. İsveç'te, Nor
veç'te, Amerika'da, Fransa'da, Türkiye'de 
bu gibi iktisadi işletmeler, mevcut, mer'i, di
ğer işletmelerin tabi oldukları kanunlara ta
bidir. Başta, meşhur Nobel mükâfatı ve
ren müessese ve Fort vakfının işletmeleri, di
ğer müesseseler mevcut mer'i kanunlarına göre 
Kurumlar Vergisini öderler, Gelir Vergisini 
öderler. 

Dediğimiz, şudur; rakabeti önlesin, önle
mesin meselesi değil, bizim Kurumlar Vergi
si Kanununun ve Gelir Vergisi Kanununun der
piş ettiği birçok normal ve vergi mevzuatına, 
vergi nukukuna uygun bir prensibi daha var. 
Bu gibi tesise muayyen bir anonim şirketin 
hisse senetlerini tevdi edilse o anonim şirke
tin kazancından, Kurumlar Vergisi ödendik
ten sonra, kalan kısmının anonim şirketin elin
de bulunan hisse senetlerine isabet kısmı, sto-
poja ve Gelir Vergisine tabi değildir. Arzu
muz, Gelir Vergisi (prensibini zedelememek
tedir. Niye bugün mer'i, normal bir vergi 
prensibini zedelemeden tatbiki ve gerçekleş
tirilmesi mümkün usul bir tarafa itilipte, mün
hasıran bir işletmenin, bir demeğin., bir te
sisin, iktisadi işletmesine muafiyet vermek 
yoluna gidiyoruz? Şimdi, vaziyet sarih oldu
ğuna göre ve kanunlarımız da vergi huku
kunun, vergi prensiplerinin çok âdil esasları
na uygun müesseseler mevcudolduğuna göre, 
bir müesseseyi hedef tutarak, o müessesenin 
diğer müesseseler, vergi mükelleflerini yeri
ne getirirken, onu muaf tutacak şekilde hü
kümler vaz'etmekte fayda yoktur. Anonim 
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şirket haline getirilir, hisse senetleri tesis 
edilir; tesis, bu hisse senetlerinden aldığı te
mettüden vergi ödemez. Bütün bunlar mevcut 
iken, kanunlarımızda mahfuz s iken, arkadaş
larımızın, bir tek otelin, bir tek lokanta Ve
ya hamamın kazancını emsallerinden aykı
rı bir şekilde vergiden muafiyetini iltizam 
eden maddeleri kanuna sokmakta fayda mü
lâhaza etmiyoruz. Komisyon inceliğine vâkıf 
olarak esaslı tetkikat yapmıştır. Gelir Vergi
sindeki mevcut prensipleri zedelemeden neti
ce alınmalıdır. Şüphesiz ki, bunda iyi niyet
lidirler. Fakat prensipleri zedeleme pahası
na bu gibi yollara gitmiyelim ve mevcut ka
nunlarımızı daha iyi şekilde tatbik edip o is
tikamette neticeler almıya çalışalım. , 

Onun için komisyonun kararını bilhassa des
teklemenizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; idealizm ne kadar mübarek ve 
muhterem olursa olsun, ona realite ışık tutma
dıktan sonra hiçbir kıymeti yoktur. Bu kabil 
kanun ve hâdiselerde de maziye ve tarihin de
rinliklerine dönüp bakmak, ondan ibret almak, 
ondan hisse almak zorundayız. Ve bu kabil hâ
diseleri zorlamak suretiyle gayelerinize götüre
mezsiniz. Realiteleri ve geçmişi birleştirirseniz 
orf ve âdetlerimize uygun en münasip yolu ve 
çığırı bulmuş oluruz. 

Meşhur, Türk Ticaret Yollarını yazan müs
teşrik Mr. Shmit şöyle diyor : 

Selçuklu Devletinin hudutlarından içeriye 
girdiğiniz andan itibaren, hangi milletten, han
gi dinden olursanız olun, misafir sıfatiyle sizi 
barındıracak her türlü tesisi, yollan, kervan
sarayları, dürüşşifalan, görürsünüz. Bu Devletin 
o azametli halini gördükten sonra, içtimai mü
esseselerdeki yardım duygularının gelişmesiyle 
bir insan olarak iftihar etmekteyimdir. Ey 
Garplı milletler, siz içtimai yardım müessesele
rinde ne kadar terâkki ederseniz edin, ortaçağ
daki Selçuklu Devletinin bu yoldaki varmış ol
duğu seviyeye varamayacaksınız. Mr. Schmit 
Türk Devlet Demiryollarında... bugün dahi Ana
dolu'yu geziniz, Türk millî pasaportunu ifade 
eden tekmil eserler üzerinde durmuş olduğunuz 
hayırsever vatandaşların, vicdanını, sayü gay
retini, sahavetini, işliyen vatandaşların, teriyle 
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değil, canıyla diri kalmak istiyen Anadolu'yu I 
vatandaşların vârislerine değil, cemiyete, ha
yır, yardım yapmak istiyen vatandaşların eser
leriyle dolmuştur. Ben maliyeci, hukukçu de
ğilim; nasıl çevirirseniz çeviriniz, bu kanunla, 
bu kabil tesislere Kurumlar Vergisini kor ise
niz, yemin ediyorum, birçok hayırsever vatan
daşların, hayır yapma duygularını dumura uğ
ratacaksınız. Nerede kaldı ki, bu para Devletin 
hiçbir zaman bu şartlar altında, altından kal-
kamıyacağı eğitim dâvasına verilecektir. Yar
dım edeceğim, derdini, yükünü alacağım diyo
rum; sen buna gem vuruyorsun, fren vuruyor
sun, etme, gitme diye! Tesiri tatbikatta görüle
cektir. 

İstirham ediyorum, bu önergeyi kabul edi
niz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Araş. 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar; arkadaşlarım meseleyi enine 
boyuna teşrih ettiler; hakikaten hissiyatıma ve 
Yüksek Meclisin hissiyatına tercüman oldular. 
Bendeniz bunlara fazla bir şey ilâve edecek de
ğilim. Yalnız bir iki noktaya inhisar eden bir 
iki mevzua temas edeceğim. 

Savın Komisyon Sözcüsü, tasarıda mevcut 
müesseselerin, verilen takririn, gayesini hedef 
tuttuğunu, ve bu hedefi yerine getirecek tarz
da tanzim edildiğini ifade ettiler. Halbuki tasa
rıda pansiyonlar ve öğrenci yurtları muafiyet
ten istisna edilmiştir. Bu pansiyonlar ve öğren
ci yurtları ticari gayelerle işletilebilir. Bizim ge
tirmek istediğimiz husus burada ticaret gaye
sinden uzak cemiyete mal olmuş tesislerdir. Şa
hısların elinden çıkmış tesis haline gelmiş ve 
cemiyete mal olmuş, cemiyetin bünyesinde mu-
avven öğretim gayelerini ve hizmetlerini hedef 
tutan tesisler haline gelmiştir. Bu itibarla bu 
müesseseleri diğerleri ile karıştırmamak icab-
eder. 

Muhterem arkadaşlar; tatbik edilen ve yü
rürlüğe girmiş bulunan plânda sosyal yatırım
ların himaye edileceği derpiş edilmektedir. *Bu 
sosyal yatırımlar bu şekilde himayeye mazhar 
olursa plânı nasıl tatbik mevkiine koyacağız, bu 
plâna nasıl kendimizi riayetkar kabul edeceğiz? 
Bu itibarla komisyonun bu itirazına bu nok
tadan da temas etmek istedim. I 
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Muhterem arkadaşlarım, bir tesis talebelere 

burs verecek, muayyen yurtlar tesis edecek, 
pansiyonlar tesis edecek, fakat bunları idame 
ettirecek akarı vergiye tabi tutmakla, bu hiz
metlerinden bir an için kendisini geri bırakmış 
olacağız. Bizim vakıflarımız, tarihî vakıflarımız, 
millete hizmet ederken, akarları ile hizmet et
mişlerdir. Akarsız tesis, akarsız vakıf hiçbir 
kıymet ifade etmez. Pansiyonu yaptıracaksın, 
fakat o pansiyonun, yurdun gayesine ulaşabil
mesi için, gerekli hizmetleri yapabilmesi için 
onun yanındaki akarları beslemek, onları Dev
let himayesine almak zaruretindeyiz. Bu hi
mayeden mahrum olan tesisler, hiçbir zaman 
muvaffak olamıyacaklardır. Ecdat vakıfları
nın Türkiye'de yeniden ihyasını arzu ediyor
sak ve Devletin yardım elini istiyorsak, Yük
sek Meclisinizin takririmiz veçhile karar ver
mesini, komisyon talebinin reddini istirham edi
yorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlarını, 
teklif sahipleri ile anlaşamadığımız bir nokta 
var. Biz teklifi kabul etmemekle hayır sever 
vatandaşların vakıf yapmalarına mâni olma/k 
istemiyoruz, her hangi bir vakıf yapılmasını 
kösteklemiyoruz. Ancak, .anlaşamadığımız bir 
husus var, bu hususu tekrar arz ediyorum. 

Tesislerin okul, pansiyon, yurt, hastane gi
bi .işletmeleri vergiden muaf; ancak, her han
gi hayırsever bir vatandaş, bir iktisadi işlet
mesini bir maksada vakfetmiş; demiş k i : Şu 
oteli mi, ışu hamamı mı, ithalât ve ihracat mü
essese mi, filân dernek lehine veya yüksek tah
sil yapanlara, talebe derneği, pansiyon açmaya, 
hastane açmaya vakfettim Ve benim bu maksa
dımı tahakkuk ettirmek için Ali, Veli'yi müte
velli kıldım, memur kıldım. Veyahut bu husus
ta Mr cemiyet kurdum, birine salâhiyet ver
dim, bunu yapacaksın dedim. Burada yol iki
ye ayrılıyor; birinci yol o vakfın maksadını ta
hakkuk ettirecek olan Ali, Veli veya dernek 
tesise vakfedilmiş olan iktisadi işletmeyi biz
zat işletirse, yani otelci olur, hamamcı olursa 
veyahut ithalât veya ihracat işinde bizzat tüc
car olursa Gelir Vergisine veya Kurumlar Ver
gisine rtabidir. Ancak bu şahıs, bu işletmeyi biz-
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zat kendisi işletmez, kiraya verir, aldığı kira 
bedelini vakıfın gayesine harcarsa, kira bede
linden dolayı vergiye tabi değildir. Kurumlar 
Vergisinden ve Gelir Vergisinden müstesnadır. 
Binaenaleyh burada tereddüdedecek her hangi 
'bir şey yok. 

Kayseri'deki arkadaşlarımın demin noter se
nedinde izah edilen otel ve hamamları yurt ya
pılması için vakfetmişlerdir. Bunu yerine geti
recek olan noterde yapılan senede göre bir ida
re heyeti vardır. Bu idare 'heyeti gelir Anka
ra'da oturur otel ve hamamı bizzat işletirse, 
defter tutmak mecburiyetindedir, vergiye tabi
dir. Ama idare heyeti gelmez. Ankara'daki ote
li, hamamı icara verir, kira bedelini alırsa bu 
yurt için fakir talebelerin okutulması için kul
lanırsa aldığı kira bedelinden vergiye tabi de
ğildir. Binaenaleyh tatbikatta birtakım haksız
lıklar ve rüçjhan hakkı yaratmalara, diğer iş
letmeler için, sebep yoktur, kanaatindeyiz. Ko
misyonun görüşünün kabul edilmesini tekrar 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Efendim 

sualim şu: Bir şahıs farzedin ki, iki oteli var. 
Bir tanesini muayyen bir maksat için vakfe
diyor, bağışlıyor. Fakat bu bağışladığı oteli, 
kendisi otelci olduğuna göre,, kendisi işletiyor. 
Bu şahsın Gelir Vergisi 'bakımından durumunu 
lütfen tahlil eder misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Devamla) — Birisini tahsis etmişse, bu 
maksat için tahsis ettiği oteli ya bizzat ken
disi işletecektir vejyıa birisine kiraya verecektir. 
Kiraya verirse vergiye tabi değil. Kendisi işle
tirse vergiye tabidir. Kazanç temin ettiği için. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Otel ka
zanç gayesi ile işletilmiyor; tesis namına işle
tince kazanıç gayesi olur mu? (Karşılıklı konuş
malar) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (Devamla) — Kâr var işletmede. Otel
cilik bizatihi kâr gayesi güden bir işletmedir. 
İkinci oteli kendi kazanç gayesiyle idare eder
se vergiye tabidir. Tesis maksadının, dışında, 
ticaretle iştigal edemezler. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Başka sual soracak arkadaşı-
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mız var mı"? Söz mü istiyorsunuz Sayın Halim 
Araş? Buyurun. 

ABDÜLHALİM ARAŞ (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, Muhterem Komisyon Sözcü
sünden benim anladığı/m şu oluyor: Tesisler, 
kendi tesisini işletmesinler, icara versinler. O 
zaman tesis gayesine varabilir mi? Bizzat ken
disi işletecelk, daha çıok kazanacak ve tesisin 
gayesine dafaa çok hizmet edecek. Komisyon di
yor ki, bunu icara ver, daha az kazan, daha az 
talebe okut, daha az yurt yaptır, daha a;z hiz
met et. Bizim gayemiz, tesisin gayesine biran 
evvel varabilmesi, 'tesisin hizmetini br an önce 
yerine getirebilmesidir. Biz, bir tek mesele için 
huzurunuza gelmiş değiliz. Muayyen bir yer
deki bir tesis için çalışıyor değiliz. Bunu • lüt
fen bu şekilde kabul etmenizi istirham ediyo
rum. Eğer ki, (muafiyet kabul edilirse bir yurt 
i'ki sene evvel yapılacak. Üç sene, dört sene, 
beş sene beklemesine eğer Hükümetin ve Ko
misyonun beklemesine tahammülü varsa, bizim 
de takririmizi geri almaya amade olduğumuzu 
ifade ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Emin Paksüt. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım, bir Anayasa düzeni içinde yaşı
yoruz. Bu Anayasa sosyal devleti getirdi ve 
Devlete birtakım sosyal vazifeler verdi. 

Şimdi Anayasanın lütfen 53 ncü maddesini 
hep beraber hatırlıyalım. Birçok sosyal hizmet
lerin ifası Devletin görevlerinden olmakla bera
ber, Anayasanın 53 ncü maddesinde di
yor ki, buradaki sosyal görevleri ifa et
mesi Devletin iktisadi gelişmesine ve malî 
kudretinin artırılmasına bağlıdır. Nereden 
keserseniz, vergiyi kesiniz, binnetice Dev
letin malî gücünü azaltır mı? Azaltır. 
Devletin malî gücü azalırsa, Devlete Ana
yasa ile sosyal devlet anlayışı içinde verilmiş 
olan vazifelerden bir kısmı zaıfa uğrar mı? Uğ
rar. Köy, okul ister, ebe ister, yol ister, su 
ister... Bütün bu ihtiyaçların tatmininde Par
lâmentonun bütün üyeleri, mevcut ve muhte
melen yarın teşekkül edecek bütün siyasi parti
ler, ittifak halinde olmak lâzım. 

O halde, sosyal gaye ile dahi olsa, Devletin 
bir gelirini azaltıcı bir yol, sosyal hedefleri mü
dafaa ediyoruz namı altında toplum yararına 
nasıl müdafaa ederiz? Ortada Devletin alması 
icabeden vergi var. 
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Bir hayır salübi şahsi tatmini için bir tesis 

kurarken, «aman ne hayırsever adam» dedirt
meden önce, varlıklı mükellef olarak Devlete 
vergiyi versin. Binaenaleyh aslında komisyonun 
savunduğu ile takrir sahipleri arasında ne fark 
vardır? Maksat topluma yardım etmek. 

Muhterem arkadaşlarım, o bakımdan vergi 
mükellefi olan bir iktisadi işletmeyi vergi dışına 
çıkararak toplum yararına hizmet ediyoruz de
mek doğru değildir. Vergi konusu olan her şey 
evvelâ kapsanmalıdır. Tâ ki sosyal devlet an
layışımız inancımız ve Devletin sosyal hedefleri 
daha şümullü olarak gerçekleşsin, okul bekli-
yen köy bir an evvel okula kavuşsun, ebe bek-
liyen köy ebeye kavuşsun, öğretmen bekliyeıı 
köy öğretmene kavuşsun. Bütün bunlar da Dev
letin malî gücünün artmasına bağlı. 

İstirham ediyorum arkadaşlarımdan, konuya 
sosyal hedefleri arzu edenler, etmiyenler diye 
fark getirmesinler. Komisyonun savunduğu te
mel fikirle arkadaşlarımın savunduğu fikirler 
arasında hiçbir fark yok. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Mehmet Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 

muhterem arkadaşlarım biraz evvel komisyon 
sözcüsü Mustafa Uyar arkadaşımız, yanılmıyor
sam, şöyle bir ifade kullandılar ve dediler ki 
eğer dernek kendisi otel hamam tesisleri yapar
sa bunlar gelir vergisinden muaftır, ama yapılmış 
olan bir tesis bu gibi derneklere tahsis edilirse 
o zaman gelir vergisine tabidir dediler. Muh
terem arkadaşlarım, maliyeci arkadaşların bu 
fikirde olduğuna kaani değilim. Nitekim, biraz 
evvel komisyonumuzda cereyan eden müzakere
ler sırasında bizzat Maliye Vekili ve temsilci 
arkadaşımın ifadesine göre, «dernekler, yurt, 
pansiyon gibi tesislerin dışında, ticaret maksa-
diyle her hangi bir tesis vücuda getirirlerse, bun
lar gelir vergisine tabidir,»dediler. 

Şu hale göre komisyon sözcüsü ile, Maliye 
Vekili ve temsilcisi arkadalarımız arasında bir 
fikir tezadı vardır ve ben şahsan maliyeci arka
daşlarımızın görüşünün doğru olduğuna ka-
aniinı. 

ikincisi, biraz evvel Emin Paksüt arkada
şımız, Anayasadan bir madde göstererek de
diler k i : «Devletimizin malî gücünü bu gibi 
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tesislerden vergi almamak suretiyle zayıflataca
ğız. Bu doğru değildir, köy ebe ister, köy okul 
ister» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu gaye değil
imdir ki hayır sever, hamiyet sever bir vatan
daşımızın, köye, köylüye, kazaya, nahiyeye 
hizmet etmek için koşturmuş ve dişini tırnağı
na takarak, ömrünü tüketerek meydana getir
diği, Ankara'nın merkezinde kurduğu yüz bin
lik tesislerini hizmete açmıştır. Bundan daha 
iyi Devlete hizmet misali verilebilir mi? işte 
bir vatandaşımız gayet canlı bir misal vermek
tedir. Bu vatandaşımız evvelâ bulunduğu kaza 
ve civarındaki köy ve nahiyelerin her türlü sos
yal hizmetlerine maddî yönden koşmak suretiy
le, o bölgeyi özlediğimiz bir huzura, Özlediği
miz bir iktisadi refaha kavuşturmak için çırpı
nıyor. 

Nitekim, size yine biraz evvel bahsettiğim 
ve Ankara Asliye Altıncı Hukuk Mahkemesi ta
rafından tescil ve tasdik edilen nizamnameden 
bir maddeyi daha okuyacağım. 

Burada der ki : Halkın ve gençlerin eğitimi 
için lisan, turizm kursları ve sair seminerler aç
mak sportif faaliyetlerde tertibetmek, Develi ve 
civarının kalkındırılmasına ve tanıtılmasına, ta
rihî eserlerin korunmasına ve onarılmasına, ma
hallî folklorun incelenmesine çalışmak ve bu 
yolda çalışanlara yardımcı olmak, turistik yer
leri tesbit etmek ve tanıtmak ve bütün bunlar 
için konferanslar ve temsiller vermek ve yayın 
yapmak... Hülâsa o mıntakanm her türlü sosyal 
faaliyetlerine hizmet etmek suretiyle, o mınta-
kayı özlediğimiz seviyeye yükseltmekten ibaret
tir. Takdir Yüksek Heyeitnizindir. Bundan da
ha açık, bundan daha güzel bir hamiyetperverlik 
örneği olamaz. Lütfen komisyonun verdiği kara
rın ııakzini ve takririn kabul edilmesini rica ede
rim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Üç tane kifayet önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşmelerin, kifayetinin oya vaz'ını arz-ve 

teklif eylerim. 
Ordu 

Y. İzzettin Ağaoğlu 
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Başkanlığa ı 

Müzakerelerin kifayetini arz ederim. I 
Gaziantep I 

Ali İhsan Göğüs I 

Sayın Başkanlığa I 
Madde hakkındaki müzakereler vuzuha er- I 

mistir. Kifayetin oya arzını istirham ederim. I 
Kars I 

Bahtiyar Vurai I 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini oylarınıza I 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. I 

TAHSÎN TELLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, demin söz istemiştim, kasdettiği gaye iyi 
anlaşılmadığı için, bu bakımdan söz istemiştim. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz isteme
diniz Sayın Tahsin Telli, sözünüz madde üzeri
neydi, sıra gelmedi. 

Muhterem arkadaşlarım, 7 nci madde hak
kında komisyon görüşünde ısrar etmektedir. Ko
misyonun bu görüşünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 22. — Bu kanım 1 Ocak 1963 tari

hinde yürürlüğe girer. , 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 23. — Bu kanun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 
"BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü hakkında söz istiyen ? Yok. Tümü açık 

oylarınıza arz edilmiştir. Kutular dolaştırılacak
tır. 

Daha evvel açık oylarınıza arz edilmiş olan 
tasarıların oylama neticelrinı okutuyorum : < 

Emlâk Alım Vergisi kanun tasarısına (268) 
oy verilmiştir. Kabul (188), ret (58), çekinser j 
(22). 

Taasrı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Değerli Kâğıtlar Kanununa verilen oy sa

yısı (246). Kabul (187), (ret (44), çekinser 
015). 

BAŞKAN — Kanun Meclisimizce kabul 
edilmiştir. | 
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MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Usul 

hakkında. 
BAŞKAN — Buyurunuz. * 
MEHMET YÜÜELER (Kayseri) — Muh-

terem arkadaşlar, biraz evvel Heyeti Âliyenize 
arz edilen ve reddedilen mevzuun, maalesef, 
usule aykırı olarak: oylandığı kanaatindeyim. 

Evvelâ verilen önergenin sonra da komis
yon getirmiş olduğu tasarının oylanması ica'b-
ederdi. Başkanlık Divanının lütfen bunu tas
hih etmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, daha 
evvel önerge sahibinin önergesi oylanmış ve 
dikkate alınmasına karar verilmişti. 'Bunun 
üzerinde komisyona 'gitmiş, komisyon burada, 
'huzurunuzda mütalâasını beyan etmiş, önerge
yi kabul etmeyip kendi metninde ısrar etmiş
tir. Bu ısrar 'hakkındaki görüşünü Riyaset 
Mecliste oylamış, bu görüş kabul edildikten 
sonra maddeyi oylarınıza arz etmiştir. Usulsüz 
bir muamele yoktur. ((Bravo sesleri) 

Şimdi, iki tane önerge var, bunları okutu
yorum. 

7. — 4.1. 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet Sena
tosu izmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nm 213 
saydı Yergi Usul Kanununun 41 ve 43 ncü mad
delerine birer fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 40 nci maddesinin bir fıkrasının değiştiril
mesine ve bu maddeye bir fıkm eklenmesine dair 
kanun teklifi (1/290, 2/157, 2/172) (S. Sayısı : 
64) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bulgünkü ıgündemdle bulunan ve 19'63 büt

çesiyle ilgisi -dolayısiyle bu bütçeden evvel tet
kiki gereken «Vergi Usul Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
'hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nm 2(13 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 41 fve 43 ncü maddelerine birer fıkra 

(1) 64 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
da&r. 
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eklenmesine dair kanun teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın ay
nı kanunun 40 ncı maddesinin bir fıkrasının 
değiştirilmesine ve 'bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair 'kanun teklifinin» ivedilik ve ön
celikle müzakeresini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Maliye Bakanı 
• Ferid Mden 

BAŞKAN — önergedeki öncelik teklifini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bir öncelik teklifi daha var, onu da okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

Toplantı ve gösteri yürayüşlleri hürriyeti hak
kındaki 'kanun tasarısının ehemmiyetine binaen 
gündeme almara'k öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Denizli 

Hüdai O rai 

BAŞKAN — Tasarı; gelen kâğıtlar arasın
dadır. Gündeme alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Basılıp dağıtılmasından itibaren henüz 48 
saat 'geçmemiştir 48 saat geçmeden evvel 'gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Gelir Vergisi tasıarıve •teklif
lerinin tümü üzerinde görüşmek istiyen var 
mı?... Buyurun Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarımı, vergi reformunun 
ikinci kısmı, yani tatbikat kısmı huzurunuza 
getirilmiş bulunmaktadır. -. 

Modern vergi nizamının tatbikattaki başa
rısının en mühim faktörünü usul ımevzuatı, 
usul hukuku teşkil eder. Vergide muvaffak 
olmak için memleketlerde tatbik edilen usul 
hükümleri, vergi adaleti bakımından, en mühim 
rol oynar. Vergide varılmak istenen gayelerin 
sağlanması' için ne derece isabetli vergiler ya
pılırsa yapılsın bunların değeri tatbikatla an- | 
laşılır. Vergide fiskal, ekstra fiskal 'gayeler 
sağlanması, 'baş vurulacak en mühim unsurun 
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onun tatbikattaki ıo memleket 'gerçeklerine uy
gun bir tatbikat nizamını kurmakla mümkün 
olur. 'Türkiye, 1949 - 1950 yılından itibaren, 
gerek Gelir ve Kurumlar vergileri gerek usul 
hükümleri bakımından yeni 'bir modern vergi 
reformu devresine girmiş bulunmaktadır. Bu 
devreden itibaren, tatbikat, modern vergicilik 
istikametinde gelişmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; verginin toplan
ması ve murakabesi, huzurunuzdaki kanunla 
düzenlenmektedir. Modern vergicilikte vergi
nin tarh ve tahsili, toplanması ve onun yanın
da ondan hiç ayrılmıyan murakabe hususu da 
bir arada mütalaa 'edilmektedir. Türkiye 1949 -
1950 de vergi reformu ile birlikte verginin esa
sını .beyanıname vermek suretiyle tesb.it etmiş 
ve bunun usulünü de Vergi Usul Kanunu çı
karmak suretiyle tesbit etmekle modern telâk
kilerin ilk adımının atmııştır. O günden bu
güne vergi tatbikatında, gerek Gelir Vergisi 
tatbikatında 'gerekse Usul Kanununda hayli de
ğişiklikler yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu'gün Avrupa'da % 
70 vergileri beyanname üzerine bizzat müesse
seler toplamaktadır. Vergiye muhat ab olan 
kimse vergi idarelerine .bizzat kendisi beyan
name ile vergilerini toplayıp Hazineye, Devlete 
ödem'ektedir. 

Şimdi vaziyet böyle olunca, verginin tatbi
katı ile bizzat vergi mükellefi, kendisi karşı 
karşıya bulunmaktadır. Verginin tatbikatını 
hususiyetini, . vergin'in bütün neticelerini yü
rütmek ve takibetmek zorundadır. Bu bakım
dan, vatandaş, vergi mükellefi, verginin pisiko-
•lojik tesiri ile her zaman hassasiyet gösterme-
melktedir. Bu bakıımdan 'Türkiye'de de vergi 
murakabesinin, vergi tahsili ile beraber yan-
yana yürümesi mecburiyeti hâsıl 'olmaktadır. 
O haklımdan verginin kontrolü üzerinde ehem
miyetle durmak Tâzımgelir. Esas itibariyle 
verginin kotnrolü demek bir nevi, öbür mâna
da, verginin tarh ve tahsili demektir. Türki
ye'de tesbit edilen bir hesaba göre beyanname
lerin ancak % 2 veya 2,5 u kontrol edilebilmek-
tedilr. Diğer kısmı kontrol edilememektedir 
Bu suretle vergi mükellefi Hazinenin karşısına 
daima kusurlu, hatalı çıkmaktadır. Bunu, ön, 
lemek için yeni tanzim edilen reformda uzlaş, 
ma müessesesi karşımıza çıkmaktadır. Uylaşma 
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müessesesi, yeri 'geldiği zaman da arz edeceğim, 
vergi mevzuatımızda yepyeni ve. demokratik 
'bir müessesledir. Vatandaşla Hazineyi işbirli
ğine davet eden ve bu işbirliğini fiilen sağlı-
yari bir modern müessesedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu «uretle tetkik etmekte olduğumuz Usul 

Kanununun maddelerinde aymca söz alarak 
izah etmek isterim. Ancak, hazırlanan Usul 
Kanunu hükümlerinin 1950 den itibaren tatbi
katta elde edilen neticeleri kavrayamadığı, bil
hassa ceza hükümleri bakımından ve cezaya 
mesnedolân 'esaslar bakımından boşlukları ay
nen muhafaza ettiği, elimizdeki tasarıdan anla
şılmaktadır. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Tümü üzerinde 'başka söz isti-

yen?.. Yok. Maddelere geçilmesini 'oylarınıza, 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda ve Hükümet önerge
sinde ivedilik teklifi vardır. Tasarının ivedilik
le görüşülmesini oylarınıza aırz 'ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edil
miştir. 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul: Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — 2H3 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 30. ncu maddesinin ikinci fıkrasına aşa- • 
ğıdaki 5 numaralı 'bent eklenmiştir : 

5. Vergi matralhları 193 sayılı G-elir Ver
gisi Kanununun değişik 54 meü maddesinin 2 
numaralı bendi uyarınca- tesbit edilen mükel
lefler tarafından, vergi incelemeleri sırasında, 
giderleri tevsik edilemezse. 

BAŞKAN —. Madde hakkında .söz istiyen 
var-mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
'miştÜr. 

MADDE 2. — Aynı kanunun «Birinci ki-
tab» ınm İkinci.kısmının ikinci 'bölümünün 'baş
lığı, «îkmalen, re'sen ve idarece tarh» şeklin
de değiştirilmiş ve bu 'bölüme, aş-ağıdâki mü
kerrer 30 ncu madde.ektenmiştir : 

:: '. Vergimin idarece tarhı 
Mükerrer madde 30. — Verginin idarece 
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taırhı; 29 ncu ve 30 ncu maddeler dışında ka
lan 'hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için 
vergi kanunları ile muayyen zamanlarda müra-
ıcaat 'etmemeleri veya. aynı kanunlarla kendile
rime tahmil edilen mecburiyetleri yerine 'getir
memeleri sebebiyle zamanında tarh edilemiyen 
verginin kanunen belli matrahlar üzerinden 
idarece tarh edilmesidir. 

Bu takdirde vergi, 131 nci madde <mucibin-
oe tanzim edilen yoklama fiş'ine müsteniden 
tarh olunur. 

Bu şekilde tarttı olunan vergilerle cezaları
na ilişkin ihbarnameler bir taraftan, mükelle
fin bilinen adresine posta ile yollanır; diğer ta
raftan mükellefin adını, soyadını, 'hesap numa
rasını, iş'ini, adresini tarh edilen verginin ve ke
silen cezanın miktar ve cinsini gftsterir 'bir ilân 
'Vergi dairesinin ilân koymaya mahsus mahal
line asılır. 

ilânın asılması keyfiyeti 've tarihi tuta
nakla tesbit olunur. 

Verginin tahakkuku ve cezanın kesinleşmesi 
Üçin geçmesi gereken itiraz müddeti mükellefin 
bilinen adresinde tebligat yapıldığı ahvalde 
tebliğ tarihinden, aksi halde işbu tutanakla 
tesbit olunan ilân tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz İstiyen 
yok. Maddeyi Ikabul edenler... Etmiyenler,.. 
Ka'bul edilmiştir. 

"Muhterem arkadaşlar, açık oyunuza sunu
lan tasarılara oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen kullansınlar... 

MADDE 3. — Aynı kanunun 40 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ? 

Götürü matrahların tesbiti 
Madde 40. — "Götürü ücretler, götürü ti

caret ve serbest meslek kazançları her ilçe mer
kezindeki takdir komisyonu tarafından ilçe hu
dudu dahilindeki belediyeler üle ilçe merkezin
deki Ticaret ve Sanayi .Odası, -özel kanunlara 
göre kurulmuş meslek teşekkülleri, varsa iş 
ve İşçi Bulma Kurumu şubelerinden ve talkdır 
komisyonunca lüzum görülen hallerde diğer da
ire, kurum ve teşekküllerden mütalâa alındık
tan sonra aşağıda'ki usul dairesinde ilçe için 
yıllık tesbit olunur : 

1. Götürü ücretler, götürü tÜcaret ve ser
best meslek kazançları iş ve hizımet nevi, ve 
grupları itibariyle 'her iş ve hizmet nevi ve 
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grup için beş derece üzerinden tesbit olunur. 

2. Takdir Komisyonunun 'bu kararlan, uy
gulanacağı ilk «malî yıldan en az iki ay önce 
takdirin ilgili bulunduğu il veya ilçe merkezin
deki belediyelere, ticaret ve sanayi odalarına 
<ve varsa takdir olunan götürü matrahların <i§ 
ve hizmet nevi itibariyle taallûk «ettiği meslek 
teşekkülüne ve ilin en büyük maliye memuru
na imza karşılığında verilir. 

3. Aynı il belediyesi sınırlan içinde mev
cut ilçeler için (Bu ilçelerin belediye sınırlan 
dışında kalan kısımlan dâlhil) bu takdirler; 
il takdir komisyonunca ve bu ilçelerin hepsine 
ş.âmM olmak üzere yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 

Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 46 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazanç ölçülerinin tesbitİ 
Madde 46. — Zirai kazanç ölçüleri (45 nei 

maddenin 1 (numaralı bendinde yazılı ölçüler 
ile kara ve su avcılığına mütaallik olanlar ha
riç,) Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu taraT 
fından 'hazırlanacak yönetmelik esasları daire
sinde ziraî kazançlar il komisyonlarında, tak
dir ve tesbit olunur. 

Zirai kazançlar il komisyonları, zirai kazanç 
ölçülerinin takdir ve tespitinde aşağıdaki esas
lara uyar. 

a) Zirai faaliyetlere tesir eden tabiî ve ik
tisadi şartlar bakımlanndan önemli farklar 
gösteren bölgeler ayrılır; 

b)' Çeşitli ziraat nevileri ile çeşitli ziraat 
makina ve aletleri ayrı ayrı, vasıf ve şartlar 
bakımından 'birbirine uygunluk ve yakınlık 
gösterenler 'belli gruplar içinde birleştirilmek 
suretiyle nazarı itibara alınır; 

c)' Zirai işletmelerin bölgeleri itibariyle 
özellükleri ve ortalama verim kabiliyetleri göz 
önünde tutulur; 

d) Ortalama satış fiyatının tesbitinde Hü
kümetçe tâyin olunan ve takdir sırasında yü
rürlükte bulunan fiyatlar, Hükümetçe fiyat tâ
yin olunmıyan malıısu'Her için takdirin yapıldı
ğı yıldan önce gelen son takvim yılı içindeki 
mahallî toptan piyasa fiyatı esas tutulur. Fİ-
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yatın temevvücettiğî hallerde ortalamasına 
itibar olunur; • 

e) özellik gösteren ziraat nebilerinde #irai 
Kazançlar Merkez Komisyonunca bu ziraat çe
şitlerinin mahiyetlerine uygun olarak tâyin 
olunacak esaslar nazarı itibara alınır. 

Zirai kazançlar il komisyonlan, zirai ka
zanç ölçülerinin uygulanmaya başlanılacağı ilk 
takvim yılı içinde mezkûr ölçüleri tesbit ede
rek bu yılın Nisan ayı sonuna kadar zirai ka
zançlar merkez komisyonuna gönderirler. 

Zirai kazançlar merkez komisyonu, illerden 
gelen zira'i kazanç ölçülerinden hatalı ve nok
san bulduklannı gerekçesiyle birlikte alâkalı 
komisyonlara iade eder. 

Zirai kazançlar il komisyonları merkez ko
misyonunca iade olunan ölçülerdeki maddi ha
talara düzeltirler; takdire taallûk eden hu
suslarda ise ya ölçüleri yeniden takdir ederler 
veya ilk kararlannda ısrar edebilirler. îl ko
misyonları ısrar kararlarında ısrar sebeplerini 
açıklamaya mecburdurlar. 

Aneak zirai kazançlar il komisyonlarınca 
verilen ısrar kararları uygun 'görülmediği tak
dirde, uygun görülmiyen ölçüler yerine .merkez 
komisyonunca toplantıda mevcut üyelerin itti-
fakiyle re'sen ve nihai olarak yeni ölçüler tâ
yin ve tesbit olunur. 

Kara ve su avcılığında 45 nci maddede ya
zılı ölçülerden 2 numaralı bentteki ölçünün 
tesbiti ile iktifa olunur. Bu öleü 70 (dâlhil) 
niısbetinden az olmamak fiizere, zirai kazanç
lar ımerkez komisyonu tarafından re'sen tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu merkez komisyonlanna itiraz 
vukuunda merkez komisyonlanmn il komisyon
larının isran karşısında vereceği karar ittifak
la olur deniyor ki, bu bence çok mahzurludur. 
Çünkü her zaman ittifakı sağlamak çok müşkül 
bir meseledir. Yann bir tek üye muhalif kal
dığı takdirde bu karan almak mümkün olmıya-
caktır. Hiçbir teşekkülde ittifakın olacağı dü
şünülemez. Bu demek artık il komisyonlanmn 
karannı kabul mecburiyeti demektir. Böyle 
demektense il komisyonlarının ikinci İsrar ka
rarı katileşir demek daha doğrudur. O itibarla 
malûmuâliniz bu komisyonlarda Maliye mümes-
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sili vardır, Tarım Bakanlığı mümessilleri var
dır, bir de Ticaret, Sanayi ve Ziraat odaları
nın çiftçi federasyonlarının mümessileri vardır. 
Muhakkak ki, burada müzakere edilen konu, 
bunlardan hangisinin işine gelmiyorsa işine gel-
miyen mümessil itiraz edecektir ve bu suretle ka
rar alınamıyacaktır, çünkü ittifak sağlanama
mış oluyor. Bu mümessillerden birinin itiraz et
mesi demek, bu alınacak olan kararı baltala
mak demektir. Onun için bunun üzerinde dur
mak lâzımdır. «Kararın alınması ya ekseriyet
le, veyahut da üçte iki ekseriyetle mümkün 
olur.» demek lâzımdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 49 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Uygulama süresi 
Madde 49. — Zirai kazanç ölçüleri üç yıl 

için tesbit olunur. Şu kadar ki, ölçülerin tesbi-
tine esas olan unsurlarda önemli değişiklikler 
vukubulduğunun anlaşılması halinde, Zirai 
Kazançlar Merkez Komisyonu, bu ölçülerin uy
gulama süresini lüzumlu gördüğü zirai faaliyet 
ve mahsul nevileri için bir yıldan aşağı olma
mak üzere kısaltmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yok.. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6.— Aynı kanunun 72 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Takdir Komisyonu, mahallin en büyük mal 
memurunun veyahut tevkil edeceği memurun 
başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetki
li bir memurundan ve seçilmiş üç üyeden kuru
lur. 

BAŞKAN —. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 73 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Üyeler tüccarlar için Ticaret Odasınca diğer 
sanat ve meslek erbabı için bunların mensubol-
dukları meslekî teşekküllerce kendi üyeleri ara
sından veya hariçten seçilir. Bu teşekküller, 
Takdir Komisyonu Başkanının yazılı talebi 
üzerine en geç bir ay içinde üç asil ve üç ye* 
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dek üye seçmeye mecburdurlar. Bu mecburiyet 
zamanında yerine getirilmezse üyeler mahallin 
en büyük mülkiye âmiri tarafından seçilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 83 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazançlar îl Komisyonu 
Madde 83. — Zirai kazançlar il Komisyonu 

valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, 
ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezin
deki Ziraat Bankası şube müdürü ve seçilmiş 
dört üyeden kurulur. Ormancılığa ilişkin ko
nuların görüşülmesinde komisyonca veteriner 
müdürü yerine orman işletme müdürü veya 
tevkil edeceği bir temesilci katılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 84 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Üyelerin seçilmesi 
Madde 84. — Zirai kazançlar il komisyonu

nun seçilmiş üyelerinden ikisi mahallî çiftçi bir
likleri, biri il ziraat odası ve biri de il ticaret 
odası tarafından kendi üyeleri arasından veya 
dışardan seçilir. 

Bu odalar ve birlikler valinin yazılı tebliği 
üzerine en geç bir ay içinde komisyon üyelerine 
ve onların bir misli yedek üyeyi seçerek adları
nı valiye bildirmeye mecburdurlar.' 

Üyeler bu süre içinde seçilip bildirilmedikle-
ri takdirde vali tarafından seçilir. 

Ziraat ve ticaret odaları ve çiftçi birlikleri 
bulunmıyan yerlerde bunların seçeceği üyeler, 
aynı esaslar dairesinde belediyelerce seçilir. 

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

ZEYYAD KOCAMEMÎ (Tokat) — Aziz 
Başkanım, sevgili arkadaşlarım, zirai kazançla
rı ve giderleri tesbit edecek komisyonun seçil
mesi ve üyelerinin ehemmiyeti gayet büyüktür. 
îl komisyonlarına bakarsak burada 83 ncü mad
deye göre 5 kişi var; bunlardan biri defterdar, 
ikincisi gelir müdürü, üçüncüsü ziraat müdürü, 
dördüncüsü veteriner müdürü ve il merkezin
deki ziraat bankası müdürü. Bu beş kişinin de 
zirai gelirlerle, giderle olan ilgisi ancak kulak
tan dolma malûmatla olabilir. 

- 1 6 6 — 
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Diğer taraftan 9 ncu madde, zirai kazançlar 

il komisyonlarının seçilecek üyelerinin ikisini 
mahallî çiftçi birliklerine, diğer ikisini de ziraat 
ve ticaret odalarına bırakmaktadır. 

7 nci maddede tüccarlar için seçilmiş olan 
komisj/'on azalarını ticaret .odalarıma, diğer 
mesleklerinkini meslek mensubu odalarına bı-
ra'kdığı halde, ziraatte 5 kişilik heyeti, banka 
müdürünü oraıya 'koymalarıma rağmen ancak 
teşekküllerine iki üye seçme hakkı tanınmakta
dır. 9 kişilik heyet içinde 2 kişinin hiçbir şey 
yapamıyacağı ve söyliyecekleririi kabul ettire-
miyeceği aşikârdır. Bundan evvel komisyonla-
•rın bu sebeple ne kadar hatalı kararlar verdi
ğini eski Maliye Bakanı Şefik inan Bey gayet 
iyi bilirler. Meselâ, izmir'in Menemen 'kazasın
da götürü olarak pamukta yüzde 75 kabul 'edil
miş, onun yambaşmda Manisa'nın Muradiye mın-
takasmda bu miktar yüzde 53 olarak tesbit 
edilmiştir. Bu iki mmtakadaki ziraatçllik ara
sında zerrece fark yoktur. Niçin1? Çünkü, Ma-
nisa'daki heyetin içinde bulunanlar, - geçen 
celsede söylediğim gibi - «Zamanı (gelince sırtı
nıza kaşağıyı vuracağım» diyen insanlardan 
müteşekkildir. Çiftçilerin dışında bulunanların 
onların hayatiyle ilgili bir mevzuda bu kadar 
hâkim vaziyette olması, (hiçbir zaman tasvibedi-
lece'k bir şey değildir» Onun için bendeniz bu 
madde üzerinde bir değişiklik önergesi verece
ğim. 'Seçilecek azaları, gene maddede yazıldığı 
gibi, çiftçi birlikleri, Ziraat ve Ticaret odaları 
seçsinler. Fakaıt bu, mmtaka çiftçileri arasın
dan seçsinler. Bu suretle 4 çiftçi 9 kişilik he
yete girerse dalha makûl, daha sıhhatli karar
lar çıkar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... («önerge var», ses
leri) 

önergemi okutuyorum : 

Başkanlığa 
84 ncü maddenin ilk maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
Tokat 

Zeyyat Kocamemi 
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Madde 84. — Zirai kazançlar il komisyonu

nun seçilmiş üyelerinden ikisi mahallî çiftçi 
birlikleri, biri il ziraat odası ve biri de il tica
ret odası tarafından mıntaka çiftçileri arasın
dan seçilir. 

BAŞKAN —• önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) — iştirak ediyoruz, -efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, öner
geyi tekrar okutuyorum. 

(Zeyyat Kocamemi'nin önergesi teıkrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi maddeyi Komisyonca 
kabul edilmiş olan bu değişiklikle beraber oy
larınıza arz ediyorum. Kabul -edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Daha evvel açık oyunuza arz edilmiş olan 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı
na verilen oyların neticesini arz ediyorum: 

Oya (212) üye iştirak etmiş, kabul (170), 
ret (32), çekinser (10). Tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Motorlu kara taşıtları Vergi kanunu tasa- -
rısına (2315) üye oy vermiş, (178) kabul, (54) 
ret, (3) çekinser. Tasıarı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel kabul 
buyurulan 84 ncü maddede, önerge safh'ibi, «84 
ncü maddenin ilk maddesinin», yazmıştır. Her 
halde, «ilk fıkrasının» demek istiyorlar. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim saat 17,35. Karar ge
reğince 19,30 da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati: 17,35 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya) r Vefa Tanır (Konya) 

'BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
Vergi Usul Kanununun 10 ncu maddesinde 

kalmıştık, 10 ncu maddeyi okutuyorum. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 85 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai /kazançlar merkez komisyonu 
Madde 85. — Zirai kazançlar merkez ko

misyonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarının Baş
kanlığında, Gelirler Grenci Müdürü, Gelirler Ge
nel Müdürlüğünün iki, Tarım Bakanlığının üç, 
Çiftçi Birlikleri Federasyonunun bir, Ziraat 
Odaları Birliğinin iki ve Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğünün bir temsilcisinden 
kurulur. 

Başkanın mazereti halinde komisyona ko
misyon üyelerinden veya hariçten tevkil edece
ği kimse Başkanlık eder. 

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

MADDE 11. — Aynı kanunun 89 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nisap 
Madde 89. — Bu kısımda yazılı takdir, tah

rir ve tadilât komisyonları tam mürettepleriy-
le toplanır ve mutlak ekseriyetle karar verir
ler. 

Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları 
müretteplıerinin beşte üçü ile toplanabilir ve 
mürettep üye sayısının ekseriyetiyle karar ve
rirler. 

Bu kısımda yazılı komisyonlarda reylerin 
müsavatı halinde başkanın bulunduğu taraf ek
seriyet sayılır. 

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

MADDE 12. — Aynı kanunun 177 nci mad
desinin 1, 2 ve 3 numaralı bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

1. ,Satmaldıkları malları olduğu gibi veya 
işledikten sonra satan v.e yıllık alımlarının, tu
tarı 400 000 lirayı veya satışlarının tutarı 
400 000 lirayı aşanlıar; 

2. Birinci .bentte yazılı olanların dışındaki 
işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri 
gayrisâfi iş hasılatı 80 000 lirayı aşanlar: 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde 2 numaralı bentte 
yaızılı iş (hasılatının beş katı ile yıllık satış tu
tarının toplamı 400 000 lirayı aşanlar; 

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

MADDE 13. — Aynı kanunun 213 ncü mad
desi aşağıdaki şelkilde değiştirilmiştir : 

Çiftçi işletme defteri 
Madde 213. — Zirai işletme hesabını ihtiva 

eden çiftçi işletme defterinin sol tarafına Gelir 
Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde gösteri
len giderler, sağ tarafına da aynı kanunda gös
terilen hasılat kaydolunur. 

Gider ve hasılat kayıtlarının en aız aşağıda
ki bilgileri ihtiva etmesi lâzımdır. 

J. Sıra numarası, 
2. Kayıt tarihi, 
3. Muamelenin neıv'i, 
4. Meblâğ. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi ^oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 14. •— Aynı kanunun 227 inci mad
desinin sonuna iaşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Defter tutmak mecburiyetinde ölmıyan mü
kellefler vergi matrahlarının tesbiti ile ilgili 
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giderlerini tevsike mecburdurlar. (Götürü usul
de «tesbit edilen giderler hariç). 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 242 nci mad
desine aşağıdalki fıkralar eklenmiştir: 

Gelir Vergisi Kanununun 54 ncü maddesinin 
2 numaralı bendine göre vergi matrahlarının 
tesbitinde gerçek giderleri nazara alman mü
kellefler, bu giderlerini tevsik edecek vesika
ları saklamaya mecburdurlar. 

Gelir Vergisi Kanununa göre sair kazanç ve 
iratları üzerinden vergilendirilecek mükellefler, 
vergi matrahının tesbitinde nazara alınacak gi
derlerini ispat edecek vesikaları muhafaza et
mek mecburiyetindedirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen-
ler?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Aynı kanunun E43 ıncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ekim sayım beyanı 
Madde 243. — Zirai işletmeleri, Gelir Ver

gisi Kanununun 12 ncd maddesine göre hasılat 
bildirimine esas alınan ölçülerinin üstünde bu
lunan çiftçiler, .zirai işletmelerinin (;geızici hay
vancılıkta kışlaklarının) bulundukları köy ve 
m'aihallern muhtarlıklarına müracaatla ekim sa
yım beyanında bulunurlar. 

1. Çiftçinin soyadı ve adi; 
2. Çiftçinin ikametgâh adresi; 
3. JZirai işletmenin (gezici hayvancılıkta 

kışlaklarının) bulunduğu yer; v 
4. Ekimde: Geçen yılın Ekim ayı sonun

dan beyanın yapıldığı yılın Kasım aıyı başına 
kadar ekilen arazinin genişliği ve ekimin nevi; 

5. Hayvancılıkla: Beslenen hayıvanların 
cins ve miktarları; 

•6. IMeyvacılıkta: İcabına göre, meyv-a ve
rebilecek hale gelmiş ağaç sayısı veya bunların 
dikili bulunduğu araızinin genişliği; 

Âdi ortaklıklarda beyanın ortaklardan biri, 
aile reisi beyanında aile reisi tarafından yapıl
ması kâfidir. Bu takdirde diğer ortaklarla eş 
ve çocukların ad ve soyadları, ikametgâh ad
resleri ve hisseleri beyanda bulunan tarafından 
deftere yazdırılır. 
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Ekim ve sayım beyanı her yılın Kasım ayın< 

da yapılır. 
Maliye Bakanlığı iklim şartlan bakımından 

özellik gösteren illerde beyan süresini değişti
rebilir. 

Ekim ve sayam beyanları sözlü veya yazılı 
olabilir. Beyanlar, .beyanı yapanlar tarafından 
•imza veya mühürle tasdik edilir. 

Beyan varakaları iki nüsha olarak tanzim ve 
bir nüshası beyan süresinin sonundan itibaren 
15 gün içinde ilgili vergi dairesine maikbuz kar
şılığında teslim edilir. 

Kayıt işlerini kendi imkânları dle tekemmül 
etıtiremiyecek durumda olan muhtarlıklara va
liliklerce gerekli yardımda bulunulur. 

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

MADDE 17. — Aynı kanunun 245 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Muhtar ve ihtiyar heyetleri 243 ncü mad
de hükümlerine göre yapılan beyanların doğ-
•ruıluğunu tahkik ederler. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz İstiyen t . 
Yolk. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 277 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hayvanlar 
Madde 277. — Zirai işletmelere dâhil hay

vanlar maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet 
bedelinin tesbiti mümkün olmıyan ahvalde ma
liyet bedeli yerine emsal bedeli alınır. Bu hük
mün tatbikinde emsal bedeli, işletmenin bulun
duğu mahal (Gezici hayvancılıkta kışlak) için 
zirai kazanç komisyonlarınca tesbit edilmiş olan 
ortalama maliyet bedelidir. 

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

MADDE 19. — Aynı kanuna aşağıdaki mü
kerrer 315 nci madde eklenmiştir : 

Azalan bakiyeler usuliyle amortisman 
Mükerrer madde 315. — Bilanço esasına gö

re defter tutan mükelleflerden dileyenler, amor
tismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiye
ler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilir
ler. 
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Bu usulün tatbikinde; ı 
1. Her yıl, üzerinden amortisman hesapla- I 

nacçk değer, evvelce ayrılmış olan amortisman- I 
lar toplamının tenzili suretiyle tesbit olunur. I 

2. Bu usulde uygulanacak amortisman nis- I 
beti % 25 i geçmemek üzere normal amortisman 
nisbetinin 2 katıdır. I 

3. Bu usulde amortisman süresi normal I 
amortisman nisbetlerine göre hesaplanır. 

Bu sürenin son yılma devreden bakiye değer, 
o yıl tamamen yokedilir. 

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

MADDE 20. — Vergi Usul Kanununa aşağı
daki mükerrer 320 nci madde eklenmiştir : 

c) Amortisman usulünü seçme bakımından: 
Mükerrer madde 320. — 1. iktisadi ve tek

nik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için 
normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortis
man usullerinden yalnız birisi uygulanabilir. 

2. Bir iktisadi değer üzerinden normal 
amortisman usulüne göre amortisman ayrılma
sına başlandıktan sonra bu usulden dönülemez. 

3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan baki
yeler usulüne göre amortisman ayrılmaya baş
landıktan sonra normal amortisman usulüne ge
çilebilir. Bu suretle usul değşitirenler keyfiyeti 
beyannamelerinde veya eki bilançolarda belirt
meye mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu 
bildirimin yapıldığı beyannamenin taallûk etti
ği dönemden itibaren nazara alınır. Bu takdirde 
henüz yoklan edilmemiş olan değer kısmı, ba
kiye amortisman süresine bölünmek suretiyle 
eşit miktarlarla yokedilir. 

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

24ADDE 21. — Aynı kanunun 328 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir : 

Şu kadar ki, satılan iktisadi kıymetlerin ye
nilenmesi işin mahiyetine göre zaruri bulunur 
veya; bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar 
verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdir-
de, siatıştan tahaşşüt eden kâr, yenileme gider
lerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesap
ta âziami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne sebep
le olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan 
kârlar, üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. 
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Yukarıki esaslar dâhilinde yeni değerlerin 

iktisabında kullanılan kâr, yeni değerler üzerin
den bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amor
tismanlara mahsubedilir. Bu mahsup tamamlan
dıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değer
lerin amortismanına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22. — Aynı kanunun dördüncü ki
tabının üçüncü kısmına aşağıdaki üçüncü bölüm 
eklenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uzlaşma 

Uzlaşmanın mevzuu 
EK MADDE 1. — Re'sen veya ikmalen tarh 

edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi cezaları
nın tahakkuk edecek miktarları mevzuunda, ida
re, aşağıda yazılı hususlarda, bu bölümde yer 
alan hükümler dairesinde mükellefler veya ce
zaya muhatabolanlarla uzlaşabilir. 

1. Tarhiyatta, bu kanunun 116, 117 ve 118 
nci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun 
dışında her türlü maddi hata bulunması. 

2. Tarhiyatta, bu kanunun 369 ncu madde
sinde yazılı şekillerde yanılma halinin mevcud-
olduğunun mükellef veya ceza muhatabı tarafın
dan iddia edilmesi. 

3. Vergi ziyama sebebiyet verilmesinin ve
ya usulsüzlük fiilinin işlenmesinin; mükellef ve
ya ceza muhatabı tarafından, kanun hükümleri
ne gereği kadar nüfuz edememekten ileri geldi
ğinin iddia olunması, 

4. Müphem, yoruma mütehammil bulunan 
hususlarda mükelleflerin ve cezaya muhatabo-
lanlarm yanılmış bulunmaları, 

5. Tarhiyatı veya ceza kesmeyi gerektiren 
sebeplerin; Vergiler Temyiz Komisyonu ile Da
nıştay veya Maliye Bakanlığı tarafından, müma
sil hâdiselerde başka yönden mütalâa edilmiş 
bulunması. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun, Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim, ben
deniz bu madde üzerinde konuşmıyacağım. Mad
deler çok süratli geçtikleri için pek dikkat edi
lemedi. Bundan önce onaylanmış olan bir mad-
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dede «yoklan» kelimesi geçti. Komisyona bu ke
limeyi sordum, değiştirmek icabettiğini söyledi
ler. Halbuki biz bunu yoklan olarak onayladık. 
Komisyon bunu düzelteceğini söylemişti. Lütfen 
komisyon bunu tashih etsin. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, zaten biz bu keli
meyi değişik okuduk. Mamafih komisyon gelsin 
izah etsin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — İzah edelim mi efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA UYAR 

(İzmir) — Efendim, İhsan Ataöv arkadaşımızın 
temas ettiği nokta, 27 nei sayfadaki 20 nei 
maddenin 3 ncü bendinin sonlarına doğru olan 
kısımda, (bu kısım, henüz «yoklan edilmemiş 
olan kısım» der; bu, Başkanlığa verdiğimiz kı
sımda tashih edilmiştir, fakat bizim elimizdeki-
lerde tashih edilmemiştir. Bu kelime, (yoklan) 
değil, (yok) şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Efendim, (yoklan) değil, (yok) 
şeklinde olacak. 

Evvelce onaylanan maddeyi, bu tashihli şek
liyle tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 1 hakkında söz istiyen var mı? 
Olmadığına göre ek madde 1 i oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Uzlaşmanın şümulü 
EK MADDE 2. — Bu kanunun birinci mad

desinin şümulüne dâhil vergi, resim ve harçlar
dan hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği 
Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

Bu yetki il özel idareleri ile belediyelere ait 
vergi, resim ve harçlar için İçişleri Bakanlığın
ca kullanılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var m i l . Olmadığına göre maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Uzlaşma komisyonları 
EK MADDE o. — Uzlaşma komisyonları; 
1. Genel bütçeye giren, vergi, resim ve 

harçlar için; illerde defterdarın veya tevkil ede
ceği zatın başkanlığında gelir müdürü ile var
sa alâkalı vergi dairesinin müdüründen (müs
takil vergi dairesi yoksa gelir memurları ara
sından defterdarlıkça seçilecek birinden); ilçe-
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lerde malmüdürünün (varsa müstakil vergi dai
resi müdürünün) başkanlığında vergi memur
larından ikisinden; 

2. İl özel idareleri ile belediye bütçelerine 
giren vergi, resim ve harçlar için illerde; ilgi
sine göre özel saymanlık gelir müdürünün (ol-
mıyan yerlerde gelir memurunun) veya 'belediye 
başkanının başkanlığında bu idarelerle beledi
yeden valilerce seçilmiş iki memurdan ilçeler
de özel saymanlık gelir memuru veya belediye 
başkanının başkanlığında özel idare ile beledi
yeden kaymakam tarafından seçilmiş iki me
murdan, 

Müteşekkil üçer üyeden kurulur. 
Bu komisyonlar üyelerinin tamamının katıl-

masiyle toplanırlar ve ekseriyetle karar verir
ler. 

Komisyonların uzlaşabilecekleri en çok ver
gi veya cezanın miktarı Maliye Bakanlığınca 
tâyin olunur. Maliye Bakanlığı, muayyen vergi, 
resim ve harçlarla bunlarla ilgili cezalarda uz
laşma yetkisini münhasıran il komisyonlarına 
verebilir. (Bu fıkradaki yetki özel idareler ile 
belediyeler komisyonları için İçişleri Bakanlı
ğınca kullanılır.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Komisyondan bir sual soracağım efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun, komisyon hazır. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Maddenin belediyelerle ilgili olan işlerde Be
lediye Başkanlığından iki belediye memurunun 
da iştirakiyle, komisyonun kurulacağını, fakat 
bu iki memurun valilerce seçileceği ifade edili
yor. Belediyeler, hükmi şahsiyeti haiz olduğuna 
v£ vesayet makamının bu mahallî teşekküllere 
mesuliyet hududunun demokratik olup olma
ması bakımından dozunu tâyin etmek yönünden 
bu seçimin valilerce değil de belediye meclisleri 
veya encümenlerince sçilmesinin daha demokra
tik olacağı kanısındayım.. Komisyon bu kanaatte 
midir, değil midir 1 İzahını rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
SÖZCÜ MUSTAFA UYAR (İzmir) — 

Efendim, arkadaşımızın temas ettiği nokta, be
lediye başkanının başkanlığında «il özel idare
leri ile "belediye bütçelerine giren vergi, resim 
ve harçlar için illerde; ilgisine göre özel say-
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manlık gelir müdürünün (olmıyan yerlerde ge
lir memurunun) veya belediye başkanının 
başkanlığında bu idarelerle belediyeden vali
lerce seçilmiş iki memurdan ilçelerde özel say
manlık gelir memuru veya belediye başkanının 
başkanlığında özel idare ile belediyeden kay
makam tarafından seçilmiş iki memurdan...» 

Şimdi, arkadaşımız burada, belediyelerden 
seçilecek olan iki memurun vali veya kaymakam 
tarafından seçilmesinin uygun olmıyacağı mü
talâasını ileri sürmektedir. 

Bu, bir uzlaşma talebi olması hasebiyle, ida
re âmirlerinin tarafsız bir kimse olarak bu uz
laşma komisyonu karşısına hu vergi muhatabı 
olan, itiraz eden ve uzlaşma talebeden kimseler 
geleceği için, biz belediyenin işine bir müdahale 
kabul etmedik. idare âmirinin tarafsız olması 
sıfativle seçmiş olmasında bir mahzur görme
dik. Her hangi bir maksat da yok. 

BAŞKAN — Buyurun Kılıco&lu. 
ÎBRAHtM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Sayın Başkan komisyondan soracağım bir 
nokta var. Vali ve kaymakam, belediye memur
larında ve uzlaşma komisyonlarında bulunması 
icabeden ehliyeteki memurları direkt olarak tes-
bit. edemiyeceği için yine bunları sormak sure
tiyle tesbit edecektir. Valinin, bu şekilde seçim 
yapmasından dolayı bir müdahale hissi uyanı
yor. Halbuki esasında; belediye başkanının ta* 
lebi üzerine, bu iki memuru göstereceğine göre, 
vali seçebilir kaydının kaldırılarak (belediye 
başkanı veya belediye encümeni veya reisinin 
seçeceği iki memurdan teşekkül eder) demenin 
daha demokratik olacağı, idarenin de mahallî 
idare!evin tahakkümden kurtarılmış olacağı ka
naatindeyim. 

MUSTAFA UYAR (îzmir) — Bir teklifiniz 
olursa mütalâa ederiz. Fakat cevabımız bundan 
ibarettir, efendim. 

ÎBRAHÎM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Bir yazılı teklif de hazırlıyacağım. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız, tekliflerini da
ha evvel hazırlamalıdırlar. Başkanlık bekliye-
mez* 

Bu meyanda arkadaşlarımıza bir hususu arz 
etmek isterim: Sabahki Birleşimde, Maraş'm 
kurtuluşuna iştirak edecek milletvekili Başkan-
vekillerinden birisi için. Başkanlık Divanı top
landı, Başkanvekili Fer-ruh Boj&eyli arkadaşı-
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mızm gönderilmesine karar verdi. Arkadaşımız, 
Maraş'a müteveccihen bu akşam hareket etmiş
tir. Bilgilerinize sunulur. 

Şimdi arkadaşımızın teklifini okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 3 ün, 2 nci fıkrasındaki vali ve 

kaymakamlarca seçilecek memurların belediye 
encümenleri vasıtasiyle seçilmelerinin temini
nin oylanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Giresun 

î. Etem Kılıçoğlu 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, öyle zannediyorum ki burada ikinci 
fıkrada «il özel idareleri ile belediye bütçesine 
<?iren vergi, resim ve harçlarla» diye başladığına 
»öre, belediye encümenine bu salâhiyeti tanıdı
ğımız- zaman, bu vergi, resim ve harçlar doğru
dan doğruya kendisini ilgilendirdiği için âdeta 
hem davacı hem kadı vaziyeti alır. Bu sebeple 
zannediyorum ki komisyon, buraya (valinin se
keceği iki kişi) demek suretiyle bu tarafsızlığı 
sağlamayı tasavvur etmiş olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, buyurun. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Reşit Ülker ar
kadaşımızın mütalâalarını bendeniz yerinde 
bulmadım. Çünkü, komisoyn valinin belediye 
Memurları içinden seçeceği iki memurun daha 
bitaraf olacağı ve dolayısiyle, belediyeyi ilgi
lendiren resim ve harçlarda taraf tutmıyacağmı 
ifade buyurdular. Takdir buyurulur ki, Tür
kiye'de ki kaza ve 'kasabalardaki belediyelerimi
zin çoklarında esasen belediye başkanından ve 
zabıta memurundan başka ya bir, ya iki me
mur bulunur. Üç memuru olan - küçük beledi-' 
yeleri arkadaşlarımız çok iyi bilirler - pek en
der vardır. Hattâ bir muhasip aynı zamanda 
başkâtiplik vazifesini de ifa eder. Bunun ya
nında bir belediye başkanı vardır. Bir veya iki 
de zabıta memuru vardır. Maddeyi realiteye 
uydurmak için; valinin veya kaymakamın be
lediyeye bu mevzuda bir müdahalesi oluyor ze
habını da ortadan kaldırabilmek için, seçimle 
iş başına gelmiş bir belediye meclisi, belki 
önümüzde yapılacak seçimlerde belediye reis-
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leri de tek dereceli olarak seçileceklerinden, 
daha bitaraf olur kanaatindeyim. Bu bakımdan 
maddedeki (vali ve kaymakam) tâbirlerinin 
kaldırılarak, «vilâyette ve kazada belediye 
meclisleri tarafından seçilecek iki memurdan 
mütevekkil olur» ibaresinin konulmasında ısrar 
ediyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Efendim, bu uzlaşma komis
yonları mevzuatımıza yeni girmiş bir şeydir. 
Bundan maksat; vergi mükellefi ile vergiyi 
tarheden daire, müessese ve idareler (Maliye, 
özel idare ve belediyeler) arasında bir uzlaşma 
zemini hazırlamaktır. Binaenaleyh, burada 
davacı demek de doğru değil, uzlaşma talebe
den mükellef olacaktır, umumiyetle. Belediye
nin tarhetmiş olduğu vergi ceza veya resim
lerini veya fazla bulan buna itiraz eden mü
kellef uzlaşma talebedecektir. Bir taraftan mü
kellef, bîr tarafta o vergi veya resim tarhetti-
reıı beleriyc veya özel idare veya maliye bu
lunacaktır. Binaenaleyh, Reşit Ülker arkada
şımızın izahatı mevzuata pek uygun değildir. 
Belediyelerden seçilmesi lâzımgelen iki üyenin 
Etem Kılıçoğlu arkadaşımızın teklif ettiği isti
kamette, belediye encümenlerince seçilmesine 
komisyonumuz muvafakat etmektedir. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın değiştirge öner
gesine komisyon filhal iştirak etmektedir, öner
genin nazara alınmasını oylarınıza sunacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edil
miş ve tedvin edilmek üzere komisyona ve
rilmiştir. Madde geldikten sonra okunacaktır. 

Uzlaşma talebi 
EK MADDE 4. — Uzlaşma için mükellef 

veya cezaya muhatabolanın bizzat veya resmî 
vekâletini haiz vekili vasıtasiyle (Tüzel kişi
lerle küçüklerin ve kasıtlıların, vakıflar ve ce
maatler 'gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekkülle
rin kanuni temsilcileri marifetiyle) ve yazı ile 
yetkili uzlaşma komisyonuna başvurması şart
tı?. 

Uzlaşma talebi, bu kanunun 379 ucu madde
sinde, mükellef veya cezaya muhatabolanlar 
için tanınan itiraz süresi içinde yapılır. 

Resen tarhiyatta ilgili vergi dairesi, aynı 
süre içinde, her hangi bir taahhüdü tJazammun 
etntemek kaydiyle, mükellefi veya cezanın mu-
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hatabını uzlaşma talebinde bulunmaya davet 
edebilir. 

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

Uzlaşma talebinin tetkiki 
EK MADDE 5. — Uzlaşma komisyonları uz* 

laşma müzakeresine başlamadan önce; 
1. Talebin dördüncü ek maddeye uygun sa

kilde ve müddeti içinde yapılıp yapılmadığını, 
2. Uzlaşmanın komisyonun yetkisi içinde 

bulunup bulunmadığını, 
İnceler. 
Talebin usulüne uygun şekilde yapılmadığı

nı veya uzlaşmanın yetkisi dışında bulunduğu
nu tesbit ederse esasa geçmeden talebi redde
der. 

Talebin usule uygun şekilde yapıldığının ve 
komisyonun yetkisi içinde bulunduğunun anla
şılması halinde; mükellefin veya adına ceza ke
silenin de bulunacağı biv celsede meselenin esa
sını tetkik eder. Uzlaşma ile ilgili olarak yapı
lacak görüşmelere katılması için mükellefe ve
ya cezaya muhatabolana; görüşmenin tarihi ile 
yapılacağı yer ve saat uzlaşma komisyonu ta
rafından yazı ile ve en az üç gün evvelinden 
bildirilir. Bu şekilde yapılacak müzakereler so
nunda uzlaşma vâki olduğu takdirde keyfiyet 
bir tutanak ile tesbit ve işbu tutanak komisyon 
başkan ve üyeleri ile 'mükellef veya adına ceza 
kesilen tarafından imza olunur. Bu varakanın 
bir nüshası ilgiliye derhal verilir, bir nüshası 
da üç gün içinde vergi dairesine gönderilir. 

Uzlaşma temin edilmediği takdirde (mü
kellefin veya adına ceza kesilenin uzlaşma ko
misyonunun dâvetine icabet etmemesi, komis
yona geldiği halde uzlaşma tutanağını imza
lamaması veya bu tutanağı ihtirazı kayıtla im
zalamak istemesi halinde de uzlaşma temin edi
lememiş sayılır.) Komisyonca bu hususu be
lirtmek üzere tanzim olunacak tutanağın birer 
nüshası üç gün içinde vergi dairesine ve ilgi
liye tebliğ olunur. Uzlaşmanın vâki olmaması 
veya temin edilememesi hallerinde, aynı vergi 
veya ceza için yeniden uzlaşma talebinde bulu
nulamaz. 

Bu maddede yazılı işlemler mükellef veya 
adına ceza kesilenin resmî vekâletini haiz ve
kili tarafından da yapılabilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Buyuran Sayın Bilen. 
OSMAN ORHAN BİLEN (Gaziantep) — 

Muhterem arkadaşlarım, 'bu maddeye göre bu 
mekanizma kısaca şöyle çalışacaktır : 

Bir vergi mükellefi veyahut ceza ödiyecek 
kimse uzlaşma yoluna gitmek isterse müracaat 
edecektir. Ancak, bu hususta bir kayıt vardır; 
itiraz süresi içinde müracaat edecektir. Yani 
vergi mükellefi yahut ceza veren için bir kayıt 
vardır. 

» 
Bu komisyon bir gün onu davet edecektir. 

Ama günü (muayyen değil. Bakanlık ve maliye 
ve uzlaşma komisyonu bakımından davet ettik
ten sonra üç gün içinde bu mükellef veyahut 
ceza verecek .kimse komisyona iştirak etmek mec
buriyetindedir. Eğer bu komisyonda uzlaşma 
olmazsa veya komisyona yetişememiş olursa, ge-
lemezse uzlaşamamış addedilecek ve bu madde
nin alt fıkrasına göre yeniden uzlaşma talebini 
de kaybedecektir. 

Şiandi, burada «Komisyon üç gün içinde mü
kellefe durumu bildirir.» diyor. Bu üç günlük 
müddetin 5 güne çıkarılmasını istirham edeceğim. 
Çünkü, bir defa, bir tüccarın yola çıkmak üze
re olduğu kabul ve komisyonun mükellefe bir 
itirazının bulunmasmı düşünelim. Ama, komisyon 
mükellefi aşağı - yukarı hangi tarihlerde davet 
edecği tamamen mükellefin meçhulüdür. Bu 
m€|çhul olunca, üç gün, beş gün, bir ay, iki 
ay komisyondan 'bana bir davet gelir, zamanını 
geçirmiyeyim diye oturup bekliyecektir. Bu 
yüzden gezici tüccar ise seyahate çıkamıyacak, 
oturup beklemek mecburiyetinde kalacaktır. Uz
laşma komisyonunun kendisini hangi tarihte 
davet edeceği meçhuldür. Onun içindir ki, bu 
sebeplerden birisidir. Üç günü beş güne çıkara
lım, bir. 

İkincisi de arkadaşlar; demin arz ettiğim 
gibi müeyyidesi ağırdır, uzlaşma yoluna gitmek 
istiyor, müracaat etmiştir. Eğer aynı madde
ye göre bu mektup yazılmış, davet edilmiş, gü
nü, saati, yeri belli edilmiş, fakat her hangi 
'bir sebeple bu mektup eline üç gün içerisinde 
geçmemişse ve o da komisyona yetişememişse, ko
misyona gelmiş de uzlaşmamış kimse olaırak te
lâkki edilecek ve bu maddenin altındaki bir 
cümleye göre; «Uzlaşmanın vâki olunmaması 
veya temin edilememesi hallerinde aynı vergi 
veya ceza için yeniden uzlaşma talebinde bulu-

10.2.1963 0 : 4 
nulamaz.» şeklinde bir cümle vardır. Buna 
göre 'bu haktan o vatandaş mahrum olmuş ola
cak. Halbuki Hükümet bunu gerek maliye ve 
gerekse mükellef bakımından bir kolaylaştırıcı 
müessese olsun diye bu uzlaşma müessesesini ge
tirmiştir. Mükellef ve Hükümet olarak bunun 
faydalarından mahrum kalınmış olacaktır. O 
halde bu faydadan mahrum olmamak için yine 
üçü beşe çıkarmak lâzımdır. 

Arkadaşlar, üçüncüsü de; memleketimizi bi
liyorsunuz, üçüncü esbabı mucibe memleketimi
zin şartlarındandır. Tasavvur buyurunuz, Van'
daki bir mükellef kunduracı \reya başka »bir san-
atle iştigal eden vekil tutacak durumda olmıyan 
bir şahıs bu yola gitmiştir, fakat maliyenin da
vetinin günü belli değil, oturup 3 gün, 5 gün, 
10 gün 'beklemiştir, ticaretinden olacaktır. Bu 
sebeple, bir gün < seyahate çıkmış ve Adana'ya gel
miştir. Komisyon da onun bu Adana'ya gitti
ği müddet zarfında mektubu evine göndermiş. 
Tebellüğ tarihi maddede nazarı itibara alınma
dığına göre, mektuptan sonra bir, iki, üç günü 
sayacak ve üç gün zarfında o adam gelmezse 
temerrüdetmiş, anlaşmamış telâkki edilecek, bir 
daha da bu yola gidilemiyecek. 

Arkadaşlar, memleketimizin yol durumunu, 
posta durumunu biliyoruz. Bizde belM de bir 
şelhir içinde bile bir mektup üç gün içinde mü
kellefe gitmemiş olabilir. Hele karakışa rastlarsa 
Ibir mektubun üç günde bir vatandaşa gitmesi 
'bizde ender rastlanan hallerden olması sebebiyle 
bunu da nazarı itibara alarak, (ricamız zaten 
büyük bir şey değil, maddenin esprisine de do
kunmuyor) şu üç günün beş gün olarak kabul 
edilmesini ve komisyonun da, Bakanlığın da bu
na muvafakat etmesini rica ederim. 

BAŞKAN -—Buyurun Sayın Sabahattin Sa
vacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarını, bu maddenin son fık
rasının sonundaki, «Uzlaşmanın vâki olmaması 
veya temin edilememesi hallerinde» aynı vergi 
veya ceza için yeniden uzlaşma talebinde bulu
nulamaz» hükmü bu uzlaşma müessesesinin esa
sına mugayirdir. Bir defa, arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi, bu müessese vergi mevzuatımızda 
yeni kurulmaktadır. Yeni kurulduğuna göre, bu 
vergicilik bakımından ileri olan memleketler
den, demokrat memleketlerden alınmıştır. O 
memleketlerdeki bu uzlaşma müessesesinin un-
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surlarına riayet etmek lâzımgelir. Bir defa o 
memleketlerde böyle uzlaşma olamaması halin
de tekrar uzlaşma talebinde bulunamaması, 
diye bir kayıt yoktur, arkadaşlarım. Hattâ mah
kemeye intikal etmesi halinde dahi, mahkemeye 
intikal eden.bu kabil ihtilâfların Almanya'da, 
İngiltere'de, Batı memleketlerinde mahkemeye 
intikal edenlerin ortalama yüzde 40 ı mahkeme 
safhasında uzlaşma ile halledilmektedir. Bina
enaleyh, bendeniz bu son fıkranın ilâvesinin 
komisyonca tekrar nazarı itibara alınarak çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Uyar. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) —• Osman Orhan Bilen arkada
şımızın uzlaşma için davet müddetinin üç gün
den beş güne çıkarılması hakkındaki talebine 
iştirak ediyoruz, bunda bir mahzur veya ısrar 
edecek bir husus yok, 5 gün olabilir. 

Sabahattin Savacı arkadaşımızın; «Uzlaş
manın vâki olmaması veya temin edilememesi 
hallerinde aynı vergi veya ceza için yeniden 
uzlaşma talebinde bulunulamaz» hükmünün 
kaldırılması hakkındaki fikirlerine iştirak ede-
mivece&iz. Çünkü, bu mevzuat demin de arz et
tiğimiz gibi mevzuat ve müesseselerimize yeni 
girmektedir. İlk tatbikat yılını böyle, kabul 
edilmedi tekrar müracaat et, o olmadı tekrar 
müracaat et, itiraz yolları çoğalırsa bu muame
lenin artmasına ve bâzı teşevvüşlere sebebola-
bilir. Uzlaşma, ismi üzerinde, bir anlaşmadır. 
Bu olmadığı takdirde diğer itiraz mercileri ta
mamen açıktır, temyiz edilebilir. Bu vatandaşa 
bir iyilik, bir kolaylık olsun, diye, üç aşağı, beş 
yukarı Maliye Vekâletinin tesbit edeceği akit 
içinde dairelere de yetki vermek suretiyle bir 
anlaşmadır. Bunu mahkemelerde sürüncemede 
bırakmamak için, meseleyi kısa yoldan hallet
mektir. Tatbikatını gördükten sonra eğer mah
zurlu bulunursa değiştirmek daima mümkün. 
Şimdilik, Hükümet olarak ve komisyon olarak 
bunun üzerinde ısrar ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon, Osman Bi

len arkadaşımızın 3 gün yerine, beş gün kay
dına iştirak etmektedir. Bu husustaki takriri 
okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Ek madde 5 teki (Uzlaşma ile ilgili olarak 

yapılacak görüşmelere katılması için mükellefe 
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veya cezaya muhatap olana; görüşmenin tarihi 
ile yapılacağı yer ve saat uzlaşma komisyonu 
tarafından yazı ile ve en az üç gün evvelinden 
bildirilir.) cümlesindeki müddetin «5 gün» ola
rak kabulünü arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
Osman Bilen 

BAŞKAN — Komisyon 3 gün yerine 5 gün
lük müddetin kabul edilmesini kabul ediyorlar. 
Şimdi, bir takrir daha vardır, okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 
Verilen müddetin 10 gün olmasını arz ve 

teklif ederiz. 
10 . 2 . 1963 

Amasya Gümüşane 
Reşat Arpacıoğlu Halis Bayramoğlu 

BAŞKAN — Bu teklife komisyon katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
En aykırı teklif olması itibariyle bu teklifi ev
velâ oylarınıza arz edeceğim. 

3 günlük müddetin 10 güne çıkarılması tek-
Ufini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Na
zarı itibara alınması kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — 10 gün olarak kabul edilen 

şekli ile maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Uzlaşma Komisyonu muamelelerinin kesinliği 
EK MADDE 6. — Uzlaşma komisyonlarının 

ek 5 nci maddeye göre tutacakları uzlaşma tu
tanakları kesin olup gereği vergi dairelerince 
derhal yerine getirilir. 

Mükellef veya adına eeza kesilen; üzerinde 
uzlaşılan ve tutanakla tesbit olunan hususlar 
hakkında bilhara hiçbir mercie (Danıştay dâ
hil) itiraz ve şikâyette bulunamaz. 

BAŞKAN — Buyurun, Kılıçoğlu. 
1. ETEM K1L1ÇOÖLU (Giresun) —Muh

terem arkadaşlarım, maddenin ikinci fıkrasında 
(Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde 
uzlaşılan ve tutanakla tesbit olunan hususlar 
hakkında bilâhara hiçbir mercie (Danıştay dâ-
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hil) itiraz ve şikâyette bulunamaz.) kaydı var
dır. Bu maddenin Anayasanın 114 ncü madde
sindeki, (İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiç
bir halde yargı mercilerinin denetimi dışında 
bırakılamaz) hükmü ile ne kadar kabili telif 
olduğunun izahını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Efendim, bu maddenin 
ikinci fıkrasındaki uzlaşma neticelerine karşı 
mükellefin hiçbir yere itiraz edemiyeceği, Danış-
taya dahi başvuramıyacağı hükmünün Anayasa
nın 114 ncü maksadiyle ilgisi yoktur. Bu ,114 
ncü madde, yüksek malûmları olacağı üzere, yar
gı mercilerinden bahsetmektedir. Bizim bu ver
gi kanunlarımıza yeni getirdiğimiz uzlaşma mü 
essesesi bir yargı müessesesi değildir, bir dâva 
müessesesi değildir, ismi üzerinde uzlaşma, an
laşma müessesesidir. Kazai bir mahiyeti ve neti
cesi yoktur, âdeta rızai bir akittir, iki taraf otu
rur anlaşır, zaten itiraz edecekse anlaşmaya lü
zum kalmaz, kanuni yollardan itirazını yapar. 
Onun için 114 ncü madde ile ilgisi yoktur E t em 
Bey. 

t ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Müsa
ade eder misiniz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Komis

yon sözcüsü izah ettiler ve Anayasanın 114 ncü 
maddesi ile ilgisi olmadığını ifade ettiler. Buna 
rağmen, madde metninde «Danıştay dâhil» 
ibaresinin konması 2 nci fıkradan ne anlaşıldı
ğının açık delilidir. Maddeden yargı mercileri 
anlaşılmamış olsaydı «Danıştay dâhil» hükmü 
konmazdı. Bu bakımdan arkadaşımız bizi mazur 
görsünler, uzlaşma müessesesinin mahiyeti ba
kımından maddenin lüzumunu da bendeniz ka
bul ediyorum, fakat Danıştay a, Danıştay Kanu
nundaki esas maksat, şekil bakımından yapıla
cak müracaatlerden tutulacak tutanağın şu veya 
bu noksanlığı veya fazlalığı veya maddi hata yü
zünden açılacak dâvaların Danıştaya yapılacağı 
kanaati bizde hâkimdir. Bunun izahını rica et
miştim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — (Danıştay dâhil) ibaresi 
tatbikatta yanlış anlamlara meydan verilmemesi 
için konmuştur. Danıştaya başvurulamaz keli-
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meşini koymamış olsaydık belki tatbikatta Etem 
Kılıçoğlu arkadaşımız gibi anlıyan arkadaşları
mız bulunur ve bunu idari bir dâva mevzuu ha
line getirmek isterlerdi düşüncesiyle bu kelimeyi 
koymuş bulunuyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teklifiniz var mı sayın Kılıç
oğlu? 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Yoktur 
efendim. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 6 ncı mad
de aynen kabul 'edilmiştir. 

Uzlaşma ve itiraz 
EK MADDE 7. — Müddeti içinde uzlaşma 

talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı 
uzlaşma talebettiği vergi veya ceza için, ancak 
uzlaşma vâki olmadığı takdirde itiraz yoluna 
gidebilir. 

Mükellef veya ceza muhatabı aynı vergi 
veya ceza için uzlaşma talebinden önce itiraz 
etmişse itirazı, uzlaşma işleminin sonuca bağ
lanmasından önce itiraz komisyonlarınca ince
lenmez; her hangi bir sebeple incelenir ve ka
rara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır. 

Uzlaşmanın vâki olması halinde mükellef, 
üzerinde uzlaşılan vergi ve cefaya (bunlardan 
birisi üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine); 
adına sadece ceza kesilmiş bulunan, üzerinde 
uzlaşılan işbu cezaya itiraz edemez. 

Uzlaşmanın vâki olmaması halinde mükellef 
veya ceza muhatabı; tarhedilen vergiye veya 
kesilen cezaya, uzlaşmanın vâki olmadığına 
d'air tutanağın kendisine tebliğinden itibaren 
genel hükümler dairesinde ve yetkili itiraz ko
misyonu nezdinde itiraz edebilir. Bu takdirde, 
itiraz müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış 
ise bu müddet tutanağın tebliği tarihinden iti
baren 15 gün olarak uzar. 

Uzlaşmanın vâki olmaması halinde, yukar-
daki ikinci fıkra uyarınca durdurulmuş olan 
itiraz incelemelerine, keyfiyetin vergi dairesin
ce işarı üzerine İtiraz Komisyonunda devam 
olunur. 

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

ödeme 
EK MADDE 8. — Uzaklaşma konusu yapılan 

vergi ve cezalar; 
1. Uzlaşma vâki olduğu takdirde, uzlaşma tu-
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tanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından ön- ı 
ce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zaman
larında; ödeme zamanlan kısmen veya tamamen 
geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri I 
geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden I 
itibaren bir ay içinde; 

2. Uzlaşma vâki olmadığı takdirde, bu ka- I 
ııunun 112, 368 ve 389 neu maddeleri hükümleri 
dairesinde I 

ödenir. I 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? I 

Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et- I 
miyenler.., Kabul edilmiştir. I 

Uzlaşma ve cezalarda indirme I 
EK MADDE 9. — Bu bölüm uyarınca üze

rinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376 ncı I 
madde hükümleri; hakkında 376 ncı madde hü
kümleri uygulanan vergi ve cezalar için bu bö- I 
lüm hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza muhata- I 
bmın, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar I 
uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla hâdiseye I 
316 ncı maddenin uygulanmasını isteme hakkı I 
mahfuzdur. I 

Tüzük 
EK MADDE 10. — Uzlaşma müessesesi ve 

tatbikatı ile ilgili sair hükümler tüzükte belirtilir. 
BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen^ 

Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 23. — Aynı kanunun 384 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti- I 
rilnıiştir : I 

İncelemenin derinleştirilmesi I 
Madde 384. — İtiraz komisyonu, re'sen veya I 

taraflardan birinin talebi üzerine lüzum görür- I 
se, hususi teknik bir bilgi veya ihtisasa taallûk I 
etıniyen işlerde başkan veya üyeleri arasından I 
belli edeceği bir zat, hususi teknik bir bilgi veya I 
ihtisasa taallûk eden işlerde bu zatın naipliği I 
altında tarafsız bilirkişi marifetiyle arazi ve bi- I 
ııaları gözden geçirmek, mükellefin defter ve I 
vesikalarını incelemek ve her türlü tctkikatı I 
yaptırmak, lüzumlu kimseleri çağırıp izahat ve- I 
ya yazı ile malûmat almak veya mükelleften I 
gayri üçüncü şahısların defter ve vesikalarını j 
tetkik etmek veya ettirmek suretiyle inceleme- I 
leri derinleştirir ve gerekirse yeni deliller istiye- I 
bilir. İlgililerin sözlü izahatı zapta geçirilerek I 
sahiplerine imzalattırılır.. İtiraz mevzuu tarhi- I 
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yat bir vergi incelemesine taallûk ettiği ve bi
lirkişi raporu ile inceleme raporu arasında açık 
bir mubayenet mevcudolduğu takdirde; itiraz 
komisyonu, karar vermeden önce incelemeyi ya
panın ve mükellefin yazılı mütalâasını alır. Ko
misyonca tâyin edilecek müddet içinde bu müta
lâanın verilmemesi halinde mütalâa verilmekten 
sarfınazar edilmiş sayılır. 

BAŞKAN — 23 ncü maddenin hemen altın
da - elinizdeki tasarıda matlap ve «Madde 384» 
kelimesi haşivdir, kaldırılmıştır. 

Madde hakkında söz istiyen yok. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — Aynı kanunun geçici 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 
değerlenmesi 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte veya mütaakıp yıllarda ticari, zi
rai veya meslekî kazançları dolayısiyle yeniden 
Gelir Vergisine girecek veya götürü usulden 
(Zirai kazançlarda götürü gider usulü dâhil) 
gerçek usule geçecek olan mükelleflerin amor
tismana tabi iktisadi kıymetleri maliyet bedeli, 
maliyet bedeli bilinmiyorsa bizzat kendilerince 
alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak 
bedeli ile değerlenir. Şu kadarki, bu kıymetle
rin alış tarihleri ile mükellefiyete giriş veya 
gerçek usule geçiş tarihi arasındaki yıllara ait 
amortismanlar tutarı bu değerden düşülür ve 
bakiyesinin amortismanına devam olunur. 

Mükellefçe tahmin olunacak bedelin fazla 
hesaplandığının tesbiti halinde bundan dolayı 
adına ceza kesilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen;' 
Buyurun, Hayın Zeyyat Kocamemi. 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Aziz, ar
kadaşlarını, yeniden vergilendirilecek veyahut 
götürü usulden gerçek usule geçecek olan mü
kelleflerin zirai vergide götürü gider usulü dâ
hil olmak üzere mükellef olanların elindeki kıy
metleri bu maddeye göre, alış fiyatlarına göre 
değerlendirerek bir amortismana tabi tutuyo
ruz. Alış fiyatları, bilhassa, çiftçinin elindeki 
malzemenin şimdiki fiyatlarından çok düşük bir 
vaziyettedir. Ve bunlar bugünkü halde tutula
bilmek için büyük masraflar ihtiyar edilmekte
dir. Bu bakımdan bunların bugünkü değer kıy-
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metleri üzerinden tesbit edilerek amortismanr 
tabi tutulmaları gerekir. Bu tahminlerin, takdiı 
lerin ve tesbitlerin de il komisyonlarınca tasdil 
edilmesi şartiyle, maddeye yeni bir şekil veril 
meşini teklif etmekteyim. Bunun için de bir de 
ğiştirge önergesi vereceğim. Hürmetlerimi su 
narım. 

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

AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu amortisman mevzuunda komis
yonda da bir hayli müzakereler cereyan etti ve 
çiftçilerin bu mevzudaki arzusu üzerine, Sayın 
Maliye Bakanına komisyonda bendeniz böyle bir 
sual sordum. : «Çiftçiler böyle bir talepte bulun
maktadır. Ellerindeki mevcut vasıtaların vergi-
ya tabi oldukları günden itibaren veya 
bundan sonra yeni her hangi bir şekilde elde 
edecekleri vasıtanın mevcut kıymetleri üzerin
den takdir ettirilerek amortismana tâbi tutulma
ları mümkün mü?» O zaman Sayın Maliye Ba
kanı, «Hakikaten bunların alınış kıymetleri üze
rinden amortismana tabi tutulması bir adaletsiz
liği mucibolmaktadır. Bu haklı bir taleptir ama 
komisyona bıraktım. Bunu komisyon takdir et
sin.» dediler. 

Sayın Zeyyat Kocamemi arkadaşım bunun 
tafsilâtına girmedi. Bendeniz, bu adaletsizliği 
biraz daha izah etmek istivorum. Bu vasıtalarır 
birçokları hakikaten alındığı zamana nazaran 
şimdi daha fazla kıymet taşnnaktadır. Bu da, 
o zamanki para değeriyle şimdiki para değeri 
arasında vukua gelen tebeddülden ileri gelmiş
tir. Fakat, bu esas ittihaz edilmemelidir. Şayet 
şöyle bir misal düşünelim, eğer böyle bir gayri-
tabiî hal vâki olmasaydı, bir çiftçinin elindeki 
100 000 lira değerindeki bir traktörünü, nor
mal durum devam ettiği müddetçe bu 10 bin lira 
kıymetine düşmüş bulunsaydı, acaba sayın Ba
kanlık bunu 10 bin lira üzerinden mi koyacak
tı? Aleyhe olan bu gayritabiî hali kabul ede
cek miydi? Muhakkak ki, etmiyecekti. O halde 
benim bugün elimde vasıtam yok. Piyasadan 
veya acentadan alacağım. Bugün yeni aldığım 
vasıtayı yeni değer üstünden kabul ediyor, fa
kat elimdeki vasıtayı yeni değer üzerinden ka
bul etmiyor. Kabul etmemesinin esbabı mucibe-
si ne? Filân zaman sen bunu şu fiyata aldın, 
ama ben bunun yerine tekrar o fiyattan koya
mam ki... 
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MEHMET ALTINSOY (Niğde; — Traktö

rün kendisini amorti etmesi lâzım gelir. 
AHMET SAVRUN (Devamla) — Hakikaten 

bir adaletsizliği mucibolmaktadır. Mevcut de-
feri üzerinde komisyonlar marifetiyle kıymet 
takdir edilerek, amortismana tabi tutulmasının 
adalete uygun olacağı kanaatiyle, Zeyyat Koca
memi arkadaşımın vermiş olduğu takririn kabu
lünü istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen arkadaşımız var mı? Yok. Bir değiştirge 
önergesi de yok. («Geliyor geliyor», sesleri.) 

Değiştirge önergelerini hazırlıyacak arkadaş
lar daha evvel hazırlasınlar. 

önergeyi okuyoruz : 

Başkanlığa 
Geçici 5 nci madeyi çiftçilerin ellerindeki 

iktisadi kıymetlerinin takdir komisyonlarınca 
tesbit edilecek rayiç kıymetleri üzerinden araş
tırmaya tabi tutulması esasına göre yeniden dü
zenlenmesini teklif ederim. 

Tokat 
Zeyyat Kocamemi 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ IS-

LÎMYELÎ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşla
rım, mesele müstahsilin elindeki demirbaşın 
hangi kıymet üzerinden amortismana tabi tutu
lacağı meselesidir. Huzurunuza gelen tasarıda 
bu kıymetin maliyet bedeli olacağı, eğer mali
yet bedelinin tesbitine imkân yoksa alış tarihin
deki rayice göre tahmin olunacağı ifade edil
mektedir. Esas itibariyle bir kıymet muhase
be kayıtlarına alış tarihindeki kıymeti üzerin
den geçirilmesi normaldir ve muhasebede bu 
amortismanın tabiî bir neticesidir. Amortis
man gayet tabiî alış tarihindeki kıymeti üze
rinden yapılagelecektir. 

Muhterem arkadaşım ifade eder ki, Türk pa
rası kıymeti üzerinden yapılmış olan operas
yonlar sebebiyle Türk paracının kıymetinin 
düşmesinden mütevellit bâzı kıymetlerde rayiç 
bedeler yükselmiştir. Eğer müstahsil bunları 
satarsa daha yüksek bir kıymet üzerinden al
mak durumu ile karşılaşacaktır. 

Hemen şunu bu vesile ile ifade etmek iste
rim ki, tasavvur edin, bir müstahsil diğerine 
nazaran bilfarz doların 903 kuruş olduğu ta-
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rihte bir traktör alıyor, bir diğeri ise doların 282 I 
kuruş olduğu bir tarihte alıyor. Zaten, esas iti- I 
bariyle doların 282 kuruş olduğu tarihte bunu 
almış olan müstahsil 903 kuruşa muadil bir 
kıymet üzerinden alana nazaran rüçhanlı bir I 
imkâna zaten sahip olmuş bir vaziyettedir. Ve I 
bu müstahsil esas itibariyle Türk parasını sene
lerden beri ucuza kullanmak durumundadır. Bu I 
itibarla maddedeki metnin aynen kabulünü is- I 
tirham etmek isterim efendim. I 

BAŞKAN — Komisyondan bir sual var, Sa- I 
yın îslimyeli. I 

ŞEHMUS ARSLAN (Diyarbakır) — Eski 
alım fiyatı üzerinde amortismana tabi tutulan I 
bir traktör şimdi kendini itfa etti. Halbuki mev- I 
eut traktörün kalan lâstikleri ve diğer aletleri I 
bugünkü rayiç ile alınıyor. Bundan nasıl amor- I 
tisman düşülecek? 8 sene evvel alınan bir trak- I 
törün fiyatı üzerinden hesabedilirse, itfa fiyatı, I 
esas olarak takdir edilebilir mi? Bu yapılan I 
masraflar' nasıl amorti edilecek? I 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ ÎS
LİMYELİ (Devamla) — Eskiden alınmış olan I 
traktöre bir yeni lâstik ilâve edilmiştir. Bu ye- I 
ni ilâve lâstik maliyeti artırıcı unsurlardandır. I 
Bunu tevsik etmek suretiyle, maliyeti artıran I 
bir değer olarak mütalâa edilmesi gayet tabiî, I 
mümkün olacaktır. I 

ŞEHMUS ARSLAN (Diyarbakır) — Beye
fendi arz edemedim galiba. Traktörü aldığı za- I 
iman lâstiği falan vardı. Aradan zaman geçmiş I 
eskimiş. Yeni bir lâstik almış. Bunu nasıl def- I 
tere geçirecek ve amortismana hangi kıymet esas I 
olacak? I 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
İSLİM YELİ (Devamla) — Efendim, yeni lâstiği I 
mevcudolan demirbaşınızın kıymetini artırmak I 
üzere satınaldığmıza göre bunu da mevcut de- I 
m'irbaşların arasına yazacaksınız. Masraflarla il- I 
>gili değildir bu. Yüksek bedel üzerinden amor- I 
tisman yapılacaktır. Daha evvel de ifade ettiği- I 
iniz gibi azalan riisbeıtler üzerinden amortisma- I 
na talbi olacak ve ilk senelerde yüksek amortis- I 
man imkânı bu kaııun tasarısiyle bahsedilmiştir. I 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Tekin. I 
İBRAHİM TE'KİN (Adana) — Efendim, 

geçici 5 nei maddede, «... bu kıymetlerin alış ta- I 
rihleri ile mükellefiyete giriş veya gerçek usu- I 
le geçiş tarihi arasındaki yıllara ait aımortis- - J 
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manlar tutarı bu değerden düşülür ve bakiyesi
nin amortismanına devam olunur.» denmektedir. 

Şimdi, evvelce alınmış olan bir traktör, alı
nış. kıymeti üzerinden amortismana tabi tutul
muştur. 15 sene sonra sıfıra irca olduğu zaman 
sırf faaliyetine devam edebilmek için motoru 
tamir edilmiş olsa, ki bir motorun tamiri bâzan 
80 bini, 100 bini bulur, durum ne olacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
ÎSLİMYELİ (Devamla) — Efendim, biraz ev
vel ifade ettiğim gibi demirbaşa alınan bir kıy
met var. Bilfarz, 1946 veya 1950 de almış oldu
ğumuz bir traktör var ve siz buna yeni kıymet
ler ilâve etmişsiniz, bunları da tevsi etmek im
kânına sahipsiniz. Ama, 1950 den 1962 ye kadar 
12 sene (bunu kullanmışsınız, yine Vergi usul 
kanunlarında her menkul mal için muayyen bir 
amortisman maddesi tesbilt edilmiştir. O müd
det hesabedilmek suretiyle - M altındaki fıkra 
onu âmirdir - aradaki fark, bugünün kıymeti 
olarak kalacak. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Arz edeme
dim beyefendi.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
ÎSLİMYELİ (Devamla) — Bu traktör için, 12 
^ene önce, 1950 yılında alınmış traktör için 12 
senelik amortisman tâyin edilmiş ise, gayet ta
biî, bunun kıymeti muhasebe kayıtlarında kal-
mıyacaktır, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Ahmet Bey, konu
şacak mısınız? 

AHMET SAVRUN (Adana) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım; arkadaşlarımızın sualleriyle me
sele biraz daha aydınlaınmaktadır. Mevcut trak
törler eğer bugünkü değer üzerinden fazla bir 
kıymet taşıyorsa bu aılımdığı tarihten itibaren Mr 
canlı mal gibi bütün uzvunu muhafaza ettiğin
den dolayı değildir. Buna üç sene sonra bir 
palet alınmıştır, daha iki sene sonra motoru de
ğiştirilmiştir, daha iki sene sonra lâstikleri ta
mamen değiştirilmiştir. Bugün bir palet 950 nin 
bir traktörü değerindedir arkadaşlarım. Bunu 
zaman zaman yenilemek suretiyle, birtakım 
parçalar ilâve etmek suretiyle bugün bir değer 
ifade etmektedir. 
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1950 de veya daha evvel satınalınan bir trak

tör bu nevi parçalar ilâvesi suretiyle bir değer 
ifade edecek hale gelmemiş olsaydı zaten iddia
sına lüzum, kalmazdı ve zaten bugün ortada 
yoktu. Ama bugün bir çiftçinin zaman zjaman 
parçalar ilâvesiyle değer artırmasmdaki değer 
nazarı itibara almıyor da 1950 deki satmalmış 
kıymeti üzerinde ısrar ediliyor. 

Ayrıca bir husus arz edeyim : Bugün elimiz
deki 1950 de 50 bin liraya aldığımız bir trak
törü 20 bin lira kabul etmekle beraber, bugün 
bunun sattığınız takdirde fazlalık varsa 50 bin 
liraya satarsınız, 30 bin lirasını da kazanç ola
rak ayrıca vergilendiriyor. Hem kabul etmiyor 
bir taraftan, hem de bugünkü değer üzerinden 
sattığınız takdirde aradaki farkı 30 bin lirayı 
gelire tabi olarak kabul ediyor. 

Her halde izah edebildim, bunda çok haklı
dır. Bu zaman zaman alman parçalarla iktisab-
ettiği bir kıymettir, o günkü hali değildir. Onu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan. 
NADÎR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarını, ziraat sektöründe vaktiyle 
almış olduğu traktörün bugün pahalılaşması se
bebiyle bugünkü rayiç üzerinden defterine de
mirbaş olarak kaydını arzu etmektedirler. Şim
di ben arkadaşlarıma şunu soracağım, acaba 
konjonktür böyle müspet gitmese idi de men
fiye gitse idi yani Türk parasının kıymeti yük
selse idi ve bugün dün aldığı traktörün değeri 
daha ucuz hale gelseydi, arkadaşlarımız düşük 
fiyatla bunu demirbaşa kaydını kabul ederler 
miydi? Etmezlerdi, çünkü o zaman haksızlık 
olurdu. Zira yüksek fiyatla traktör amortisma
nını daha fazla olarak düşmesi icabederken bu
günkü düşük rayiçle deftere geçirilirse daha az 
amortisman düşeceği için adaletsizlik olurdu. 
Bu yönden yapılan adaletsizlik nasıl ortaya ko
nulabiliyor ise bu konjonktürün müsbete git
mesi sebebiyle, pahalanmasından meydana ge
len fazla fiyatın demirbaşa aynen geçirilmesi bir 
adaletsizlik olacaktır. Çünkü bu arkadaşlarımız 
daha evvel ucuz fiyata aldıkları traktörü o 
günden bugüne kadar kullanmışlar, amortisma
nını düşmüşler ve bugünkü değeriyle «İlerinde 
bir traktör kalmıştır. Satılırsa, sattığı zaman 
alan vatandaş demir başına aldığı fiyatla kay
dedecek ve amortismanını düşecektir. Bunu da 
siz deftere kâr olarak geçireceksiniz. Bu tabiî 
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bir şey; çünkü bir taraftan amortismana hak 
kazanan bir vatandaş var, 20 bin lirasını almış
tır, ama siz de aldığınız parayı defterinize kâr 
olarak geçireceksiniz. Bu gayet normaldir. İlâ
ve fiyatla gelinmesi doğru değildir, adaletsizlik 
olacaktır arkadaşlarım. 

Hükümetin tasarısındaki gibi kabulünü tek
lif ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 'Sayın Kocam(;mi. 
ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat) — Arkadaş

larım, biraz evvel arkadaşımızın sormuş olduğu 
soruya, 2 nci bir soru ile ben de cevap vermek 
isterim. 

Acaba, gidiş tersine dönse idi; 3 000 liraya 
aldığım traktör, bugün 30 000 liraya olmasay
dı ve bu, 3 000 liraya inse idi bugün satıştan 
elde ettiğim kârdan Gelir Vergisi alan maliye 
benim zararımı kabul edecek miydi? Eğer ka
bul edecektim derse biz teklifimizden vazgeçe
ceğiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 

İSLİMYELİ (Balıkesir) — Efendim, Sayın 
Savruıı tarafından ifade edilen bir ciheti tav
zih etmek için huzurunuzu tekrar işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Arkadaşımız derler k i ; traktörü yenilemek 
üzere sattığı takdirde maliyet ikisi arasındaki 
farkı vergiye tabi tutmaktadır.» 

Huzurunuzda görüşülmekte olan tasarının 
21 nci maddesinde görüldüğü gibi «plus - valus'-
ler» Usul Kanunu ile vergiye tabi tutulmamakta, 
alış fiyatı ile satış arasındaki fark amortisman
lara mahsubedilmek üzere muvakkat bir hesap
ta tutulabilmektedir. Bu iki değer arasındaki 
farkın vergilendirilmesi gibi bir şey mevzuuba-
his değildir ve vergi hukukumuza yeni giren 
muvaffak bir hükümdür. 

BAŞKAN — Sayın İnceler. 
RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar; hâdise şudur : Arkadaşlarımız hak
lılar. 1950 - 1954 arasında alınan traktörler, 
zirai aletler o gün on bin liraya alınmışsa, bu
gün bunların değeri kırk bin veya 50 bin lira
dır. Bu bir gerçek. Fakat deniliyor ki, durum 
tersine dönse idi, o gün üç bine alsaydı da bu
gün sıfır olsaydı. Bugün tekerlekli vasıtaların 
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bugün dünya üzerinde amortismanları on sene
den yukarı geçmez. Bunlar motorlu vasıtalar
dır, zaten on senede kendilerini amorti etme
leri lâzım. Şimdi bir çiftçi diyor ki, ben eski 
traktör alacağım, işe bağlıyacağım. Alacak ama 
kırk bine alacak. Aldığı yerden fatura alacak, 
satan da fatura verdiği için on sene evvel al
dığı bu traktörü on sene sonra üç dört misli 
farkla sattığı için farklı fatura verecektir. Ora
da bir para kazanmış olacaktır, yine Hazineye 
vergi ödiyecektir; keyfiyet budur. 

Binaenaleyh, artık o devri kapamak içindir 
ki, bu kanun gelmiştir. Bu bakımdan, arkadaş
larımızın, böyle yersiz telâşının mânası yok
tur. 

Tasarının olduğu gibi kabul edilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. Efendim, Sayın Kocamemi'nin tek
lifini tekrar okutuyorum : 

(Zeyyat Kocamemi'nin önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon, filhal katılıyor mu 
efendim? 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, değiştir
ge önergesinin nazara alınmasını oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 52 ye karşı 
72 oyla kabul edilmemiştir, efendim. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İki arkadaşımızın verdiği bir önerge vardır, 
zamanı geçmiş olmakla beraber, ek bir madde 
talebederler. önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Vergi Usul Kanununda bâzı maddelerin ta

dili hakkındaki görüşülen Kanuna aşağıdaki 
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Diyarbakır Gümüşane 
Alp Doğan Şen Sabahattin Savacı 

Ek madde — 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunda zikredilen cezalarda, umumi hükümlere 
uygun olarak, kasıt unsuru aranır. 

(«Anlaşılmadı» sesleri) («Yeniden okunsun» 
sesleri) 

BAŞKAN — Alp Doğan, yahut Savacı öner-
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genizi izah eder misiniz? Takrir sahibi önerge
lerini izah edecekler, efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Usul hükümlerimiz arasında vergi cezaları tat
bik edilirken ben de umumi görüş, vergi ceza
larının ağırlığından ve bu cezaların sebepsizli-
ğinden bahsetmiştim. Bu cezalar bazan yalnız 
vergi ziyamı nazarı itibara almak suretiyle mü
kellefin bir kasdı olup olmadığını araştırmadan 
ceza takdir etme cihetine gitmektedir ki, bu 
umumi ceza hukuku prensiplerine de aykırı 
düşmektedir. Binaenaleyh, bu reform istikame
tinde gidilirken usul hükümleri arasına bu ce
zaların tertibinde kasıt unsurunun aranması 
keyfiyetinin alınmasını teklif etmekteyiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — önergeye komisyon filhal işti

rak ediyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ İSLİMYE-

Ll (Balıkesir) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak etmi

yor. önergenin nazara alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

MADDE 25. — Aynı kanuna aşağıdaki ge
çici 10 ncu madde eklenmiştir : 

Müdevver mahsullerin değerlenmesi 
Geçici madde 10. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte veya mütaakıp yıllarda zirai 
kazançları dolayısiyle zirai işletme hesabı veya 
bilanço esasında yeniden Gelir Vergisine gire
cek veya götürü gider usulünden gerçek usul
lere geçecek çiftçiler, mükellefiyete girdikleri 
veya gerçek usullere geçtikleri yıla devredilen 
zirai mahsullerini maliyet bedeli ile, bu bedel 
belli değilse bizzat tâyin edecekleri bedel ile 
değerlendirirler ve çiftçi işletme defterinin gi
derler tablosunda bir kalemde kaydederler; bilan
ço esasında ise açılış bilançosunda gösterirler. 

Mükellefçe tâyin edilecek bu bedelin fazla 
hesaplandığının tesbiti halinde bundan dolayı 
adına ceza kesilmez. 

İlk defa götürü gider usulünde vergiye tabi 
olacak çiftçilerin evvelki yıllardan devreden 
mahsullerinin satış hâsılatının vergilendirilme
sinde, kazançlarını Gelir Vergisi Kanununun 54 
ncü maddesinin 1 numaralı bendine göre tesbit 
edecekler gerçek miktarları ile indirilebilecek 
giderlerinin, kazançlarını aynı maddenin 2 nu
maralı bendine göre tesbit edecekler ise bilfı-
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mum giderlerinin hesabında evvelki yıllarda 
ödenmiş olan bu kabîl masraflardan sadece sa
tışın yapıldığı yıla devreden mahsullere isabet 
eden kısımları nazara alınır. 

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

MADDE 26. — Vergi Usul Kanununa aşa
ğıdaki geçici 11 nci madde eklenmiştir : 

Yeniden değerleme 
Geçici madde 11. — Bilanço esasına göre 

defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükel
lefleri (Kollektif, âdi komandit ve âdi şirket
ler dâhil) bilânçolarına dâhil amortismana tabi 
iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden 
ayrılmış olup bilançolarının pasifinde göste
rilen amortismanları, Maliye Bakanlığınca tesbit 
olunacak emsallerle çarpmak suretiyle aşağı
daki şartlarla yeniden değerlerler : 

1. Yeniden değerleme neticesinde doğacak 
değer artışı, bilançosunun pasifinde özel bir 
fon hesabında gösterilir. 

Değer artışı, amortismana tabi iktisadi kıy
metlerin yeniden değerlenmesinden önceki net 
bilanço aktif değerlerinin, bu kıymetlere em
sal tatbikmdan sonra bulunacak net bilanço 
aktif değerlerinden indirilmesi suretiyle bulu
nur. 

Net bilanço aktif değeri, iktisadi kıymet
lerin ibilânçonun aktifinde yazılı değerinden 
pasifte yiazılı amortismanın tenzili suretiyle 
bulunan miktarı ifade eder. 

2. Pasifte gösterilen değer artışı serma
yeye ilâve edildiği, teşebbüs sahibi veya ortak
lar tarafından işletmeden çekildiği veya her 
hangi bir suretle başka bir hesaba nakledil
diği takdirde, bu ameliyenin yapıldığı dönemin 
kazancı sayılarak tabi tutulur. -

8. Yeniden değerlemeye tabi tutulan ikti
sadi kıymetlerin amortismanları, değerlemenin 
yapıldığı hesap döneminden itibaren yeni de
ğerleri üzerinden ayrılır. 

4. Pasifte gösterilen değer artışları yu-
karki 2 numaralı bent gereğince vergiye tabi 
tutulmuş ise yeni değerler üzerinden her yıl 
ayrılan amortismanların tamamı giderler ara
sına dâhil edilir. 

Değer artışlarının tamamı fon hesabında 
aynen muhafaza edildiği takdirde yeni değer 

üzerinden ayrılan amortismanın tamamı yine 
gider kaydedilmekle beraber bunun değerle
meden mütevellit kıymet artışına tekabül eden 
kısmı aynı yılın kâr ve zarar hesabına alacak 
yazılır. 

Bu suretle işletmenin o yıla ait ticari ka
zançlarından indirilmemiş ve dolayısiyle ver
giye tabi tutulmuş bulunan amortisman fark
ları tutarı kadar bir meblâğ, ayrıca vergileme 
bahis konusu olmaksızın fon hesabına borç 
yazılmak suretiyle sermayeye ilâve olunabi
leceği gibi işletmeden de çekilebilir veya baş
ka bir hesaba naklolunabilir. 

5. Bilançonun pasifinde özel bir fon hesa
bında topluca gösterilen değer artışları yekû
nundan yeniden değerlemeye tabi tutulan ik
tisadi kıymetlerin her birine isabet eden mik
tarlar ile bunların hesap şekilleri envanter 
defterinin ayrı bir sahifesinde müfredatlı ola
rak gösterilir. 

6. Yeniden değerlemeye tabi tutulan ik
tisadi kıymetlerin satışı halinde bunların fon 
hesabına dâhil bulunan hisseleri aynen amortis
manlar gibi muameleye tabi tutularak mezkûr 
fon hesabından çıkarılır. Ancak yu'karıki 2 ve 
4 numaralı bentler gereğince bu hisselerin ta
mamı veya bir kısmı fon hesabından daha evvel 
çıkarılmış ise satış kâr veya zararının hesa
bında sadece bakiye fonda kalmış bulunan 
değer artışı hisseleri nazara alınır. 

Bu maddeye göre yeniden değerlemenin 
yapılacağı zaman ve değerlemede nazara alı
nacak emsaller Maliye Bakanlığınca tesbit ve 
Resmî Gazete ile ilân olunur. 

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

Zirai kazanç ölçülerinin uygulanma süresi 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Zirai kazanç il ko

misyonlarınca 213 sayılı Kanun hükümlerine gö
re ve 1961 -1963 yılları için tesbit edilmiş bulu
nan ölçüler sadece 1962 yılı için uygulanır. 

1963 - 1965 yıllarında uygulanacak ölçüler, 
213 sayılı Kanunun bu kanunla değiştirilen hü
kümlerine göre yeniden takdir olunur. 

1962 yılında elde olunan zirai kazançlar için 
uygulanacak götürü gider emsallerinden 70 nis-
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betinden az olanları, 70 (dâhil) nisbetine iblâğ 
olunur. 

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

Zirai kazançlar il komisyonları üyelerinin 
yeniden seçilmesi 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür-
lüğe girmesini takibeden bir ay içinde, zirai ka
zançlar il komisyonlarının seçilmiş üyeleri, de
ğişik 84 ncü m'addc esasları dairesinde yeniden 
seçilirler. Eski komisyonlara dâhil üyelerin tek
rar seçilmeleri caizdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Takdir komisyonları üyelerinin yeniden seçilmesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesini takibeden bir ay içinde, takdir 
komisyonlarının seçilmiş üyeleri, 213 sayılı Ka
nunun bu kanunla değişik 72 ve 73 ncü madde
leri esasları dâhilinde yeniden seçilirler. Eski 
komisyonlara dâhil üyelerin tekrar seçilmesi 
caizdiı1. 

BAŞKAN •—• Maddeyi oyunuza -sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Zirai kazançlarla götürü usulde vergiye tabi 
ücret ve ticari kazançların vergilerinin tarh ve 

tahsili 
GEÇlCÎ MADDE 4. — 1962 takvim yılında 

elde olunan zirai kazançlarla 1961 ve 1962 tak
vim yılları götürü usulde vergiye tabi ticari İba
retlerinin tarh ve tahsil dönemlerini (zirai ka
zançlarda beyanname verme süresi dâhil) 1963 
yılı içinde, bu mükelleflerin durumlarına uyan 
ileri tarihlere almaya Maliye Bakanlığı yetki
lidir. 

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

Komisyona giden üçüncü madde tadilen gel
miştir, bunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek üçüncü maddenni 2 nci bendinin birinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Ara olunur. 

Komisyon Sözcüsü 
Balıkesir 

Fennî İslimyeli 

2. İl özel idareleri bütçesine giren vergi, 
resim ve harçl'ar için illerde özel saymanlık 
müdürünün (olmıyan yerlerde gelir memu
runun) ilçelerde özel saymanlık memurunun 
başkanlığında illerde valiler, ilçelerde kayma
kamlar tarafından seçilecek iki üye; belediye 
bütçesine giren vergi, resim ve harçlar için be
lediye başkanlarının başkanlığında belediye 
encümenlerince seçilecek iki üyeden, müteşekkil 
üçer üyeden kurulur. 

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

Tasarıya bir madde eklenmesine dair bir 
önergo vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki mad

denin eklenmesini teklif ederiz. 
Gümüşano İçel 

Sabahattin Savacı İhsan önal 
Manisa 

Nusret Köklü 

«Bu kanunun yürürlüğüne kadar işlenen 
usul suçları ve kusur cezaları affedilmiştir.» 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Efendim, ayrı bir kanun 
mevzuu 'olduğu için iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon 'ayrı bir kanun mev
zuu olduğu İçin önergeye iştirak etmiyor; mad
de eklenmesini isteyen önergeyi oyunuza sunu
yorum; kabul .edenler... Etmiyenler... 55 e kar
şı yüz oyla önerge reddedilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme 
MADDE 27. — Bu kanunun 18 ve 25 nci 

maddeleri 1.1.1962, diğer maddeleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —'Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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• BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. | 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü haikkında lehte ve aleyhte I 
konuşmak istiyen var mı?.. Yok. Tasarının tü-. I 
mü açık oyunuza sunul muştur. Yuvarlaklar I 
•arada dolaştırılacaktır. I 

8. — 31 . 12 , 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de- I 
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısnn hükümlerin kaldırılması hak- I 
kında kanun tasarısı ile 31.12.1960 tarihli ve i 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun < geçici I 
5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Hü- I 
kümetçe hazırlanan kanun tasarıları ve Ma- I 
raş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya ile Adana I 

Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun 193 sa- I 
yılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin I 
ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair kanun tek- I 
lifi, Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğ- I 
lu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 I 
nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi, I 
Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik I 
Okyayuz ve 51 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Ver- I 
gisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve ye- I 
ni hükümler ihdasına dair Zirai Vergi Kanunu I 
teklifi, Adana Milletvekili Ahmet Karamüftü- I 
oğlu'nun, Zirai Gelir Vergisi kanunu teklifi îs- I 
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 31.12.1960 I 
tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 I 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun I 
teklifi, Cumhuriyet ıSenatosu İzmir Üyesi Ömer I 
Lûtfi Bozcalı'nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka- I 
nununun 64 ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı I 
bentlerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, I 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ün- I 
aldı'nın, 193 sayılı, Gelir Vergisi Kanununun I 
5 ve '7 nci maddelerinin kaldırılmasına dair ka- I 
nun teklifi ile Kütahya Milletvekili Ali Erbek I 
ve 18 arkadaşının, 31.12.1960 tarih ve 193 sa- I 
yılı Gelir Vergisi Kanununa ek bir madde ile I 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklif- I 
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/307, 1/355, I 
2/12, 2/66, 2/86, 2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 
2/171) (S. Sayısı: 49) (1) 

(1) 49 S. sayılı basmayazı 7.2.1963 tarih
li 42 nci Birleşim tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Gelir Vergisi Kanununun Ko

misyona havale ettiğimiz maddeleri geldi, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi kanunu tasarısının Genel Ku

rulda müzakeresi esnasında verilen önergeler 
veya Komisyonumuzca vâki talep üzerine tek
rar incelenmesi maksadiyle Komisyonumuza 
tevdi buıyurulan maddeler üzerinde kararlaştı
rılan hususlar aşağıda arz edilmiştir : 

Tasarının 5 nci m'addesinde yer alan 6 nu
maralı bendin sonuna, orman bölgelerindeki ev 
sanatlarının teşviki "maksadiyle bir fıkra ek
lenmesine mütedair önerge uygun görüldüğün
den, gerekli hüküm ilâve edilmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesinde yer alan işletme 
büyüklüğü ölçüleri, aşağıda izah edilecek se
beplere binaen, muaflık şartları olarak na-zara 
alındığı cihetle tasarının 3 ve 7 nci maddeleri 
hükümet tasarısındaki şekliyle aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesi ile alâkalı olarak 
verilen önergelerden 'işletme büyüklerinin kü
çük çiftçi muaflığı şartı olarak nazara alınma
sı ve bu ölçülerde bir miktar .artırmalar yapıl
masına mütedair önergeler görüşülmüş ve bu 
önergelerin ışığı altında yapılan değişiklikler 
ımadde metninde gösterilmiştir. 

Ayrıca tasarıda kaldırılması derpiş edilen 
193 sayılı Kanunun zirai kazancılarda istisnaya 
mıüt'aıallilk 19 ncu maddesinde ,yer alan 5 000 
liralık safi zirai kazanç istisnası, tavansız ola
rak Komisyonumuzca kabul edildiğinden, tasa
rının 9 ncu maddesindeki 50 000 liralık hat 
40 000 lira .olarak tesbit edilmiş ve bu suretle 
yüz ölçümleri ile satış tutarı arasında tenazur 
sağlanmıştır. 

Tasarının 10 ncu maddesine, bundan önce 
yapılan tadiller sebebiyle lüzum kalmamış, bu 
madde de, yukarda sözü edilen zirai kazanç is
tisnasına mütaallik hüküm tedvin edilmiştir. 

Yeniden 'tedvin edilen maddeler : 
Tasarı maddesi: 5. — Komisyon metninin 

bu maddede yer alan 6 numaralı bendin sonu
na aşağıdaki hüküm eklenmiştir : 

(Bu bentte yazılı ev sanatlarını münhasıran 
Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek orman köy
lerinde yapanlar da 48 nci maddedeki ölçüler 
iki misli ile nazara almır.); 
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Tasarı Maddesi: 6. — Aynı kanunun 10 ncu 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 10. — Tasarının 6 ncı maddesi ile 

değiştirilmesi* derpiş edilen 10 ncu maddesinin 
son fıkrası aynen kabul edilmiştir.» 

Tasarı Maddesi: 7. — Aynı kanunun 11 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Küçük çiftçi muaflığının hududu : 
«Madde 11. — Tasarının 7 nci maddesi ile 

değiştirilmesi derpiş edilen 11 nci madde aynen 
kabul edilmiştir.» 

Tasarı Maddesi: 8. — Aynı Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişıtir. 

İşletme büyüklüğü Ölçüsü: 
«Madde 12. — Küçük çiftçi muaflığım tâ

yin bakımından, bir takvim yılı için, nazara 
•alınacak işletme büyüklüğü ölçüleri şunlardır: 

1 nci grup: Hububat, afyon ve ayçiçeği zi
raatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 500 
dönümü; 

2 nci örüp: ıBakliyat, çeltik, pamuk, pan
car, susam» tütün, kendir ve keten ziraatinde 
ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönümü; 

3 ncü grup: Bostan ve sebze ziraatinde eki
li arazinin yüzölçümü toplamı 100 dönümü; 

4 ncü grup: Meyva verebilecek hale gel
miş bağ, incir ve fındık ziraatinde yüzölçümü 
toplamı 100 dönümü; 

5 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
zeytinliklerde 1 200 ağacı, narenciyede 600 
ağacı; 

6 ncı grup : Diğer meyva ve mahsul ziraatin
de ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 80 dönümü 
(palamut hariç); 

7 nci grup : Büyük baş hayvan sayısı 100 
adedi veya küçük baş hayvan sayısı 500 adedi 
(îş hayvanları ile 2 yaşındaki büyük baş, bir 
yaşındaki küçük baş hayvanlar ve kümes hay
vanları hariç); 

Aşmamak. 
Yukarda yazılı ziraat gruplarından, 7 nci 

grup hariç ikiden fazlasının bir arada yapılması 
halinde, her bir faaliyet grupunda, bu gruplar 
için yukarda belirtilmiş olan ölçülerin üçte ikisi 
ayrı ayrı aşılmadığı takdirde muaflık devam 
eder (Ancak her bir faaliyet grupu, esas ölçü
nün beşte birinden az ise bu fıkra hükmü uy
gulanmaz). 

Yukarda 4, 5 ve 6 ncı grupa giren meyvalı 
veya meyvasız ağaçlarda meyva ve mahsul vere-
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bilecek hale gelme durumunun başlangıcı Tarım 
ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tesbit 
olunur. 

Tasarı maddesi 9. — Aynı kanunun 13 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Satış tutarı ölçüsü. 
«Küçük çiftçi muaflığından istifade edebil

mek için zirai mahsullerin bir takvim yılı için
deki satış bedelleri tutarının 40 000 lirayı geç
memesi şarttır.» 

Tasarı maddesi 10. — Aynı kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazançlarda istisna. 
«Madde 19. — Bir vergilendirme döneminde 

elde edilen safi zirai kazançların 5 000 lirası Ge
lir Vergisinden müstesnadır.» 

Aile reisi beyanlarında bu istisna, aile reisi, 
eş ve küçük çocuklarının zirai gelirleri toplamı
na bir defa olarak tatbik edilir. 

Ticari veya meslekî kazancı dolayısiyle ger
çek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar bu istis
nadan faydalanmazlar. 

Tasarı maddesi 16. — 
Yatırım indiriminin şümulü 
Ek madde 2. — Bu ek madde ile ilgili olarak 

komisyonumuza tevdi buyurulan önergeler ka
bule şayan görülmediğinden komisyonca kabul 
edilen eski metin aynen muhafaza edilmiştir. 

Yatırım indiriminin mevzuu ve nisbeti. 
Ek madde 3. — Bu ek maddenin sonuna (ge

ri kalmış bölgelerde bu nisbet % 50 dir.) hük
mü eklenmiştir. 

Yatırım indiriminin başlangıç ve uygulama 
süresi. 

Ek madde 4. — Ek madde 3 te öz sermaye 
esası muhafaza edildiğinden komisyonca evvelce 
kabul edilen metin aynen muhafaza edilmiştir. 

Tasarı maddesi 33. — Bu madde dolayısiyle 
tevdi buyurulan önergeler kabule şayan görül
mediğinden komisyonumuzca kabul edilen eski 
metin aynen muhafaza edilmiştir. : 

Kaldırılan hükümler. 
Tasarı maddesi 65. — 28 . 2 . 1962 tarih ve 

35 sayılı, 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı kanun
lar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Uygulama süreleri : 
Geçici madde 2. — Bu kanunun; 
a) 6, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 37, 41, 61 nci maddelerinin hükümleri 
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1962 takvim yılı başından itibaren elde olunan 
kazanç ve iratlar, 

b) 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 33, 38, 39, 
40, 42, 43, 44, 45, 4G, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60 
ncı maddeleri 1963 takvim, yılı başından itibaren 
elde olunan kazanç ve iratlar, 

c) 34, 48 ve 49 neıı maddeleri 1964 takvim 
yılı başından itibaren elde olunan kazanç ve 
iratlar ve bu tarihten itibaren yapılacak vergi 
tevkif atı, 

hakkında; 
d) 63 neü maddesi bu kanunun yürürlüğe 

girdiği ayı takibeden ayın başından itibaren, 
e) Yukarki fıkralar dışında kalan di

ğer maddeleri bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren, 

Uygulanır. 
Yukarki fıkrada sözü edilen maddeler

den götürü usulde vergiye tabi ücretlerle il
gili olanlarda takvim yılı yerine malî yıl 
esas alınır. 

Komisyon Başkanı 
Diyarbakır 

Recai Iskenderoğlu 
Sözcü 

Balıkesir 
Fennî îslimyeli 

Manisa 
, Muammer Erten 

Konya 
Selçuk Aytan 

Denizli 
İbrahim Kocatürk 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

Başkanvekili 
Kayseri 

Mehmet Yüceler 

İzmir 
Mustafa Uyar 

Çankırı 
Rahmi İnceler 

Siirt 
Cevdet Aydın 

Aydın 
Nedim Müren 

Aydın 
İsmet Sezgin 

Söz hakkın saklıdır. 
Bâzı madde ve fık

ralara muhalifim. 
İstanbul Denizli 

Vahyi özarar İsmail Ertan 
Adana 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Bâzı madde ve fıkralara 

muhalifim 
Ahmet Savrun 

BAŞKAN — Efendim, komisyon işi ace
leye getirdiğinden maddeleri arka arkaya sı
ralamış. Şimdi değiştirilmesi lâzımgelen mad
deleri bir bir okutup oylarınıza sunacağım. 
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Komisyonun tadili ile birlikte 5 nci mad

deyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Aynı kanunun 9 ncu madde

sinin birinci fıkrasının .1, 2, 3 ve 6 numaralı 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu 
maddeye aşağıdaki 8 numaralı bent eklenmiş
tir : 

1. Motorlu nakil vasıtası kullanmamak şar-
tiyle gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın 
perakende ticaret ile iştigal edenler (halı, ki
lim, battaniye, mensucat, trikotaj, saat, kıy
metli maden ve madenî eşyalar gibi değeri yük
sek olan maddeleri perakende olarak satanlar
la giyilecek eşya ve bakkaliye maddelerinin 
pazar takibi suretiyle satışını mûtat meslek ha
line getirenler hariç); 

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve 
doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, 
kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, 
ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, ber
ber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kı
rıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi kü
çük sanat erbabı (Bu işlerin gelir ve kurum
lar vergisi mükelleflerine devamlılık ve bağ
lılık teşkil etmiyecek şekilde yapılması muaf
lığı kaldırmaz); 

3. Köylerde gezici olarak her türlü sa
nat ve perakende ticaret işleriyle uğraşanlar 
ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş, yeri açmak 
suretiyle yapanlardan 47 ve 48 nci maddeler
de yazılı şartları haiz bulunanlar (51 nci mad
de şümulüne girenler bu muafiyetten fayda
lanamazlar.) ; 

6. Hariçten işçi almamak, muharrik kuv
vet kullanmamak kayift ve şartı ile oturduk
ları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, 
çorap, halı, İrilim, dokuma mamulleri, örgü, 
dantel her nevi nakış işleri ve her nevi turis
tik eşya hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, 
yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmak
sızın satanlardan 47 nci maddenin 1 ve 3 nu
maralı bentlerinde ve 48 nci maddede yazılı 
şartları haiz bulunanlar; 

Bu bentte yazılı ev sanatlarını münhasıran 
Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek orman köy
lerinde yapanlar da 48 nci maddedeki ölçüler iki 
misli ile nazara alınır. 

«8. 60 yaşını doldurmuş olmak ve 47 ve 
48 nci maddelerde yazılı şartlan haiz bulun
mak kaydiyle, küçük sanat erbabı ile gezici 
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. lan toplamı muaflık ölçülerini aşniıyan diğer 
' ortakların muaflıkları devam eder. 

Yaneılık ortaklık sayılır. 
BAŞKAN — Daha evvelki birleşimde bu 

maddenin müzakeresinde, komisyon kendi mad
desinin müzakere edilmesini istemişti. Bunun 
üzerine madde geriverildi. Ancak, şimdi Hükü
met maddesine dönüş sebebi nedir? Komisyon 
izah etsin. Önergede böyle bir talep olmadığını 
zannediyorum. Lütfen Komisyon izah buyursun
lar. 

M. Meclisi B : { 
surette faaliyette bulunan perakende ticaret er
babı (51 nci madde şümulüne girenler bu mu
afiyetten faydalanmazlar.)» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi komisyondan gelen değişikle 
beraber oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı maddesi 6. — Aynı kanunun 10 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 10. — Tasarının 6 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 10 ncu maddesinin 
son fıkrası aynen kabul edilmiştir.» 

BAŞKAN — Komisyon, burada yazdığınız
dan başka bir düşünceniz var mı? Maddede ıs
rar mı ediyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RECAÎ 18-
KENDEROĞLU (Diyarbakır) -^ Evet, ısrar edi-
yoraz. 

BAŞKAN — Komisyon bu maddede ısrar et
mektedir, okutuyorum: 

MADDE 6. — Aynı kanunun 10 ncu mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Aile reisi beyanına tabi zirai gelirlerde işlet
me büyüklüğü ve yıllık satış tutarları; aile rei
si, eş ve küçük çocuklar için toplu olarak naza
ra alınır. 

Ortaklıklarda küçük çiftçi muaflığı, ortak
lığın işletme büyüklüğü ve yıllık satış tutarı 
ölçülerine göre tâyin edilir. Ortaklığın birden 
fazla işletmeye taallûk etmesi veya işletmelerin 
ayrı ayrı mahallerde bulunması durumu değiş
tirmez. 

52 nci maddede yazılı tek işletmelerde işlet
me birden fazla ortaklıklara aidolsa bile mu
aflık ölçüleri bu ortaklıklara ait işletme büyük
lüğü ve yıllık satış tutarları toplanmak sure
tiyle nazara alınır. 

Her biri 12 ve 13 ncü maddelerde yazılı öl
çülerin altında kalan birden fazla zirai işletme
de ayrı ayrı şahıslarla ortaklığı bulunanların 
işletme büyüklüğü ve satış ölçülerinin tesbitin-
de ortaklık payları toplamı nazara alınır. 

Gerek şahsi işletmesi gerek dâhil bulunduğu 
ortaklıklar müstakillen muaflıktan faydalandı
ğı halde, kendisine ait işletmenin ve ortaklık
lardaki paylarının toplamı muaflık ölçülerini 
aşan çiftçiler muaflıktan faydalanamazlar. Pay-

B uyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ IS-

LİMYELt (Balıkesir) — Muhterem arkadaşla
rım, malûmunuz olduğu üzere, Komisyonumuz 
tarafından huzurunuza getirilen ilk tasarıda 
münhasıran satış hasılatı dikkate alınmıştı, işlet
melerin yüz ölçümü mevzuu, küçük çiftçiyi tâ
yin edecek bir kıstas olarak alınmaktan sarfına
zar edilmişti. Bilâhara huzurunuzda yapılmış 
olan müzakereler sonunda verilen önergeler, Hü
kümet tarafından istihdaf edilen maksadı te
min edecek istikamette idi. Bugün, Komisyonu
muz tarafından yapılan müzakereler sonunda 
her iki kıstasın da küçük çiftçi kıstasını tâyin
de birer kriter olması kabul edilmiştir. Yani 6 
nci ve 7 nci maddeler Hükümet tasarısındaki 
esaslara müstenidolarak bâzı ufak değişiliklerle 
kabul edilmiştir. Bu itibarla ondan evvel gelen 
bu maddede de ona mütenazır olarak tadiller 
yapılması, yani 12 ve 13 ncü maddelere atıf ya
pan bu maddede de bir tashih yapılarak gözden 
geçirilmesi zaruri olmuştur. 

Değişiklik bundan ibarettir, bu sebeple bu 
maddenin Hükümet tasarısında olduğu gibi ka
bul edilmesi iktiza etmektedir. 

BAŞKAN — Komisyonun bu izahatı üzeri
ne konuşmak istiyen arkadaş var mı? Şimdi 
madeyi komisyondan gelen şekli ile oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
6 nci madde kabul edilmiştir. 

Tasarı maddesi 7. — Aynı kanunun 11 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Küçük çiftçi muaflığının hududu. 
«Made 11. — Tasarının 7 nci maddesi ile de

ğiştirilmesi derpiş edilen 11 nci madde aynen 
kabul edilmiştir.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di okutturduğum tasarı maddesi 7 de de Hükü-
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met tasarısına gidiyorlar. Halbuki, müzakere- ı 
sini yaptığımız tasarı, kendi tasarılarıydı. Şa- I 
yet müsaade buyururlarsa, komisyona bunları 
iade edelim. Bu mesele biraz mudil geldi bana.. 
Evvelce yaptığımız müzakereleri Hükümet tasa
rısı üzerine tekrar getirmişler. Burada belki 
arkadaşlarımızın söyliyecekleri olur. Onun için 
ben yüksek tasviplerinize sunacağım. Müzakere
ye esas aldığımız komisyonun bu tasarısının ya
rınki birleşimde görüşülmesini oylarınıza arz 
ediyorum. (Gürültüler) 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Yarın gelmesine 
lüzum yok. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Sayın Güley, 
malûmuâliniz komisyon tasarısı üzerinde müza
kere açılır. Biz de, kendi tasarıları üzerinde mü
zakere açtık, konuştuk, önergeleri verdik. Bu 
verilen önergelerin ışığı altında maddeyi tedvin 
edip tekrar huzurunuza getirmelerini istedik. 
Komisyon kendi maddelerini bırakıp, Hükümet 
tasarısındaki esaslara dönüp, huzurunuza öyle 
geldiler, («öyle değil», sesleri.) Efendim, ko
misyon bu hususta izahatta bulunsun. 

GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI RECAl IS-
KENDEROÖLU (Diyarbakır) — Muhterem ar
kadaşlarım, Hükümet tarafından Yüksek Mec
lise sevk edilip, tarafı âlinizden seçilen geçici 
komisyonda müzakere yapıldıktan sonra, ko
misyonca vâki tadillerle, tasarı yüksek huzuru
nuza getirildi. Maddeler üzerinde Yüksek He
yetinizce verilen takrirler üzerinde bir kısım 
maddeler komisyona iade edildi. Biz bugün ko
misyon olarak iade edilmiş olan maddeler üze
rinde müzakerelerimizi ikmal edip tekrar Yük
sek Riyasete havale ettik. Şimdi muhterem Ri- I 
yaset Divanmmdan istirhamımız, komisyonu
muz tarafından tesbit edilen değişik metin üze
rinde müzakere açılmasını temin etmektir. Bu 
bakımdan komisyon, Hükümetin evvelce sevk I 
.etmiş olduğu tasarı metnini yüksek huzurları
nıza sevk etmiş değildir. Bizim komisyon ola- I 
rak sevk ettiğimiz metin Yüksek Riyasetin elin- I 
dedir. Bu yüksek huzurlarınıza arz edilirse me- I 
sele de halledilmiş olur. («öyle öyle», sesleri.) I 
Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Bakınız 7 nci maddeyi okuta- I 
cağım. Onda da yine Hükümet tasarısını ele alı- I 
yorsunuz. Halbuki biz müzakereleri sizin met- I 
niniz üzerine açmıştık ve onun üzerinde de | 
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önergeler verildi. Bu önergelerin ışığı altında 
maddeyi tedvin edin, uyun, veya tadil edip ge
lin. Siz karşımıza kendi maddenizle değil de 
Hükümet tasarısını esas olarak gelmişsiniz. Bu
na belki umumi heyet itirazda bulunur. 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI RECAl IS-
KENDEROĞLU (Devamla) — Muhterem Reis, 
müsaade ederseniz size sunduğumuz el yazısiy-
le komisyonda bugün tezekkür edilip de karara 
bağlanan örnekler vardır. Onları tetkik buyu
rursanız sevk etmiş olduğumuz tasarı ile Hükü
met metnini size sunmamış olduğumuzu görmüş; 
olursunuz. 

BAŞKAN — Siz Hükümet tasarısını getiri
yorsunuz, bakın bir 7 nci madde var onu oku
tayım, durum daha iyi anlaşılacaktır. 

(Hükümet tasarısındaki 7 nci maddenin 
esas alındığına dair komisyon yazısı okundu.) 

MADDE 7. — Aynı kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Küçük çiftçi muaflığının hududu 
Madde 11. — Küçük çiftçi muaflığı zirai 

kazançlara münhasırdır. Bu muaflıktan fayda
lananlar, diğer kazanç ve iratları üzerinden bu 
kanun hükümleri gereğince vergiye tabi tutu
lurlar. 

Ticari veya meslekî kazançları dolayısiyle 
gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlardan 
zirai faaliyette bulunanlar hakkında 12 ve 13 
ncü maddelerde yazılı muaflık ölçülerinin ya
rısı nazara alınır. 

BAŞKAN — Bakın bu Hükümet tasarısı. 
GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI RECAl IS-

KENDEROĞLU (Devamla) — Efendim, ko
misyona iade edilen madde komisyonda müza
kere edildi, orada komisyon Hükümet tasarısı
nı kendisine mal etti. 

BAŞKAN — Daha evvel mal etmemiş miy
diniz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RECAl IS-
KENDEROĞLU (Devamla) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı buyurunuz. 
MALİYE BAKANI FERlD MELEN — Muh

terem arkadaşlarım, Muhterem Başkanım, ko
misyona bâzı maddeler ölçü sebebiyle geri gön
derilmiştir. Yani, komisyonun kabul ettiği öl
çüyü bâzı arkadaşlarımız muvafık görmemişler, 
yeniden bu ölçüler üzerinde durulmak üzere ko
misyona iadesini istemişlerdir. Komisyon sa-
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dece satış ölçüsünü esas tutmuştur. Aynı zaman
daki Hükümet tasarısındaki yüz ölçüsü esas 
alınmıştı. Verilen takrirler yüz ölçüsünün esas 
alınmasını istihdaf ediyordu ve bu maddeler 
komisyona gitmişti. Bu esas ölçüleri tesbit eden 
bir madde idi. Fakat bu madde değişince, mad
deye mütenazır başka maddeler vardır ki, on
ları da komisyon geri istemişti. Esasa taallûk 
eden yüz Ölçüsüne ait madde değiştirilince, öte
ki maddeler de Hükümetin teklif ettiği şekilde 
yeniden getirilmiştir. Biri değişince bunu ta-
kibeden öbür madde de değişecektir. Hüküme
tin prensibi kabul edilince, tekrar Hükümet 
metni, komisyon metni olarak getirilmiştir. Me
sele bundan ibarettir. 

iSEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, Yüksek Meclise niyabeten vazife 
gören komisyon burada sarih mâruzâtta bulun
du. Ayrıca bu husustaki teklifini de Riyasete 
tevdi etmiş bulunmaktadır. Huzurunuzda da bu
nun üzerinde söz istiyen olmadığına göre, Riya
setin hangi maddeye istinaden bunu re'seıı talik 
etme durumuna sokmak istediğini bendeniz an-
lıyamadını. 

Bu itibarla lütfetsin Riyaset, komisyonun gö
rüşü üzerinde müzakere açılır, varsa alâkası 
müzakere edilir, bu iş müspet, menfi neticeye 
bağlanır. Bendenizin usul hakkındaki mâruzâtım 
bu! 

BAŞKAN — Efendim, bir hatası var Sayın 
Seyfi öztürk'ün. Riyaset Divanı bunu kendi 
kendisine almaz, Heyeti Umumiyeniıı dikkatini 
çeker, görüşlerinize sunar. Nereden çıkardınız 
bunu iSeyfi Bey, böyle şey olmaz. 

Buyurunuz, Sayın Abdülhalim Araş. 
ABDÜLHALlM ARAŞ (Kayseri) — Efen

dim, komisyona maddeler iade edilmemiştir. Esa
sen maddelerin komisyona iade edilebilmesi için 
Yüksek Mecliste oylanması iktiza ederdi. Ben
deniz Yüksek Riyasetten bu hususun tasrihini 
istirham ediyorum. Yüksek Riyaset, maddeyi ia
de etmiyorum, tadilnameyi iade ediyorum de
di. Bu itibarla Hükümetin teklifi üzerinde ko
misyonun bir müzakere açması ve onun üzerin
den bir teklif getirmesi hatalıdır. Tadilııameler 
üzerinde çalışıp bir teklif getirmesi iktiza eder. 
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(Gürültüler, «komisyon maddeyi geri almıştı» 
sesleri) 

Komisyondan gelen rapor okundu ve görü
şüldü ki, Hükümet teklifi üzerinde müzakere 
açılmıştır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hiddetlenmeyin efendim, mese
le şimdi halledilir. Buyurun Sayın Yüceler. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Ma
liye Vekilinin izah ettiği şekilde tasarı madde
leri huzurunuzda konuşulurken, 8 nci maddey
le ilgili olan bâzı maddeler ve bu arada 6 ncı ve 
7 nci maddeler komisyon tarafından geri isten
di ve komisyona iade edildi. 

8 nci madde üzerinde, komisyondan gelen 
teklifler nazarı itibara alınmak suretiyle müna
kaşa ve müzakereler yapıldı ve tadil şekli kabul 
olunmak suretiyle bir rapor halinde Başkanlı
ğa tevdi edildi. 

Şimdi, 8 nci maddeye gelmeden evvel, Yük
sek Heyetiniz tarafından komisyona iade edilen 
6 ve 7 nci maddelerin aynen burada oylanması 
icabetmektedir. Komisyon zaten arazi ölçüsünü 
kabul ettiği için, bu 6 ve 7 nci maddeler üze
rinde her hangi bir değişiklik yapmaya lüzum 
görmedi. Ve bunu aynen Başkanlığa iade etti. 
Başkanlık bunu okutup reye arz edecektir. Me
sele bundan ibarettir. Bunun üzerinde daha faz
la münakaşa etmeye sebep ve mahal yoktur. 
Hürmetlerimle. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Bu usul meselesi 
yüzünden ne kadar zaman kaybettik, vakit 
geçti. 

BAŞKAN — Efendim, aman bir inhan ol
masın Sayın doktora... 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Söz istiyo
rum, iSayın Başkan. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı! 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Evet, Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Cevat önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, kanaatim odur ki, komisyon bu
rada tezada düşmektedir. Şöyle ki : 

Evvelâ Hükümet metni komisyona sevk edil
miştir. Komisyon bu metin üzerinde çalışmış ve 
Heyeti Umumiyeye bu çalışmış olduğu, yeniden 
tedvin etmiş olduğu metni göndermiştir. Ko
misyonun göndermiş bulunduğu metin müzake-
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relere esas alınmıştır. Müzakereler esnasında 
muhterem azalar tarafından muhtelif tadil öner
geleri verilmiştir. Bu tadil önergeleri de Yük
sek Heyetiniz tarafından kabul olunmuş ve ko
misyona gönderilmiştir. 

Şimdi usul odur ki; komisyon müzakereye 
esas olan kendi metnini, kabul olunan önerge
leri nazarı dikkate alarak yeniden kaleme ala
cak ve yeniden yüksek huzurunuza getirecek
tir. Fakat komisyon böyle yapmıyor, Hüküme
tin ilk sevk etmiş olduğu metni tekrar huzuru
nuza getiriyor. Böylece komisyon kendi kendi
ne tezat ve tenakuza düşmektedir. 

Başkanlık Divanının tutumu ve noktai na
zarı yerindedir. Usul budur, arkadaşlarım. (Gü
rültüler, «öyle değil» sesleri) 

(BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, Sayın 
inan? 

ŞEFİK ÎNAN (Çanakkale) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
<ŞEFlK ÎNAN (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlarım, takdir buyuracağınız veçhile, bir 
vergi kanununda maddeler bir sistemin parça
landın. Bir maddeyi, komisyon, Hükümetten 
gelen şeklinden başka bir şekle sokunca, onun 
mütaakıp maddeleriyle - sistemi değiştireceğine 
göre - onu takibeden maddede de değişiklikler 
yapar. Bu tabiî bir şeydir. 

Nitekim komisyon, bir mühim maddeyi ge
ri isteyince, o madde ile sistemin icabı olarak 
ilgili birkaç maddeyi daha geri istemiştir. Ni
çin istemiştir? ilk maddeye yeni bir şekil verir
se, o şeklin icabı olarak, onu takibeden madde
ye de yeni bir şekil vermek üzere istemiştir. 

Şimdi görülüyor ki; komisyon, geri aldığı 
«sas maddeye yeni bir şekil vermiş, o yeni şek
li verince de, onun o yeni şeklinin mantıki ica
bı olarak, diğer maddelere de yeni şekil ver
mek icabetmiştir. Ne imiş o yeni şekil? Hükü
metin getirdiği ilk şekil imiş. Onu da benimse
yip getiriyor bizim huzurumuza. Bunda gayri-
tabiî bir şey yoktur. Müzakerelerin bu sebep
ten dolayı inkıtaa uğramasını doğrusu bende
niz anlıyamadım. 

Lütfetsin Riyaset, gerekirse oya koysun, mü
zakerelere devam edelim. Oayritabiî hiçbir şey 
yoktur. 

Encümen diyor ki : Şu vaktiyle Hükümetin 
getirdiği maddeyi ben şimdi temel fikirle ay-
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nen uygun bulduğum için, onu benimsiyorum, 
diyor. Yani benimsemiş, encümen maddesi ola
rak getiriyor. Bunda gayritabiî hiçbir şey yok
tur efendim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI RECAl 

tSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — Sayın înan'-
ın izahına aynen katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Müzakereye devam buyurulmasını oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Küçük çiftçi muaflığının hududu 
Madde 11. — Küçük çiftçi muaflığı zirai 

kazançlara münhasırdır. Bu muaflıktan fayda
lananlar, diSer kazanç ve iratları üzerinden bu 
kanun hükümleri gereğince vergiye tabi tutu
lurlar. 

Ticari veva meslekî kazançları dolavısivle 
gerçek usulde Gelir Vericisine tabi olanlardan 
zirai faalivette bulunanlar hakkında 12 ve 13 
ncü maddelerde yazılı muaflık ölçülerinin ya
rısı nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
var mı?.. Olmadığına göre maddeyi komisyonun 
değiştirdiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 12 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İşletme büyüklüğü ölçüsü : 
Madde 12. — Küçük çiftçi muaflığını tâyin 

bakımından, bir takvim yılı için, nazara alına
cak işletme büyüklüğü ölçüleri şunlardır: 

1 nci grup : Hububat, afyon ve ayçiçeği zi-
raatinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 500 
dönümü; 

2 nci grup : Bakliyat, çeltik, pamuk, pan
car, susam, tütün, kendir ve keten ziraatinde 
ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 200 dönümü; 

3 ncü grup : Bostan ve sebze ziraatinde eki
li arazinin yüz ölçümü toplamı 100 dönümü; 

4 ncü grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
bağ, incir ve fındık ziraatinde yüz ölçümü top
lamı 100 dönümü; 
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5 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 

zeytinliklerde 1 200 ağacı, narenciyede 600 
ağacı; 

6 ncı grup : Diğer meyva ve mahsul zira-
atinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 80 dö
nümü (palamut hariç) ; 

7 nci grup : Büyük baş hayvan sayısı 100 
adedi veya küçük baş hayvan sayısı 500 adedi 
(iş hayvanları ile 2 yaşındaki büyük baş, bir 
yaşındaki küçük baş hayvanlar ve kümes hay
vanları hariç) ; 

aşmamak. 
Yukarda vazılı ziraat gruplarından, 7 nci 

grup hariç ikiden fazlasının bir arada yapıl
ması halinde, her bir faaliyet grupunda, bu 
gruplar için yukarda belirtilmiş olan ölçülerin 
üçte ikisi avrı avrı aşılmadığı takdirde muaf
lık devam eder. (Ancak her bir faaliyet grupu, 
esas ölçünün beşte birinden az ise bu fıkra hük
mü uygulanmaz) 

Yukarda 4, 5 ve 6 ncı grupa giren meyvalı 
veya meyvasız ağaçlai'da meyva ve mahsul 
verebilecek hale gelme durumunun başlangıcı 
Tarım ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Sayın Mithat San arkadaşımı
zın madde hakkında bir önergeleri var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi1 Başkanlığına 
Gelir Yergisi Kanununun 8 nci maddesinin 

5 nci hasılat bildirimi olarak : 
«Meyya verebilecek halle 'gelmiş zeytinlik

lerde 1 200 ağacı veya narenciyede 600 ağacı» 
'denilmektedir. 

Antepfıstığı kültür arazisine değil kalkerli 
ve dağlık yerlerde yetiştiği len erken 30 sene
mde mahsul verdiği halde bu gruba (ithal edil
memesi 'bariz bir adaletsizlik teşkil edecektir. 
Beher ağacı en fazla on kilo fıstık veren ve 
ancak 5 ilâ 6 senede bir moranal mahsul veren 
Antepfıstığının da 5 nci grupa ithal edilerek 
hiçolmaasa zeytin gibi 1 200 ağacın vergiye 
kıstas olması 'hususunun oya arzını rica ederim. 

Derin saygılarımla. 
'Gaziantep 

Mithat San 

BAŞKAN — Maddenin değiştirilmiş şekli 
üzerinde 'konuşmak istiyen arkadaşımız var 
mı? Buyurun Sayın Etem Kılıçoğlu. 

10 . 2 .1963 0 : 4 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlarım; 12 nci maddenin 
geçen ıbirleşimde, görüşülmesi 'esnasında, bu 
madde ile ilgili bir teklifte bulurumuştum, bir 
önerge vermiştim. Komisyon maddeyi geri al
dı ve işletme büyüklüğü ölçülerinde 7 grup içe
risinde değişiklik yaptı. Ve miktarları artır
dı. Bendenizin takriri 4 ncü grupla ilgili idi. 
Meyva verebilecek hale 'gelmiş bağ, imcir ve 
fındık ziraatinde yüzölçümü toplamı, komis
yon maddeyi geri almazdan evvel 80 dönüm 
idi. Şimdi bu 'tutar 100 dönüme çıkarılmış bu
lunmaktadır. 

Bendeniz önergemde bunun 150 d'önüme çı
karılmasını teklif etmiştim. 

'Şimdi merak ettiğim nokta şudur: Eıvvelâ 
80 dönüm olarak tesbit edilmiş, şimdi 100 dö
nüme çıkarılmış. Bu ilik tesbitin miyarı ne 
idi, şimdi 100 'dönüme çıkarılırken ne düşü
nülmüştür? 

Muhterem arkadaşlarım; mâruzâtımı 13 ncü 
madde ile de ilgili kılmak suretiyle bu tesbit-
te bir hataya düşüldüğünü izaha 'gayret edece
ğim. 

1'3 ncü maddede satış tutarı ölçüsü 'başlığı 
konulmuş ve küçük çiftçi muaflığından istifa
de edebilmek için zirai malhsulierin 'bir takvim 
yılı içindeki satış bedelleri tutarının 50 ibin li
ra şimdi 40 bin lira olarak tesbit edilmiş. 

12 nci ttuaddede tesbit edilen yüzölçümleri-
nin miyar io.la.rak, mikj^as olarak 'getirdiği mah
sullerin satış bedelinin aşağı - yukarı 13 ncü 
maddede tesbit edilen 40 'bin lira civarında ol
ması icabeder. Çünkü durup dururken bir müs
tahsili beyanname vermeye mecbur etmenin 
bir mânası ve bir maksadı ^olmak icabeder. 
Şimdi, fındık ziraatine dönmdk suretiyle, önce 
bölgenin hususiyetleri hakkında 'bir iki kelime 
ile mâruzâtta 'bulunmak isterim: 

Fındık, Türkiye'mizde iktisadi ve içtimai 
bakımdan 'di geri kalmış, arazisi dar, nüfusu 
fazla 'olan bir mmtakaya, Doğu - Karadeniz'e 
İnhisar (etmekte. Şimdi, Akçakoca ve Değir-
mendere'de de bu ziraat yapılmak suretiyle, 
findik sahasının genişlemesi cihetine gidilmek
tedir. Muhterem 'arkadaşlarım; bu bölge hal
ikının içerisinde bulunduğu iktisadi güçlükler
den dolayı, hükümetler kredili buğday vermek 
veya 'buğdayı fiyatından da'ha düşük bir fiyat-
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la, vermek suretiyle 'bu 'bölge halkının maişeti
ni temin etmek cihetine giderken, burada, iş
letme 'büyüklük ölçüsünün ıtesbitinde hataya 
düşüldüğü kanaatindeyim. Şöyle ki, muhte
rem arkadaşlarım: Bir dönümden, aşağı - yu
karı en modern şekilde 'ziraat edilmek: suretiy
le, 50 - 60 Kg. arasında fındık alınır. Bu da, 
bölgenin özellikleri veya şartları dolayısiyle, 
3 senede bir olur. Yani normal mahsul, en fen
nî şekilde alındığı takdirde, ancak S senede 
'bir , ıbir dönümden 50 - 60 kilogram fındık al
mak mümkün. 3 senede bir olduğuna göre se
nede, vasati 30 Kg. civarında olur. Şimdi 100 
dönüme çıkarıldığına 'göre 3 'bin kilo olacaktır. 
Fis'ko Birliğin ıtesbit ettiği fiyat 530 kuruş ci
varındadır. Biz yuvarlak olarak 5 liradan he
sap yaparsak 3 ton 5 liradan İS bin lira eder. 
Halbuki 13 ncü maddede 40 ibin lira civarında 
alman malhsul satış değeri 40 bin lira civarında 
'Oİaea'k. Durup dururken yılda 16 bin lira, 'bi
raz daha mübalâğa edelim. 20 bin lira civarın
da bir mahsul elde etmiş olan çiftçiyi .beyana 
tabi tutup 'külfet içerisine sokmayı 'bendeniz 
doğru bulmuyorum. . Hiç değilse, yüzölçümü 
miktarının 150 veya '200 dönüm civarında tes-
biti icabeder. Ama, mutlaka 1'50 dönümden 
aşağı olmaması lâzım. Geçen "birleşimde, bu 
noktai nazarımın Yüksek Heyetinize 'arzı için, 
bir de önerge takdim etmiştim. Bu önergenin 
nazarı itibara alınmasını arz ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın İhsan önal, bir teklifi
niz 'var. Zirai maihsu'ller hakkında olup, «satış 
•bedelinde 50 bin lira vergiden muaftır.»1 şek
linde. B'jr madde eklenmesini talebediyorsunuz. 
9 ncu madde ile mi alâkalıdır? 

ÎI-ISAN ÖNAL (İçel) — Zirai gelirle 'alâ
kalıdır. 

BAŞKAN — Fakat zamanında neden ver
mediniz?. 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Bir madde eklen
mesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sonunda oya sunalım. 
'Turan Şaihin arkadaşımızın '8 nc.î madde ile 

ilgili önergesini olkutuyorum. 

Başkanlığa 
12 nci maddenin 7 nci grupunun aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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.7 nci grup. Büyük baş 'hayvan sayısı 80 

aded, küçük 'baş 'hayvan sayısı 360 adedi aş
mamak. 

Turan Şahin 
•Muğla 

BAŞKAN ,— .Efendim, önergeye komisyon 
filhâl işt'iraik ediyor mu? 

'GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FENNÎ İS-
LİMYELİ (Balıkesir) —Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De
ğiştirge önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisinin bâzı maddeleri

nin değiştirilmesini derpiş eden kanun tasarı
sından entansif ziraalti teşvik ve millî geliri ar
tırmak için meyva veren 1 000 narenciye ağacı
nın vergiden muaf tutulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Hürmetlerimle. 
içel 

İhsan önal 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesine 
filhal iştirak ediyor mu? 

IİOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ İSLLMYE-
Ll (Balıkesir) — İştirak etmiyoruz efendim. 

ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Efendim, anlıyamadik. önergeyi lütfen yeniden 
okutur musunuz? 

BAŞKAN — Pe'ki efendim, önergeyi yeniden 
okutuyorum. 

(İhsan önal 'm önergesü yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İhsan önal. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arkadaş

larım, bugün millet olarak büj'ük bir çaba içe
risindeyiz. Millî istihsalimizi artırmak. Ancak 
millî istihsalin en büyük kısmını zirai istihsal 
teşkil eder. Entansif z'iraate geçmek 'bunun tek 
çıkar yoludur. Narenciye, entansif ziraatin en 
tipik bir .misalidir. 

Bundan 15 sene evvel Mersin - Silifke ara
sındaki kumsallar, fundalıklar 'bugün narenci
ye bahçesi haline gelmiştiir. Ve bunda Türk Mil
letinin refahına yardım edecek millî istihsal 
günden güne artmaktadır. Şimdi biz sadece 
600 ağacı vergiden muaf tutarsak, köylü ve zi-
raatçler ancak 600 ağaca kadar fidan dikecek
ler, bundan fazlasına çıkmak istemiyeceklerdir. 
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Esas gaye millî istihsali artırmaktır. 600 ağaç
tan fazlasını vergiye tafbidir diye ekmek iste-
'îniyecektJir. Entansif ziraatin en tipik misali 
olan narenciye ziraatinde ibu haddi koyarsak, 
millî istihsalimizde büyük bir artma görülmez. 
Narenciye ziraalii, en 'büyük masrafı gerektiren 
Ib'ilgi istiyen, mesai istiyen bir ziraat şeklidir. 
Bu itibarla- eğer biz millî istihsalimizi, % 7-10 
gibi artırmak istiyorsak, entansif ziraatin en 
tipik (şekli olan narenciyede ;büyük imtiyazlar 
tanımak mecburiyetindeyiz. 

Şunu da anlatayım ki; narenciyede 10 sene
lik bir balhçede üçte bM, hattâ yarısı hastalık
tan kaıy'bolur ve bunların yeniden dikilmesi ica-
ibeder. Bunların birçok şekillerini ben yekinen 
o bölgelerde gördüm, 15 senelik bir • bahçenin 
dörtte üçünün hastalıktan haralbolduğunu ve ye
nilemek mecburiyetinde kalındığını gördüm. 
Sonra, bakarsınız bir soğuk gelir, 15 senelik 
ıbahçe, meyvasmı ve ağaçlarını tamamiyle kay
beder. Bu itibarla hakikaten millî gelire yardım 
edecek, millî istihsali artıracak özel teşebbüs
leri teşvik etmelk istiyorsak - ki ancak özel te
şebbüslerle % 20 - 30 istihsalinin artırılması is
tihsalin artması olacaktır - bunun kabul edilmesi 
gerekir. Yoksa, bir kısır maliyecilik zihniyeti 
içinde, aman bunlardan vergi alalım dersek; 
orada gelişmekte olan ve millî servete hizmet 
edecek olan bu kalkınmayı sekteye uğratmış 
oluruz. 

Bu itibarla ben bu teklifimin kabulünü istir
ham ediyorum. Hiç değilse bin değilse 800 ağaç 
olarak kabulünü istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Telli, buyuran. 
TAHSÎN TELLÎ (Erzurum) —- Muhterem 

arkadaşlarım, vergi mevzuunu ele aldığımız za
man biz burada her şeyden önce memleketin rea
litesini göz önüne alıp, ona göre vatandaşları 
vergilendirmeye düşünmeliyiz. Günlerden beri 
devanı eden vergi reformu komisyonunun getir
diği tasarı üzerindeki konuşmalarımızda dikkati 
celbeden bâzı hususlar oluyor. 

Bir taraftan avukat arkadaşlarımız kalkıyor
lar, çok cahil bir zümre, masraflarını beyana 
tabi tuttuğu halde, masrafımızı tesbit edemeyiz, 
bunları götürü usule tabi tutun diyorlar. 

Diğer tarafta senelik satışı 150 bin olan çift
çiler kalkıyorlar, efendim, biz masrafları tesbit 
edemeyiz, hiç olmazsa bir sene daha götürü usu
le tabi tutun» diyorlar. 
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Diğer taraftan memleketin fakirliğinden 

bahsediyoruz, memleketin kalkınmaya ihtiyacı 
olduğundan bahsediyoruz ve bunu bir an evvel 
yapmazsak rejimimizin dahi tehlikede olduğun
dan bahsediyoruz. 

Siyasi durumumuz malûm, muhtelif mecmua-
lardaki yayınlar malûm. Bunları göz önüne ala
rak bir an evvel fakir zümreyi kalkındırmaktan 
başka yol yoktur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Telli, maddeye giriniz. 
TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşımız narenciyenin 1 000 ağaç üzerinden 
vergiden muaf tutulmasını istiyorlar. 

Bin ağaç üzerinden vergiden muafiyet düşü
nüldüğü zaman yahut 200 bin liralık, hiç emek 
vermeksizin satış yapan bir bölgedeki bir bah
çeden vergi vermiyorlar. Yalnız oradaki vatan
daşlarımız kadillâk değiştirmekle meşguller. 
(Alkışlar) Başka bir şey yaptıkları yok. Ada-
ııa'nm çok yakınındaki köylerde milyonları ka
zanan insanlar orada yaşıyan vatandaşları elek
trik nuruna dahi kavuşturmayı düşünmüyorlar. 
Ancak kadillaklarını düşünüyorlar İstanbul'da, 
Ankara'da bar kapatmasını çok iyi biliyorlar. 
(Gürültüler) («Devam» sesleri) 

BAŞKAN — Tahsin Bey, her hangi bir tah
rikten kaçının rica ederim. 

TAHSİN TELLİ (Devamla) — Bir taraftan 
500 küçük baş hayvan sahibi olanların küçük 
çiftçinin muaflığından istifade etmesini düşünü
yorlar. 

Bir taraftan da bin ağaçlık narenciye ağacı 
bulunan yeri muaf tutmak istiyoruz. Bu durum
da zürradan, çiftçiden vergi alınmasına imkân 
yoktur. Bu itibarla teklifin reddini istirham edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — •Teklifin aleyhinde Sayın Şener 
buyuran. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeçtim 
efendim. 

AHMET SAVRUN (Adana) — Efendim, 
Adanalılara sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı size bir sataş
ma olduğu kanaatinde değildir. Direniyorsanız, 
bu hususu Yüksek Heyetin oyuna sunacağım. 

AHMET SAVRUN (Adana) — Direniyo
rum, bu hususun oya konulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Peki, bu hususu oylarınıza su
nacağım. Adanalılara sataşma olduğunu kabul 
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edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

önergeleri yeniden okutuyorum. 
(ihsan önalm önergesi tekrar okundu) 
KEMAL SARIIBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Usul hakkında söz istiyorum, usulde sakatlık 
vardır. 

BAŞKAN (itirazlar üzerine) — Heyeti umu
miye hâkim biz ne yapalım. 

Buyurun, Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIIBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Aklıbaşmda bildiğim münevver, okumuş avukat 
arkadaşlarımın meslekdaşları, ondan sonra şere
fi ile çalışıp kazanmaktan başka, devlete vergi 
vermekten başka kusuru olmıyan insanlara kar
şı takındığı tavır ve konuştuğu sözler cidden 
beni üzmüştür. (Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — önerge üzerinde konuşun lüt
fen. 

KEMAL SARIIBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bu müdahale, eden 
arkadaşların önergenin.... 

BlR MİLLETVEKİLİ — Mevzu ile alâkalı 
olmıyan sözleri buraya niçin getiriyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, önerge 
hakkında konuşmak üzere söz aldınız, bunu rica 
edeceğim, lütfen. 

KEMAL SARIIBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Reisin, aynı hassasiyeti, o arkadaş sadet 
dışı konuşurken de göstermesini isterdim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada ben fikir
lerimi açıkça millet huzurunda ifade etmiş ada
mım. 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Arkadaşın 
yalan mı söyledi?.. 

KEMAL SARIIBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Doğru söylemedi, izah edeceğim. 

BAŞKAN — Rica ederim, Seyfi Bey müda
hale etmeyin. (Şiddetli gürültüler) 

KEMAL SARIIBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşlar müsaade buyurun. Arkadaşlar 
Türkiye'de 300 civarında kadillak vardır. Ada
na'da çiftçi olarak iki veya üç kişinin kadillağı 
vardır. Hepsi 12 kadillak vardır, bunun 9 u tüc
carındır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerisi Ankara'da, 
İstanbul'da ve birazı da izmir'dedir. Bu, lüzum
suz bir propagandanın, Adanalıların sırtlarına 
yüklediği bir- töhmettir arkadaşlarım. Adana'da 
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da zengin vardır, Adana'da da fuzulen harca
yan vardır, istanbul'da da, izmir'de de var
dır. istanbul zenginleri de Avrupa'da, Paris'te 
para harcarlar, («önerge üzerinde konuş» ses
leri) («Parası var, harcar» sesleri) Evet, har
car, bir şey dediğimiz ydk. 

Muhterem arkadaşlarım, önergedeki 1 000 
miktarı 600, 800 ve hattâ 1 000 de olabilir. Bu
nun kati bir ölçüsü konamaz. Pekâlâ G00 de tat--
m/inkârdır. Ben şahsan 600 ün de tatminkâr ol
duğunu kalbııl ederim, ama 1 000 olması da millî 
servetin himayesi 'bakımından faydalı telâkki 
edilebilir. Neden? 

Arkadaşlar, vergilerin matrahlarını küçült
mek mutlaka vergi hislbetlerini yükseltmekle 
mümkün olmaz. Matrahları geliştirecek, zaman 
içinde vergiyi büyük ölçüde artıracak teşvikkâr 
tedbirlerin ittihazı da verginin matrahını, veri
mini artırmakta ve millî serveti çoğaltmakta 
büyük ölçüde faydalı olafbilir. Niçin böyle ma
sumane teklif yapılınca hiç burada suçu olmı
yan, günahı olmıyan insanlar itham edilir bu
rada? Rica ederim arkadaşlarım, ben o arkada
şımdan çok daha fazla sosyal adalete tarafta
rım. Geçende burada bir saat nutuk çektim, 
dinleselerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, ben ne Adana'daki 
kadillak sahibinin bir iki kadillak değiştirdiğini 
veya illâ değişmesi lâzımgeldiğini, ne şunu, 
ne de bunu müdafaa edecek değilim. Zaten bu
na tenezzül de etmem ve bendin görüşlerim de 
'burada tesfoit edilmiştir. Ben, Devletin lâzım 
olan yerde, mümkün olan kazanç imkânlarından 
faydalanmak suretiyle sefalet içinde bulunan 
geniş kütlelerin kalkınmasını ve şu hasta cemiye
tin, hasta bünyesdnin bir an evvel kurtarılması
nın taraftarıyım arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sarıibrahimoğlu Başkanlıktan, 
daha önceki arkadaş da konuşurken o hususta da 
hassasiyetini göstermesini istedi. Başkanlık hiç
bir bölgeyi diğerlerinden ayırmadığı için, hep
sine hassastır. Ancak sataşma olup olmadığını 
reylerinize sunarak anlar. O bakımdan ithamla
rını kalbııl etmiyoruz. 

önergeyi okutuyorum, bir daha. 
(içel Milletvekili İhsan önal'ın önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FENNİ İS-

LİMYELİ (Balıkesir) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye filhal işti
rak etmiyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 50 ye karşı 160 
oyla önerge reddedilmiştir. 

Başka bir önerge daha var. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci grupta bulunan 1 200 aded zeytinin, 

1 500, 600 aded narenciyenin de 800 aded ola
rak: değiştirilmesini rica ederim. 

İzmir 
Arif Ertunga 

BAŞKAN — Sayın Ertunga'nm önergesine 
komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FENNÎ İS
LİMYELİ (Balıkesir) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak et
miyor. Oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Mithat San arkadaşımızın evvelce okunan 
'bir önergesi var, tekrar okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelir Vergisi Kanununun 8 nci maddesinin 

5 nci hâsılat bildirimi olarak : 
«Meyva verebilecek hale gelmiş zeytinlik

lerde 1 200 ağacı veya narenciyede 600 ağacı» 
denilmektedir. 

Antep fıstığı kültür arazisine değil, kalkerli 
ve dağlık yerlerde yetiştiği en erken 30 senede 
mahsul verdiği halde bu grupa ithal edilmemesi 
bariz bir adaletsizlik teşkil edecektir. Beher 
ağacı en fazla on kilo fıstık veren ve ancak 5 
ilâ 6 senede bir normal mahsul veren-Antep fıs
tığının da 5 nci grupa ithal edilerek hiç olmaz
sa zeytin gibi 1 200 ağacın vergiye kıstas ol
ması hususunun oya arzını rica ederim. 

Derin saygılarımla. 
Gaziantep 

Mithat San 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor 
mu efendim? Cevabınız «evet» veya «hayır» 
şeklinde olsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
İSLİMYELİ (Balıkesir) — Kısa bir izahta bu

lunacağım, efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

İSLİMYELİ (Balıkesir) — Efendim, Antep fıs
tığı mevzuunu, komisyonumuz dün, dönüm esa
sı üzerinden tetkik ederek 80 dönüm olarak tes
bit etmişti. Fakat, bilâhara yetkili arkadaşla
rımızdan aldığımız izahat üzerine, bu kıymetle
rin dönüm esası üzerine değil, zeytinde olduğu 
gibi ağaç esası üzerine müstenidolduğu öğrenil
miştir. Yüksek Heyetinizce alınacak karara ko
misyon olarak biz de iştirak ediyoruz. Bu ba
kımdan 1 200 ağaç olarak tesbit edilmiş olan 
miktarı normal olarak kabul ediyoruz ve gayet 
tabiî iştirak edeceğiz. 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Anlaşılmadı, tekrar ediyorum. 

Mithat San arkadaşımızın önergelerini oyla
rınıza sunuyorum. Dikkate alanlar... Almıyan-
lar... 63 e karşı 80 oyla önerge kabul edilmiştir. 

Komisyona tekrar soruyorum. Komisyon 
filhal iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
İSLİMYELİ (Balıkesir) — Kabul ediyoruz." 

BAŞKAN — Maddeyi önergelerle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde Mithat San arkadaşımızın de
ğiştirgesi ile birlikte kabul edilmiştir. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muhte
rem arkadaşlarım, biraz önce 8 nci madde ile 
ilgili mâruzâtta bulunmuştum ve 4 ncü grupta 
80 dönümün 150 dönüme çıkarılması hususunda 
geçen birleşimde bir de önerge verdiğimi arz 
etmiştim. Geçen birleşimde verdiğim önerge ko
misyonun maddeyi geri alması sebebiyle Riya
set Divanınca oya vaz'edilmeden komisyona ve
rildi. Komisyon bu maddeyi tezekkür ederken 
80 dönümü 100 dönüme çıkarmış. Bugün görüş
tüğümüz madde de 100 dönüm olarak nazarı 
itibara almıyor. Halbuki bendenizin değiştirge 

, önergesinde 150 dönüm üzerinden işletme bü
yüklüğünün tesbit edilmesi hususu arz edilmiş
ti. Riyaset Divanının biraz önceki maruzatımı 
da nazarı itibara almak suretiyle bu hususu 
Yüksek Heyetinize arz etmiş olmasını isterdim. 
Bunda İsrar ediyorum; usulî bir mahzur yoksa 
Sayın Başkanlıktan rica ederim. , 

BAŞKAN — Yüksek malûmunuz olduğu 
üzere arkadaşlar; bir önergenin oylamak 
ile bir madde komisyona giderse, bu ınad-
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de hakkında verilen diğer önergeler de komis
yona havale edilir. Komisyon, kendisine tevdi 
edilen önergelerin hepsini tetkik eder, onların 
ışığı altında maddeyi yemden tedvin edip gön
derir. Nitekim bu hususun izahını istiyen arka
daşımın tekliflerinin bir kısmı da nazarı itiba
ra alınmış ve 80 dönüm, 100 dönüme çıkarılmış. 
Kendi miktarlarına göre gelmemişler, komisyon 
kendi takdirini kullanır, isterse İsrar edebilir
di. Maddeyi oyunuza sunmuş bulunuyorum, usu-
li bir hata olmadığını tahmin ediyorum... 

î. ETEM KILIOOĞLU (Giresun) — Maksa
dını o değildir... 

BAŞKAN — Efendim, izah ederken her hal
de dinlememiş olacaksınız. Bir daha izah ede
yim. Bir madde hakkında birçok takrirler ve
rilebilir, o takrirlerden birisi kabul olunursa, 
madde diğer takrirlerle birlikte komisyona gön
derilir. Verilen takrirlerin ışığı altında komis
yon maddeyi inceler tekrar heyeti umumiyeye 
gelir. Nitekim, bu madde de bu şekilde gelmiş
tir. Yani sizin isteğinizin bir miktarını da ye
rine getirmiş oluyor. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Aynı kanunun 13 ncü madde

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Satış tutarı ölçüsü 
«Küçük çiftçi muaflığından istifade edebil

mek için arazi mahsullerinin bir takvim yılı 
içindeki satış bedelleri tutarının 40 000 lirayı 
geçmemesi şarttır.» 

BAŞKAN — Efendim bununla, ilgili bir tak
rir var,okuyoruz. 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi, bâzılarının kaldırılma
sı ve bâzı maddeler eklenmesini derpiş eden 
kanun tasarısına ziraî kazançların bir kısmının 
muafiyeti için: 

«Zirai mahsullerin bir takvim yılı içindeki 
satış bedellerinden 50 bin lirası vergiden muaf
tır» şeklinde bir maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ediyorum. Hürmetlerimle. 

Gümüşane İçel 
Sabahattin Savacı İhsan önal 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, 
okutayım müsaade ederseniz!. 

onu da 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 9 ve kanunun 13 ncü maddesinin 
birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki hükmün ek
lenmesine arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale İstanbul 
Burhan Arat Vahyi özarar 

Ordu Samsun 
Ferda Güley Feyzi Geveci 

Eklenecek fıkra: 

(Bu had, balıkçılar için elli bin liradır.) 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arka
daşlar; bugün millet olarak, Devlet olarak 
bir çaba içerisindeyiz : Millî istihsalimizi artır
mak, 15 senelik bir perspekttifi olan kalkınma. 
plânımızda % 7 gibi bir kalkınma hızı kabul 
edildi. Haddi zatında bu kalkınma hızı Türki
ye'yi ve Türk milletinin varlığını muhafaza 
edebilecek bir garanti asla olamaz. Senelik mil
lî gelirimiz nedir ki, % 7 gibi bir nisbet bize 
bir refah temin etsin. Hal böyle iken nisbeti 
temin edecek yatırımlara geçebilmek için Gelir 
Vergisine bâzı zamlar yapmak mecburiyetinde 
kalındı ve bugün Hükümet bir hayli sıkıntı 
içerisinde bunları Meclisimize kabul ettirmek 
için büyük gayretler sarf ediyor. Gayesi Türk 
milletinin kalkınması için lüzumlu yatırımları 
temin etmektir. Ben gayeye hiç itiraz etmiyo
rum. Yalnız bu gayeye ulaşmak için ihtiyar 
edilen usullerin bâzılarının çok sakin olduğuna 
işaret edeceğim. Maalesef, maliyecilerimiz alın
masınlar, hakikat şudur ki, milletin zengin
liği Devletin zengiliği olduğunu gözden kaçır
mamalıdırlar. Eğer Devlet tesisler kurup ken
di yatırımlar yapıp bunlarla millî istihsali artı
racağını zannediyorsa bunun bugün dünyaca 
büyük çapta iflâs etmiş bir sistem olduğu anla
şılmıştır. 

Benim tavsiyem şudur: Maliye Vekiline 
Türkiyece tanınmış şerefli iş adamlarından mü
teşekkil bir müşavir heyeti verilmelidir. Hasis 
maliyecilik zihniyeti içerisinde bulunan müte
hassıslarımızın bugüne kadar tatbikatta görü
len tavsiye ve fikirleri memlekete beklenen kal
kınmayı değil, teşvik, ancak köstekiemiştir. 

Nitekim geçmişte gelir kaynağı olarak se
nelerce tatbik edilen muamele vergisi Türkiye'
de sanayiin genişlemesini önlemiş ve milleti
mizin çok geri kalmasına sebebolmuştur. Bir* 
alayım derken milletin 10 kaybetmesine sebebol-
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muştur ve neticede İstanbul gibi merkezlerde I 
bulunan malûm zümre tüccarlar hariçten itha
lât yaparak Türk milletini oturdukları yerden 
saymağa muvaffak olmuşlardır. Bence evvel
ce Millet Meclisinden çıkarılan bu muamele ver
gisi gizli eller ve menfaatlerin Türk milleti 
aleyhine Meclise tesir ederek ve milletvekille
rinin işin farkında varmadan çıkarttıkları ka
nunlardan biridir. 

Böylece kısaca anlatmak istediğim şudur, 
biz böyle bir hataya düşmiyelim. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
İHSAN ÖNAL (Devamla) — Efendim, bir 

çiftçi zümresi teşkil etmek istiyoruz, 40 bin lira
ya kadar muafiyet tanıyoruz. 41 bin lira oldu
ğu zaman bu 41 bin liranın tamamından vergi
ye tabi tutuyoruz. Bu gayet sakîm bir iştir. 
40 bin lira kazanan bir çiftçi vergi vermezse 
hiçbir zaman bu gelirini 50 bine, 60 bine çıkart-
mıyacaktır. Çünkü 60 bin liraya çıkarttığı va
kit tabi olacağı gelirle 60 'bin liranın satıştan 
temin edeceği menfaatten fazla bir menfaat I 
temin edemiyecektir. Esas gayemiz nedir? Şa-
'hısların gelirlerini artırmak, millî geliri artır
mak. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
İHSAN ÖNAL (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. 
Onun için küçük çiftçilere tahsis edilen bu 

40 000 liranın bütün .çiftçilere teşmili yani, 
40 000 liradan sonrasının vergiye tabi tutul
ması, millî istihsalimizi artırma bakımından 
en güzel bir çaredir. Aksi halde, biz millî geli
rimizi artırma yoluna giderken 41 - 45 bin li
ralık satış yapanların vergiye tabi tutulması j 
millî istihsali köstekliyecektir ve ümidedilen 
istihsal artımı temin edilemiyecefktir. Onun ! 
için, bir senelik vergi dönemi içinde satış tu
tarından 30 ilâ 40 bin lirasının vergiden muaf 
tutulması şeklinde bir tadilât teklif ediyorum. 
Aksi takdirde millî istihsalin artırılması müm- I 
kün olamıyacaiktır. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın önergesine ! 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

İSLİMYELl (Balıkesir) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler., j 
Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. ' 
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(Burhan Arat ve üç arkadaşının önergesi 

tekrar .olsundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergelere iştirak 

ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 

İSLİMYELl (Balıkesir) — Evet .efendim, işti
rak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak edi
yor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddenin aldığı son şeklini okuyoruz. 
MADDE 9. — Aynı kanunun 13 neü mad

desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Satış tutarı ölçüsü 
Küçük çiftçi muaflığından istifade edebil

mek için zirai mahsullerin bir takvim yılı için
deki satış bedelleri tutarının 40 000 lirayı geç
memesi şarttır. 

Bu had, balıkçılar için 50 000 liradır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var anı?.. Yok. Oylarınıza ısunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Aynı kanunun 19 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazançlarda istisna 
Madde 19. — Bir vergilendirme döneminde 

elde edilen safi zirai kazançların 5 000 lirası 
Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Aile reisi 'beyanlarında bu istisna, aile reisi, 
eş ve küçük çocuklarının zirai gelirleri topla
mına bir defa olarak tatbik edilir. 

Ticari veya meslekî kazancı dolayısiyle ger
eçle usulde 'Gelir Vergisine tabi olanlar bu istis-
n ad an faydalanmazlar. 

BAŞKAN — Komisyonun değiştirdiği bu 
madde hakkında söz istiyen var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde: 16. — 
Yatırım indiriminin şümulü 
Ek madde 2. — Bu ek nradde ile ilgili ola

rak Komisyonumuza tevdi buyurulan önerge
ler kabule şayan .görülmediğinden Komisyonca 
kabul -edilen eski metin aynen muhafaza edil
miştir. 

Yatırım indiriminin mevzuu ve nlsbeti. 
Ek madde 3. — Bu ek maddenin sonuna 
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('Geri kalmış bölgelerde bu nisbet % 50 dir.) 
hülkmü eklenmiştir. 

Yatırım indiriminin başlangıç ve uygulama 
süresi. 

Ek madde 4. — Ek madde o te öz sermaye 
esası muhafaza edildiğinden Komisyonca evvel
ce kabul edilen metin aynen muhafaza edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir noktada dik-. 
batinizi çekmek isterim. Geçen 'birleşimde mad
de Ihakkmda, verilmiş 'olan önergeler Komisyo
nun isteği üzerine, kendilerine havale -edilmiş
ti. önergeleri tetkik eden Komisyon, onların 
ışığı altında dilerse dikkate alır, dilerse mad
deyi değiştirir, dilerse kendi metninde ısrar 
eder. Değişiklik önergesi veren arkadaşlar, ben 
maddeyi oya sunmadan söylesinler. Madde oy
landıktan sonra bir şey yapamayız. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Bir hususu öğrenmek istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim. 
KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Efendim, önergem vardı. 
BAŞKAN — Efendim, demin arz ettim. 8 

ııci maddeyle alâkalıymıış, Komisyona verilmiş, 
Komisyon diğer önergelerle birlikte tetkik et
miş, sizin önergenizi nazarı itibara almamış, 
•oylamadan evvel sizin çıkıp konuşmanız icab-
ederdi. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Ama Sayın Reis.. 

BAŞKAN — Ben ne yapayım, 'benim vazi
fem Komisyondan gelenleri okutup oylamak
tır. Komisyon dilerse, sizin önergenize uyar, 
ona göre bir madde getirir, dilerse tadil tekli
finin sadece bâizı kısımlarını ,alır; maddeyi 
tedvin eder. Dilemezse 'hiç nazarı itibara almaz. 
Eğer madde okunduğu zaman, önergenizin dik
kate alınmadığı Ihususunda söz isteseydiniz, ve
rirdim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bir madde halindeydi benim teklifim. 

'BAŞKAN — Komisyonla konuşun Kemal 
Sarıibırahimoğlu. 

iKomisjyonun ek ikinci maddesini okuyoruz. 
Komisyon eski metninde ısrar ediyor. 

Yatırım indiriminin şümulü 
Ek madde 2. — Yatırım indiriminin uygu

lanmasında aşağıda yazılı şartlar topluca ara
nır : 
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1. İndirimin uygulanacağı ticari ve zirai 

kazanç bilanço esasına göre tesb'it edilmiş ol
malıdır ; 

2. Yapılan yatırım, Devlet Plânlama Teş
kilâtının hazırladığı kalkınma plânlarına uy
gun bulunmalıdır; 

o. Yatırımlar, istihsali genişletmeye, pro
düktiviteyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, 
mahsul ve mamullerin kalitesini ıslaha, kültür 
seviyesini yükseltmeye, ilmî ve teknik araştır
malara, çalışma güvenliğini sağlamaya, yaban
cı turist celbini temine matuf -olmak üzere, 
bina (Personel lojmanları dışındaki meskenler 
hariç), makina, tesisat, teçhizat, taşıma vası
tası ve benzeri yeni aktif değerlerin tedariki 
ve kuruluşu ile ilgili olmalıdır. Arazi tedariki 
ve /yedek parça temini ile ilgili yatırımlar bu 
fıkra şümulüne girmez. Ziraatte kullanılacak 
•kimyevi ıgübre ve ilâç tedariki bu fıkraya dâ
hildir ; 

4. Yapılan yatırım en az 250 bin lira (Dev
let Plânlama Teşkilâtının hazırladığı bölge kal
kınma plânının şümulüne ıgiren yatırımlarla 
memleket ekonomisi bakımından ayrı bir önem 
ve özellik arz ettiği Yüksek Plânlama Kurulu 
tarafından kabul edilen faaliyet kollarında 
125 bin ve genel olarak ziraattek'i yatırımlar
da 50 bin lira) olmalıdır; 

5. Yatırıma ait plânlara, projelere ve fi
nansman 'hesaplarına ve projenin tahakkuku 
için derpiş olunan müddete ait hususlar Dev
let Plânlama Teşkilâtının mütalâası esas alın
mak suretiyle Maliye Bakanlığınca tetkik ve 
yukarda sö,zü edilen diğer şartların mevcudi
yeti tasdik edilmiş bulunmalıdır. 

Tetkik ve tasdik süresi Devlet Plânlama 
Teşkilâtında iki ayı ve Maliye Bakanlığında 
bir ayı geçemez. 

İhtiyaç ve sarfı, 'mahallin en büyük mal 
memuru ve ziraat teşkilâtı tarafından tasdik 
edilmek şartiyle ziraatte kullanılacak kimyevi 
'gübre ve ilâç ile ilgili yatırımlarda bu bentte 
•sözü edilen mercilere müracaata lüzum yoktur. 

Bu maddenin 3 numaralı bendinde sözü edi
len aktif değerlerin yeni olması, bu değerlerin 
memleket içinde kullanılmamış bulunmasını ifa
de eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Bakın so
ruyorum, arkadaşlar söz istiyen yok. Maddeyi 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul olunmuştur. 

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

ran öz sermayeden sağlanan veya karşılanan 
yatırım miktarına uygulanır. Bu maddenin uy
gulanmasında öz sermaye Vergi Usul Kanunu
nun 192 nci maddesinde belirtilen kaynaklar
dır. 

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 tır. 

Geri kalmış bölgelerde bu nisbet % 50 dir. 

BAŞKAN — Bu ek maddenin sonuna (geri 
kalmış bölgelerde bu nisbet % 50 dir.) hükmü 
eklenmiştir. 

Ek madde 3 ü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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 itibaren başlanır ve indirimden faydalana
cak miktara baliğ oluncaya kadar devam olu
nur. 

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 indirim
ler toplamı, hiçbir şekil ve surette, genel yatı
rım toplamında öz sermaye ile sağlanan veya 
karşılanan kısmın toplamına indirim nisbetleri
nin uygulanması suretiyle bulunacak miktarı 
aşamaz. 
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BAŞKAN — Ek madde 3 te sermaye esası 

muhafaza edildiğinden komisyonca kabul edi
len metin aynen muhafaza edilmiştir. 

Bu madde hakkında söz istiyen var mı? Bu
yurun Mehmet Turgut. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Efendim, bundan evvelki müzakerede ek madde 
2 nci madde bent bent reye sunulmuştu. Bu mü
zakerede toptan reye sunuldu. O bakımdan 
esas ek madde 2 nin 4 ncü bendinde konuşmak 
istiyordum. 

BAŞKAN — Maddeyi okudum, arkadaşlar. 
Eğer ek madde 2 hakkında söz istiyorsanız, o 
sizin takdirinize bağlıdır. Bent bent ayrıca re
ye koymuyoruz. Eğer ek madde hakkında bir 
diyeceğiniz varsa, buyurun. Bir diyeceğiniz var 
mı efendim? Yok. işte oylama sırasındaki müş
külât buradadır. Buyurun Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, yeni Gelir Vergisi ta
sarısı yatırım indirimini getirmek suretiyle ye
ni bir müessese kurmuş, ve böylelikle âtıl ser
mayeyi yatırıma teşvik yolunu, amacını gütmüş
tür. Yalnız burada, yeni tasarı, yatırım indiri
mini sadece öz sermayeye bağlamaktadır. Yani 
parası olan, sermayesi olan yatırım yaptığı 
takdirde yatırımının muayyen bir bölümü yatı
rım indiriminden istifade edecek ve böylelikle 
daha az vergi verecektir. Fakat, parası olmı-
yan müteşebbis, insiyatifi olan, bilgili, görgü
lü bir kişi, sırf sermayesi olmadığı cihetle fi
lân veya falan yerden kredi alarak bu yatırımı 
yaptığı takdirde, kredi aldığı cihetle cezalandı
rılmakta ve yatırım indiriminden istifade ede
memektedir. Eğer biz, yatırım indirimi müesse
sesini bu şekilde kabul ettiğimiz takdirde, ya
tırım indiriminden sadece sermaye sahipleri is
tifade edecek, kredi ile öz seremayesini birleş
tirerek yatırım yapmak istiyen gerçek müteşeb
bis iş adamı, insiyatif sahibi kişileri bundan 
mahrum edeceğiz. Bunun şahsan doğru olmadı
ğı kanaatindeyiz. Bunun münakaşasını vergi 
komisyonu ve vergi komitesinde uzun uzadıya 
yaptık. Bunun daha akademik münakaşasına 
burada girmek istemiyorum. Yalnız, şunları söy
lemekle yetineceğiz: 

Bu elimizde bulunan ve halen Yüksek Mec
lisin görüşmekte olduğu Gelir Vergisini değişti
ren tasarıyı hazırlıyan istanbul'da toplanan 
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Vergi Reform Komisyonu yatırım indirimi mü
essesesini, sadece öz sermayeden değil, aynı za
manda kredi ile yapılacak, temin edilecek olan 
sermayeden de yani dış kaynaklardan da istifa
desini kabul edilmiştir. "Fakat, Maliyece hazır
lanan tasarıda, İstanbul'da toplanan Vergi Re
form Komisyonunun, bu ilmî komisyonun kara
rı kabul edilmemiştir. 

Yatırım indirimi, Batıdaki örneklerinde şöy
ledir: Bu müesese Fransa'dan alınmıştır. Fran-
sa'daki uygulanmasında da yatırım indirimi, 
sadece bizde tatbik edilmek istendiği gibi öz 
sermayeden değil, öz sermayeye gelen dış kay
naklardan, yani kredilerden de istifade ettiril
mektedir. 

Bizim maruzatımız, tatbikini imkânsız va
ziyete sokacak olan bu şeklin ,'fea'ldırılara'k kre
diyle yapılacak dlan yatırımların da yatırım 
indiriminden istifade edilmesini istemek ola
cak tur. Bunun kabulünü muhterem arkadaş
larımdan 'arz ve istiriham edeceğim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzlkan buyurun. 
Vergi Usul Kanununa oy kullanmamış ar

kadaşımız var mı? Oylama işlemi bitmiştir. 
(Komisyon mu konuşacak efendim? 
ÖEÇİOÎ KOMİSYON BAŞKANI RECAİ 

İSKENDEROÖLU (Diyarbakır) — Muhterem 
reis, usul hakkında bir şey arz edeceğim. Muh
terem ismet Sezgin Beyefendinin konuşması 
3 ncü maddenin 'içindedir, konuşmasının 4 ncü 
maddeyle ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Buradan konuşun lûitfen. Za
ten bir teklifleri de yoktur, 'bir temennidir. 

REÖAİ İSKENDEROĞLU (Devamla) — 
Muhterem İsmet Sezigin'in yatırım indirimi 
(meselesindeki, öz 'sermaye ve yabancı serma
ye, yani kredi .suretiyle temin edilen .sermayeler 
meselesi ek üçüncü maddenin şümulü içindedir 
ve ek üçüncü madde Heyeti Muhteremce kabul 
•edilmiştir. Şimdi ise biz dk 4 ncü maddeyi gö
rüşüyoruz. Onun için İsmet Sezgin Beyin bu 
mevzuda açmış olduğu -müzakere varidolma-
/ıiak İktiza eder. Hürmetlerimle. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Aynı zamanda 
4 ncü maddeyi de ilgilendiriyor. 

BAŞKAN — Zaten 4 ncü maddeyi 'oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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33 ncü madde dolayısiyle tevdi buyurulan 

önergeler 'kabule şayan 'görülmediğinden ko
misyonca ka'bul edilen eski metin 'aynen 'muha
faza, edilmiştir. 

MADDE '33. — Aynı kanunun 68 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Meslekî giderler 
1. Meslekî faaliyetin icrasına tahsis edilen 

iş yeri .kirası (ikametgâhlarının bir kısmını 
iş yeri olarak kullananlar, ikametgâhın tama
mı için ödedikleri kira ile ısıtma ve aydınlat
ma gibi sair masrafların yarısını indirebilir
ler. İş yeri kendi mülkü olanlar (kira yerine 
amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup 
bunun bir kısmını iş yeri olarak ^kullananlar 
amortismanın yarısını gider yazabilirler); 

2. Meslekî kazancın elde edilmesi ve ida
me ettirilmesi için ödenen aydınlatma, ısıtma, 
telefon, kırtasiye güderleri, müstalhdem 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
lere ödenen aidat; 

5. M'eslelkî faaliyetle ilgili seyalhat ve ika
met 'giderleri ('Seyahat ımaksadınm gerektirdiği1 

süre ile sınırlı 'olmak'şartiyle); 
6. Meslekin ifasına lüzumlu aletlerin, ec

zaların ve sair maddelerin tedariki için yapılan 
giderler; 

7. Mesle'kî faaliyette kullanılan tesisat ve 
demirbaş eşya için Vergi Usul Kanunu hü
kümlerine göre ayrıttan amortismanlar (Mes
lekî faaliyette kullanılan ve değeri 1 000 lira
yı aşmıyan tesisat ve demirbaşlar 'amortismana 
tabi tutulmıyarak doğrudan doğruya gider 
kaydoluna bilir.); 

8. iSer'lıest meslek 'faaliyetleri dolayısiyle 
emekli sandıklarına ödenen giriş, emeklilik 
aidatı ve yardım pulları "bedelleri ( indirilecek 
emeklilik aidatı, yıllık gayrisafi 'kazancın 
% 5 ini geçemez.); 

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

10. Yu'kardaki bentler dışında 'kalan, işle 
ilgili şehir dâhili nakil vasıtaları ücretleri 
(özel otomobillerini işlerinde kullananların 
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yaptıkları 'giderlerin yarısı), posta, telgraf, 1 
mecmua, gazete, iş yeri temizliği, asansörcü I 
ve odabaşı ücreti gibi müteferrik giderler I 
('Bu bentte yazılı giderlere karşılık olarak 
mükellefler .diledikleri takdirde 5 000 liradan 
fazla olmamak üzere gayrisâfi hasılatın % 10 I 
unu götürü olaralk gider .yazabilirler.) 

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

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında 
önergeler verilmiş ve nazara, alınmıştı. Korniş- I 
yon, maddede aynen ısrar ediyor. 

•Buyurunuz Reşit Ülker. 
REŞİT ÜDKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlar; 'evvelâ, bir üzüntümü belirt- I 
m ek İsterim. 

Muhterem 'Meclis, görüşülen konuda yapı
lan uzun tartışmalardan sonra bir prensip ka- I 
rarı vererek, maddeyi komisyona havale etti. 
Komisyon maddeyi istedi. I 

Filvaki, şimdiye kadar Mecliste teamül ola
rak, komisyon direnme 'hakkını kullfanmakta- I 
dır. Yani metni, maddeyi alıyor Meclisin ka- I 
rarıına rağmen, 'biz, eski 'fikrimizde ısrar edi- I 
yoruz diyor, tekrar burada ikinci defa oyla- I 
ma yapılıyor. Bendeniz bunun doğru olmadığı 
kanaatindeyim, bu noktayı 'belirtmek isterim. 
Şu konuştuğumuz mevzuda 'Büyülk Meclisin ka
rarı, tartışmalar neticesinde verilmiştir. 

İşin esasına gelince : 
Muhterem arkadaşlar, serbest meslek er- I 

babının bütün dünyada (retir Vergisi manzu
mesi içerisinde ayrı bir katagori teşkil ettiği, I 
ayrı bir bahiste yer aldığı açık bir hakikattir. 
Nitekim 1950 senesinde, ilmî araştırmalar ve 
ilim .adamları, o zaman Türk Üniversitesinde 
bulunan Alman mütehassıslar, hocalarımız I 
Neumark, Hirsh ve diğer mütehassısların da I 
mütalaası alınarak -ki bunlar değerli insan- I 
]ardı - 'bir kanun hazırlanmıştır. Hakikaten I 
kanun ana hatlariyle, itibariyle 'büyük reform 
kanunudur. Bu kanunda bu esas kabul edil- I 
mistir. 19l°> sayılı 'Kanunda 1950 Kanununun 
ana hatları itibariyle almış, ufak tefek ileri ha
reketler yapmıştır. Şimdi orada serbest mes- I 
lekîin vasıfları 'ortaya konmaktadır. '65 nci I 
maddede: «Serbest meslek faaliyeti bir iş vere- I 
ne bağlı olmaksızın ive sermayeden ziyade şah- I 
si mesaiye, ilmî ve meslekî bilgiye veya ihtisa- I 
sa dayanan ve ticari mahiyette 'dlamıyan işlerin | 
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ifasıdır». Yani kanun koyan bugün de bu ka
nunun maddesinde bir değişiklik olmadığına 
göre serbest meslekin vasıflarını ortaya getiri
yor: Ticari değildir -serbest meslek, ilmîdir ve 
aynı zamanda bir iş verene bağlı değildir. Ser-
maıyeyi işletmek değildir, serbest meslekin tek 
sermayesi kafasıdır ilmi irfanıdır. 

Bu kategoriyi 'bu vasıflarından dolayı bü
tün dünyada ayırmışlardır, 'bizim kanunumuz 
da ayırmıştır. 

Şimdi, teklifte deniyor ki, bunların bu ça
lışmalarının özelliği bakımından ve giderleri
nin de belli olması bakımından.. Bir serbest 
meslek erbabının (giderleri, 'bilmem nereden 
ham madde almak, bilmem kaç ton karpit al
mış, bilmem, traktörün parçasını şey etmiş, 
yahut başka şekilde yani ticari bir alım - satım 
neticesinde gelen mallar değildir.. Serbest 
•meslek erbabının masrafları .ana hatlariyle sa
yılmak mümkündür. Onlar şunlardır: İş yem 
kirası, varsa sekreteri veya yardımcısı hasta
bakıcı ücretleri vardır, 'elektriği, kırtasiyesi 
telefon ve posta masrafları vardır. "Meslekî 
kitap almıştır, kitap parası vardır, seyahat 
masrafları vardır. Demirbaşları, yazı raakinası, 
röntgen ıgibi âletleri vardır. Bunun dışında bir 
muamelede bulunmaz, dışarıda. Yani tüccar
dan tonlarca malı alıp öbür tarafa devrederek 
ve bunun neticesinde makbuz, gerçek esasa 
t ahi olup vesika almamasından dolayı maliye
nin varlığından bir şey koparması ihtimali ol-
mıyan bir (gruptur. Bilhassa Ibu noktayı teba
rüz ettirmek isterim. 

'Şimdi kanun götürü usulü nasıl kabul eder? 
Muhterem arkadaşlar. Zaten 'Hükümet teklifi, 
prensibi kabul etmiş, % 10 götürü usulü -kabul 
etmiş. Oö'türü usûl <o!lür mu ollmaz mı mese
lesi ilke olarak halledilmiştir. Demek k i ; Is-
ıtanhul Komisyonu ve Hükümet esas itibariyle 
bu meseleyi kabul etmiştir. Koydukları ölçü 
kabili tatbik değildir arkadaşlar. Çünkü beş 
bin lirayı aşmıyacak, gayrisâfi -gelirin % 10 
unu da geçmiyecdk. 'Bu demektir ki 50 bin li
ralık gayrisâfi iradı olana 5 000 liralık bir şey 
tanıyor. 

Düşününüz arkadaşilar; geçen defa da be
lirttim, 214 bin mükellef var Türkiye'de. Bun
ların % 66,6 sı 7 500 liradan az verir. Bu ser
best meslek erbabı içinde az bir zümre % 5, 
% 10, % 15 iyi kazanır, fakat geri kalanı az 
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kazanan bir zümredir. Yani, 7 500 liradan aşa
ğı kazanan % '66 doğru bir rakamdır. 

•Gönül arzu ederdi ki (buraya Maliye Ba
kanlığı, Hükümet meseleyi getirirken istatistik 
versin, bir istatistik vermemiştir. Serbest 
meslek erbabının 'Türkiye'deki takribi miktarı 
20 bimdir. 

Binaenaley'h •muhterem 'arkadaşlar; evvelce 
•mulhterem Meclisin tartışmalar üzerine verdiği 
karardan dönmesine bir sebep yoktur ve ye
rinde yapılmış bir hareket olacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Telli. 
TAHSÎN TELLÎ (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım; hukukçu arkadaşlarım kendi 
masraflarını götürü olarak kabul ettirmek üze
re sundukları teklifi işittiğim zaman cidden mü
teessir oldum. Gelir VTcrgisi Kanununun husu
siyetine bakalım. Bu kanun esas itibariyle bütün 
masrafları beyana tabi tutmaktadır. Muayyen 
istisnalar sırf o masrafların tesbit edilememesin
den veyahut da tesbit edecek elemanların bilgi
lerinin az oluşundan kabul edilmiştir. Esnaf mu
aflığı kabul edilmiş ve bunlarda esnaflar vergi
lendirilirken götürü olarak vergilendirilmiştir. 
Biz aynı Meclisteki yüksek tahsilli insanlar ilk-
mektep tahsili olmıyan insanlara diyoruz ki, 
«Siz defter tutunuz, gerçek masraflarınızı tes
bit ediniz, ona göre bize vergi veriniz.» diyoruz. 
Biz yüksek tahsilli insanlara «Aman efendim, 
biz bu masrafları tesbit edemeyiz, ne yapalım 
bizim için götürü masrafları yüzde otuz olarak 
kabul ediniz.» diyoruz. Fakat yüzde otuz az gibi 
görülürse de 100 bin lira, 300 bin lira gibi bir gelir 
temin eden serbest meslek erbabını düşünecek 
olursak, bunlar, bu hükmün altında geniş çapta 
vergiyi Devlete ödememek niyetiyle hareket et
mektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, vergide adaleti ha
kim kılmak istiyen insanlar evvelâ bunu kendi 
nefislerinde tatbik etmek mecburiyetindedirler. 
Biz hukukçuyuz derken evvelâ hakka riayeti 
bizlerin bilmemiz ve ona göre prensipleri vaz'et-
memiz lâzımdır. 

Arkadaşlar; evvelce biz de % o0 götürü ola
rak masraf beyan ediyorduk. Ben 1961 masrafı
mı ele aldığım zaman ne göreyim; % 10 değil, 
bütün masraflar dâhil c/o 5 i bile bulmuyor. 

Memleketin kalkınmaya ihtiyacı var. Esas 
itibariyle hakta serbest meslek erbabının gerçek 
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masrafını tesbit ederek ona göre beyanda bu
lunmasını icabettirir. Bu itibarla tasarının ka
bulünü istirham ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sarıibrahim-
oğlu. 

KEMAL SARllBiiAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu serbest mesleklerin 
müşterek bir kaderi vardır, politikacıya ve po
litikaya benzer, bunların çok büyük para kazan
dığı ve cemiyet kazançlarından büyük paylar al
dıkları sanılır. Aslında, avukatlar, doktorlar, 
mühendisler ve dişçiler gibi serbest meslek erba
bının eğer hakiki durumunu bilir, görürsek şu
na inanırız ki, pek az bir kısmı müstesna, zan
nedildiğinden çok daha az para kazanır ve tah
min edildiğinden çok daha fuzuli masrafları et
mektedirler. Yani masrafları bakımından uzak
tan görünüşü bakımından politikacıya çok ben
zer. İşin aslı budur. Bir avukat deyince en çok 
kazanan avukatı emsal alır cemiyet. 500 000 lira 
kazanıyor, ama en çok kazanan belki o bir kişi
dir, o da ömrü boyunca bir defa kazanır. Birkaç 
senede birine isabet eder bu piyango. Bu sahada 
onun için öyle büyük kazanç yoktur. Bu biraz da 
Adanalı ağaların kâzip şöhretine benzer. Geniş 
kütleler fakrühal xv zaruret içindedir. Gözümüz 
iki tane kadillâka takılır kalır. Doktorlar da, 
dişçiler de öyle. 

Şimdi gelelim işin esasına : 
Arkadaşlar, Gelir Vergisi aslında ticari 

mevzular için maliye dehasının ihdas ettiği en 
modern bir vergi sistemidir. Ticari kazançlarla, 
hattâ zirai kazançlarla, serbest meslek kazanç
ları arasında bir mahiyet farkı vardır. Arkada
şımın da izah ettiği gibi fikrî mesainin mahsu
lüdür bu kazançları ve vergilendirmede de bu 
mesainin sektedar olmaması lâzımdır. Vesika 
alacağım, masrafları kaydedeceğim, defter tu
tacağım, diye her biri bir âmme vazifesi olan 
ve kesif bir fikrî mesaiyi iktiza ettiren bu mes
lekleri sektedar etmemek, huzur içinde çalışma
larını ve cemiyete faydalı olmalarını temin et
mek lâzımdır. Bunun için de bu götürü usul 
bidayeten kabul edilmiştir. Bu usulün kabulü
nün sebepleri bunlardır. Serbest meslek erba
bının mahiyet itibariyle tesbiti mümkün olmı
yan, pek cok fuzuli meslek masrafları vardır. 
Bunun için de eşyanın zarureti icabı götürü 
usul vaktiyle kabul edilmişti. Arkadaşımın da 
dediği gibi maliye de bunu % 10 lan kabul et-
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mck suretiyle resmen tasdik ve kabul etmiştir. 
Bundan büyük bir vergi kaybı olmıyacaktır. 
Bilâkis vergi ahlâkının teessüsünde de büyük 
fayda olacaktır ve birtakım namuslu kişilerin, 
iyi mükelleflerin «Aman maliye bir şey deme
sin» diye kendi zararına, yaptığı masrafları 
kaydedememe durumuna düşmelerini önleme
miz lâzımdır. Vergi ahlâkının teessüsü, ve za
man içinde vergi veriminin artırılması birtakım 
kolaylıkların kabuliyle mümkün olabilir. Yok
sa matrahların köklerini kurutmaya doğru gi
diş veya mükellefi huzursuz kılmak çıkar yol 
değildir. Onun için kerem etsinler, bu meslek 
mensuplarını memlekete faydalı, ciddî, mesaile
rinde huzursuz kılacak bir yola gitmesinler. 
Yüksek Meclis kanaatini daha evvel zaten iz
har etmişti. Şimdi arkadaşların o kanaatlerin
den dönmeleri için de bir sebep göremiyorum. 
Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Pek 

muhterem arkadaşlarım ; biraz evvel konuşan 
Sayın Tahsin Telli arkadaşım bu teklifi avu
katların yapmış olmasından üzüntü duydukla
rını ifade ettiler ve bu beyanlarının altında şu 
mânayı ifade etmek istediler, dediler k i ; avu
katlar yani genel terimiyle serbest meslek sa
hipleri vergi kaçıracaklar da onun için bu tek
lifi yapıyorlar. 

Arkadaşlar, meselenin içyüzü, hukuki ma
hiyeti hiç de böyle değildir. Avukatlar, doktor
lar ve diğer serbest meslek erbabı şüphesiz yük
sek. tahsil sahibidirler. Gerçek masraf usulünü 
de bilirler ve bilmeleri lâzımdır. Yalnız burada 
gerçek usule göre masraf kaydetme meselesi şu 
bakımdan serbest meslek faaliyetlerinde mah
zurludur. Bir kere bu faaliyetler ticari ve sınai 
faaliyetlerden farklıdırlar.. Binaenaleyh, bilan
ço ve muhasebe hesap! ariyle serbest meslek fa
aliyetlerindeki masraf indirimlerinin defterlere 
işlenmesi mümkün değildir. 

Saniyen; serbest meslek sahipleri ilmî saha
da ilerleme yolunda ve zorundadır. Vakit ve 
mesailerini bu sahada sarf etmek mecburiyetin
dedirler. Gerçek masraf usulüne göre çalıştık
ları takdirde mesailerinin bir kısmını bu saha
ya ayıracaklardır ki bu da ilmî verimlerini azal
tacaktır. 

Şimdi, bir avukat, bir doktor düşünelim. 
Elinde bir makbuz, yaptığı her masrafa bu 
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makbuzu vermek ve almak mecburiyetinde ka
lırsa, gece hastanesine giden bir doktor bu 
makbuzu her an istihsal etmek mecburiyetinde 
kalırsa ilmî sahada faaliyet gösteremez. 

Saniyen arkadaşlarım, serbest meslek erba
bının elde ettiği gelir de sadece emek unsuru 
hâkimdir. Ticari ve sınai faaliyetlerde emek ve 
sermaye unsurları vardır. Bir doktor, bir avu
kat sadece sermayesinin karşılığını değil, 
fikrî sâyiinin karşılığını elde eder ve bu suretle 
'bedenî ve fikrî sahada büyük bir yıpranmaya 
mâruz kalır. Ama, bir tüccar, bir avukat veya 
bir doktor kadar bedenî sahada yıpranmam. Bu 
bakımdan bedenî meslek sahiplerinin bir amortis
man payları kabul edilmek lâzımdır. İçimizde 
avukat, doktor, serbest meslek erbabı vardır. 
Hangisi kaç sene, devamlı olarak meslekî ha
yatlarım idame ettirebilirler? Bir avukat ran-
tabl olarak, verimli olarak en fazla on sene ça
lışabilir. Ama bir tüccar 40 sene ticaretini ya
pabilir. Çünkü orada hâkim olan unsur serma 
ye unsurudur. Emek sermayeye nazaran daha 
az rol oynuyor. Bu bakımdan sırf emekle çalı
şan, fikrî sâyileri neticesinde gelir temin eden 
arkadaşlarımız bu emek ve fikrî sâyilerini ay
rıca gerçek masraflarına kaydettirmek için sarf 
ettirmek verimi azaltır; Bu meslek sahiplerinin 
daha verimli kazanç elde etmek imkânı da kal
maz. Bu bakımdan götürü masraf usulünün 
vermiş olduğumuz takrir hudutları dahilinde 
kabul edilmesinde fayda vardır. Kerem edin, 
lütfedin reylerinizi bu yolda kullanın; bu mes
leklere de bu suretle hizmet etmiş olalım ar-
kfadaişlar. 

'BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun 33 noü maddesindeki 68 nci mad

deye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

istanbul Çorum 
Reşit Ülker Abdurrahman Güler 

Adana 
'Kemal Sarıibrakimoğlu 

Ek fıkra : 
ıSerbest meslek erbabı, diledikleri takdirde, 

yukarda 1 - 9 numaralı fıkralarda yazılı gider
lere karşılık olmak üzere hasılatlarından % 25, 
dişçiler ve röntkenciler % 35 e kadar bir miktar 
götürü olarak indirebilirler. 

192 
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Götürü gider usulünü kabul edenler, iki yıl 

geçmeden bu usulden dönemezler. 

Yüksek Başkanlğa 
'Tasarının sonuna geçici 10 ncu madde ola

rak aşağıdaki ilâvenin yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

O anakka 1 c İstanbul 
Burhan Arat Vahyi özarar 

Burdur 
Nadir Yavuzkam 

Matlap : Götürü ücretlerde 1962 'bütçe yılı, 
götürü ticari kazançlarda 1961 takvim yılı ver
gileri. 

Geçici madde 10 : 
Götürü ücretleri üzerinde vergilendirilen 

mükellefler adına 1962 bütçe yılı, götürü tica
ri kazançları üzerinden vergilendirilenler adına 
1961 takvim yılı vergilendirme dönemlerine aid-
olan tarhiyatın ikinci ve daha sonraki taksitle
ri alınmaz. 

Yüksek Meclis Başkanlığına 
Avukat ve doktor gilbi serlbest meslek erba-

hmm arzu ettikleri takdirde % 25 götürü mas-
naf usulünü kabul edebileceklerini ve masraf 
usulü kabul edenlerin de kaydedömedikleri mas
raf için gelirlerinin % 5 i nisbetinde masraf ka
bul edilmesini ve falkat 5 000 lirayı geçemez kay
dının kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

içel 
İhsan önal 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RECAt 

İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — Muhterem 
arkadaşlar, görüşmesini yapmış olduğumuz 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu tadil tasarısı, tak
dir buyuracağınız gibi, bir reform kanunudur. 
Evvelâ bunun prensibinde mutabakata varmak 
iktiza eder. Daha doğrusu prensibinde mutaba
kata varırsak, komisyonun sevk etmiş olduğu 
maddeye muhalif mahiyette konuşma yapan ar
kadaşlarımızla, komisyon olarak, anlaşacağımı
zı zannediyorum. 

Gelir Vergisi, müterakki bir vergi sistemi
dir. Müterakki vergi sistemi ise, gerek gelir ve 
gerekse giderlerin hakiki hüviyetiyle tesbit ve 
bunun üzerinden vergi 'tarh etmek demektir. 
Şimdi bunu böyle tesbit ettikten sonra, Sayın 
Kemal Sanibrahimoğlu'nun birinci ve ikinci 
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konuşmalarını, doğrusunu ifade edeyim, hayret
le dinledim. Bu ifadenin bendenizin üzerinde 
bıraktığı mâna şu, Türkiye'de vergi verecek tek 
vergi mükellefi yokmuş. 

Tuhaf bir tecellidir, gerek zirai gelir vergisi 
hususundaki konuşmaları yönünden, gerekse 
ser'bes meslek erbabı olan, onların içinde bir 
avukat olarak konuştukları beyanın içine ben
deniz de girerim. Ben hem avukatım, hem de 
kendine göre arazi sahibiyim. Şimdi bu memle
kette çeşitli insan z timlerin e, geri kalmış bir 
milletin mümessilleri olarak, kalkınmamızı te
min etmek için vergiler tarh ederken, aydın 
zümre olarak avukat, mühendis, doktor ve diş
çiler vergiden nasıl kaçarız arkadaşlarım1? Ef
kârı Umumiycnin huzuruna nasıl çıkarırz? (Sol
dan, «kim kaçıyor1?» sesleri) 

BAŞKAN — Recai Bey, daha çok kanunu
muz var. Önergeler üzerinde konuşsanız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RECAİ 
İSKENDEROĞLU (Devamla) — Arz edeyim 
efendim. 

Vergiden kaçma, külliyen kaçma demek de
ğildir. Meselâ, komisyonun sevk etmiş olduğu 
tasarıda deniyor ki, serbes meslek erbabı tevsik 
edebileceği bilûmum masraflarını düşecektir. 
Kitap, kâtip, telefon, telgraf, yazışma gibi her 
nevi tevsik edebileceği masrafları kabul ediyor, 
bir. Tevsik edemiyeceği masrafların da yüzde 
onunu kabul ediliyor. Zaten bizim tahmin ve 
kanaatimize göre serbes meslek erbabı içinde 
yüzde beşi ancak bunun dışında kalabilir. Mü
saade edin de, senede 300 - 500 bir lira ve en 
mükemmel şekilde tevsik ve tesbiti de zaten kül
türleri icabı'mümkün olan, bir meslek sâlikinin 
de tam realist, hakikata uygun olan bir vergiye 
tabi tutulmasını da hoş görün. 

'Sonra daha enteresan bir keyfiyet, efendim; 
serbes meslek erbabı olan mühendislerin kur
muş oldukları işletme suretiyle, kurdukları şir
ketlerin temin ettiği kârları düşünürseniz Hazi
nenin ve büyük bir vergiden mahrum kalacağı
nı takdir buyurursunuz. Bu bakımdan mühen
disler bir iş ortaklığı bir işletme kurarak, bu 
işletmenin içine pekâlâ girebilirler efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Parlâmen-
tonuzca, Heyetinizce kabul edilmiş olan plân 
esasları gereğince hazırlanmış olan bu müte
rakki gelir sistemi içinde bulunan vergi esasını 
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lütfedip kabul etmediğiniz takdirde, efkârı f 
umumiye karşısında yüzde yedi kalkınmaya ta
raftar olduğumuz iddiası muallâkta kalacaktır. 
Bu bakımdan, komisyonca sevk edilen şekilde 
tasarının kabulünü Yüksek Heyetinizden istir
ham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKAN I FERİI) MELEN — .Muh

terem milletvekilleri, evvelâ bir noktaya işaret 
ederek sözlerime başlamak istiyorum. Verilen I 
takrir ile serbes kazanç erbabından % 35 bir gö- I 
türü indirim yapılması teklif edilmektedir. As
lında % 25 olan bu indirim, İm takdirde % 35 
olacaktır.. Çünkü bir ilâ dokuzuncu fıkralarda- 1 
ki masraf indirimi % 25, 10 ncu fıkrada bizim 
kabul ettiğimiz % 10 indirimle beraber % 35 I 
bir indirim istenmiş bulunmaktadır, bu hususa I 
işaret etmek isterim. I 

Muhterem milletvekilleri, Komisyon Başkanı 
da işaret etti, Hakikaten Gelir Vergisi prensip I 
itibariyle gerçek kazanca dayanır. Serbest mes- I 
lek erbabının gerdek kazancı elde edilen hası- I 
lat ile masraflar arasındaki yıllık farktır. Ni- I 
hayet, Komisyon Başkanının da belirttiği üze- I 
re, bu meslek sahiplerinin kazanç, elde etmek I 
için yaptıkları bütün masrafların hasılattan in- I 
dirilmesi esası kanunda kabul edilmiştir. Buna I 
ilâveten kabili tevsik olmıyan birtakım masraf- I 
lar daha vardır. Meselâ, meşrubat masraflarını 
yazamıyoruz, taksiye biniyoruz masraf yapıyo- I 
ruz, fakat yazamıyoruz; mübaşire çantamı tut- I 
tuğu için para veriyoruz, bütün bu masrafları I 
yazamıyoruz, diyorlar. îşte biz bunlara karşılık I 
olmak üzere, 5 bin lirayı geçmemek üzere, bir I 
indirimi kabul etmiş bulunuyoruz. Yani serbes I 
meslek erbabının hakiki masrafları dışında ay- I 
rica müteferrik masraflarını karşı! ama-k üzere I 
5 bin liralık indirimi kabul ediyoruz. Bunu baş- I 
ka hiçbir ınesleke yapmıyoruz. I 

Şimdi gelelim arkadaşlarımızın şikâyetleri- I 
ne. Serbest meslek erbabı defter tutmasın dene- I 
mez. Biz, çiftçinin bile defter tutmasını istiyo- I 
ruz ve çiftçiye diyoruz ki ; (senelik kazancı 150 I 
bin lira civarında olan çiftçiye) sen defter tu- I 
tarak hakiki kazancın üzerinden vergi verecek- I 
sin. Bu durum karşısında, memleketin en inlim- I 
taz, en münevver zümresini teşkil eden serbest I 
meslek erbabı biz defter tutamayız, biz, vesika | 
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| alamayız diye beyanda bulunması hiçbir suret-
I le caiz görülemez. Bu istisnayı yaptığımız tak-
I dirde, diğerlerini müdafaa edemeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, takrir sahibi ne is
tiyor? Arz edeyim, takrir sahibinin istediği nis-
beti kabul edersek, serbes kazanç erbabının ka
zancından % 35 'bir götürü masraf indirimi ya
pacağız, yıllık gayrisâfi kazançları otuzbin lira 
civarında olanlarda hakiki masrafla bu masraf 
indirimi birbirine tekabül edecektir. Serbes 

I meslek erbabının kazancı 30 bin lirayı aşmaya 
başlayınca durum ne olacaktır; arkadaşlar, 
serbes kazanç erbabının nihayet masrafları bel
lidir, yazıhane kirası, telefon, kırtasiye, gibi. Bu 
masrafları kazanç nisbetinde hiçbir zaman art
maz. ^Serbes meslek erba'bı arasında mühendis-

I lik firması kuranlar, mütaaftıhit firmaları ku-
I ranlar da vardır. Bunlar arasında yılda milyo

nun üstünde kazanç sağlıyanlar da vardır. Şim-
I di bu teklife göre durum ne olacak? Arkadaşı-
I mızm teklifini kabul ettiğiniz takdirde, bir mil-
I yon lira kazanan bir kimsenin, 300 bin liralık 
I kazancını vergi dışı bırakmış olacaksınız. De-
I inek ki, arkadaşın teklifi ile bir imtiyaz sağlan-
I mış oluyor. Bu vergi mükelleflerinin diğer ver

gi mükelleflerine nazaran vergilerinde bir mik-
I tar indirim oluyor ki, bunu tecviz etnıiyeceği-
I nize eminim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut, (öürül-
I tüler, kifayet var sesleri) 

I Efendim, Vekilden sonra son söz nıilletveki-
I linindir. O konuşduktan sonra kifayeti okutup 
I oylarınıza arz edeceğim. Buyurun Sayın Turgut. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
I Efendim, muhterem komisyon üyesi arkadaşım 
I mühendislerle mütaahhitleri birbirine karıştırdı. 
I Mühendisler iki şekilde çalışırlar. Bir kısmı 
I proje mühendisidir ve yalnız bilgisi ve kafası 
I ile çalışır. Diğeri, parası vardır, bunun ikisini 
I birleştirir. Burada mevzuubahis sadece proje 
I mühendisleri ve proje mimarlarıdır. Yoksa, şir-
I ketler kuran, mütaahhitlik yapan mühendisler 
I buna dâhil değildir. Arkadaşım bunu karıştırdı, 
I Bu hususu tasrih etmek için huzurunuza çık-
I tim, hürmetlerimle. 

I BAŞKAN —• 'Yeterlik önergesi var, okutıı-
I yorum. 



M. Meclisi 
Başkanlığa 

Görüşülmekte olan önerge üzerinde kifayet 
arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

•BAŞKAN —• Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeııler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, diğer önergeleri tekrar okutuyo
rum. 

(içel ihsan önal'ın önergesi tekrar okundu.) 
İHSAN ÖNAL (içel) — Efendim, önergemi 

geri alıyorum. 
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kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın 
yarısını gider yazabilirler); 

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

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

4. Alınan meslek kitapları ve meslek dergi
leri için ödenen bedeller ve meslekî teşekkülle
re ödenen aidat; 

BAŞKAN — Efendim, İhsan öııal arkadaşı
mız teklifini geri aldılar. Diğer önergeyi tek
rar okutuyorum. 

(Reşit Ülker ve arkadaşlarının önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor 
mu, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
ÎSUİMYELt ('Balıkesir) — Hayır, efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, arkadaşlarımızın öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyeııler-... 45 e karşı 86 reyle önerge 
reddedilmiştir. 

4.1.1960 tarih ve 1213 sayılı Vergi Usul Ka
nununa verilen oyların neticesini bildiriyorum. 
Kanun tasarısının oylamasına (258) arkadaşı
mız iştirak etmiş; (204) arkadaşımız kabul, 
(41) arkadaşımız ret, (13) arkadaşımız da çe-
kinser rey kullanmışlardır. Böylece kanun ta
sarısı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okuyup oylarınıza sunuyo
ruz. 

MADDE 33. — Aynı kanunun 68 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Meslekî giderler 
Madde 68. — Serbest meslek kazancının tes-

bitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indi
rilir. 

1. Meslekî faaliyetin icrasına tahsis edilen 
iş yeri kirası (İkametgâhlarının bir kısmını iş 
yeri olarak kullananlar, ikametgâhın tamamı 
için ödedikleri kira ile ısıtma ve aydınlatma 
gibi sair masrafların yarısını indirebilirler, iş 
yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortisma
nı, ikametgâh] kendi mülkü olup bunun bir 

5. Meslekî faaliyetle ilgili seyahat ve ika
met giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği 
süre ile sınırlı olmak şartiyle); 

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 hüküm
lerine göre ayrılan amortismanlar (Meslekî fa
aliyette kullanılan ve değeri 1 000 lirayı aşmı-
yan tesisat ve demirbaşlar amortismana tabi tu-
tulmıyarak doğrudan doğruya gider kaydolu-
nabilir); 

8. Serbest meslek faaliyetleri dolay isiyle 
emekli sandıklarına ödenen giriş, emeklilik ai
datı ve yardım pulları bedelleri (indirilecek 
emeklilik aidatı, yıllık gayrisâfi kazancın 
c/c 5 ini geçemez) ; 

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

10. Yııkardnki bentler dışında kalan, işle 
ilgili şehir dahilî nakil vasıtaları ücretleri 
(•özel otomobillerini işlerinde de kullananların 
yaptıkları giderlerin yarısı), posta, telgraf, 
mecmua, gazete, iş yeri temizliği/asansörcü ve 
odabaşı ücreti gibi müteferrik giderler (Bu 
bentte yazılı giderlere karşılık olarak mükellef
ler diledikleri takdirde 5 000 liradan fazla ol
mamak üzere gayrisâfi hasılatın % 10 unu gö
türü olarak gider yazabilirler). 

Sebebi ne oluma olsun para cezaları ve ver
gi cezaları gider olarak indirilemez. 

BAŞKAN — 33 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Kaldırılan hükümler 

Madde 65. — 28 . 2 . 1962 tarih ve 35 sayılı, 
24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı kanunlar yürür
lükten kaldırılmıştır. 

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

Uygulama süreleri : 
Geçici madde 2. — Bu kanunun; 
a) 6, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 37, 41, 61 nci maddelerinin hükümleri 
1962 takvim yılı başından itibaren elde olunan 
kazanç ve iratlar; 

b) 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 33, 38, 39, 
40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, !54, 5'5, 56, 59, 60 neı 
maddeleri 1963 takvim yılı başından itibaren 
elde olunan kazanç ve iratlar, 

c) 34, 48 ve 49 ncu maddeleri 1964 takvim 
yılı başından itibaren elde olunan kazanç ve 
iratlar ve bu tarihten itibaren yapılacak vergi 
tevkifatı, 

hakkında : 
d) 63 ncü maddesi bu kanunun yürürlüğe 

girdiği ayı tâkibeden ayın başından itibaren, 
e) Yukarıki fıkralar dışında kalan diğer 

maddeleri bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren, 

uygulanır. 
Yukarıki fıkralarda sözü edilen maddelerden 

götürü usulde vergiye tabi ücretlerle ilgili olan
lar da takvim yılı yerine malî yıl esas alınır. 

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

Bir ek 10 ncu madde talebi vardır. Oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarlının sonuna geçici 10 ncu madde ola

rak aşağıdaki ilâvenin yapılmasını ve arz ve 
teklif ederiz. 

Çanakkale istanbul 
Burhan Arat Vahyi özarar 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

Geçici madde 10 : 
Götürü ücretleri üzerinde vergilendirilen 

mükellefler adına 1962 bütçe yılı, götürü ti
cari kazançları üzerinden vergilendirilenler 
adına 1961 takvim yılı vergilendirme dönem-
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lerine aidolan tarhiyatm ikinci ve daha son, 
raki taksitleri alınmaz. 

Matlap : Götürü ücretlerde 1962 bütçe yılı, 
götürü ticari kazançlarda 1961 takvim yılı, 
vergileri, 

BAŞKAN —• Efendim, önerge hakkında 
komisyonun fikri nedir, iştirak ediyorlar mı? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
İSLİMYELÎ (Balıkesir) — İştirak ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye filhâl iş
tirak ediyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
ti?. 

Geçici 10 ncu maddeyi bu şekliyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi yürürlük maddelerini okutuyorum. 

Yürürlük 
MADDE 66. — Bu. kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

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

Şimdi yürürlük maddelerini okutuyorum. 

Yürütme 
MADDE 67. — Bu kanun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

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

Tasarının leh ve aleyhinde konuşmak isti
yen arkadaşımız var mı?... Aleyhte buyurun 
sayın Balım. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Baş
kan, muhterem 'arkadaşlar, müzakeresini ikmal 
ettiğimiz ve kabul edileceğine... 

BAŞKAN — Sayın Balını, bir noktayı işa
ret etmek isterim. Yani, bu kanunun tümü 
hususundaki reylerinizin tecellisi hakkında 
konuşmanız gerekmeMedir,, dikkatinizi çeke
rim. 

ALÎ İHSAN BALIM (Devamla) — Kabul 
edileceği muhakkak olan bu vergi kanunun 
bâzı küçük çiftçileri ilgilendiren maddelerinin 
lâyıkiyle âdil bir şekilde tatbik edilebilece
ğine kaani değilim. Çünkü geçen birleşimde 
üzerinde uzun uzun münakaşa edilip, HeyeM 
Umumiyenin oyu ile komisyona geriverilen bil-
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hassa 6 ve 7 nci maddeler, yani küçük çiftçi
nin vergilendirilmesini esas alarak, hububat 
ziraati yapılan arazinin genişliğini esas alan 
ölçülerin bu defa geri getirilip kabul edilmiş 
olması bilhassa adaletsizliğin mümkün 
kaynaklardan birisi olacaktır. Çünkü, Çu-
kurova'daki 400 dönüm tarla ile, Konya 
bozkırındaki 400 dönüm tarla bir de
ğildir. Ama pekâlâ, isterse ilgili merciler 
Konya'da 400 dönüm tarlası olan bir kimse
den Çukurovada çıkan mahsulün vergisini 
istemek için tazyikte bulunabilecektir. 

İkincisi, kanunun müzakeresinde bir usul
süzlük olmuştur. Geçen defa 6 ve 7 nci mad
delerin müzakeresi esnasında Hükümet ken
di görüşünü savunmuş ve kendi görüşünün 
müzakerelere esas olmasını istemiştir. Bunu 
Heyeti Umumiyeniz oylarınızla reddetmiştir. 
Fakat bugün görüyorum ki komisyon, sanki 
o günkü Hükümett teklifini reddeder oylama
nın bir mânası yokmuş gibi Hükümet tekli
fi aynen buraya getirilmiş ve bize kabul etti
rilmiştir, Bu kanunun müzakeresinde mühim 
bir usulsüzlüktür. Bunun da tescil edilmesin
de fayda görüyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Eren, lehinde buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, 3 günden beri müzakeresini yap
makta olduğumuz 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu tadilâtına ait tasarının kendisi, Gelir Ver
gisi tarihinde 3 ncü reformu teşkil ediyor. 9 
belgeye istinaden yapılmış bir eserdir. Bu eser, 
içinde; 4 ü Adalet Partili, 4 ü Halk Partili ar
kadaşlarımız tarafından verilmiş teklif ve tasa
rılarla, bir de Hükümetin tasarısı olarak bu 9 
belgenin muhassalasıdır. Esasında 12 vergi ve 
gider vergileri ve vergi usulü hakkındaki tasa
rılarının ana direği bu tasarıdır. Cesur bir ham
ledir. Adeta eski Türk Hakanlarının putlacı gi
bi devletin başı bugünkü modern devletin başı 
olan Hükümetin, yani devlet hazinesinin, mil
lete çok şeyler bağışlarcasma, muaflıklar, geniş
letilen hadler, yatırım indirimleri v. s. gibi cö
mertçe bağış ve iyilikler sağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, kanun, haddi zatında, 
çok cesurane bir prensiple hazırlanmıştır. Mese
lâ şimdiden şu 4 iyiliği birden getirmiştir: Bun
lar, bir taraftan, sosyal adalet sağlaması, bir ta
raftan, kısmen Kurumlar Vergisine de bu tasa
rı hükümlerinin tatbiki dolayısiyle, kanunlar 
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| arasında ve tatbikatçılara bir kolaylık getirme

si ve nihayet, yatınm indirimlerindeki büyük 
hamlesi cihetinden iyiliklerdir. Bu Gelir Vergi
si kanunları, 12 - 13 yıldan beri, milletimizi 
modern vergi usulllerine, bu kanun da modern 
usulleri ile milletin bünyesine intibaka müteka-
bilen çalışmışlardır. Gelen bu yeni tasarı, bu 
intibakın gerçi henüz mükemmel bir numune
sini teşkil etmemektedir. Bununla beraber zan
nederim Müşterek Pazarla birlikte geleceğini 
umduğum 4 ncü Gelir Vergisi hamlesi ile tam 
tekemmül etmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, bu meselede fikir 
işçilerinin biraz mağdur oldukları kanaatinde ol
duğum için şunu belirtmeliyim: Onlar hakkın
daki 18 nci madde ile 81 nci madde birbirlerine 
tezat teşkil etmelerinden ve buna ilâveten, diğer 
meslek erbabına bâzı indirimler daha büyük 
oranda tatbik edildiğinden, fikir işçileri mağ
dur edilmişlerdir. Onun için gazeteci, kitapçı 
muhtelif güzel sanat erbabı bu tasarıda diğer 
dallar kadar müdafaa edilmediği için, şahsan bu 
kanunun bu noktasında bir boşluk var addet
mekteyim. İnşallah, ilerideki çalışmalarda bu, 
telâfi edilir. 

Muhterem arkadaşlarım; Maliyemizden is
tirhamlarımız vardır. Maliye kadrosu zayıftır. 
Bu kanun, getirdiği usul kanunu ile birlikte, 
mütalâa edilirse, pekçok yerinde giriftlik ve 

i anlaşılamıyan hükümler vardır. Vaktimiz ol
saydı teker teker bu maddeleri söyliyebilirdim. 
Fakat bunların tasfiyesi için, mutlaka Maliye 
teşkilâtının ve ayrıca serbest muhasip ve malî 
müşavirlerin, Hükümet tarafından birer kursa 
tabi tutulmalarında fayda ve zaruret vardır. 
Kanunun bir kısmında takdir hakkını geniş tut
tuğu Maliye memurlarının çalışmalariyle üst 
merciler ilgili olmalı; müfettişlerce, Bakanlık
larca ve uzmanlarca daimî murakabe altında 
bırakarak bu takdir hakkının yanlışlıklara, sui
istimallere meydan vermesine mâni olunmalıdır, 
kanaatindeyiz. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar; ihraç malları mese
lesinde, transferlerde, bizim mallarımızın, yi
ne bize yabancı mallar gibi rücuuna imkân ve
rilmemelidir. Mallarımız çıkarken, iyi kontrol 
edilmeli ve muafiyetin ancak kanuni haddinde 

i tatbikinde, bilhassa Maliye Bakanlığının, Ma-
| üye müfettişlerinin vazifelerini, memlekette ay-
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nı zamanda içtimai amaç olarak da yerine ge- I 
tirmeleri hususunda, çok dikkatli olmaları lâ* I 
zırudır, kanaatmdayım. I 

Muhterem arkadaşlarım; buradaki müzake- I 
relere gelince, bu müzakereler bilhassa §u 4 I 
noktada toplanmıştır. Bu 4 noktayı hep bili- I 
yorsunu : (Muhafiyetler, serbest meslek meşe- I 
leşi, arazi ölçüsü mü yoksa hasılat satış bedeli I 
mi? meselesi ve nihayet aile reisi beyanı mes- ı 
leşi) dir. Bunlar üzerinde konuşan arkadaşla- j 
rımızdan... I 

BAŞKAN — yok rica ederim tasarının lehin
de beyaz oy vereceğinize delâlet edecek şekilde I 
konuşun. Kanunun tümü üzerindeki konuşmalar 
bitmiştir. I 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, bende kanunun lehindeyim. Yalnız I 
istikbale ışık tutması bakımından ve kanunun 1 
daha iyi olmasını temin edecek tarzda mâruzât- I 
ta bulunuyorum. Burada Adalet Partisinden I 
4 teklif ve Halk Partisinden de 4 teklif geldi. 
Adalet Partili 3 senatör arkadaşımızın getirdiği I 
tasarıları kendi arkadaşları desteklemediler, 
başka konulardan bahsettiler, bundan başka, 
bu ufak - tefek meseleler burada bazan büyütül- I 
dü. Haddizatında, burada herkesin kendi mâkul 
ölçüleri dâhilinde görüşme ve konuşma hakları 
vardır. Fakat, esas itibariyle, hepimizin bir tek I 
amacımız ve ödevimiz var: O da 5 yıllık Kal
kınma Plânı, herae olursa olsun, makul ölçü
lerle ve makul bir şekilde desteklenmesini sağla
maktır. Bundan dolayı, Gelir vergilerine dair I 
olan bütün hususların tetkikine çalışıyoruz. I 

BAŞKAN — Sayın Eren, bunlar tümü üze
rinde konuşulması icabederdi. Cümlenizi to- I 
parlamanızı rica ederim. 

ASIM EREN (Devamla) — Mâruzâtım bun
dan ibarettir arkadaşlarım. Bendeniz, maliye- I 
mize ve bunu hazırlıyan ve bu işte geceli gün- I 
düzlü çalışan komisyona, keza burada kıymet- I 
li fikirleriyle, her iki kanattan ışık tutan değer
li arkadaşlarımıza teşekkür eder; bunun Tür- I 
kiye Cumhuriyeti tarihinde bence şimdiye ka- I 
dar yapılmış olan en büyük malî hamleyi, en I 
cesur malî hamleyi hazırlamış veya desteklemiş I 
olduklarından dolayı, teşekkür ederim. Maliye- I 
mize büyük basanlar dilerim. Hürmetlerimle. I 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasannın tümü açık oylarınıza I 
sunulmuştur. Oy kutuları dolaştırılacaktır. | 
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6. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 

hakkındaki kanun tasarısı ve C. Senatosu değiş
tirici ve Adalet Komisyonu raporu. (1/91) 
(S. Sayısı: 278 e İnci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; geçen bir
leşimde, Gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanun 
tasarısının öncelikle görüşülmesi dikkate alın
mıştı. 

Şimdi, Adalet Komisyonu raporunu okutu
yorum. 

Adalet Komisyonu raporu 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Millet Meclisince kabul edilen Toplantı ve 

gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkındaki kanun ta
sarısının bâzı maddelerinde, Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklik üzerine tekrar ko
misyonumuza havale edilmekle tetkik ve mü
zakere olundu.: 

1. Şehir ve kasabalarda hangi meydan ve 
açık yerlerde veya yollarda toplantılar veya yü
rüyüşler yapılabileceğine dair vali ve kayma -
kamlarca vâki karar ve tesbitin mûtat vasıta
larla ilânından sonra yeniden tahaddüs edecek 
hal ve şartlar sebebiyle yapılacak değişikliklerin 
ilândan onbeş gün sonra muteber olmasına dair 
4 ncü maddedeki tadilât; toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri sırasında âmme nizamının ve âm
menin huzur ve sükûnunu muhafaza ve tedbir
lerini almakla mükellef, geniş sorumluluk taşı
yan, aynı zamanda bütün tasarrufları yargı de
netimine tabi bulunan idare âmirlerinin âmme 
intizamı mülâhazalarına müstenit müstaceliyet 
arz eden kararlar verebilme serbestîsine mâni 
görülmekle, 

2. 5 nci maddede yapılan değişiklik; 
Millet Meclisince uzun müzakere ve münaka

şalardan sonra kabul edilen metnin, daha vazıh 
ve maksadı daha iyi ifade etmiş olması itibariy
le, 

'S. 8 nci maddede yapılan değişiklik; 
Millet Meclisince kabul edilen metinde; ida

re heyetinin fonksiyonu, vazifesi daha etraflı 
şekilde ifade olunmuş, ve esasen sorumluluğu 
bulunmıyan bir heyetin geniş salâhiyetlerle teç
hizinin yerinde olnııyacağı düşüncesiyle, 

(i) 278 e 1 nci ek S, Sayılı basmayazı tu
tanağın sonundadır. 

— 198 — 



M. Meclisi B : 45 
4. 9 ncu maddede yapılan değişiklik; 
«Fiille veya sözle saldırılı» tâbirinin madde

ye vuzuh vermekten ziyade tatbikatta, «Saldırılı 
bir şekil alma» halinin Hükümet Komiserince dar 
mânada tefsirine yol açabileceği mülâhazalariyle, 

5. 12 nci maddede yapılan değişiklik; 
«Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kilo

metre mesafesi dâhilinde toplantı yapılamaz» 
kaydının, «kamu hizmeti gören bina ve tesis
lerde ve bunların eklentilerinde toplantı yapıla
maz», hükmü içinde umumi olarak mütalâa edil
mesi lâzmıgıeldiğâ gerekçesiyle, 

Benimsenmemiş, ancak; 4 ncü maddeye vâki 
12 nci maddede yer almış fıkranın ilâvesi ve 7, 
13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, ncü maddelerde Se
nato Umumi Heyetince yapılan değişiklikler 
benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Denizli Giresun 
H. Oral A. Cüceoğlu 
Artvin Çanakkale 

S. Eminağaoğlu B. Arat 
İçel İstanbul 

M. Arıkan t. H. Tekinel 
Kayseri Siirt 

M. Göker C. Aydın 
İzmir 

M. Uyar 

BAŞKAN — Senatonun tadil ettiği madde
leri okutup oylarınıza sunacağım. Komisyonun 
iştirak edip etmediği hususunu ayrıca arz ede
ceğim. 

Açık toplantı ve yürüyüş yerleri 
MADDE 4. — Şehir ve kasabalarda hangi 

meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplan
tılar veya yürüyüşler yapılabileceği, vali ve 
kaymakamlarca kararlaştırılarak mûtat vasıta
larla ilân edilir. Bu yerler hakkında sonradan 
yapılacak değişiklikler, ilânından 15 gün sonra 
muteberdir. 

Toplantı yerlerinin kararlaştırılmasında gi
diş - geliş, güvenliği bozmıyacak ve pazarların 
kurulmasına engel olmıyacak surette top
lantıların genel olarak yapıldığı, varsa elek
trik tesisatı olan yerler tercih edilir. 
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BAŞKAN — Efendim, maddeyi komisyon be-

nimsememiştir. Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Olmadığına göre C. Senatosunca tadil edi
len 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

İstisnalar 
MADDE 5. — A) Siyasi partiler, dernek

ler, şirketler, sendikalar ve sair tüzel kişiliği 
haiz teşekküllerin kanunlarına ve kendi tüzük
lerine göre yapılacak kapalı yer toplantıları, 

B) Kanun, örf ve âdete göre yapılacak 
toplantı, merasim, şenlik, karşılama ve uğurla
malar, 

C) Spor faaliyetleri ile, ilmî, ticari ve eko
nomik maksatlarla yapılan toplantılar. 

D) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan
ların Devlet, ve Hükümet işleri hakkındaki top
lantı ve konuşmaları ile T. B. M. M. üyelerinin 
halk ile yapacağı hasbıhaller bu kanun hüküm
lerine tabi değildir. 

BAŞKAN —• Madde Komisyonca benimsen-
memektedir. Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
C. Senatosunca tadil edilen 5 nci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM ; 2 

Toplantı, usul ve şartlan 

Beyanname verilmesi 
MADDE 7. ^— Toplantının yapılmasından 

en az 48 saat önce toplantının yapılacağı yerin 
en büyük mülkiye amirliğine çalışma saatleri 
içinde medeni haklarını kullanma yetkisini haiz 
olan tertip heyetinden en az üç kişi tarafından 
imzalı bir beyanname verilir. 

Bu beyannameyi imza edenlerden en az üç 
kişinin toplantının yapılacağı yerde ikâmetgâhı 
bulunması şarttır. 

Bu beyannamede : 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat; 
b) Toplantının yapılmasındaki maksat; 
c) Bu toplantıyı hazırlıyan tertip heyeti 

üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları göste
rilir. 

Bu beyanname karşılığında ilmühaber ve
rilmesi mecburidir. 

Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği 
tarafından kabul edilmez veya karşılığında il-
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mühaber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla 
tesbit edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde 
noter yasıtasiyle ihbar yapılır; ihbar saati, be
yanname verilme saatidir. Noter bulunmıyan 
yerlerde tutanak yeter sayılır. 

İlmühaberde veya tutanakta beyannamenin 
verildiği gün ve saat gösterilir. 

Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı yap
mak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafından 
beyanname verilmiş ise, ilk verilen beyanname 
muteber sayılır. Sonra beyanname verenlere 
keyfiyet hemen yazıyla bildirilir. 

BAŞKAN — Madde komisyonca benimsen
miştir. Madde hakkında söz istiyenl.. Yok. Oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İdare heyeti teşkili ve görevleri 
MADDE 8. — Tertip heyeti, toplantıdan 

önce kendi arasından veya dışardan en az üç 
kişilik bir idare heyeti teşkil eder ve Hükümet 
komiserine bildirir. Bu heyet toplantının sü
kûn ve düzenini, beyannamede yazılı maksat 
dışına çıkılmamasını sağlar ve bunun için ge
rekli tedbirleri alır ve icabında zabıtanın yar
dımını istiyerek bunu sağlar, sağlıya-imıdığı 
takdirde toplantının dağıtılmasını Hükümet 
komiserinden ister. 

İdare heyeti üyelerinden en az birinin, top
lantının yapıldığı yerde ikâmetgâh sahibi ol
ması şarttır. 

İdare heyeti veya tertip heyeti üyelerinden 
en az üçü toplantı yerinde bulunmadıkça top
lantı yapılması yasaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyon henimseme-
miştir. Madde hakkında söz istiyen... Yok, C. 
Senatosunca tadil edilen 8 nci maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hükümet komiseri ve yetkileri 
MADDE 9. — Mahallin en büyük mülkiye 

âmiri, toplantıda hazır bıılunmak üzere hâkim 
sınıfından sayılanlar ve Adliye memurları ile 
jandarma dâhil askerî şahıslar ve emniyet 
mensupları dışından bir memuru Hükümet ko
miseri tâyin eder. Hükümet komiseri toplantı 
yerinde kendi seçeceği bir mahalde bulunur. 

Hükümet komiseri, 8 nci maddede yazılı 
tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısiyle, hâdi-
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selerin toplantının devamını imkânsız kılacak 
ve genel sükûn ve düzeni bozacak fiille veya 
sözle saldırılı bir şekil alması halinde toplantıyı 
dağıtmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde komisyonca benimsen
memiştir. Madde hakkında söz is t iyenl Yok. 
C. Senatosunca tadil edilen 9 ncu maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Bölüm : 4 

Yasaklar 
Yasak yerler 

MADDE 12. -— Genel yollar ile parklarda, 
mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve te
sislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bir kilometre mesa
fesi dâhilinde toplantı yapılamaz. 

Genel meydanlardaki toplantılarda, gar, is
kele ve hava meydanlarında yapılacak karşı
lama ve uğurlamalarda, halkın ve nakil vası
talarının gelip geçmesine elverişli ve önceden 
tesbit edilen bir kısmın açık bulundurulması 
mecburidir. 

BAŞKAN — Madde komisyonca benimsen
memiştir. Madde hakkında söz istiyen?. Yok. 
C. Senatosunca tadil edilen 12 nci maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşler 
MADDE 13. — a) 7 nci madde hükümleri

ne uygun şekilde beyanname vermeksizin ve
ya toplantının geri bırakıldığı gün 10 ncu 
maddeye göre merciine bildirilmeksizin veya
hut toplantı veya yürüyüş için tesbit edilen 
gün ve saat beklenmeksizin; 

b) Ateşli silâhlar veya patlayıcı maddeler 
veya her türlü kesici, delici veya taş, sopa, 
demir ve lâstik çubuklar gibi bereleyici araç
lar, veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar 
veya diğer her türlü zehirler veya her türlü 
sis, gaz maddelerini hâmil olarak; 

c) 3 ncü madde hükümleri gözetilmeksizin; 
ç) 4 ncü ve 7 nci maddeler gereğince be

lirtilen yerler dışında; 
d) 11 nci maddedeki usul ve şartlara ve 

12 nci maddedeki yasaklara uyulmaksızın;' 
e) 12 nci maddede sayılan yasak yerlerde 

gürültü ile veya kamunun huzur ve istiraha-
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tini ihlâl edecek şekilde toplanmak ve yürü- I 
mek suretiyle; 

f) Kanunların suç saydığı maksatlar için; 
Yapılan toplantılar veya yürüyüşler kanuna 

aykırı sayılır. 

BAŞKAN — Madde komisyonca benimsen
miştir. Madde hakkında söz istiyen? Yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dağıtma ' 
MADDE 14. — 13 neü maddede yazılı hal

lerden her hangi bilinde mahallin en büyük 
mülkiye âmiri veya görevlendireceği en büyük 
zabıta âmiri veya zabıta âmirlerinden biri top
lantı veya yürüyüş yerine gelir. Gelişini müna
sip şekilde bildirir. Kalabalığa, kanuna uyarak 
dağılmalarını ve dağılmazlarsa zor kullanılaca
ğını topluluğun duyabileceği vasıtalarla ihtar 
eder. Kalabalık dağılmâzsa zor kullanılarak da
ğıtılır. 

Zabıta kuvvetlerine karşı fiilî saldırı veya 
mukavemet vukubulduğu takdirde veya zabıta 
kuvvetlerinin muhafazası ile memur oldukları 
yerlere fiilen saldırı halinde ihtar emrine hacet 
yoktur. 

Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe 13 ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç
larla katılanlar bulunduğu takdirde, bunlar za
bıtaca ve lüzumu halinde idare heyetinin de 
yardımiyle uzaklaştırılarak toplantı veya yü
rüyüşe devam olunur. I 

Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe 13 ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç
larla iştirak edenlerin sayıları ve davranışları, I 
toplantı veya yürüyüşün kanuna aykırı addedi
lerek dağıtılmasını icabettirecek derecede ise 
birinci fıkra hükmü uygulanır. I 

Bu takdirde toplantı veya yürüyüşe silâhla 
katılanların tesbit ve teşhisinde idare heyeti, 
zabıtaya yardım eder. I 

BAŞKAN — Madde komisyonca benimsen- I 
iniştir. Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Propaganda vasıtaları 
MADDE 1G. — Toplantı ve yürüyüşlere mü-

taallik propaganda maksadiyle kullanılan bası
lı veya çoğaltılmış veya el ile yazılı davetiye, | 
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levha ve ilânlarda tertip heyetini teşkil eden-
lerden en az birinin ad ve soyadı ile imzasının 
bulunması şarttır. Bu propaganda vasıtaların. 
da halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eden ya
zı veya resim bulunması yasaktır. 

BAŞKAN — Madde komisyonca benimsen
miştir. Madde hakkında söz istiyen? Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahrik yasağı 
MADDE 17. — Halka karşı doğrudan doğ-

rüya veya ses yükselten veya nakleden her han
gi bir alet veya vasıta ile söz söyliyerek veya 
seslenerek yahut basılmış veya çoğaltılmış veya 
el ile yazılmış veya çizilmiş kâğıtlan. duvarlara 
ve sair yerlere yapıştırarak veya dağıtarak 
veya benzeri vasıta ve yollarla halkı kanuna 
aykırı toplantı veya yürüyüşe teşvik ve tahrik 
etmek yasaktır. . 

BAŞKAN — Madde komisyonca benimsen
mişti t\ Madde hakkında söz istiyen? Yök.':Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 5 

Ceza hükümleri 
Yasaklara aykırı hareket 

MADDE 18. — Kanuna aykırı toplantı veya 
kanunsuz yürüyüşleri tertip veya idare edenler
le bunların hareketlerine bilerek iştirak edenler, 
fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, altı aydan bir yıla 
kadar hapis ve beşyüz liradan foin liraya kadar 
ağn para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde komisyonda benimsen
miştir. Madde hakkında söz istiyen Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç 

işlemeye ' teşvik 
MADDE 21. — Tertip heyetini teşkil eden

lerden en az birinin ad ve soyadı ile imzasını 
taşmııyan 16 ncı maddede yazılı propaganda va-
sıtalarinı hazırliyanlar, yazanlar, bastıranlar, 
b'asanlar, propagaıfda maksadiyle kullananlar, 
bir aya kadar hapis ikiyüz elli liradan bin liruya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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Bu propaganda vasıtalarında halkı bir suç 

işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı 
veya resim bulunursa, veya bu maksatla başka 
araçlar kullanılmış olursa fiil daha ağır bir ce
zayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği tak
dirde, faulleri altı aydan bir yıla kadar hapis ve 
beşyüz liradan iki bin liraya kadar ağır para ce
zası ite cezalandırılır. 

Teşvik veya tahrik neticesi olarak, istenilen 
suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edilir
se, fiil daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, müşevvik veya muhar
rikler bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin 
liradan dört bin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde komisyonca benimsen
miştir. Madde hakkında söz istiyen Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet emrine karşı gelenler 
MADDE 22. — Kanuna aykırı toplantı veya 

yürüyüşlere silâhsız iştirak edenler, emir ve ih
tardan sonra çekilip gitmezler ve Hükümet kuv
vetleri tarafından zorla dağıtıhrsa, altı aydan 
bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan bin lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Dağıtma sırasında cebir ve şiddet veya teh
dit veya taarruz veya mukavemette bulunan
lar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde, bir yıldan üç yıla 
kadar hapisle cezalandırılır. 

13 ncü maddede de yazılı hallerden biri ta
hakkuk etmeden veya 14 ncü madde hükmü 
yerine getirilmeden, salâhiyet hududu tecavüz 
edilerek, toplantı veya yürüyüşlerin dağıtıl
ması halinde, yukardaki fıkralarda yazılı fiilleri 
işliyenlere verilecek cezalar' dörtte bire kadar 
indirilebileceği gibi, icabına göre ceza büsbütün 
de kaldırılabilir. 

BAŞKAN — Madde 'komisyonca benimsen
miştir. Madde hakkında söz istiyen Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir* 

Gelir Vergisi Kanununa oy kullanmıyan 
arkadaş var mı. Yok Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

Toplantı veya yürüyüşe silâhlı gelenler 
MADDE 23. — a) Topjrçaıtı veya yürüyüş

lere, 13 ncü maddenin (b) bendinde sayılan si
lâh veya araçlan (bunlardan ruhsata tabi olan* 
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lar ruhsatlı olarak taşınsa dahi) hâmil olarak 
iştirak edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

b) (a) bendinde yazılı olanlardan, 14 ncü 
maddedeki emir ve İhtan mütaakıp çekilip git-
miyenlerin dağümalan için zor kullanıldığı tak
dirde, bunlar bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezaiandmlır. 
. c) Dağıtılma sırasında 13 ncü maddenin 

(b) fıkrasında yazılı silâh veya araçlarla muka
vemet edenler, üç yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezaiandmlır. 

BAŞKAN — Madde komisyonca benimsen
miştir. Madde hakkında söz istiyen Yok. Mad
deyi oylannıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Senatodan gelen tasarı Meclisimiz
ce de kabul edildiği için tasarı kanunlaşmıştır. 

Efendim, otobüsler temin edilmiştir. Üç kısa 
işimiz daha var, bu işleri de bitirdikten sonra 
toplantıyı yarin öğleden sonraya bırakacağım. 

9, — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 tarihin
de imzalanan İstikraz Anlaşmasını muaddil and-
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân 
komsiyonları raporları (1/223) (S. Sayısı : 50) 
(D 

BAŞKAN — Plân Komisyonunun teklifi var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler» bölümünün 37 nci maddesindeki Hükümeti
mizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 5 Mayıs 1961 tarihinde imzalanan (S. 
Sayısı : 50) istikraz Anlaşmasının, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini saygiyle arz ve rica 
ederim. 

Plân ve Bütçe K. Sözcüsü 
Ordu 

A. Hikmet Onat 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi teklifini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 50 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı ? 

Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşülme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Oumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 
1961 tarihinde imzalanan İstikraz Anlaşmasına 
ek andlaşmamın onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
nin resmî bir kurulu olan Milletlerarası Kalkın
ma Dairesi arasında 8 Şubat 1962 tarihinde im
zalanan ilişik 48 483 000 liralık ek İstikraz And
lasmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen1? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz is
tiyen? Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza su
nulmuştur. Yuvarlaklar dolaştırılacaktır. 

10. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında imzalanan İstikraz 
Andlasmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/259) (S. Sayısı: 
M) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonunun ikinci tek
lifini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşülmesi yapılacak iş-

(1) 52 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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ler» bölümünün 39 ncu maddesindeki Hüküme
timizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında imzalanan İstikraz Andlasmasının onay
lanmasına dair kanun tasarısının (S. Sayısı : 52) 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Plân ve Bütçe K. Sözcüsü 
Ordu 

A. Hikmet Onat 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında konuşmak istiyen arkada
şımız var mı? Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonun ivedilikle görüşülmesi teklifi 
var, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzala
nan İstikraz Andlasmasının onaylanmasının uy

gun bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
nin resmî bir müessesesi olan Milletlerarası kal
kınma dairesi arasında 29 Mart 1962 tarihinde 
imzalanan 316 665 450 liralık ilişik İstikraz And
lasmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

MADDE 2. — İstikraz olunan Türk liraları
nı kamu iktisadi teşebbüsleri yatırımlarının fi
nansman ihtiyacında kullanmak üzere, iç finans
man fonuna ve özel sektörün memleketimizin 
iktisadi kalkınmasına yararlı faaliyetlerini teş
vik için kamu müesseselerine veya bankalara 
ikraza veya nezdlerinde fonlar kurmaya Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

Bu kaynaktan iç finansman fonuna veya ka
mu müesseselerine ikraz edilecek meblâğlar ile 
iç finansman fonundan kamu iktisadi teşebbüs
lerine ve kamu müesseselerince özel sektöre açı
lacak kredilerin miktarı, şekil ve şartları Mali
ye Bakanlığınca tesbit olunur. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — istikraz hâsılı Türk liraların
dan ikraz edilecek meblâğlar ile ilgili olarak 
tahsil edilecek faiz ve resülmaller gelir bütçesi
nin özel bölümüne resülmal ve faizi ayrı ayrı 
gösterilecek şekilde gelir kaydetmeye ve And-
laşma ile istikraz olunan Türk liralarının faiz 
ve resülmal taksitlerine tekabül eden kısmı kar-
şılıyacak ödeneği, her yıl Devlet borçları büt
çesine açılacak ayrı bir bölüme koymaya Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tümü üzerinde lehte veya aleyhte söz isti
yen? Yok. Tasarının tümünü açık oylarınıza arz 
ediyorum. 

11. — 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) (1) 

BAŞKAN — Efendim, tasarının öncelikle gö
rüşülmesine dair bir teklif vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşülmesi yapılacak 

işler» bölümünün 40 ncı maddesindeki, Hükü
metimiz dle Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında imzalanan İstikraz Andlaşması
nın 'onaylanmasına dair kanun tasarısının (S. 
Sayısı 53) öncelik ve ivedilik ile görüşülmesini 
arz ve telkli'f ederim. 

Plân v<e Bütçe K. Sözcüsü 
Ordui 

A. H. Onat 

(1) 53 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadır, 
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öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi de vardır, ivedilik teklifini 
oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmi
yenler. îvediliklie (görüşülmesi 'kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyeai üzerinde söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddelere 'geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzala

nan istikraz Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 23 Temmuz 1962 tarihinde imzalanan 
160 245 742 liralık ilişik istikraz Andla§ması-
mn onaylanması uygun' bulunmuştur. 

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

MADDE 2. — istikraz olunan Türk liraları
nı iktisadi Devlet Teşebbüsleri yatırımlarının 
finansman ihtiyacımda kullanılmak üzere iç Fi
nansman Fonuna ve özel sektörün memleketimi
zin iktisadi kalkınmasına yararlı faaliyetlerini 
teşvik için kamu müesseselerine veya bankala
ra ikraza veya nezdlerinde fonlar kurmaya Ma
liye Bakanlığı yetkilidir. 
'Bu kaynaktan iç Finansman Fonuna veya ka

mu müesseselerine ikraz edilecek me'hlâğlar ile 
iç Finansman Fonu tarafından iktisadi Devlet 
Teşebbüslerine ve kamu müesseselerinc'e özel 
sektöre açulaeak kredilerin miktarı, şekil ve 
şartlan Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var anı? Maddeyi -oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul 
edi'lmi'ştir. 

MADDE '3. — istikraz (hasılı Türk liraların
dan ikraz edilecek meblâğlar ile ilgili «olarak 
tahsil edilecek faiz ve resül'malları gelir bütçe
sinin özel bölümüne resülmal ve faizi ayrı ayrı 
gösterilecek şekilde gelir kaydetmeye ve amd-
laşma ile istikraz olunan 'Türk liralarının faiz 
ve resülmal taksitlerine tekabül eden kısmı 
karşılıyaeak ödeneği, her yıl Devlet Borçları 
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bütçesine .açılacak ayrı bir bölüme koymaya 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
•arkadaş var mı? Maddeyi 'Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edi'lmiıştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun 'hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümü 'hakkında le'h ve aleyhte 
konuşmak istiyen arkadaş var mı? Tasarının 
'tümü >açık oylarınıza sunulmuştur. 

Mulhterem arkadaşlar, 31 . 12 . 1960 tarihli 
ve T93 sayılı 'Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım 'hükümlerin 'kaldırılması 
•hakkındaki kanun tasarısının 'oylamasına (226) 
arkadaş iştirak etmiştir. (169) kabul, (51) ret, I 
((G) çekinser oy çıkmıştır. Böylece tasarı Mec
lisçe 'kabul edilmiştir. I 

Her üç tasarıya oy kullanmıyan arkadaşımız I 
varsa lütfen kullansınlar. i 

Birinci oylama yuvarlağına oy kullanmı
yan arkadaşımız varsa lütfen 'kullansın. 

Birine! tasarının oylama işlemi bitmiştir. j 
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İkinci tasarıya oy 'kullanmıyan arkadaşımız 

varsa lütfen kullansın. 
ikinci .tasarının, ('Gündemdeki '52 sıra. sayı

lı tasarının) oylama işlemi bitmiştir. 
5'3 sıra sayılı tasarının oylamasına iştira'k 

etmiyen arkadaş var mı? Oylama işlemi bit
miştir. 

Türkiye Öumlhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik 'Devletleri Hükümeti arasında 5 
Mayıs 19l61 ıtarihinde imzalanan İstikraz An
laşmasına ek Anlaşmanın onaylanmasının uy
gun 'bulunduğuna dair kanun tasarısının >oyla-
•masma ('190) arkadaş İştirak etmiş, (188) ka
bul, (2) çekinser vardır. 'Nisap temin edile
mediği için ıgelecek Birleşime bırakılmıştır. 

Türkiye Öumlhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imza
lanan İstikraz Andlaşmasının 'Onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair tasarının 'oylamasına 
(1175) üye iştirak etmiş. (173) kabul, (1) ret, 
(d) çekinser vardır. Nisap temin edilemediği 
için ıgieiecek Birleşime bırakılmıştır. 

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik -Devletleri Hükümeti arasında im
zalanan İstikraz Andlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
oylamasına (197) üye iştirak etmiş, (195) ka
bul, (2) çekinser vardır. Nisap temin edileme
diği için gelecek 'birleşime bırakılmıştır. 

11 Şubat 19i6<3 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 24.10 

...>... > » < ....... 
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Emlâk Alım Vergisi Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacioğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
İbrahim lmirzalıoğlıı 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etern Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet EminağaoğJu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
268 
188 
58 
22 
176 
6 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 
BOLU 

Kemal Demir 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇORUM 
Nuri Âhıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müfitügil 

Kemal Satır 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Ceımalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin îneioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Cdlli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denmancı 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
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Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğiu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlan-. 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Büstü özal 
Fakih özf akih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 

M. Meclisi B : 45 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğb 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

10.2.1963 0 : 4 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya Öner 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizmaan 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
AH Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Cemil Kara 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Buianalp 
Ahmet Taht a kılıç 

VAN 
Muslin Görentaş 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 
. ZONGULDAK 

Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebdlgin 

[Reddedenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmı Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Aveı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BURSA 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Cevat önder 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Aii Muhsin Bereketoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ragıp Gümügpala 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasâ Osuna 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
Faruk Sükan 
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KÜTAHYA 

Sezai Sarpaşar 
MANÎSA 

Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

NÎĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 

Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Zeki Ya&murdereli 

YOZGAT 
Turgut Nizaımoğlu 

[Çekinserler] 
ADANA 

ibrahim Tekin 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Mehdi Mıhçioğlu 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BURSA 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 
Hüsamettin Tiyanşan 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
tsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRŞEHİR 
Halil öamen 

KONYA 
Cahit Yılmaz 

MANİSA 
Yakup Yakut 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener (I.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Muhlis Ete (B.) 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
Ofelu 
Gökhan Evlîyaofrlu 
Fennî Islimyeli (I.) 
Cevat Kan pul at 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Hali t Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Gimv 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 

Ahmet Çakmak 
Tuğrul Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Eikmet Akalın 
tb rahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli , 
Necmi ükten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özofful 

ERZURUM 
Rrtuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
•^erafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoglıı 

GAZİANTEP 
Kudret Mavi t an 
Süleyman Ünlü (I.) 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nıizamettin Erkmen 
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İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

GÜMttŞANE 
Halis Bayram oğlu 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

ÎÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
îbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Ferruh Bozbeyli (Baş-
kanvekili) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
îsmail Halkkı Tekime! 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 

M. Meclisi B : 45 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Piliz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeımir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
TTâldan Kısayol 
Süreyya Sofu oğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
trfan Baran 
Ahmet Gürkan (I.) 
Ömer Kart 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişebirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

10 . 2 .1963 O : 4 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Rnver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
tlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Orhan Naiım Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Ccmert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Şü'krü Kösercisoğlu 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

Muş 
Zonguldak 
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Değerli kâğıtlar kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu • 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet, özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Haluk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim İmirzalıoğltu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 246 

Kabul edenler : 187 
Reddedenler : 44 
Çekinserler : 15 

Oya katılmıyanlar : 198 
Açık üyelikler 6 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Saffet Eminağaoğlu 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettın Çanga 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
tsmail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pi'rinçeioğhı 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi Öztürk 
Celâl et M n üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
! Ali Cüceoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neomeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baytkaım 
Ratdp Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdik'uu'tıli 

KAYSERİ 
Turhan Peyzioğlu 
Mehmet Göker 
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Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçulk Aytan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakilh 
Pakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deükaya 

M. Meclisi B : 45 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 

MANİSA 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlm 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osıkay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Saat Mutlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güiey 
Arif Hikmet Onat 

10.2.1963 O 
SAKARYA 

Yusuf Ulusoy 
SAMSUN 

Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelte'kli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali. Dizman 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir ASanoğlu 
Ahmet Cemil Kara 

Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Suphi KonaJk 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebîlgin 

[Reddedenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osıman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aycfmçer 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BURSA 
İsmail Yılmaz 

Baha Cemal Zağra 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
DENİZLİ 

Mehmet Çonanoğlu 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ERZURUM 
Cevat önder 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İSPARTA 
Ali thsıan Ballım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 
Hüsamettin Tiyansan 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osima 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
Faruk Süıkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
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[Çekinserler] 
AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BURSA 
Ahmet Türkel 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Tnranh 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 

AĞRI 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Osmıan Bölükbaşı 
Muhlis Ete (B.) 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
(1.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Kerkin 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

İÇEL 
İhsan önal 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılıan-
lıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

[Oya kahlmıyanlar] 
BALIKESİR 

Oihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çeiikba§ (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
İbrahim öktem 
Ekrem Paiksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

Refet Sezgin 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Atıf Şohoğhı 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Reeai tskcnderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şeraf ettin Konu ray 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytimoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavi tan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erlkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlıı 

MANİSA 
Yakup Yakut 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Ali Köymen 
GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 
HATAY 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kıhç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (1.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabrı Adal 
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Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
îhsan Gürsan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

M. Meclisi B : 45 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
(B.) 
Nıısret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bay azıt 
Ali Hüdayioğîu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Scyfi Güneştan 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
TTalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

10.2.1963 0 : 4 
ORDU 

Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Muslihîttin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu (İ.) 
Mustafa Kaptan 
Comil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t) 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat (î.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Hatay 
istanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 

— 
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5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirtmesine ve bu kanıma bâzı 

hükümler eMenımesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyals Seçkin 
Abdiılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Eteın Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 185 
Reddedenler : 32 

Çekinserler : 10 
Oya katılmıyanlar : 213 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Rahmi tnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlıı 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

edenler] 
Reeaı Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
Celâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioglu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa, Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmcddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 

Abdullah Çilli 
Sekip înal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermana 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyübbğlu 
Falhretitiıı Kerîm Gök ay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğhı 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
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Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KAYSERÎ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOÖAELÎ 
Cemal Babaç 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

.Hasan Fehmi Evliya 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir- Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestllci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağro 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğln 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 

İZMİR 
Ragıp Gümüşpala 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler. 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzüıı 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

[Çekinserler] 
ANTALYA 

Nihat Su 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
ERZURUM 

Nihat Diler 
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ÎÇEL 

ihsan önal 
KASTAMONU 

Ali özdikmenli 

B:45 10.2 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 

1963 O : 4 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
TRABZON 

Ahmet Cemil Kara 

[Oya hahlmıyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölüşbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
(D 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoşîlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
îlhami Ertem 
Fahir Giritliöğlu 
Nazmi özogul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoglu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli (Baş-
kan vekili) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz (î.) 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
İlhamı Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
(1.) 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğla 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
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KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Erig 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Meikki Keskin (Baş-
kanvekili) 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Agaoğlu 
Süleyman Çağlar 
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Şevket Raşit Hatipoğlu^ 
(B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu (î.) 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aiican (B.) 

10 . 2 .1963 O : 4 
Nuri Bayar 
Muslihittiıı Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
îlyas Kılıç 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
(t) 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t) 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslilı Görentaş (t. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat (1.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Maııİ3a 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

1 
1 

Yekûn 6 
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Motorlu kara taşıtları vergisi kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlıı 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
ismail Gence 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyais Seçkin 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Eteni Aftvn 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlıı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Kor; ( 

BALIKESİR 1 
Süreyya Koç j 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 235 

Kabul edenler : 178 
Reddedenler : 5 4 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 209 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettiıı Çanga 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNOAN 
Zeynel Gündoğdn 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Oevat Dursunoğlu 

| Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyft öztürk 
Oelâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Mithat San 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ ıUX%X&X*4XJCvX 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 

İÇEL 
TVTpliTYiAt A l ı AT^ÖIATI 
1VXt; 11JLJC v X\.XX XXX O l » I X 

Yahya Dermancı 
İSPARTA 
İ M İ £%JM X £% 

Lokman Başaran 
İSTANBUL 

Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 

Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Fleyzioğlıı 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOOAELİ 
Cemal Babaç 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
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Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Brbek 
Rauf Karay 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

İ/İ. Meclisi B : 46 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 

10.2.1963 O 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Cevdet Aydm 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 

4 
Kâmuran Uraİ 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgiıı 

[Reddedenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BURSA 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçükev 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalinı Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
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ANTALYA 
Nihat Su 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Nihat Diler 

[Oya hatılmıyanlar] 

İÇEL 
İhsan önal 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
(t) 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolâk 

Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necini öıkten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (1.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
îlhami Sanear (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 
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Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(t) 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşini T a n 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh özdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Rüştü özal 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

M. Meclisi B : 4i 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

Aydın 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
Manisa 1 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

Muş 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 6 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t) 

VAN 
Muslih Görentaş 
(1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat (î.) 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 

. . . . > . . . >o< <••• 
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1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Uaul Kanununun bâzı (maddelerinin değiştirilmesi ve 

kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oytlann sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ilyals Seçkin 
Abdüıl hak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Ete m Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

Üye sayısı 
Oy vereni e r 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
258 
204 

4İ 
13 

186 
6 

[Kabul edenler] 
| BALIKESİR 

Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perm 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskendero^lu 

Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermana 
ihsan önal 

İSPARTA 4 W * ***** «h «•& 

Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gö 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
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KASTAMONU 

Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERÎ 
Turhan Fleyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOOAELÎ 
Cemal Babaç 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü Özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizcfaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksov 

Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzııner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahan]ı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıe 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Gören taş 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
^ ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

BURSA 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
Mahmut Rıza Bertan 

Naci öktem 

İZMİR 
Nihat Kürşat 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
Faruk Sükan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
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NİĞDE 
Haydar Özalp 

RÎZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 
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SAKARYA I TOKAT 

Muslihittin Gürer Mehmet Kazova 
SAMSUN 

Hüseyin Özalp TRABZON 
Osman Şahinoğlu Nazmi ökten 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Çekinserler] 
ANKARA 

Mustafa Kemal Erko-
van 
Mehdi Mıhçıoğlu 

AYDIN 

îsmet Sezgin 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Nihat Diler 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

MANİSA 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener (1.) 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayibar (B.) 
Osman (Bölü'kbaşı 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete (B.) 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
a.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

Hasan Fehmi Boztepe 
(t) 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Kog 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akabn 

ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi Ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç. 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
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Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (t.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
îlhatmi Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekirçel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KON^A 
İrfan Baran» 
Ahmet Günkan (1.) 
Ömer Kart 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
İlhan Tekinalp 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğhı (1.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 

SİNOP 
Mahmut Alican oğlu 
d.) 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t) 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Oelâ'l Snnînır (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat (t.) 

Aydın 
Hatay 
'İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldaik 

Yekûn 
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31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı GeMr Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldınlması hakkında kanuna 

verilen oyların neticesi 

(Kanını kabul edil mistir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 226 
Kabul edenler : 1 69 

Reddedenler : 5 1 
Çekinserler : 6 

Oya. katılmıyanlar : 218 
Ayık iiyeliiklei' : 6 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
İbrahim tmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ilyals Seçkim 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
»Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç. 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 

[Kabul 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çarığa 
İbrahim Öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hiidai Oral 

DİYARBAKIR 
Şelımus Arslan 
Hilmi Güldoğaıı 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğiu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Girit] i oğlu 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

edenler] 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Tdlli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Oanbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Naim Tirali 

OÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlıı 
Fallırettin Keı-mı Uökay 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 

Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
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SİNOP 

Cemil Karahan 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
H. Avni Akgit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmıet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 

M ARAŞ 
Kemalî Bayazıt 

MAEDÎN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BURSA 
İsmail Yılmaz 
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NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
İl yas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 

İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Ragıp Gümüşpala 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya ! 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Musli'h Görentay 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

KONYA 
Faruk Sükan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nusret Köklü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Nazmi ökteıı 

URPA 
Kemal Badıllı 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlıı 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 
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DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

KAYSERİ 
Mohmet Yüceler 

[Çekinserler] 
MANİSA 

Nahit Yenişehirlioğlu 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 

[Oya Jcatıhnıyanlar) 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayibar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet üs tün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
(T.) 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelifkbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 

Şaban Keskin 
ıNııret'tin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Neemi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoglu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşjk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (t.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
llhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

(t) 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

ÎZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 
tarihinde imzalanan istikraz andlaşmasma ek anlaşmanın uygun bulımduğ'una dair kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
îbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
îbrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyate Seçkim 
Abdül'hak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağ<va 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 

Üye sayısı 
Oy vıerenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
190 
188 

0 
2 

254 
6 

[Kabul 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
îbrahim öktem 
Cevdet Perin 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik tnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

edenler] 
| Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip inal 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
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Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Tarh an Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Kadirean Kafh 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

Ali Erbek 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
•İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslin Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Çekinserler] 
ELÂZIĞ 

Ömer Faruk Sanaç 
KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 

[Oya kattlmıyanlar] 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
îsınail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

Raif Aybar (B.) 
Osman ıBölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
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Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (î.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikfoaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

M. Meclisi B : 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Kbnuray 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 

45 10.2.1963 O: 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (I.) 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
ilhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avın Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh özdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
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I Süreyya Sofuoğlu 
KONYA 

Kemal. Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Cahit Yılmaz 

r Sait Sına Yücesoy 
KÜTAHYA 

Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
I Süleyman Çağlar 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
I Kemal Bağcıoğlu 
I Hasan Fehmi Evliya 
I Ali Hüdayioğlu 
I Enver Kaplan 

Adnan Karaküçük 
MARDİN 

I Esat Kemal Aybar 
I Seyfi Güneştan 

Talât Oğuz 
MUĞLA 

I Adnan Akarca 
I Hilmi Baydur 
I Cevdet Oskay 

ilhan Tekinalp 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 

I Ata Bodur 
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Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoglu 
Alta Topaloğlu 

BİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Siranen (Balkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 

Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim ö-öker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç. 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (î. Ü.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Hatay 
Isıtan'bul 
Manâsa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 
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Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan istikraz anlaşma

sına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Bülent Ecevit 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
tlyaıs Seçıkin 
AbdüJlhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 175 

Kabul edenler : 173 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 269 
Açık üyeMkler : 6 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Gadrettin \Çanga 
ibrahim öktem 
Cevdet Perin 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN j 
Hüsamettin Atabeyli 1 

Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs 
Mithat San 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Sekip inal 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 

Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
T"fc 1 A. • T T 1 Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Sabrı Keskm 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlıı 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

— 234 — 



KONYA 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
tsmeit inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 

M. Meclisi B : 4 
M ARAŞ 

Kemali Bayazıt 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 

10.2.1963 O 
Rftne 

Arif Hikmet Güner 
SAKARYA 

Yusuf Ulusoy 
SAMSUN 

Kâmran Evliyaoğlu 
SÜRT 

Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

Hüseyin Ataman 
RaifAyibar ('B.) 
Nihat Berkkan 
Osman IDölükbaşı 
Fırat 'Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
MuMis Ete (B.) 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 

Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Musl'ih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 

[Reddedenler] 
YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 

[Çekinserler] 
ADANA 

ibrahim Tekin 

[Oya kattlmıyanîar] 

:4 
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BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİJS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil înal 

BURDUR 
F-ethi Çfelük)b.a§ (iR.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi tnceler 
Şaban Keskin 
•.Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necim ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
îsmail Ertan 
îbrahim Koeatürk 
Hüdai Oral 

M. Meclisi B : 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğilu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoglıı 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç, 
Sadık Kııtlay 

10 . 2 .1963 O : < 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
İl hami Sancar (B.) 
îsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
îhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlıı 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 
îhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Fteyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Erig 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh özdemir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
îrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(IB.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
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HUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
i lhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NÎĞDE 
Haydar Özalp 
Uuhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Foad Sinmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

M. Meclisi B : 
Ekrem ALiean (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
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Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

Zeki Yağmurdereli 
TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
URPA 

Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Haıtay 
istanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 6 



M. Meclisi B : 45 10. 2 .1963 O : 4 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imaalanan 
tstikraz Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oylanın 

sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KABAHtSAB 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyais Seçkin 
Abdüilhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çefcinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
197 
195 

0 
2 

247 
6 

[Kabul edenler] 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DİYARBAKIR j 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
[ Süleyman Bilgen 

Fahir Giritlioğlu 
ELÂZIĞ 

Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Oevat önder 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

| HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip İnal 

1 ÎÇEL 
1 Yahya Dermancı 

İhsan önal 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
*1JT —J. J» T T — Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
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Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu; 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüeeler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

Ali Erbek 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 

Ruhi Soyer 
ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Topal oğlu 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Mehmet Kazöva 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağânoğlu ' 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

[Çekinserler] 
ADANA 

İbrahim Tekin 
KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

[Oya katılmiyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
ismail Sarıgöz 

Nevzat Şener 
ANKARA 

Hüseyin Ataman 
Raif Ayibar (B.) 
Osman (Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
MuhlûsEte (B.) 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 

ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
(î.) 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 
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ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Ç'elikJbaş ((B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok ((Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Neemi ökten (B.) 
thsan Tombuş 

M. Meclisi B : 45 
DENİZLİ 

Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azıizoğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoglu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

10. 2 .1963 O : 4 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İSTANBUL 

İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (1.) 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
llhaımi Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

240 



NİĞDE 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Orhan Naim. Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Bodur 

Erol Yılmaz Akçal 
Fuad SİTmen (Başkan) 
Gevat Yalçın 

SAKAKTA 
Burhan Akdağ 
Ekrem ALiean (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

M. Meclisi B : 45 
SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(î.) 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 

10.2.1963 O 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
11. Ali Diznıan 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat (I.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlû 

Aydın 
Hatay 
istanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn Ü 



Dönem : 1 M A 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / O 

Motorlu kara taşıtları vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/396) 

T. C. 
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MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
25 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Motorlu kara taşıtları vergisi kanunu tasarısı» ve gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönü 

G E R E K Ç E 
Giriş : 
öenel vergi reform hareketinin başlıca hedeflerinden birini, aynı konuya taallûk eden dağınık, 

perakende, küçük mükellefiyetlerin bir araya getirilerek tek vergi halinde organize edilmesi, böy
lece vergi sisteminin basitleştirilmesi ve vuzuha kavuşturulması teşkil etmektedir. 

Motorlu kara taşıtları vergisi esas itibariyle bu görüş ve anlayışın bir neticesi olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Diğer taraftan motorlu kara taşıtlarının, iktisadi ve sosyal hayatta iktisabettiği ve gün geçtik
çe artan önemi dolayısiyle böyle müstakü bir mükellefiyetin modern vergicilikte kendini kabul 
ettirdiği ve fiskal bir konu olarak gelişme halinde bulunduğu müşahede edilmektedir. 

Bu harekete uyularak genel vergi reformu çerçevesi içinde motorlu kara taşıtlariyle ilgili çe-
çitli mükellefiyetlerin malî yönden yeniden ele alınarak konunun bugünün şartlarına göre halle
dilmesi zaruri bulunmuştur. 

Bu zaruretin icabı olarak ve yukarda belirtilen maksadı gerçekleştirmek gayesiyle «Motorlu 
kara taşıtları vergisi kanun tasarısı» hazırlanmış bulunmaktadır. 

Genel çalışma : 
Bilindiği üzere bugün motorlu kara taşıttan üzerinden, 69S6 sayılı Hususi Otomobil Vergisi 

Kanunu gereğince «Hususi Otomobil Vergisi» ve 232 sayılı Kanunla değişik 6085 sayılı Kara
yolları Trafik Kanunu gereğince «Trafik Resmi» alınmaktadır. 

Teklif edilen «Motorlu kara taşıtları vergisi kanunu tasarısı» bu iki vergi ve resmin birleşti
rilip tek mükellefiyet haline getirilmesi gayesini gütmektedir. 

Trafik resmi ile hususi Otomobil Vergisinin yerini alacak olan bu mükellefiyet, münhasıran 
motorlu kara taşıtlarını kavrıyacağından, lisanımıza olan uygunluğu ve yabancı memleketlerde bu 
husustaki malî terimler göz önünde tutularak, «Motorlu Kara Taşıtları Vergisi» diye isimlendi
rilmiştir. 
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Tasarı maddelerinin açıklanması 

Yukarda açıklandığı üzere, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi kanun tasarısı, Trafik Resmi ve 
Hususi Otomobil Vergisi ile ilgili hükümlerin sistemli ve vergi tekniğine uygun bir tarzda birleş
tirilmesi suretiyle hazırlanmıştır. 

Tasan şu bölümlerden teşekkül etmektedir : 
Birinci bölüm : Mevzu, tarifler, mükellef ve istisnalar. 
İkinci bölüm: Vergileme ölçü ve nisbetleri. 
Üçüncü bölüm: Mükellefiyetin başlangıcı ve sona ermesi, tarh, tebliğ ve ödeme. 
Dördüncü bölüm: Çeşitli hükümler. 
Bu bölümlerde yer alan hükümler aşağıda sıra ile açıklanmıştır. 
Madde 1. — Tasarının birinci maddesinde, Motorlu Kara Taşıtları Vergisinin mevzuu gösteril

miştir. Bu hükme göre verginin mevzuunu trafik şube veya bürolarında kayıt ve tescil edilmiş 
olan motorlu taşıtlarla lâstik tekerlekli traktörler teşkil etmektedir. 

Madde 2. — Tasarının ikinci maddesinde, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile ilgili olarak kul
lanılan tâbirlerin taşıdıkları anlamlar gösterilmiştir. Bu tariflerin yapılmasında, Karayolları Tra
fik Kanunu ve Tüzüğünden faydalanılmıştır. 

Madde 3. — Üçüncü maddede, verginin mükallefi gösterilmiştir. Bu maddeye göre, adlarına 
motorlu taşıt veya lâstik tekerlekli traktör kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek veya tüzel kişiler, 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisini ödemekle mükelleftir. 

Madde 4. — Dördüncü maddede vergiden müstesna olan taşıtlar gösterilmiştir. Maddenin (a) 
ve (b) fıkraları Hususi Otomobil Vergisi Kanunundan aynen alınmıştır. Bu maddenin (a) fıkrası 
gereğince, Devlete, katma bütçeli idarelere, belediyelere, il özel idarelerine ve köy tüzel kişilik
lerine ait taşıtlar vergiden istisna edilmiş, bunlar dışında kalan 3460 sayılı Kanun ile kurulmuş 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ve bunlara bağlı müesseselere ait taşıtlarla sair özel ve tüzel kişi
lere ait taşıtlar vergiye tabi tutulmuştur, Maddenin (c) fıkrası ile de bizzat malûller tarafından 
kullanılan hususi tertibatlı taşıtlar vergiden istisna edilmiştir. 

Madde 5. — Bu maddede ve maddeye ekli 1 sayılı tarifede, binek olarak özel hizmetlerde kul
lanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, panel ve arazi taşıtlarının ödiyecekleri verginin 
miktarları gösterilmiştir. 

Tarifenin birinci ve ikinci sırasında gösterilen miktarlar, özel taşıtların halen ödedikleri hususi 
otomobil vergilerine % 50 zam yapılmak ve buna mezkûr taşıtların bugün ödemekte oldukları 
Trafik Resmi ilâve edilmek suretiyle bulunmuştur. Tarifenin üçüncü sırasındaki miktarlar ise, 
bu taşıtların halen ödemekte oldukları Hususi Otomobil Vergisi ve Trafik Resmi toplamından iba
rettir. Ancak bu rakamlar 12 ile bölünebilecek miktarlara iblâğ olunmuştur. 

Aynca bu madde ile 16 ve daha yukarı yaşlardaki özel taşıtların vergilerinin % 30 noksanı 
ile alınması hüküm altına alınmıştır. 

Madde 6. — Bu maddeye ekli II sayılı tarifede, taksimetre veya tarife ile veyahut adam ba
sma ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, panel ve arazi taşıtları ile di
ğer bilûmum motorlu kara taşıtları ve lâstik tekerlekli traktörlerin ödiyecekleri vergiler göste
rilmiştir. 

Tarifenin birinci sırasına göre 1 - 10 yaşında olan taşıtların sahipleri; halen ödemekte olduk
ları Trafik Resmi kadar bir vergi ödiyeceklerdir. 

11 ve daha yukarı yaşlarda olan taşıtların vergileri ise bir miktar indirilmiştir. 
Madde 7, 8, 9, 10, 11, 12. — Bu maddelerde, verginin tarh ve tebliği, yıl içince mükellefiyete 

girilmesi veya çıkılması hallerinde verginin ne şekilde hesabedileceği, yıl içinde taşıtlar üzerinde 
vergiye müessir değişiklikler vukubulması halinde yapılacak işlemler; gerek taşıtların mükellefi
yetinin devam etmesi, gerekse taşıtların yıl içinde mükellefiyete girmesi veya çıkması halinde 
verginin nasıl ve ne zaman ödeneceği gösterilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 78) 
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Madde 13. — Bu madde ile mükellefiyete giren ve mükellefiyetten çıkan taşıtlarla yıl içinde 

taşıtlar üzerinde vergiye müessir bir değişiklik vukubuiması halinde, bu değişikliklerin gerek 
trafik şube ve büroları ve gerekse taşıt sahipleri tarafından bir ay içinde ilgili vergi dairesine 
bildirme mecburiyeti konulmakta ve bu mecburiyete riayet etmiyenler hakkında uygulanacak 
cezalar, Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerine atıf yapılmak suretiyle gösterilmektedir. 

Madde 14. — Bu madde vâdesi gelmiş verginin ödenmesini temin etmek maksadiyle konul
muştur. 

Madde 15. — Tasarının bu maddesi, binek olarak özel hizmetlerde kullanılan taşıtlardan I sa
yılı tarife gereğince alman vergilerin, Gelir ve Kurumlar vergileri matrahlarının tesbitinde gi
der olarak kabul edilmiyeceğini göstermektedir. 

Madde 16. — Taksi olarak kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, panel ve ara
zi taşıtları sahiplerine, bu taşıtlara plâka ile birlikte (T) işareti takma ve damalı kuşak çiz
dirme mecburiyeti yüklenmekte ve bu mecburiyete riayetsizlik halinde bu taşıtların I sayılı 
tarifeye göre vergilendirileceği gösterilmektedir. 

Madde 17. — Bu maddede, özel, hizmetlerde binek olarak kullanılan taşıtlara, II sayılı tarife 
gereğince vergi ödemek maksadiyle (T) işareti takan ve damalı kuşak çizdiren mükellefler 
hakkında, Vergi Usul Kanununun kaçakçılık hükümlerinin uygulanacağı gösterilmiştir. 

Madde 18. — 232 sayılı Kanunla değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu 
maddesinin (E) fıkrası gereğince, mezkûr kanuna göre Hazinece veya trafik zabıtasınca tah

sil olunacak hare, resim ve cezalardan belediyelere, il özel idarelerine ve müşterek trafik fonu
na muayyen nisbetlerde hisse verilmektedir. 

Trafik Resmi, Hususi otomobil Vergisi ile birleştirilmek suretiyle bu kanunun şümulüne 
alındığından, mezkûr hisselerin verilmesine devamı sağlıyabilmek için bu madde konulmuş ve 
belediyelere, il özel idarelerine, müşterek Trafik Fonuna bugün sağlanan miktarı muhafaza 
etmek için nisbetler değiştirilmiştir. 

Bu payların idare ve sarf şekli hakkındaki Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi bu 
.tasarıya aynen aktarılmıştır. 

Madde 19, 20, 21. — Kaldırılan hükümlere, yürürlük tarihine ve yürütme yetkisine ait mû
tat maddelerdir . 

Geçici madde — Bu geçici madde, 1962 ve daha önceki bütçe yıllarına ait Hususi otomobil 
Vergisi, Trafik Resmi ve bunların cezalarının evvelki hükümlere göre tahsiline devam olunma
sını sağlamak için konulmuştur. 

M. Meclisi r(S. Sayısı: 78) 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/396 9.2. 1963 
Karar No. 7 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Genel vergi reformu çalışmaları arasında olup Hükümetçe nasırlanan «Motorlu Kara Taşıtları 
Vergisi kanun (tasarısı» Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştiraki ile komisyonumuzda görü
şüldü : 

Bu tasan ile şimdiye kadar motorlu taşıtlardan hususi otomobil vergisi ve trafik resmi adları 
altında ayrı ayrı alınmakta olan vergiler birleştirilmekte, basitleştirilmekte ve bugünün şartları
na uygun tek bir vergi haline getirilmektedir. 

Trafik resmi ile hususi otomobil vergisinin yerini alacak olan bu tasarı sadece motorlu taşıt
ları mevzuuna alınmakta, böylece şimdiye kadar motorsuz kara taşıtlarından alınmakta olan tra
fik resmi de kaldırılmaktadır. 

Hükümet gerekçesinde ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin izahatından da anlaşılacağı üzere 
mezkûr tasarı, yabancı memleketlerde aynı mevzudan alınmakta olan vergilerden istifade edile
rek ve Karayolları ve Emniyet Genel Müdürlüklerinin mütalâaları alınmak suretiyle hazırlan
mıştır. 

Tasan ile 232 sayılı Kanunla değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9 neti madde
siyle halen alınmakta olan Trafik Resmi aynen muhafaza olunarak buna 6936 sayılı Kanunla 
alınmakta olan hususi otomobil vergisi bir miktar artırılmak suretiyle ilâve edilmektedir. Böylece 
şimdiye kadar sadece trafik resmi ödeyen bilcümle ticari taşıtların vergileri artmlmamakta, bilâ
kis 11 ve daha yukarı yaşta olan taşıtlann vergileri bir miktar azaltılmaktadır. Buna mukabil 
şimdiye kadar hem trafik resmi ve hem de hususi otomobil vergisine tabi olan taşıtların vergileri 
bir milstar artırılmaktadır. Bu birleştirme ve ilâve neticesinde hususi maksatlarla kullanılan taşıt
lardan alınacak vergilerde 11 milyon lira civarında bir artış sağlanmaktadır. 

Heyeti umumiyesi itibariyle yerinde ve maksadı temin edecek şekilde bulunan tasarının mad
deleri üzerinde yapılan müzakereler aşağıda sırasiyle izah olunmuştur : 

Hükümet tasarısının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U> 12 ve 13 ncü maddeleri gerek kanun tekniği 
ve gerek istihdaf ettiği hükümler bakımından uygun görüldüğünden aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifinin kontrole taallûk eden 14 ncü maddesi, mükellefleri ağır bir şekilde çalış
ma imkânından mahrum etmesi ve tatbik güçlümü Söz önüne alınarak tasandan çıkanlmıştır. 

Hükümet teklifinin 15, 16 ve 17 nci maddeleri 14, 15 ve 16 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Hükümet teklifinin paylara taallûk eden 18 nci maddesi 17 nci madde olarak ve 1 numaralı 
» fıkrasının sonuna, ı«Bu paylar belediyeler ve il özel idarelerinin borçlarına mahsubedilmez») ilâ

vesi eklenmek suretiyle kabul edilmiştir. 
Tasannın 19 ncu maddesi 18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Geçmiş yıllara ait vergi ve resimler hakkındaki geçici madde aynen kabul edilerek geçici 1 nci 

madde olarak kabul edilmiş ve tasanya yeni bir geçici madde eklenmesi uygun görülmüştür. Ye
niden ilâve olunan ve geçici 2 nci madde olarak tedvin olunan hüküm şu zaruretten dolayı naza
ra alınmıştır : 

1963 malî yılı bütçesi Cumhuriyet Senatosundan çıkmış ve Karma Bütçe Komisyonuna sevk 
edilmiştir. Bu bütçenin gelirlere mütaallik (B) cetvelinde Motorlu Kara Taşıtlan Vergisi için bir 
bölüm açılmamıştır, zira henüz bu vergiye dair tasan kanuniyet kesbetmemiştir. Binaenaleyh mo
torlu Kara Taşıtlan Vergisinin 1963 bütçesine gelir kaydım temin maksadiyle böyle bir geçici 
maddeye lüzum vardır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 18 ) 
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Tasarının yürürlük tarihi ve yürütme yetkisine dair 20 ve 21 nci maddeleri 19 ve 20 nci mad

de olarak aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz bu kanun tasarısının, 1963 bütçesiyle ilgisi dolayısiyle, öncelik ve ivedilik ile 

görüşülmesini kararlaştırmıştır. 
Oenel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Diyarbakır 
R. Iskendaroğlu 

İmzada (bulunamadı 

Adana 
Muhalifim 
Y. Aktimur 

Aydın 
Söz hakkım saklıdır 

/. Sezgin 

Bursa 
B. C. Zağra 

İstanbul 
V. özarar 

Konya 
1. Baran 

İmzada (bulunamadı 

Mardin 
S. Güneştan 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
R. Oüneş 

(Başkanveküi 
Kayseri 

M. Yüceler 

Adana 
A. Savrun 
Balıkesir 

F. IslimyeU 

Çankırı 
R. İnceler 

Kars 
L. Aküzüm 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
A. Erbek 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

'Bu basarı iejiıı 
Sözcü 
İzmir 

M. Uyar 

Ankara 
/. Gence 
Burdur 

İV. Yavuzkan 

Denizli 
1. Ertan 

İmzada bulunamadı 
Konya 

S. Aytan 

Manisa 
M. Erten 

iSamsun 
F. Ceylân 

f m zada bulunamadı 

Yozıgat 
M. Kepir 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Çorum 

F. Küreli 
İmzada bulunamadı 

Aydın 
N. Müren 

Bursa 
Z. Uğur 

İmzada bulunamadı 

Denizli 
/. Kocatürk 

Konya 
K. Ataman 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
A. Hüdayioğlu 

*Sİirt 
C. Aydın 

Zonguldak 
R. Karakaşoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 78) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Motorlu kara taşıtları Vergisi kanunu tasarısı 

BÎRlNÖİ BÖLÜM 

Mevzu, tarifler, mükellef ve istisnalar 

Verginin mevzuu 

MADDE 1. — Karayolları Trafik Kanunu
na göre trafik şube veya bürolarında kayıt ve 
tescil edilmiş olan motorlu taşıtlarla lâstik te
kerlekli traktörler Motorlu kara taşıtları Ver
gisine tabidir. 

Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanunda kullanılan tâbir
lerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiştir: 

1. Motorlu taşıt : Karayolunda insan, hay
van ve eşya taşımaya yarıyan ve makina kuv
vetiyle hareket eden araçlardır. 

2. Motosiklet : Yere devamlı olarak değen 
en fazla üç tekerleği buludan, genişliği 160 
santimetreyi, uzunluğu 4 metreyi ve yüklü ağır
lığı 750 kilogramı geçmiyen, sepetli veya se
petsiz, motorlu araçlardır. Karoseri yük veya 
yolcu taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel 
biçimli yapılmış üç tekerlekli motosikletlere 
«yük - yolcu motosikleti» denir. 

3. Otomobil : Yapılışı itibariyle şoföründen 
başka, oturmaları şartiyle en çok 7 yolcu ala
bilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve 
bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 3 
veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır. 
(Station - Wagon, Ranch - Wagon ve benzer
leri bu sınıfa dâhildir.) 

4. Kaptıkaçtı : Şoföründen başka oturma
ları şartiyle en çok 7 yolcu alabilen, insan ta
şımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla 
kullanılan, yerle temas halinde 4 tekerleği 
bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden 
farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry - ali, 
Travel - ali, Jeep - station ve benzerleri bu sı
nıfa dâhildir.) 

5. Minibüs (küçük otobüs) : Şoföründen 
başka oturmaları şartiyle 8 ilâ 10 yolcu alabi
len, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu 
maksatla kullanılan motorlu taşıtlardır. 

6. Kamyonet : Bir tona kadar (bir ton dâ
hil) yük taşımak için imal edilmiş olan, bu 

M. Meclisi 

GEÇİCİ KOMİSYON DEĞİŞTİRİCİ 

Motorlu kara taşıtları Vergisi kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mevzu, tarifler, mükellef ve istisnalar 

Verginin, mevzuu 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

Tarifler 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 78 ) 
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HtL I Geçici Ko. 

maksatla veya Karayolları Trafik Kanunu ve 
Tüzüğündeki bu cins taşıtlara ait yolcu nakli
yatı ile ilgili şartları sağlamak kaydiyle, insan 
taşımak gayesiyle de kullanılabilen motorlu 
taşıtlardır. 

7. Panel : însan veya yük taşımak mak-
sadiyle imal edilmiş ve sonradan yapılacak her 
hangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt 
haline getirilmesi mümkün, arka kısmı kapalı 
motorlu taşıtlardır. 

8. Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu ve
ya yük taşıyabilecek evsafta olmakla beraber 
bütün tekerlekleri muharrik olan veya olabi
len motorlu taşıtlardır. 

9. Otobüs : Şoföründen başka oturmaları 
şartiyle 10 kişiden fazla yolcu alabilen, insan 
taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla 
kullanılan motorlu taşıtlardır. (Troleybüsler de 
bu sınıfa dâhildir.) 

10. Kamyon : Bir tondan fazla yük taşı
mak için imal edilmiş olan, bu maksatla veya 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğündeki 
bu cins taşıtlara ait yolcu nakliyatı ile ilgili 
şartları sağlamak kaydiyle insan taşımak ga
yesiyle de kullanılabilen motorlu taşıtlardır. 

11. Lâstik tekerlekli traktör : Karayolun
da insan, hayvan ve eşya nakliyatı da yapa
bilen lâstik tekerlekli traktörlerdir. 

12. Net ağırlık : Karayolları Trafik Tüzü
ğünün ikinci maddesinin 61/b fıkrasındaki mâ
nayı tazammun eder. 

13. Kayıt ve tescil : Karayolları Trafik 
Kanunu gereğince trafik şube veya bürolann-
ca yapılan kayıt ve tescili ifade eder. 

14. özel taşıt : Binek olarak özel hizmet
lerde kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, 
kamyonet, panel ve arazi taşıtıdır. 

15. Taksi : Taksimetre, tarife, pazarlıkla 
veya sair şekillerde tesbit olunan ücretle, yolcu 
taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyo
net, panel ve arazi taşıtıdır. 

16. Yaş : Motorlu kara taşıtlarında model 
yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı 
itibariyle tesbit edilir. 

Mükellef Mükelllef 

MADDE 3. — Motorlu kara taşıtları Ver- MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay-
gisini, adlarına motorlu taşıt veya lâstik teker- j nen kabul edilmiştir. 
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lekli traktör kayıt ve tescil edilmiş olan ger
çek veya tüzel kişiler ödemekle mükelleftir. 

İstisnalar 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı motorlu taşıt
lar vergiden müstesnadır : 

a) Devlete, katma bütçeli idarelere, bele
diyelere, il Özel idarelerine ve köy tüzel kişilik
lerine ait taşıtlar; 

b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı dev
letlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konso
loslukları ile, elçi, maslahatgüzar ve konsolos
larına (fahrî konsoloslar hariç) ve o Devletin 
uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk me
murlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan mil
letlerarası kurullar ile bu kurulların yabancı 
uyruklu memurlarına ve milletlerarası kurul
ların Türkiye'deki temsilcilikleri ile bu temsilci
liklerin yabancı uyruklu memurlarına ve res
mî bir görev için yurda gelen delege ve hey
etlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruk
lu kişilere ait taşıtlar; 

c) Bizzat malûller tarafından kullanılan 
hususi tertibatlı taşıtlar. 

ÎKÎNCÎ BÖ1ÜM 

Vergileme ölçü ve nisbetleri 

I sayılı tarife 
MADDE 5. — Binek olarak özel hizmetlerde 

kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kam
yonet, panel ve arazi taşıtı, aşağıdaki I sayılı 
tarifeye göre vergilendirilir. 

I - Sayılı tarife 
'Taşıtlarım yaşları ve 

ödiyecekleri yıllık vergiler 

Taşıtların ne!t ağırlığı 

950 kilo ve dalha aşağı 
951 - 1 200 kilo 
1 201 - .1 '600 kilo 
1 601 - 1 800 ıkilo 
1 80i1 ve daha (yukarı 

rH 

Lira 

432 
780 

1 500 
2 304, 
4 248 

4 
- 

5 
ya

ş 

Lira 

396 
684 

1 320 
2 016 
3 708 

rH 

Liira 

324 
552 

1044 
1 584 
2 892 

CÖ 0 3 

Lira 

252 
396 
744 

1104 
1992 

Gteç&ci Ko . 

İstisnalar : 
MADDE 4. — Tasarının 4 noü maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

ÎKtNOÎ BÖLÜM 

Vergileme ölçü ve mabetleri 

I sayılı tarife 
MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 
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II - Sayılı tarife 
MADDE 6. — Taksimetre, tarife, pazarlıkla 

veya sair şekillerde tesbit olunan ücretle yolcu 
taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, 
panel ve arazi taşıtı ile diğer bilûmum motorlu 
kara taşıtları ve lâstik tekerlekli traktörler aşa
ğıdaki II sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

II - Sayılı 1 

Taşıtların cins ve evsafı 

Motosiklet 
Yük - yolcu motosikleti 
Net ağırlığı 1 200 (dâhil) 
Kg. a kadar otomobil 
Net ağırlığı 1 201 - 1 800 
(dâhil;) Kg. arasında 'olan 
oitomiolbil 
Net ağırlığı 1 801 Kg. ve
ya daha fazla olan oto
mobil 
Kamyonet, kaptıkaçtı, mi
nibüs,. panel ve .arazi ta
şıtı 
tstiap haddi 5 (dâhil) to
na kadar kamyon veya 
oturma yeri 25 (dâhil) 
kişiye kadar otobüs, tro-
leybüs ve benzerleri 
İstiap haddi 5 tondan 
fazla olan kamyon veya 
oturma yeri 25 kişiden 
fazla olan otobüs, troley-
büs ve benzerleri 
Lâstik tekerlekli traktör
ler 

tarife 
Taşıtların yaşları ve 

ödiyecekleri yıllık 
vergiler 

1-10 yaş 
Lira 

72 
96 

144 

192 

240 

192 

216 

240 

144 

11 ve daha 
yukarı 
yaşlar 

Lira 

60 
84 

132 

180 

216 

180 

204 

\ 
228 

132 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mükellefiyetin başlaması ve sona ermesi, tarh, 

tebliğ ve ödeme 

Mükellefiyetin başlaması 

MADDE 7. — Motorlu kara taşıtlarının tra-

Geçici Ko. 

II sayılı tarife 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mükellefiyetin başlaması ve sona ermesi, tarh, 
tebliğ ve ödeme 

Mükellefiyetin başlaması 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay-
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fik şube veya bürolarına kayıt ve tescili ile 
mükellefiyet başlar. 

Mükellefiyetin sonu ermesi 

MADDE 8. — Motorlu kara taşıtlarının 
trafik şube veya bürolarınca kayıtlarının silin
mesi halinde silinmeyi takibeden ay başından 
itibaren mükellefiyet sona erer. 

Verf/inin tarh ve tebliği 

MADDE 9. — Motorlu kara taşıtları Vergi
si, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı ye
rin vergi dairesince bütçe yılının ilk ayında 
yıllık olarak tahakkuk ettirilir. 

Yıllık vergi tutarının 1/12 si aylık vergi 
sayılır. 

Tarh olunan vergi bir defaya mahsus ol
mak üzere mükellefe ihbarname ile tebliğ olu
nur. 

Mükellefiyet devam ettiği müddetçe mütaa-
kıp yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz 
ve vergi bütçe yılının ilk gününde tebliğ edil
miş sayılır. 

Yıl ie.inde mükellefiyete giriş re cthıs 

MADDE 10. — Bütçe yılı içinde mükellefi
yete giriş halinde vergi, kayıt ve tescilin ya
pıldığı ayı takibeden ay başından itibaren he-
sabedilip bir ay içinde tahakkuk ettirilir. 

Bütçe yılı içinde mükellefiyetten çıkan ta
şıt, mükellefiyetten çıktığı ayın sonuna kadar 
vergiye tabidir. 

Ver giy e mü essir değişiklikle / • 

MADDE 11. — Yıl içinde verginin artırıl
ması veya azaltılmasını icabettiren değişiklik
ler bu değişikliğin vukuunu takibeden ay ba
şından itibaren nazarı itibara alınır ve yeni du
ruma göre hesaplanan vergi mükellefe tebliğ 
olunur. 

Malî yıl içindeki yaş değişiklikleri o yılın 
mükellefiyetinde nazara alınmaz. 

Bütçe yılından daha yeni model taşıtlar ta
allûk ettiği bütçe yılındaki modele göre vergi
lendirilir. 

(>,(uci Ko 

nen kabul edilmiştir. 

Mükellefiyetin sona ermesi 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

Vergiye müessir derişiklikler 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. ' 

Yıl içinde mükellefiyete giriş ve eıkış 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Verginin tarh ve tebliği 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Verginin Ödenmesi Verı/ini-n ödenmesi 

MADDE 12. — Motorlu kara taşıtları vergi- j MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi 
si, taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin aynen kabul "edilmiştir. 
Vergi dairesine Haziran ve Aralık ayları için
de iki eşit taksitte ödenir. 

Yıl içinde mükellefiyete girilmesi halinde, 
tahakkuk eden vergi, iki eşit taksitte, yukarıki 
fıkrada yazılı zamanlarda; ilk taksit zamanı 
geçmiş ise verginin tamamı Aralık ayında, son 
taksit zamanı da geçmiş ise, tahakkuk ettiği ay 
içinde ödenir. 

Yıl içinde mükellefiyetten çıkış halinde, o 
yıl için tahakkuk ettirilmiş vergiden, kayıt ve 
tescilin silindiği ayı takibeden aylara isabet 
eden miktarı, ödenmemişse terkin olunur, öden. 
misse bir yıl içinde talebedilmek kaydiyle mü
kellefine iade edilir. 

Taksit ayı gelmeden veya taksit ayı içinde 
mükellefiyetten çıkan taşıtların vergileri, taşı
tın mükellefiyetten çıktığı ay içinde ödenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Bildirme 

MADDE 13. — a) Trafik şube veya büro
ları kayıt ve tescil ettikleri motorlu kara taşıt
larını, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve 
kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas 
olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua 
gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı 
ve değişikliğin tesbit olunduğu tarihten itiba
ren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirme
ye mecburdurlar. 

Bu mecburiyetleri yerine getirmiyen trafik 
şube veya bürolarının ilgili memurları hakkın
da, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci 
maddesinin 1 - 3 ncü bendinde yazılı olanlar 
için uygulanan ceza hükmolunur. 

b) Motorlu Kara Taşıtları Vergisi mükel
lefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan 
taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve 
kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas 
olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua ge
len değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve
ya değişikliğin vukubulduğu tarihten itibaren 

DÖRDÜNCTT 'BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Bil Air mo 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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bir ay içinde ilg-ili vergi dairesine bildirmeye 
mecburdurlar. 

x Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkın
da, 213 savılı Vergi Usul Kanununun 352 nci 
maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cet
velin (ihtar 2) sırasına göre ceza kesilir. 

Kontrol 

Madde 14. — Vâdesi gelmiş Motorlu Kara 
Taşıtları Vergisi ödenmedikçe, bu taşıtların 
Karayolları Trafik Kanunu gereğince fennî mu
ayeneleri yapılmaz veya kayıt ve tescilleri silin
mez. Verginin ödendiğini gösterir vesikanın şek
li İçişleri, Maliye ve Bayındırlık Bakanlıkların
ca müştereken tesbit olunur. 

Bu hükme riayet etmiyen ilgililer hakkında 
bu kanunun 13 ncü maddesinin (a) fıkrasında
ki ceza uygulanır. 

Gider kaydedilmeme hali 

MADDE 15. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı ta
rife gereğince hususi taşıtlardan alınan vergi 
ve cezalar Gelir ve Kurumlar Vergilerinin mat
rahlarının tesbitinde gider olarak kabul edil
mez. 

Selde riayet mecburiyeti 

MADDE 16. — Taksi olarak kullanılan oto
mobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, panel ve 
arazi taşıtı sahipleri kayıt ve tescil tarihinden 
itibaren plâka ile birlikte taksi kelimesini ifa
de eden (T) işareti takmaya ve damalı kuşak 
çizdirmeye mecburdurlar. Bu mecburiyetlerden 
her hangi birine riayetsizlik halinde, riayetsiz
liğin devam ettiği müddetçe bu taşıtlar 1 sayılı 
tarifeye göre vergilendirilir. 

Kaçakçılık cezası uygulanan haller 

MADDE 17. — Plâka ile birlikte taksi keli
mesini ifade eden (T) işareti takılan ve damalı 
kuşak çizdirilen taşıtların devamlı bir şekilde 
özel hizmetlerde binek olarak kullanılması ha
linde, bu taşıtların vergileri 1 sayılı tarifeye gö
re düzeltilir ve ayrıca mükellefleri hakkında Ver
gi Usul Kanununun kaçakçılık hükümleri uygu
lanır. 

rrecioi K< 

Gider kaydedilmeme hali 

MADDE 14. — Tasarının 15 nci maddesi 14 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Şekle riayet mecburiyeti 

MADDE 15. — Tasarının 16 nci maddesi 
15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kaçakçılık cezası uygtdanan haller 

MADDE 16. — Tasarının 17 nci maddesi 16 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Paylar: 

MADDE 18. — Bu kanun gereğince alman 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile Karayolları 
Trafik Kanununa göre Trafik Zabıtasınca tahsil 
olunan cezaların yıllık tahmini üzerinden % 11 
nisbetinde belediyelere, % 3 nisbetinde il özel 
idarelerine, % 19 nisbetinde müşterek trafik 
fonuna verilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçe
sine ödenek kaydolunur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan 
ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde 
keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında na
zara alınır. 

Belediyelere, il özel idarelerine ve müşterek 
trafik fonuna ait ödeneklerin her ay sonunda 
eşit taksitler halinde ve bir önceki yılın hâsılat 
fazlası ertesi yılın birinci ayı sonunda toptan 
İçişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı üç hesaba 
kaydedilmek üzere İller Bankasına tediye olu
nur. 

tiler Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde 
her ay toplanan bu paralardan : 

1. Belediyelere ve il özel idarelerine aid-
olanları bankaca en geç ertesi ayın 15 ine ka
dar belediyelerin ve illerin son genel nüfus sa-
yımmdaki nüfus miktarlarına göre kendilerine 
dağıtılır. 

2. Müşterek trafik fonuna ait olanları, Ma
hallî İdareler, Emniyet ve Karayolları Genel 
Müdürlüklerince seçilen birer şahıstan teşek
kül edecek bir komisyonun, belediyelerin ve il 
özel idarelerinin bizzat başarma imkânı bulama
dıkları trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerinin ifa
sı için yapacakları teklifleri inceliyerek hazır-
lıyacağı bir yıllık program dairesinde Mahallî 
İdareler Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri 
Bakanının tasdiki ile ilgili belediyeler ve il özel 
idarelerine tahsis olunur. 

Bu paralar adı geçen mahallî idarelerce hiç
bir şekilde tahsis maksadı dışında kullanılamaz. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 19. — 6936 sayılı Hususi Otomo

bil Vergisi Kanunu ile 232 sayılı Kanunla de-

M. Meclisi 
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Paylar 

MADDE 17. — Bu kanun gereğince alman 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile Karayolları 
Trafik Kanununa göre trafik zabıtasınca tah
sil olunan cezaların yıllık tahmini üzerinden % 
11 nisbetinde belediyelere, % 3 nisbetinde il 
özel idarelerine, % 19 nisbetinde müşterek tra
fik fonuna verilmek üzere Maliye Bakanlığı büt
çesine ödenek kaydolunur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan 
ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde 
keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında na
zara alınır. 

Belediyelere, il özel idarelerine ve müşterek 
trafik fonuna ait ödeneklerin her ay sonunda 
eşit taksitler halinde ve bir önceki yılın hâsı
lat fazlası ertesi yılın birinci ayı sonunda top
tan İçişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı üç hesa
ba kaydedilmek üzere İller Bankasına tediye 
olunur. 

İller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde 
her ay toplanan bu paralardan: 

1. Belediyelere ve il özel idarelerine aid-
olanları bankaca en geç ertesi aym 15 ine ka
dar belediyelerin ve illerin son genel nüfus sa-
yımmdaki nüfus miktarlarına göre kendilerine 
dağıtılır. 

Bu paylar belediyeler ve il özel idarelerinin 
borçlarına mahsubedilmez. 

2. Müşterek trafik fonuna aidolanlan, ma
hallî idareler, Emniyet ve Karayolları genel 
müdürlüklerince seçilen birer şahıstan teşek
kül edecek bir komisyonun, belediyelerin ve il 
özel idarelerinin bizzat başarma imkânı bula
madıkları trafik mevzuu, ile ilgili hizmetlerinin 
ifası için yapacakları teklifleri inceliyerek ha
zırlayacağı bir yıllık program dairesinde ma
hallî idareler genel müdürlüğünün teklifi ve 
İçişleri Bakanının tasdiki ile ilgili belediyeler 
ve il özel idarelerine tahsis olunur. 

Bu paralar adı geçen mahallî idarelerce hiç
bir şekilde tahsis maksadı dışında kullanıla
maz. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 18. — Tasarının 19 ncu maddesi 18 
I nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 78 ) 
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ğişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
9 ncu maddesi kaldırılmıştır. 

Geçmiş yıllara ait vergi ve, resimler 

GEÇİCİ MADDE 1962 ve daha önceki 
bütçe yıllarına ait Hususi otomobil Vergisi, Tra
fik Resmi ve bunlara ait cezaların eski hüküm
lere göre alınmasına devam olunur. 

Geçici. Ko. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 20. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

Yürütme, yetkisi 

MADDE 21. — Bu 
rulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Ba.ş1!». Yardımcısı 

//. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. /Ş'. Ağanoğhı 
Devlet Bakam 

N. ökten 
Bayındırlık B. V 

F. Melen 
Dışişleri Bakanı 

F. V. Erkin 

kanunu Bakanlar Ku-

25 . 1 . 1963 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

E. Aybar 
Adalet Balkanı 
A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Geçmiş yıllara ait vergi ve resimler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Bu kanun gereğince 
tahsil olunacak Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
1963 malî yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi 
Otomobil Vergisi adlı 16 ncı bölüme gelir kay
dedilir. 

Yürütme tarihi 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi 19 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme yetkisi 

MADDE 20. — Tasarının 21 nci maddesi 20 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı 
.Şy. R. Ilatipoğlu 

Tieavet Bakanı V. 
!!. Din çer 

f.iinı. ve Tekel Baika.ni 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. Öçten 

Ba, 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakan 
F. Çelikhaş 

Tın ar ve takan Bakan 
F. K. Gökay 

Ya. ve Turizm Bakanı 
ü. T. Karasapan 

» © « f i * 1 * 
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4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 41 ve 43 ncü maddele
rine birer fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Cumhuriyet Sena
tosu Adana Üyesi Mehmet Onaldı'nın, 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 40 ncı maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesine ve bu maddeye 

bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (1/290, 2/157, 2/172) 

. 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/290) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve kararlar 13 . 9 . 1962 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1746/2941 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
10 . 9 .1962 tarihinde kararlaştırılan «4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» 
ve gerekçesiyle ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

VERGİ USUL KANUNU 

G E R E K Ç E 

UMUMÎ İZAHAT 

Halen devam etmekte olan" Vergi reform çalışmaları ile ilk plânda vergi kanunlarında yapıl
ması düşünülen değişiklikler ele alınmış ve bu kanunların tatbikatı ile ilgili usul hükümlerini 
ihtiva eden Vergi Usul Kanununa ait tadilât bu konudaki çalışmaların sonuna bırakılmıştır. 
Ancak, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında yapılan değişikliklerin zaruri kıldığı usul hü
kümlerinin bu tadillerle birlikte yürürlüğe girmesi lâzım geldiğinden bu tasarı ile usule ait bâzı 
maddelerde tadilât yapılması yoluna gidilmiştir. 

Tadil tasarısında, zirai kazançların ve götürü usulde vergilendirilen ücretlerle ticaret ve ser
best meslek kazançlarının vergilendirilmesinde uyulacak yeni ve değişik bâzı usul hükümleri ile 
tatbikatta görülen aksaklıkları telâfi edecek hükümler yer almaktadır. 

Zirai Kazançlar komisyonları ile re'sen takdir komisyonlarının üye sayılan mükellef temsil
cilerine ekseriyet verecek şekilde tesbit edilmiş; işlerinin vüsati ve kültür seviyeleri itibariyle 
bilanço esasında defter tutamıyacaklanna kanaat getirilen ticaret erbabının kazançlarını basit 
bir usulle tesbit eylemelerine imkân vermek maksadiyle bilanço esasında defter tutma mecburi-
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yetinin şümulü daraltılmış, bu maksatla, işletme usulünde defter tutacaklar için kanunda yer 
alan ölçüler bir misil artırılmıştır. ° ? " :' 4"""* 

Aynca, vergi ihtilâflarının süratle halli ve böylece mükelleflerin tereddütlerinin bir an evvel 
giderilerek huzura kavuşmalarının temini, âmme alacağının vaktinde Hazineye intikâli ve niha
yet îtiraz ve Temyiz mercilerinin işlerini tahfif ederek ihtilâflar üzerine daha titizlikle eğilebil-
melerine imkân sağlanması maksadiyle kanuna uzlaşma müessesesi ithâl olunmuştur. 

Böylece, mükellefle idare arasında vergi yönünden zuhur edecek ihtilâfların yine kendi ara
larında görüşülerek halli yolu açılmış bulunmaktadır. 

Bundan başka, iktisadi bünyemizin ve girdi jimiz plânlı kalkınma devresinin icabı olan ve 
esasen öteden beri kifayetsizliği hissedilen amortis nanlara dair1 hükümlerde de değişiklikler yapıl
mış ve bu maksatla azalan bakiyeler üzerinden amortisman tefriki usulüne kanunumuzda yer ve
rilmiştir. Yine aynı sebeplerle, bilanço esasına göre defter tutmakta olan mükelleflerin ikti
sadi kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesi göz önünde bulundurularak, kanunumuza bu gaye 
ile yeniden değerlemeyi gerçekleştirecek hükümlr ilâve olunmuştur. 

Gerek yukarıda bahis konusu edilen mevzularda ve gerekse diğer tadilât hakkında ilgili 
maddelerin gerekçelerinde lüzumlu izahat verilmiştir. 

MADDELERE AİT GEREKÇE 

Madde İ. — Bu madde ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 ncu maddesine 5 numaralı 
bir bent eklenmiştir. 

Malûm bulunduğı üzere, bahis konusu 30 nen madde re'sen vergi tarhını tarif etmekte ve han
gi hallerde matrahın tamamen veya kısmen maiii delillere dayanılarak tesbitine imkân olmadı
ğının kabul edileceğini 4 bent halinde saymaktadır. Öte yandan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 54 ncü maddesinde teklif olunan değişiklikle; götürü gider esasına tabi zirai gelir ver
gisi mükelleflerine, safi kazançlarının beyan edecekleri hakiki giderlerine göre tesbitini istemek 
imkânı tanınmış bulunmaktadır. 

îşte bu durumda, bahis konusu mükelleflerin vergi matrahları beyan ettikleri hakiki gider
lere göre hesaplandıktan sonra bu giderlerin tevsik edilememesi yüzünden, ikmalen tarhiyat ya-
pılamıyacak (yani matrah farkının maddi delillere veya kanuni ölçülere göre tâyini mümkün 
olmıyacak) hallerde ne yolda işlem yapılacağının tâyini gerekmiş ve bu lüzuma binaen 30 ncu 
maddeye işbu 5 numaralı bent eklenmiştir. 

Bu bendin sağladığı imkânla, izah edilen durumda mükellefin vergi matrahının tamamen veya 
kısmen takdir komisyonunca tâyini mümkün kılınmıştır. 

Madde 2. — Bu madde, aynı kanunun birinci kitabının ikinci kısmının ikinci bölümünün baş
lığını «ikmalen, re'sen ve idarece tarh» şeklin ie değiştirmekte ve bu bölüme mükerrer 30 ncu 
madde eklenmektedir. 

Bu madde ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, verginin idarece tarhı adı altında yeni bir 
tarh usulü giderilmektedir. 

Filhakika, verginin tarhı için kanunlarda tâyin edilen zamanlarda müracaat etmiyen veya 
kendilerine tahmil edilen ödevleri müddetinde yerine getirmiyen mükellefler adına, kanunen bel
li matrahlar üzerinden zamanında tarhedilmiyen vergilerin, Vergi Usul Kanununun 29 ve 30 ncu 
maddelerine göre salınması mümkün olamamaktadır. 

Meselâ, götürü ücret üzerinden teklif edilen mükelleflerle vergileri götürü olarak tesbit edi
len ticaret ve serbest meslek erbabının zamanında tarhedilemiyen vergileriyle kanunen muayyen 
olan Damga Resmi mükellefiyetini ifa etmiyen kimseler adına tarhedilecek Damga Resmi tarhiya-
tmda rastlanan bu hallerde, vergi tarhiyatı şimdiye kadar yapıla gelmekte ise de; Vergi Usul 
Kanununda, bahis konusu bu tarhiyatın bir mesnedi mevcut değildir. îşte Vergi Usul Kanunun
daki mevcut bu boşluğu doldurmak amaciyle mükerrer 30 ncu madde tanzim edilmiştir. 

Bahis konusu bu maddenin birinci fıkrası, idari tarhiyatta vergi mevzuu olan halleri derpiş et
mektedir. 
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İkinci fıkra, bu tarhiyatm Vergi Usul Kanununun 131 nci maddesi mucibince tanzim edile

cek yoklama fişlerine müsteniden yapılacağını tâyin etmektedir. 
Üçüncü fıkrada ise; büyük kısmı gezici surette faaliyette bulunan mükelleflerin teklif usulü

nü tâyin eden bu usulde; verginin tahakkuku bakımından gerekli kolaylığın sağlanması için, tarh-
edilen vergilerle cezalarına ilişkin ihbarnamelerin bir taraftan, bilinen adresine posta ile yollana
rak mükellefin muameleden haberdar olması temin edilirken diğer taraftan mükellefin adını, soy
adını, hesap numarasını, işini, adresini, vergi ve cezanın miktarını ve cinsini muhtevi bir cetve
lin vergi dairesine asılarak ilân edilmesi suretiyle tebligat yapılması esası kabul edilmiştir. Bun
dan maksat bu şekilde tarhiyatta verginin tahakkuku için geçmesi gerekli itiraz müddetini ilân 
tarihinden başlatmaktır. 

Madde 3. — Bu madde ile aynı kanunun 40 ncı maddesinin, götürü matrahların üç derece 
üzerinden tesbitine taallûk eden hükmü ile matrah tesbitini yapacak komisyonlara ait hükümleri 
değiştirilmektedir. 

Tasanya göre, götürü matrahları, ilçelerde kurulu takdir komisyonları tesbit edecek ve bu 
tesbit üç derece yerine beş derece üzerinden yapılacaktır. 

Böylelikle, götürü matrahların mükelleflerin gerçek gelirlerine uygun seviyelerde tesbiti müm
kün olacaktır. 

Madde 4. — Bu madde ile aynı kanunun 46 ncı maddesi değiştirilmektedir. 
Vergi Usul Kanununun 46 ncı maddesinde yapılan değişiklik şunlardan ibarettir : 
1. 213 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine nazaran, 45 nci maddede sayılan ölçülerin tamamı

nın zirai kazançlar il komisyonlarınca takdir edilmesi gerekmektedir. Halbuki mezkûr 45 nci mad
denin 1 numaralı bendinde gösterilen yıllık istihsal değeri, vergi incelemeleri sırasında bu mad
denin diğer bentlerinde açıklanan ölçüler yardımı ile her zaman kolayca tesbit edilebileceğinden, 
zirai kazanç il komisyonları tarafından yapılacak takdirlerde, yıllık istihsal değerinin ayrıca be
lirtilmesi fuzuli görülmüştür. Bu bakımdan ma idede gerekli değişiklik yapılmıştır. 

2. Tatbikatta kara ve su avcılığında yıllık istihsal değeri, ortalama maliyet, ortalama satış 
fiyatı gibi ölçülerin sarih bir şekilde tesbitinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, bu faaliyet 
gruplarına ait zirai kazanç ölçülerinin zirai kazanç il komisyonlarına tesbit ettirilmemesi uygun 
görülmüş ve maddeye bu hususu temin edecek bir hüküm konulmuştur. Bu duruma göre, il ko
misyonları bu mevzuda her hangi bir takdir yapmıyacaklar ve kara ve su avcılığı ile iştigal eden 
mükelleflerden kazançlarını götürü gider usulüne göre tesbit edenler, değişik 54- ncü maddenin 
2 numaralı bendinde belirtilen esaslara tevfikan vergilendirilecektir. 

3. Meriyette bulunan 46 ncı maddenin son fıkrası, özellik gösteren ziraat nevileri ile ilgili 
ölçülerin tâyininde uygulanacak esasların tesbiti yetkisini Maliye ve Tarım Bakanlığına bırak
maktadır. Halbuki bu mevzuda en kompetan merci Maliye ve Tarım Bakanlıklan elemanları ile 
çiftçi temsilcilerinden müteşekkil Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu olduğundan, sözü edilen bu 
yetki, yapılan tadilâtla mezkûr komisyona devredilmiştir. 

4. 213 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi, zirai, kazançlar il komisyonlannca yapılan takdirle
rin müddeti, hatalı muamele ve takdirler hakkında ne gibi işlem yapılacağı hususunda hiçbir 
hüküm ihtiva etmemektedir. Bu işin bir düzene konulması, hatalı takdirlerin düzeltilmesi ve bil
hassa muhtelif bölgelere ait ölçüler arasında ahenk temini bakımından mevzuubahis 46 ncı mad
denin sonuna muhtelif hükümler eklenmiş, bu arada Zirai Kazançlar Merkez Komisyonuna ölçüle
rin sıhhat ve ahengini sağlama hususunda bâzı yetkiler tanınmıştır. 

Yeni hükümlere göre bu komisyon, illerden gelen ölçüleri inceliyerek maddi hata ve noksan
ların düzeltilmesini il komisyonlarından istiyebilecek ve takdire mütaallik hususularda ölçülerin 
yeniden takdir olunmasını talebedebilecektir. îl komisyonları ilk takdirlerinde ısrar ederlerse 
bunun sebeplerini açıklamaya mecbur olacaklardır. îl komisyonlannca ileri sürülecek takdire 
mütaallik mucip sebepler merkez komisyonunun toplantıda mevcut üyelerinin tamamı tarafından 
muhik görülmediği takdirde, bu ölçüler yerine yine toplantıda hazır bulunan üyelerin ittifakıyle 
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ilgili bölge için re'sen ve nihai olarak yeni ölçüler tâyin edilebilecektir. Bu mevzuda merice* 
komisyonunda ittifak hâsıl olmadığı takdirde alâkalı il komisyonunun kararının uygulanacağı 
tabiîdir. Bu hüküm konulmasından maksat, il komisyonlarının çalışmalarını bir nizama bağla
mak ve muhtelif tesirler altında Realiteye aykırı takdirler yapılmasına mâni olmaktır. 

Merkez komisyonu, teşekkül tarzı itibariyle teknik elemanlar ve çiftçi temsilcilerinden ibaret 
olacaktır. Gerek komisyonun teşekkül tarzı ve gerekse haiz olduğu yetkiler mükellefler için bir 
teminat mahiyetini taşımaktadır. 

Madde 5. — Bu madde ile aynı kanunun 49 ncu maddesi tadil edilmektedir. 
46 ncı maddede yapılan tadilâta mütenazır olarak bu maddede de gereken değişiklik yapıl

mıştır. Bu madde ile, Maliye ve Tarım Bakanlıklarına verilen ölçülerin uygulama süresinin kı
saltılmasına dair yetki, 46 ncı maddenin gerekçesinde belirtilen mucip sebeplerle, Zirai Kazanç
lar Merkez Komisyonuna devredilmiştir. 

Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunca yapılacak işlemlere dair 2 nci fıkra ise, yapılan tadi
lâtla, 46 ncı madde şümulüne alındığından buradan çıkarılmıştır. 

Madde 6. — Bu madde ile aynı Kanunun 72 nci maddesi hükmü değiştirilmektedir. 
72 nci maddenin yürürlükteki hükmüne göre, takdir komisyonları ikisi idareden ikisi de mükel

lef temsilcisinden olmak üzere dört üyeden terekkübetmektedir. 
Bu komisyonların takdirlerine karşı, mükelleflerin güvenini artırmak, takdirlerin daha isabetle 

yapılmalarına imkân vermek düşüncesiyle üye adedi dörtten beşe çıkarılmış ve üç üyenin mükellef 
temsilcisi olması kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu madde ile aynı kanunun 73 ncü maddesinin ilk fıkrası hükmü değiştirilmekte
dir. 

Değişiklik, 72 nci maddede yapılmış olan üye sayılarındaki artırma ile alâkalıdır. 
Teşekküller evvelce iki asıl, iki yedek üye seçmektelerken bu kerre üç asıl ve üç yedek üye 

seçeceklerdir. 
Madde 8. — Bu madde ile aynı kanunun 83 ncü maddesi değiştirilmektedir. 
Zirai kazançlar il komisyonlarında çiftçilerin daha tesirli bir şekilde temsil edilebilmeleri için 

seçilmiş üye adedi üçten dörde çıkarılmıştır. 
Madde 9. — Bu madde aynı kanunun 84 ncü maddesinin birinci fıkrasının tadiline taallûk et

mektedir. 
Burada yapılan değişiklik 83 ncü madde ile ilgili olup zirai kazançlar il komisyonlarına iştirak 

eden seçilmiş üyelerin hangi teşekküller tarafından seçileceği hususunda hükümler ihtiva etmek
tedir. 

Madde 10. — Bu madde ile aynı kanunun 85 nci maddesi tadil edilmektedir. 
Mer'i 213 sayılı Kanunun ifcirai Kazançlar Merkez Komisyonuna tahmil ettiği görev, münhasıran 

zirai kazanç ölçülerine ait yönetmeliği hazırlamak ve zirai kazanç ölçülerinin değiştirilmesine lüzum 
olup olmadığı hususunda karar vermekten ibarettir. Bu vazifeler ise, Zirai Kazançlar Merkez Ko
misyonunun devamlı olarak çalışmasını icabettir^nemektedir. Halbuki tasanda derpiş olunan tadi
lât ile bu komisyonun vazife ve yetkileri değişmekte ve artırılmaktadır. Bu bakımdan komisyonun 
devamlı olarak faaliyet gösteren teknik bir organ olması iktiza etmektedir. Halihazır Merkez Ko
misyonu üyelerinin bir kısmının zirai sahada ıhtı asları bulunmaması, bir kısmının da vazifeleri 
icabı devamlı olarak komisyon çalışmalarına iştirak etmelerine imkân bulunmaması sebebiyle, ko
misyonun kuruluşundan çıkanlmalan zaruri görülmüştür. Yeni kuruluş tarzında bilhassa teknik 
elemanlarla çiftçi temsilcilerinin komisyonunun ekseriyetini teşkil etmesi hususuna dikkat edilmiş
tir. 

Madde 11. — Bu madde aynı kanunun 89 ncu maddesinin tadiline taallûk etmektedir. 
Meriyette bulunan 89 ncu madde ile, zirai kazanç komisyonlarının (il ve merkez) tam müret* 

tepleriyle toplanması ve mutlak çoğunlukla karar vermesi gerekmektedir. 
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Zirai Kazanç komisyonlarının diğer komisyonlara nazaran fazla sayıda üyeden teşekkül 

etmesi, bu üyelerin toplanarak karara varmalarını güçleştirmektedir. Faaliyetin aksamama* 
sı bakımından madde, «müretteplerinin beşte üçü ile toplanabilir ve mürettep üye sayısının 
ekseriyetiyle karar verilir» şeklinde tadil olunmuştur. 

Madde 12. — Bu madde, aynı kanunun 177 nci maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentleri
nin değiştirilmesi ile ilgilidir. 

177 nci maddenin 1, 2 ve 3 numaralı bentleri hükmüne göre satınaldıklan malları aynen 
veya işledikten sonra satan ticaret ve sanat erbabından, yıllık alımları 200 000 lirayı veya 
satışlarının tutarı 220 000 'lirayı; emtia alım - satımı dışındaki işlerde uğraşanlardan bir tak
vim yılında elde ettikleri gayrisâfi iş hasılatı 40 000 lirayı aşanlar ticari kazançlarını blânço 
esasına göre tesbit etmeye mecburdurlar. 

Mükelleflerin kültür seviyeleri ve 1950 de tesbit edilmiş olan bu hadlerin iş hacımlerin-
deki artış muvacehesinde kifayetsizliği nazara alınarak hadler bir misli artırılmış böyleoe 
blânço esasında kazanç tesbiti daha mahdut bir zümreye uygulanıp büyük ekseriyetin (işlet
me hesabı usulü) ne göre defter, kayıt tutmalarına imkân sağlanmıştır. 

Madde 13. — Bu madde aynı kanunun 213 ncü maddesinin tadili ille ilgilidir. 
Gelir Vergisi Kanununun 56 ve 57 nci maddelerinde, ziraatla ilgili hasılat ve giderlerin 

nelerden ibaret bulunduğu sayıldığı halde, Vergi Usul Kanununun çiftçi işletme defterine 
mütaallik 213 ncü maddesinde bunlar bir kere daha belirtilmektedir. 

Mükerrer ve iltibasa mahal verecek bir mahiyet arz eden bu durumu ıslah maksadiyle, 
hasılat ve giderlerle ilgili hükümler madde metninden çıkarılmış ve bu hususta Gelir Ver
gisi Kanununa atıf yapılması uygun bulunmuştur. 

Madde 14. — Bu madde aynı kanunun 227 nci maddesini değiştirmektedir. 
Mezkûr madde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçün

cü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsiki mecburiyetini koymak
tadır. 

Halbuki defter tutmamakla beraber vergi matrahmın tesbiti ile ilgili giderlerin de tev
siki gerekmektedir. Meselâ 24 ncü maddede izah edildiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 
54 ncü maddesinin 2 No. lu bendinde derpiş edilen halde olduğu gibi götürü gider usulünde 
vergilendirilen çiftçilerin bu hasılatın elde edilmesi için yapıldığı bildirilen gerçek giderle-
rini defter tutmamakla beraber tevsik etmesi gerekmektedir. İşte mevcut bu boşluğu dol
durmak amaciyle işbu maddeye maksadı temin edecek bir ilâve yapılmıştır. 

Madde 15. — Bu madde aynı kanunun 242 nci maddesine bâzı ilâveler yapmaktadır. 
14 ncü maddede izah edildiği üzere 227 nci maddeye yapılan ilâveye göre defter tutmak 

mecburiyetinde olmıyan mükelleflere vergi matrahlarının tesbiti ile ilgili giderlerini tevsik 
mecburiyeti tahmil edilmiştir. Binaenaleyh tevsik mecburiyeti konulan gider vesikalannın da 
zaman aşımı dâhilinde muhafaza edilmesi lâzımdır. İşte bu ödevi tahmil etmek için vesikala
rın muhafazasına taallûk eden bu maddeye maksadı temin edecek bir ilâve yapılmıştır. 

Aynı zamanda sair kazanç ve iratları üzerinden vergilendirilecek mükellefler için de bu 
maddeye, vergi matrahının tesbitiyle ilgili giderleri tevsik edecek vesikaları saklama mec
buriyeti konulmuştur. 

Madde 16. — Bu madde aynı kanunun ekim .ve sayım beyanı ile alâkalı 243 ncü maddesi
nin tadiline dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

Maddede yapılan değişiklik şunlardan ibarettir : 
1. Ekim ve sayım beyanlarında, beyana takaddüm eden yılın satış toplamının bildirilmesi

ne ait hüküm, çiftçiler için bir külfet teşkil ettiğinden maddenin (c) bendi hükmü kaldırıl
mıştır. 

2. Hayvancılık ve meyvacılıkta ekim ve sayım defterine hangi bilgilerin kaydedileceği hususu 
sarahatle ifade olunmuştur. 
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3. Aile reisi beyanlarında aileyi temsilen ekim ve sayım beyanının sadece aile reisi tarafından 

yapılabilmesi temin olunmuştur. 
4. Diğer hükümlere vuzuh verilmiştir. 
Madde 17. — Bu madde aynı kanunun 245 nci maddesinde yapılan değişiklikle alâkalıdır. 
Vergi Usul Kanununun 243 ncü maddesinde beyana takaddüm eden yılın satış tutarının bildiril

mesine dair (c) bendi maddeden çıkarılmış olduğundan, 245 nci maddede bu bende atıf yapan pa-
rentez içindeki hüküm de bu tadilâta mütenazır olarak madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 18. — Bu madde aynı kanunun hayvanların değerlendirilmesiyle ilgili 277 nci maddesini 
tadil etmektedir. 

Mer'i hükme göre, her cins ve yaştaki hayvanların Maliye ve Tarım Bakanlığınca müştereken 
tâyin edilecek ortalama maliyetlere nazaran değerlendirilmesi icabetmektedir. 

Bu hüküm, bir taraftan kendi imkânları ile tesbit edebilecekleri maliyet bedelleri üzerinden hay
vanlarını değerlendirebilecek bir durumda olan mükellefleri bu imkândan mahrum etmekte, di
ğer taraftan her cins hayvan için bütün memlekete şâmil bir ölçü üzerinden değerlemeyi âmir ol
ması bakımından realiteye uymayan ve mükellefleri sıkıcı bir karakter arz etmektedir. Bu mahzur
ların giderilmesi maksadiyle maddede lüzumlu tadilât yapılmış ve evvelemirde maliyet bedelini tes
bit edebilecek durumda olanlara bu bedeller esas alınmak suretiyle değerleme yapma imkânı sağ
lanmıştır. Ayrıca, maliyet bedelinin tesbit edilmemesi halinde yapılacak muamele şekli yeni mad
dede açıklanmış ve bu gibi ahvalde maliyet bedeli yerine o bölge için zirai kazançlar il komisyonun
ca belirtilen vasati maliyetlerin emsal bedeli olarak değerlemeye esas alınması kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan, bu madde hükmüne istinaden yapılan değerlemenin, zirai işletmeye şâmil oldu
ğu madde metninde zikredilmek suretiyle zirai işletme dışında kalan hayvanların, Vergi Usul Ka
nununun diğer hükümleri gereğince değerlendiril .nesi lâzımgeleceği hususu da açıklamış bulunmak
tadır. 

Madde 19. — Bu madde ile aynı kanuna mükerrer 315 nci madde eklenmektedir. 
Ekonomik gelişmemize vergi voliyle hizmet etmek bakımından ele alınacak en müessir vasıtalar

dan birisi de amortismanlardır; filhakika bu mevzudaki hükümlerle yeni yatırmaların yapılması, 
mevcut tesisat ve teçhizatın yenilenmesi teşvik edilmek suretiyle prodüktivitenin, işletmelerin li
kidite durumlarını iyileştirmek suretiyle de rantablitenin artmasına hizmet edilerek iktisadi geliş
meyi hızlandırmak imkânı hâsıl olabilmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan amortismanlarla ilgili hükümlerin bu yönden kâfi faydayı sağlama-
kıları neticesine varılarak vergiciliğimize modern amortisman metotlarının getirilmesinde zaruret 
hissedilmiştir. Nitekim bu konuda bir merhale olmak üzere, bilanço esasına göre defter tutan mü
kelleflerden dileyenlerin, düz amortisman metodu yanında, azalan bakiyeler üzerinden amortisman 
(d6gressif amortisman) usulünü de uygulayabilmelerini temin maksadiyle tasarıya mükerrer 315 
nnci madde ilâve olunmuştur. 

Bu usule göre ayrılacak amortismanlara ait şart ve esaslar mezkûr madde metninde 3 bent halin
de hükme bağlanmıştır. 

Filhakika : 
1. Sabit kıymetin her yıl amortisman hesabına esas olacak değeri evvelce ayrılmış olan amortis

manların bu sabit kıymetin bilanço aktifine giriş değerinden tenzili suretiyle bulunacak olan de
ğerdir. Esasen bu usule azalan bakiyeler üzerinden amortisman denilmesi de bu sebepten ileri gel
mektedir. 

2. Bu usulde uygulanacak amortisman nispeti, % 25 ten fazla olmamak şartiyle yıllık normal 
amortisman nispetinin 2 katı olacaktır. Esas itibariyle normalin İM katı olarak tesbit edilmiş bulu
nan nispetin % 25 haddi ile sınırlandırılmasına, normal usulde dahi yüksek nispette amorti edil
meleri lâzımgelen sabit kıymetlerin, daha ilk senede % 60 - % 70 nisbetinde amorti edilmelerine 
imkân verilmemek gayesiyle lüzum görülmüştür. 
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3. Bu usulde de amortisman süresi yine normal amortisman esasına göre hesaplanan süre 

olarak kabul edilmiştir; zira azalan bakiyelerle amortisman esası, süreyi kısaltmak veya uzatmak 
gayesine matuf olmayıp, sabit kıymetlerin ve bunlara yatırılmış bulunan meblâğların, ilk yıllar
da daha büyük parçalar halinde amorti edilmeleri maksadını gerçekleştirme bakımından hususi
yet arz eden bir amortisman usulüdür. 

Maddenin sonuna, sürenin son yılına devreden bakiye değerin o yıl tamamen yokedileceğl, ya
ni bu bakiyenin her hangi bir hesap ameliyesine mahal kalmaksızın tamamen gider yazılabileceği 
hususunda bir fıkra eklenmiştir. Şu hale göre bu yıla devretmiş bulunan bakiye değer, normal 
amortismana göre ayrılacak meblâğdan yüksek bile olsa tamamı gider yazılabilecektir. 

Madde 20. — Bu madde ile aynı kanuna mü"t<?rrer 320 nci madde eklenmektedir. 
Azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulünün kabulü ile, bilanço esasına göre defter tu

tan mükellefler bakımından Vergi Usul Kanununuzda iki çeşit amortisman usulü bahis mevzuu 
olacağına göre bunların uygulanmasında riayet olunacak hususlar kanunda ayrıca belirtilmek is
tenilmiş ve bu maksatla tasarıya mükerrer 320 nci madde ilâve olunmuştur. 

Amortisman usulünün seçimi ile ilgili bulunan ve 3 ayrı bentten ibaret olan bu madde hüküm
lerine nazaran : 

1. İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan baki
yelerle amortisman usullerinden sadece birisi uyarlanabilecek ve böylece bu ünitenin bir kısmı 
için başka, diğer kısmı için de başka bir usulün uygulanması mümkün olamıyacaktır. Bu bent 
ile mezkûr değerlerin amortisman yönünden de bütünlüklerinin muhafaza edilmek istenildiği 
aşikârdır. 

2. — Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılması
na başlandıktan sonra bu usulden dönülemiyecektir. Filhakika azalan bakiyeler usulü bilhas
sa iktisadi değerin tedarik edildiği ilk yıllar için mükellefe avantaj sağlayıcı mahiyette ol
duğuna göre. bidayette bu usulü seçmeyen mükellefin bilâhara böyle bir yola gitmesinde fayda 
mülâhaza edilmemiş ve bu sebeple iki numaralı bent hükmü vaz'olunmuştur. Buna mukabil ikti
sadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler hakkındaki hüküm mahfuz kalmak 
şartiyle, bir mükellefin bir kısım iktisadi değerlerini normal usulde ve diğerlerini de azalan ba
kiyeler usuliyle yok etmesini önleyici bir hüküm sevk olunmamıştır. 

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin tasarııün kanunlaşmasından sonra, öteden 
beri sahiboldukları iktisadi kıymetler için uygulayabilecekleri amortisman usulünü de madde 
nin mezkûr 2 numaralı bendi hükmü gereğince tâyin etmek üâzımgelecektir. 

Bu mükellefler mezkûr iktisadi kıymetlerini esasen normal usulde amorti etmekte oldukla
rına göre, bunlar için azalan bakiyeler usulünü seçmek hakkına sahip olamıyacaklar ve ancak 
tasarının bu maddesinin yürürlüğe girdiği takvim yılında tedarik olunarak, amortisman süre
si bu yıldan başlayan ve değerinden henüz hiçbir amortisman ayrılmamış bulunan iktisadi kıy
metlerine azalan bakiyeler usulünü uygulamak imkânını elde edebileceklerdir. 

3. — Maddenin 3 numaralı bendine göre bir iktisadi değerden azalan bakiyeler usulüne göre 
amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilmesi mümkün olabi
lecektir. 

Filhakika bir iktisadi kıymete bidayette azalan bakiyeler usulü uygulanarak bunun ilk yıl
lardaki avantajlarından da istifade edildikten sonra, mükellefin yapılan hesaplar bakımından da 
ha fazla müşkülât arz eden bu usulü devam ettirmesinde her hangi bir fayda mülâhaza olun
mamış ve bu sebeple normal usule dönülmesine cevaz verilmiştir. 

Ancak şu hususu belirtmek icabeder M, bu takdirde amortisman artık iktisadi kıymetin aktife 
giriş değeri üzerinden hesaplanmıyacak ve normal usule intikal edildiği yıla devreden bakiye 
değerin, bakiye amortisman süresine bölünmesi suretiyle bulunacak meblâğ, sürenin sonuna ka
dar her yır gider yazılabilecek amortisman tutarı olarak kabul edilecektir. • 
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Bu bent hükmüne istinaden usul değiştiren mükelleflerin keyfiyeti beyannamelerinde veya 

eki bilançolarda belirtmeleri de uygun görülmüş ve maddede bu husus ayrıca tasrih edilmiştir. 
Madde 21. — Bu madde ile aynı kanunun 328 nci maddesinin sonuna yeni bir hüküm eklen

mektedir. 
Vergi Usul Kanununun 328 nci maddesi, işletmede kullanılan amortismana tâbi iktisadi kıy

metlerin satışı halinde uygulanacak muameleleri derpiş etmektedir. Halen yürürlükte bulunan 
madde aynen muhafaza edilmekle beraber, buna iki fıkra halinde yeni bir hüküm ilâvesi uygun 
görülmüştür. 

Maddeye eklenmek istenilen fıkralar ile, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi arzu edilir 
veya yenileme esasen zaruret halinde bulunursa, bu takdirde satıştan tahassül eden kârın o yılın 
ticari kazancına ilâve edilmemesi ve pasifte geçici bir hesapta âzami 3 yıl süre ile tutulması sağ
lanmak istenilmiştir. Böylece bilanço esasına göre defter tutmakta olan mükelleflerin, bu kâr
lardan da istifade suretiyle, elden çıkardıkları iktisadi kıymetleri yenileme imkânları artırılmış 
olmaktadır. 

Ancak bu takdirde yeni iktisadi kıymetin iktisabına tahsis olunan ve daha evvel vergilendi
rilmemiş bulunan satış kârını, bir taraftan da bu iktisadi kıymetin değerinden peşin olarak ay
rılmış bir amortisman gibi mütalâa etmek lâzımgeldiğinden, yeni iktisadi kıymet üzerinden ay
rılacak amortismanlardan, bahis konusu satış kârının maJhsubedilmesi ve bu mahsup ameliyesi 
tamamlandıktan sonraki amortisman paylarının giderler arasına ithali lâzımgelecektir. 

Pasifte üç yıl süre ile tutulduğu halde her ne sebeple olursa olsun yenilemeye tahsis edilme
miş bulunan bu nevi satış kârlarının 3 ncü yılın vergi matrahına ilâve edilerek vergilendirile
ceği hususu madde metninde ayrıca tasrih edilmiştir. 

328 nci maddeye ilâve olunan bu hükümlerle, münhasıran satılan iktisadi kıymetlerin yenilen
mesi istikametinde bir teşvik gayesi güdüldüğünden böyle bir kârın başka bir iktisadi kıymetin 
iktisabına tahsisi hali aynı hükümler çerçevesi içinde mütalâa edilmemek lâzımgelecektir. 

Madde 22. — Bu madde ile aynı kanunun dördüncü kitap üçüncü kısmının sonuna yeni bir 
bölüm eklenmektedir. 

Bu yeni bölüm (uzlaşma) ile ilgili hükümleri ihtiva eden 10 maddeden müteşekkildir. 
Ek 1 nci maddede uzlaşma konusu yapılacak vergi ve cezaların mahiyeti ile uzlaşma konusu 

olacak hususlar hükme bağlanmıştır. 
Ek 2 nci maddede, uzlaşma konusu yapılabilecek vergi, resim ve harçların tâyininde Maliye 

Bakanlığına yetki verilmektedir. 
Ek 3 ncü madde, uzlaşma komisyonlarının kimlerden terekkübedeceğini, 4 ncü madde uzlaş

ma talebinde bulunacakların kimler olduğunu, 5 nci madde ise uzlaşma taleplerinin komisyonlar
daki tetkik usulünü tâyin etmektedir. 

Uzlaşma tarafların tam mutabakatını ifade ettiğinden, uzlaşma kararlarının itiraz ve şikâyet 
konusu yapılamaması tabiîdir. 

Ek 6 nci madde bunu belirtmektedir. 
Uzlaşmanın vâki olmaması halinde vergi ve ceza üzerinde mükellef ve ceza muhatabının itiraz 

hakkını ne kadar müddet içinde ve ne suretle kullanacağı ek 7 nci maddede tâyin olunmuştur. 
Ek 8 nci maddede uzlaşma vâki olup olmadığına göre uzlaşma konusu yapılan vergi ve ce

zaların ödeme zamanlan tâyin edilmektedir. 
Uzlaşma yoluna muracaatin, Vergi Usul Kanununun 376 nci maddesiyle ceza kesilenlere tanı

nan indirim imkânlarını bertaraf etmemesi için ek 9 ncu maddeye lüzumlu hüküm konulmuştur. 
Madde 23. — Bu madde aynı kanunun 384 ncü maddesinin birinci fıkrasını tadil etmektedir. 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun itiraz incelemelerinin derinleştirilmesine aidolan bu hük

münde, tarafsız bilirkişi kullanılması keyfiyeti fennî ihtisasa taallûk eden hususlara inhisar etti
rilmiş olduğundan komisyonlar âdeta işliyemez hale gelmiştir. Çünkü vâzn kanun işbu maddede 
fennî ihtisas tabiri kullanmakla defter ve vesika tetkikma taallûk eden meseleler de komisyonun 
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tarafsız bilirkişi kullanmasını önlemek istemiştir. Halbuki komisyon mesaisinin mühim bir kısmı 
defter ve vesika tetkikine taallûk etmekte ve bu tetkikat ise komisyon başkan ve üyelerini fazla-
siyle meşgul etmektedir. Diğer taraftan bilhassa gayrimuvazzaf itiraz komisyonlarında, bilirkişi 
kullanılmadan mevzuubahis tetkikatı yapacak ehliyetli eleman bulunmakta güçlük çekilmektedir. 
îşte bu yüzden sekteye uğrayan komisyon mesaisini tanzim etmek üzere bu maddenin tarafsız bi
lirkişi kullanılmasını icabettiren kısmı «hususi teknik bir bilgi veya ihtisasa taallûk eden işler» 
şekline getirilerek defter ve vesika tetkikatmda dahi bilirkişi kullanılması temin edilmiştir. 

Ayrıca, bu fıkraya; bilirkişi kullanılmasından beklenen gayenin daha iyi bir şekilde elde edil
mesini sağlamak için, itiraz mevzuu tarhiyat bir vergi incelemesine taallûk ettiği ve bilirkişi ra-

, poru ile inceleme raporu arasında açık bir mübayenet mevcut bulunduğu takdirde; itiraz komis
yonunun, karar vermeden önce incelemeyi yapanın ve mükellefin yazılı mütalâasını almasını ts-
min edecek, bir ilâve yapılmıştır. İtiraz komisyonunca belirtilen müddet içinde incelemeyi yapan 
veya mükellef mütalâasını bildirmediği takdirde, mütalâa vermekten sarfınazar edilmiş sayılır. 

Madde 24. — Bu madde ile aynı kanunun geçici 5 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Aslında bu değişiklik sadece madde hükmünün ikmalini tazammun etmektedir. 
Filhakika mevcut geçici 5 nci madde sadece «yeniden ticari veya zirai kazançları dolayısiyle 

Gelir Vergisi mükellefiyetine gireceklerin» bu halden önce iktisabedilmiş amortismana tabi ikti
sadi değerleri ne yolda değerliyecekleri ve amortismana nasıl devam edecekleri hususlarını gös--

termekte olup; bu kere maddenin şümulüne «meslekî kazançları dolayısiyle yeniden Gelir Vergi
si mükellefiyetine girecekler» le «götürü usulden (zirai kazançlarda götürü gider usulü dâhil) 
gerçek usule geçecek mükellefler» de ithal edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle madde, tatbikatın hakiki ihtiyaçlarına tam bir surette cevap verecek hale getirip 
mistir. 

Madde 25. — Bu madde ile aynı kanuna geçici 10 ncu madde eklenmektedir. 
Gelir Vergisi Kanununun tadili derpiş edilen 54 ncü maddesine ait gerekçede bahsedildiği gibi, 

gerçek usulde (zirai işletme hesabı ve bilanço esası) safi zirai kazancın tesbiti sırasında, hasılat 
meyanına bir evvelki yıldan devreden mahsullerin satış bedelleri de ithal edilmektedir. Bu durum
da safi zirai kazancın doğru olarak tesbit edilebilmesi için müdevver mahsuller maliyet bedelinin 
tesbiti ve bu bedelin işletme veya bilanço defterine masraf kaydedilmesi lâzımgelir. Gerek yeni
den mükellefiyete giren gerekse götürü usulden gerçek usule geçen mükelleflerin mezkûr kaydı 
yapabilmeleri için gerçek usulde mükellefiyetin başladığı dönem başında elde mevcut mahsulün 
maliyet bedelinin bilinmesi icabetmektedir. Bir evvelki sene defter tutulmamış olması sebebiyle, 
masraf yazılması gereken müdevver mahsulün maliyet bedelinin tâyini ayrıca halli gereken bir 
mesele olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tasarıya ithal edilen bu madde ile bu meselenin halli derpiş edilmiş ve müdevver stokların 
esas itibariyle maliyet bedeli ile değerlendirilmeli, bu bedel malûm değilse bizzat mükellefler 
tarafından belli edilecek fiyatlarla değerleme yapılması neticesinde bulunacak tutann işletme def
terinin gider kısmına veya bilanço usulünde emtia hesabının borcuna işlenmesi hükmü bağlan
mıştır. İnceleme sırasında, bizzat mükellef ta afmdan belli edilmiş fiyata müsteniden yapılan 
değerlemede bir fazlalık tesbit edildiği takdirde, tesbit olunan fark için ceza kesilmemesine dair 
olmak üzere maddeye bir hüküm konmuş, böyle 3e ilk defa gerçek usule giren çiftçilerin cezalı 
duruma düşmeleri önlenmiştir. 

İlk defa götürü gider usulüne göre vergiye tabi olan ve kazançlarını Gelir Vergisi Kanunu
nun değişik 54 ncü maddesinin 1 numaralı bendi 10 göre tesbit edecekler ise, muafiyet devresin
den müdevver stoklarını mükellefiyete girdikleri yıldan itibaren sattıkça bedellerini hasılata it
hal edeceklerine ve anılan 54 ncü maddenin 1 numaralı bendi gereğince götürü gider emsalle
rine tekabül eden miktarlar hasılattan düşüleceğine nazaran, bu nevi mükelleflerin müdevver 
mahsul maliyet bedelleri bu suretle kendiliğin ten masraf olarak hesaba alınmış bulunmaktadır. 
Ancak, hasılata uygulanan emsallerin tâyininde değişik 54 ncü maddenin son fıkrasında be-
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, lirtilen gerçek giderler nazara alınmadığından, müdevver mahsulün ilgili bulunduğu yıla ait olup 
işletme ile alâkalı kira, aynî vergi, resim ve harçlarla işletmeye ait borç faizlerinin müdev
ver mahsule isabet eden kısmının hasılattan düşülmesi gerekmektedir. 

îlk defa götürü gider sülünde mükellefiyete girmiş olup da zirai kazancını değişik 54 ncü 
maddenin 2 numaralı bendine göre tesbit edenlerin durumuna gelince; maddenin son fıkrasına 
konulan hükümle, bunların mükellefiyete girdikleri yıl başındaki mevcut mahsullerine isabet 
eden bilûmum giderlerinin safi zirai kazancın tesbiti sırasında hasılattan düşülmesi mümkün 
kılınmıştır. 

Madde 26. — Bu madde ile aynı kanuna geçici 11 nci madde eklenmektedir. 
2 nci Dünya Harbinin çeşitli yönlerden iktisadi yatırımımıza yaptığı tesirlerle para ve fiyat 

politikasında belirmeye başlıyan istikrarsızlık henüz bertaraf edilmeden, bundan bir müddet son
ra takip edilmeye başlanan enflâsyon politikasının da tesiriyle, paramızın iştira gücünün düşmesi
ne muvazi olarak, alım, satım mevzuu her nevi emtia meyanında işletmelerin sahip oldukları ik
tisadi kıymetlerin değerleri de seri tempolarla yükselmekte devam etmiştir. Böylece bilhassa son 
1 5 - 2 0 seneden beri işletmelerin bünyelerine dâhil bulunan sabit kıymetlerin halihazır fiilî değer
leri, bunların bilançolarda görülen mukayyet değerleriyle kıyas kabul etmiyecek seviyelere ulaş
mıştır. Bunun neticesi olarak da, ticari ve sınai müesseselerin bilânçolarına istinaden hesaplana
cak öz varlıklarının para ile ifade olunan değerleri, bunların paranın bugünkü iştira gücüne göre 
ifade ettikleri gerçek fiilî değerlerine nazaran, kolayca irtibat kurulamıyacak derecede geride kal
mış ve hattâ öteden beri faaliyette bulunan bir işletmenin son yıllardaki bilançosu artık hiçbir mâ
na ifade etmez bir hale gelmiştir. 

îşte bu durumu kısmen bertaraf etmek maksadiyle, bilanço esasına göre defter tutmakta olan 
Gelir ve Kurumlar Vergileri mükelleflerinin bilânçolarına dâhil amortismana tabi iktisadi kıymet
lerini yeniden değerlemelerinin zaruret haline geldiği kanaatine varılarak, bir defaya mahsus bir 
değerlemeye imkân verilmek üzere Vergi Usul Kanununa bu geçici maddenin eklenmesi uygun gö
rülmüştür. 

Bu mevzudaki hükümlerin şümulü içine giren mükelleflerin sabit kıymetlerini tesbit olunan 
emsallere göre yeniden değerlemeleri mecburi kılınmış ve böylece bilanço esasına göre defter tut
makta olan bilûmum mükelleflerin gerek resmî müesseselere ve gerekse ticaret âleminde münase
bette bulundukları firma ve teşekküllere ve ortaklarına, gerçek varlıklarını ifade eden bilançolar 
ibraz etmelerinin ve aynı zamanda bilançolarda yeknesaklığın temin olunması istenmiştir. 

Diğer taraftan bu hükümler gereğince yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin 
amortismanlarının yeni değerler üzerinden ayrılmasına cevaz verilerek, ticari bilançoları çerçevesi 
içinde bile olsa, işletmelerin bu iktisadi kıymetlerini yenilemelerine imkân verecek hacımda amor
tisman ayırmaları da sağlanmış olmaktadır. 

Yeniden değerleme sonunda bilançolara göre hesaplanacak öz sermayelerin artması gibi bir neti
ce hâsıl olmakla beraber, meydana gelen değer artışları bir kâr gibi telâkki edilmemiş ve dolayı-
siyle bunların vergilendirilmesi gayesi güdülmemiştir. Buna mukabil yeni değerler üzerinden ayrıl
maya devam olunacak amortismanların, değer artışına tekabül eden kısmının da gider olarak ka
zançtan indirilmesini önleyici mahiyette hükümler sevk olunmuştur. Böylece bir taraftan realize 
edilmiş bir kazanç sayılmıyarak vergi mevzuuna alınmayan değer artışlarının diğer taraftan amor
tisman yoliyle gider yazılmaları da önlenmek suretiyle, bu hükümlerin mükelleflerin vergi mat
rahlarına lehte veya aleyhte bir tesir yapmalarına imkân bırakılmamıştır. 

Maddenin birinci fıkrasına nazaran yeniden değerlemede uygulanacak emsaller Maliye Bakanlı
ğınca tesbit olunacak ve iktisadi kıymetlerin aktifte kayıtlı değerleriyle bunlar üzerinden daha ev
vel ayrılmış bulunan amortismanlar, ilgili emsallerle ayrı ayrı çarpılmak suretiyle değerlendirile
ceklerdir. Daha evvel ayrılmış bulunan amortismanlar bilançonun pasifinde gösterilmeyip, iktisadi 
kıymetin aktife giriş değerinden tenzil edilme yoluna gidilmiş ise, bu takdirde emsal, sadece ilgili 
iktisadi kıymetin değerlemenin yapıldığı yıl bilançosu aktif yekûnuna dâhil bulunan bakiye değe
rine uygulanmakla iktifa olunacaktır. 
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Yeniden değerlenmiş bulunan iktisadi kıymetlerin değer artışlarının ne şekilde hesaplanacağı 

ve bu değer artışları toplamının bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterileceği madde
nin 1 numaralı bendinde açıkça ifade olunmuştur. 

Bilançonun pasifinde yekûn olarak ve bir kalemde yer alacak olan fon, hususiyle ilgili iktisadi 
kıymetİsrin satıcı halinde hesaplanacak kâr ve sara- bakımından ehemmiyet arz ettiğinden, mükel
lef bu fona bilanço dâhilinde bile olsa istediği ~ibi tasarruf edemiyecek vs madderin 2 numaralı 
bendinde tasrih edildiği üzere böyle bir ameliye yapıldığı veya sermayeye ilâve edildiği veya 
işletmeden çekildiği takdirde fon ticari kazanca İlâve olunarak vergilendirilecektir. 

Amortismanlar değerlemenin yapıldığı hesap döneminden itibaren yeni değerler üzerinden ay-
;rılacak ve fon 2 numaralı bent gereğince vergilen iirildiği takdirde her yıl ayrılacak olan amortis
manların tamamı gider olarak yazılabilecektir. Fon bu şekilde vergilendirilmediği takdirde de 
amortisman yine yeni değerler üzerinden ayrılarak gider yazılacak; ancak değer artışına tekabül 
eden amortisman hissesi ayrıca kâr ve zarar hesabına alacak yazılmak suretiyle giderlerden 
tenzil edilecektir. Bu suretle matraha dâhil edilerek vergilendirilen amortisman fazlası kadar bir 
meblâğ da, yeniden vergileme bahis konusu olmaksızın fon hesabından çıkarılarak sermayeye ilâ
ve olunabilecek, işletmeden çekilebilecek veya başka bir hesaba naklolunabilecektir. Bu hususlar 
maddenin 4 numaralı bendinde sarih olarak belirtilmiştir. 

5 numaralı bent hükmü ile, özel fon hesabında gösterilen diğer artışları toplamının İlgili bu
lunduğu iktisadi kıymetlerin cinsleri ile eski ve yeni değerlerinin ve her birinden husule gelen 
değer artışlarının müfredatlı bir şekilde envanter defterinde gösterilmesi temin edilmek istenil
miş; bu değerlerin satışı halinde fon hesabına dâhil bulunan hisselerinin amortismanlar gibi mua
meleye tâbi tutulacağı hususu da 6 numaralı bentte tasrih olunmuştur. 

Maddenin son fıkrası değerlemenin yapılacağı zaman ve değerlemede nazara alınacak emsalle
rin Maliye Bakanlığınca tesbitinden sonra Resmî Gazete ile ilân olunacağını hükme bağlamış bu
lunmaktadır. ?••-••• 

Geçici madde 1. — 1961 - 1963 yıllarına ait zirai kazanç ölçülerinin 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine müsteniden tesbit olunduğu malûmdur. Zirai kazanç il komisyonlarının ilk 
defa çalışmalara başlamış olması sebebiyle bu ölçülerin tesbitinde bâzı takdir hataları yapmış 
oldukları anlaşılmaktadır. Vergi Usul Kanununda Merkez Komisyonuna bu ölçüler üzerinde deği
şiklik yapma yetkisi tanınmadığından bu hatalı ölçülerin tesirli bir şekilde revizyona tabi tutu
lup yerlerine yenilerinin ikamesi mümkün olamamıştır. Filhakika bu tadil tasarılariyle Zirai Ka
zançlar Merkez Komisyonuna zirai kazanç ölçüleri üzerinde değişiklik yapmak yetkisi verilmiş ise 
de, bu tasarının kanunlaşmasından sonra Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunun kurulması ve muh
telif bölgelere ait ölçüler üzerindeki çalışmalarını tamamlaması oldukça uzun bir zamana bağlı ol
duğundan, zirai kazançları üzerinden vergi mükellefi olanlar 1961 - 1962 yıllarına ait yıllık Gelir 
Vergisi beyannamelerini verme süresine kadar bu çalışmalar ikmal edilemiyecektir. Bu bakımdan 
Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunun bu tasarıda derpiş olunan yetkilerle mücehhez olarak çalış
malara başlaması ve bu çalışmaların ikmali ancak 1963 yılı içinde mümkün olacağından, 1961 -1962 
yılları için evvelce takdir olunmuş ölçüler üzerinde komisyonun inceleme yapması furuzli ve mak
satsız olacaktır. Bu sebepten bu geçici madde ile 1961 - 1963 yılları için evvelce tesbit olunmuş 
ölçülerin sadece 1961 - 1962 yıllarında uygulanması zaruri bulunmuş ve bu ölçüler üzerinde yeniden 
kurulacak Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunun bir çalışma yapması uygun ögrülmemiştir. Esasen 
Gelir Vergisi Kanununun 54 ncü maddesinde yapılan tadilâtla 1961 - 1962 yıllarına şâmil olmak 
üzere zirai kazançların tesbiti srıasmda ayrıca munzam iki götürü gider usulünden faydalanma hak
kı da tanınmış olduğundan, bu şekilde bir hareketin mükellefler aleyhine bir netice vermiyeceği aşi
kârdır. 

Diğer taraftan, işbu geçici maddenin 2 nci fıkrasında açıklandığı üzere, Vergi Usul Kanununun 
bu kanunla tadil edilen hükümleri dairesinde zirai kazançlar il komisyonlarının 1963 - 1965 yılları-
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na şâmil olmak üzere yeniden takdirler yapması ve bu takdirlerin muaddel hükümlerle kendisine 
verilen yetkilerle mücehhez Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu tarafından esaslı bir surette reviz
yondan geçirilmesi mümkün olacak ve bu suretle il komisyonlarınca tesbit tesbit olunan ölçülerde
ki hata ve ahenksizlikler ortadan kalkacaktır. 

Geçici madde 2. — Bu madde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 83 ncü maddesinde yazılı Zi
rai Kazançlar îl Komisyonlarının seçilmiş üye sasısının 3 ten 4 e çıkarılması ile ilgilidir. 

Ayrıca zirai kazançların ilk defa 1961 yılında vergiye tabi tutulmuş olması sebebiyle ilgili mes
lekî teşekküllerce yapılan üye seçimleri arasında bâzı isabetsizlikler mevcut bulunması ihtimali 
nazara alınarak bu madde ile, seçimle komisyona girmiş üyelerin yeniden seçilmesi esası kabul edil
miş ve aynı zamanda evvelce seçilmiş bulunan üyelerin yeniden seçilebilmelerine de cevaz verilmiş
tir. 

Tasarının 27 nci maddesi yürürlük tarihine ve 28 nci maddesi de hükümlerini yürütme ile va
zifeli olanlara mütaalliktir. 

Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Ömer Lûtfi Boscalı'nın, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 41 ve 
43 ncü maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/157) 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞI VASITASİYLE MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 41 ve 43 ncü maddelerine birer fıkra eklenmesine ait ka
nun teklif tasarısı ve mucip sebepleri ekli olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemlerin yapılmasına müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 
26 . 2 . 1962 

İzmir Senatörü 
Ömer Lûtfi Bozcah 

ESBABI MUCİBESİ 

1. Anayasanın 114 ncü maddesiyle, idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı mercilerinin dene
timi dışında bırakılamıyacağı hükmünü ihtiva etmekte bulunması muvacehesinde, Vergi Usul 
Kanununun 41 ve 43 ncü maddelerinde götürü matrahlara itiraz hakkının mükelleflere tanın-
mamasmdaki isabetsizlik aşikârdır. 

Belediye reislerinin, ticaret odası ve meslekî teşekkülleri başkanlarının vakitlerinin müsaidol-
maması, vergi işlerinde bihakkin bilgi sahibi olmamaları ve mükellefer gibi işleri benimsememe
leri ve onlann kazançlarının esaslı olarak miktarlannı tayin ve tesbit edecek durumda bulunma
maları sebebiyle Vergi Usul Kanununun 40 nci maddesi gereğince kendilerine takdir komisyon
ları tarafından tebliğ edilen kararlara müddetinde itiraz etmemekte veya edememekte, belediye 
reislerinin veya meslekî teşkkül bankalarının 15 gün içinde usulü dairesinde itiraz etmemeleri 
halinde mükellef ister kazansın, ister zarar etsin vilâyet merkezi takdir komisyonunca üç derece 
üzerinden takdir edilmiş olan miktarlar üzerinden vergi ödemek mecburiyeti hâsıl olur. 

Bir misalle açıklamak icabederse; İzmir'in Urla kazası için : 
1. 2. 3. 

Hamamcı 4 500 4 000 3 500 
Kahveci 5 000 3 500 2 500 
Hancı 5 000 4 000 3 000 
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Nisbetler üzerinden vergi ödemesi iktiza eder. Ve mükellef bu miktarlara karşı itiraz hakkına 

haiz bulunmadığından teklif ettiğimiz kanunla bu mükelleflere itiraz hakkı tanımış oluyoruz. 
2. Vergi Kanunu esas itibariyle kazanan kimseleri vergi ödemekle mükellef kılmakta ve ha

kiki kazancı vergi matrahı olarak kabul etmekte bulunduğuna göre mükellefin hakiki kazanç 
miktarına taallûk eden matrahlar üzerinde kendilerine götürü matrahlar üzerinden vergi tarh ve 
tebliğ olunan mükellefler gibi itiraz, temyiz ve Danıştaya başvurma haklarını haiz olması hak ve 
adalet kaideleri iktizasından olduğu tabiîdir. 

Şu itibarla bu mükelleflere itiraz, temyiz ve Danıştaya başvurma haklarının tanınması icab-
edeceğinden 41 ve 43 ncü maddelerin sonlarına birer fıkra eklenmesi hususunu arz ve teklif et
miş bulunuyorum. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 41 ve 43 ncü 
maddelerine birer fıkra eklenmesine ait kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 213 sayılı Kanunun 41 ve 43 
ncü maddelerine aşağıda yazılı şekilde birer fık
ra eklenmiştir: . 

Madde 41. — 40 ncı madde gereğince kendi
lerine takdir komisyonu kararı verilen daire, ku
rum ve teşekküller, bu kararı inceliyerek aykırı 
gördükleri takdirlere karşı kararın kendilerine 
verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde itiraz 
edebilirler. 

İtiraz komisyonunca verilecek kararlar aley
hine daire, kurum ve teşekküller 15 gün için
de Danıştaya başvurabilirler. 

Danıştay bu müracaat üzerine işi dosya üze
rinde tercihan inceliyerek karara bağlar. 

- Kendilerine götürü matrahlar üzerinden 
vergi tarh ve tebliğ olunan mükellefler aynen 
Vergi Usul Kanununun gerçek mükelleflere ta
nıdığı itiraz, Temyiz ve Danıştaya başvurma 
haklarına haizdir. -

Madde 43. — Maliye Bakanlığı yaptığı ince
lemeler sonunda nisbetsiz veya hatalı gördüğü 
ortalama kâr hadlerinin 42 nci maddede yazılı 
ıınııle göre yeniden tesbit edilmesini ticaret oda
larından veya belediyelerden ister. İkinci tesbi-
te de kanaat etmediği takdirde son karara karşı 
Danıştaya müracaat edebilir. Danıştay bu müra-
caatleri tercilıan inceliyerek karara bağlar. 

- Kendilerine götürü matrahlar üzerinden 
vergi tarh ve tebliğ olunan mükellefler aynen 
Vergi Usul Kanununun gerçek mükelleflere ta
nıdığı itiraz, Temyiz ve Danıştaya başvurma 
haklarına haizdir. -

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 40 ncı 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun 

teklifi (2/172) 

C. SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun bir maddesinin tadiline ait kanun teklifinin gereğinin yapıl
masına delâletlerini saygı ile arz ederim. 

O. Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı 

GEREKÇE 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre alman götürü Gelir Vergisi, bu vergiye tabi tutulan 
mükellef kütlesi tarafından birçok itiraz ve sızlanmalara ve hattâ bu vergide adalet bulunmadı
ğına dair kanaatler izharına yol açmaktadır. 

Yaptığımız tetkike göre 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 40 ncı maddesiyle tesbit edilen mes
lek gruplarındaki 3 derecenin büyük şehirlerdeki cok farklı semtlerin derece farklarının kanunun 
kabul ettiği 3 derecede mütalâa edilmesinde ve cok küçük kazalardaki esnafın derece tâyinlerin
de hata yapılacağı cihetle bu derecelerin 3 ten 5 e çıkarılması vergide adalet prensiplerine daha 
çok yaklaşmayı temin edecektir. 

Aynı zamanda il merkezlerindeki takdir komisyonlarının tesbit etmiş olduğu derecelere mükel 
leflerin uydurulması keyfiyeti de kazalarda hatalı ve kasıtlı hareketlere yol açmakta olduğu ci
hetle mükelleflerin derece tâyinlerinde mal memurlarının il merkezlerinde olduğu gibi ticaret 
odaları, belediyeler ve esnaf teşekküllerinden alınacak mütalâanın yardımiyle vazife yapmaları 
şikâyetleri önleme bakımından ehemmiyetli görülmüştür. 

Bu sebeple 213 sayılı Usul Kanununun 40 ncı maddesinin bir fıkrasında değişiklik yapılmış ve 
bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

O. SENATOSU ADANA ÜYESİ AT. ÜNALDI'NIN TEKLİFİ 

218 sayılı Vergi Usul Kanununun 40 ncı maddesinin hir fıkrasının değiştirilmesine ve hu 
maddeye bîr fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 213 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 40. — Götürü ücretler, götürü ticaret ve serbest meslek kazançları, her il merkezinde

ki takdir komisyonu tarafından ile ve ilçe merkezindeki belediye, ticaret ve sanayi odası, özel ka
nunlara göre kurulmuş meslek teşekkülleri ile varsa tş ve ve îşçi Bulma Kurumu şubelerinden ve 
takdir komisyonunca lüzum görülen hallerde diğer daire, kurum ve teşekküllerden mütalâa alın
dıktan sonra aşağıdaki usul dairesinde o ilin gerek merkez, gerek bağlı ilçeleri için ayrı ayrı ol
mak üzere yıllık olarak tesbit olunur : 

1. Götürü ücretler, götürü ticaret ve serbest meslek kazançları iş ve hizmet nevi ve grupları 
itibariyle her iş hizmet nevi ve grupu için beş de *ece üzerinden takdir edilir. 

2. Takdir komisyonunun bu kararları, uygulanacağı ilk malî yıldan en az iki ay önce takdi
rin ilgili bulunduğu il veya ilçe merkezindeki belediyelere, ticaret ve sanayi odalarına ve varsa 
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takdir olunan götürü matrahların iş ve hizmet nevi itibariyle taallûk ettiği meslek ve sanat te
şekkülüne ve ilin en büyük maliye memuruna imza karşılığında verilir. 

3. Mükelleflerin, takdir komisyonunca tesbit edilen gruplardan hangisine ithal edileceği ilçe
lerde ticaret odası, belediye, varsa esnaf teşekkülleri tarafından verilecek bilgiden faydalanmak 
suretiyle mal müdürlüklerince tesbit edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu yürütmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 5.2. 1963 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1/290, 2/157, 172 
Karar No. 6 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nın, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 41 ve 43 ncü maddelerine birer fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 40 ncı maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi birleştirilerek ve 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair Hükü
met tasarısı esas alınarak ilgili Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakleri ile görüşüldü. 

Plânlı ekonominin âmme idaresine yüklediği munzam vazifelerin ifası için gerekli olan malî 
imkânın sağlanması ve malî bünyemizin sosyal ihtiyaçlara ve ekonomik faaliyetlere uydurulması 
maksadiyle, Geüir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında bâzı önemli değişiklikler yapıldığı malûm
dur. Gerek bu sebeplerle, gerekse malî sistemimizde kolaylık ve basitliği hâkim kılmak üzere, 
Vergi Usul Kanunumuzda mevcut bâzı hükümlerin tadili ve bâzı hükümlerin de yeniden ihdası 
zaruri olmuştur. 

Bu maksadı teminen hazırlanan tasarı ile; 
a) Götürü matrahların tesbitine ve takdir komisyonlarının teşkiline mütaalhk esaslar daha 

uygun ve belirli hale konmuş, 
b) Bilanço esasında defter tutmak için derpiş olunan ölçüler bir misli artırılmak suretiyle ka

zançların daha basit şekilde tesbitine imkân sağlanmış, 
c) Vergiye tabi çiftçilerin yapacağı beyanlar daha sade hale getirilmiştir. 
d) Azalan bakiyeler üzerinden amortisman tefriki kabul edilerek, normal amortismanın iki 

katma kadar amortisman ayrılmasına imkân verilmiş, 
e) Vergi ihtilâflarının kaza mercilerine intikalinden önle Maliye ve mükellef arasında halli

ne imkân vermek üzere, bir «Uzlaşma» müessesesi ihdas edilmiş, 
f) Amortismana tabi mâlların yenilenmek üzere satışı halinde, elde olunacak kazancın ver-

gilendirilmiyerek, yeni kıymet üzerinden ayrılacak amortismanlara mahsubedilmesi kabul edil
miş, 

g) Paranın satmalma gücünün azalması sebebiyle iktisadi değerleri artan kıymetlerin yeni
den değerlendirilmesi ve bu suretle bilançoların gerçek değerleri göstermesi imkânı sağlanmış, 

bulunmaktadır. ' *'' ?' ' ' 
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Komisyonumuzca Hükümet tasarısı üzerinde yapılan değişikliklerin gerekçeleri maddelere mü-

tenazıran aşağıda arz ve izah olunmuştur. 
Madde 2. — Bu madde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa mükerrer 30 ncu maddenin eklenme-

sine mütaalliktir. Komisyonumuzca bu maddenin son fıkrasında bir değişiklik yapılmak suretiyle, 
idarece tarh olunan vergilerde verginin tahakkuku ve cezanın kesinileşmesi için geçmesi gereken 
itiraz müddotinin, -mükellefin bilinen adresine tebligat yapülması halinde tebliğ tarihinden, aksi 
halde bu maddede bahis konusu edilen ilân tarihinden başlaması sağlanmıştır. 

Madde 3. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 40 ncı maddesinin tadiline dair olan bu maddede 
komisyonumuzca yapılan tadilât §u hususlardan ibarettir : 

a) Maddenin ilk fıkrasında yapılan tadilât ile, götürü ücretleri ve götürü ticaret ve ser
best meslek kazançlarını, götürü usulde tesbit edecek olan takdir komisyonlarının ilçe merke
zinde bulunan belediyelerle birlikte ilçe hududunda mevcut diğer belediyelerden mütalâa al
maları temin olunmuştur. 1' T* '"'" "" 

b) Maddenin 3 numaralı bendine vuzuh verme maksadiyle «Aynı belediye sınırlan» iba
resi «aynı il belediyesi sınırları» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — 213 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin tadiline dair olan bu maddenin sonuna 
komisyonumuzca bir fıkra ilâve olunmuştur. Maddeye eklenen bu fıkra ile, kara ve su avcılığı
nın özelliği dikkate alınarak bu sahada elde olunan kazançların götürü gider usulüne tevfikan 
vergilendirilmesinde tatbik olunacak götürü gider emsallerinin doğrudan doğruya ve re'sen 
Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu tarafından tesbit olunması ve tesbit olunacak bu emsallerin 
70 nisbe tinden aşağı olmaması hükme bağlanmıştır. 

Kara ve su avcılığının hususiyeti icabı, tesbiti müşkül olan büyüklük ölçüsü Zirai Kazanç
lar Merkez Komisyonunca tâyin olunmıyacaktır. Merkez komisyonu tarafından tesbit olunan 
götürü gider emsallerinin, zirai kazançlar il komismisyonları tarafından tesbit olunan götürü 
gider emsalleri gibi uygulanacağı tabiidir. * * _£ • 

MADDE 9. — Bu madde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 84 ncü maddesinin tadiline mü
taalliktir. Komisyonumuzca zirai kazançlar il komisyonunda mahallî çiftçi birliklerinin de 
temsil olunması yerinde görülerek, bu maddede yapılan tadilât ile zirai kazançlar il komisyo
nunun seçimle gelecek üyelerinden ikisinin mahallî çiftçi birlikleri, birinin il Ziraat odası ve 
birinin de il ticaret odası tarafından seçilmesi temin olunmuştur. 

Maddenin mütaakıp fıkrasında, Ziraat ve Ticaret Odaları ve Çiftçi Birlikleri bulunmıyan yer
lerde seçimin aynı esaslar dairesince belediyelerce yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 10. — 213 sayılı Kanunun 85 nci maddesinin tadiline dair olan bu madde, komisyonu
muzca, Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunda Tarım Bakanlığına tahsis edilen üye sayısının dört 
adedden üçe indirilmesi ve Çiftçi Birlikleri Federasyonuna bir üyelik verilmesi suretiyle tadil edil
miştir. Böylece yeni kurulmuş olan Çiftçi Birlikleri Federasyonunun da Zirai Kazançlar Merkez 
Komisyonunda temsil olunması sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 14. — 213 sayılı Kanunun 227 nci maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair olan 
bu madde ile getirilen hükmün tatbikatta bâzı aksaklıklara ve yanlış anlamalara sebep olabileceği 
göz önünde tutularak, giderleri tevsik mecburiyetinin götürü usulde tesbit edilen giderlere şamil 
olmadığı hususunun tasrihine lüzum görülmüş ve bu maksadı temin etmek üzere maddenin sonuna 
parantez içinde bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 16. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 243 ncü madesinin tadiline dair olan bu mad
dede komisyonumuz tarafından yapılan değişiklik, komisyonumuzca daha önceden Gelir Vergisi Ka
nunu tadil tasarısının 8 nci maddesinde yapılan tadilât ile ilgili bulunmaktadır. Gelir Vergisi Ka
nunu tadil tasarısının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 12 nci madesinin değiştirilmesine müta-
allik olan 8 nci maddesinde yazılı işletme büyüklüğü ölçüleri, komisyonumuzca küçük çiftçi mu
aflığı şartları arasından çıkarılmış ve münhasıran hasılat bildirimine esas alınmış olduğundan, Ver
gi Usul Kanunu tadil tasarısının bu maddeye atıf yapan 16 ncı madesinin ilk fıkrası hükmünde de 
buna mütenazır olarak, bir değişiklik yapmak lâzımgelmiştir. 
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Madde 22. — Bu madde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 ncü kitabının 3 ncü kısmına (Uz

laşma) başlıklı bir bölüm eklenmesine mütaalliktir. Ek 10 maddeden ibaret olan bu bölümün ek 4 
ve ek 5 nci maddelerinde komisyonumuzca bâzı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır : 

a) Ek 4 ncü maddede yapılan değişiklik, mükelleflerin veya cezaya muhatap olanların, aynı 
zamanda resmî vekâletlerini haiz vekilleri vasıtası ile de uzlaşma talebinde bulunabilmelerini temi
ne matuftur. 

b) Ek 5 nci madenin sonuna bir fıkra eklenmek suretiyle bu madede sayılan ve bizzat mükel
lef veya adına ceza kesilen tarafından yapılabileceği tasrih olunan işlemlerin, aynı zamanda mü
kellef veya adına ceza kesilenlerin resmî vekâletini haiz vekileri tarafından da icra olunabilmesi 
sağlanmıştır. 

Geçici madde 1. — Zirai kazanç ölçülerinin uygulanma süresine mütaallik bu madde üzerinde ya
pılan değişiklik aşağıdaki hususlardan ibarettir : 

a) Komisyonumuzca Gelir Vergisi Kanunu tadil tasarısının geçici 6 nci maddesinde yapılan 
bir değişiklikle, 1961 takvim yılında elde olunan zirai kazançlar için Gelir Vergisi tarh ve tahsil 
edilmiyeceğ* hususu kararlaştırılmış bulunduğundan, bu maddenin ilk fıkrası bu karara göre tadil 
olunmuştur. 

b) Komisyonumuzca, Gelir Vergisi Kanunu tadil tasarısının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
54 ncü maddesinin değiştirilmesine mütaallik 23 ncü maddesine, Zirai Kazançlar îl Komisyonların
ca tesbit olunan götürü gider emsallerinin % 70 nisbetinden az olamıyacağına dair olunacak gö
türü gider emsalleri için uygulanacağından, Zirai Kazançlar ti Komisyonlarınca evvelce tesbit 
olunan ve 1962 yılında elde olunan zirai kazançlar için uygulanacak olan götürü gider emsalle
ri için de aynı esasın cari olması komisyonumuzca uygun görülmüş ve bu maksatla maddenin so
nuna bir hüküm eklenmiştir. Bu suretle, 1962 yılında elde edilen zirai kazançlar için tatbik oluna
cak götürü gider emsallerinden % 70 nisbetinden az olanları, % 70 nisbetine iblâğ olunmak sure
tiyle uygulanacaktır. * $ n H " 

Geçici madde 2. — Komisyonumuzca bu maddede yapılan değişiklik, Zirai Kazançlar H Komis
yonlarının seçimle gelecek üyelerinin seçilmesi için Hükümet tasarısında derpiş olunan iki aylık 
süresinin bir aya indirilmesi hususundan ibarettir. ? * 

Komisyonumuzca tasarıya ilâve edilmesine lüzum görülen geçici maddeler : 
Tasarıya komisyonumuzca ilâve edilen geçici üçüncü madde ile, Vergi Usul Kanunu tadil tasa

rısı ile yeni bir mahiyet verilen takdir komisyonlarının seçimle gelecek üyelerinin bu kanun ta
sarısının yürürlüğe girmesini takip eden bir ay içinde yeniden seçilmelerine imkân sağlanmış bu
lunmaktadır. * t , * r , * 

Hükümet tasarısında (Gelir ve Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu tadil tasarıları) yer 
alan ve komisyonumuzca aynen veya tadilen kabul edilen birtakım yeni hükümlerin, gerek mü-
kelefler tarafından öğrenilmesinin ve gerekse, bu yeni hükümler dolayısiyle idare tarafından yapıl
ması gerekli hazırlıkların tamamlanmasının bir miktar zamana ihtiyaç gösterdiği izahtan vares
tedir. Bilindiği üzere bu tasarılarla zirai kazançları üzerinden Gelir Vergisine tâbi tutulacak mü
kelleflerle ilgili hükümlerde geniş ölçüde değişiklikler yapılmış, aynı zamanda götürü usulde tes
bit olunan ticari kazançları ve ücretleri üzerinden Gelir Vergisine tabi olacak mükelleflerin vergi
lerinin tarhına mesnet olacak matrahların, bu tadil tasarıları ile getirilen yeni hükümler dairesinde 
yeniden tesbiti derpiş olunmuştur. 

Gelir Vergisi Kanunu tadil tasarısının komisyonumuzca kabul edilen hükümlerine göre, 
zirai kazançları dolayısiyle Gelir Vergisine tabi olacak mükelleflerin 1963 senesi Mart ayı için
de yıllık beyannamelerini vermeleri ve bunların vergilerinin yine bu ay içinde tarh edilmesi; 
götürü usulde tesbit olunan ticari kazançları ile götürü usulde tesbit olunan ücretleri üzerin
den vergiye tabi tutulacak mükelleflerin Gelir vergilerinin 1963 senesi Nisan ayı içinde tarh 
edilmesi icabetmektedir. Yukarda zikredilen yıllık beyanname verme veya tarh zamanlan ile ta
dil taşanlarının komisyonumuzca kabul edilme talihleri arasında pek kısa bir müddet kalmış 
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olması hususu komisyonumuzca göz önüne alınarak, bahis konusu mükelleflerin beyannameleri
ni normal beyanname- zamanlarında vermelerinin ve vergilerinin normal tarh süreleri içinde 
tarh edilmesinin, yukarda mâruz sebeplerle bâzı aksaklıklara müncer olacağı neticesine varıl
mıştır. Bu sebeple tasarıya ilâve edilen bir geçici madde ile 1962 takvim yılında elde olunan 
zirai kazançlar için yıllık beyanname verme süresinin ve bu beyanlarla ilgili tarh zamanının; 
1961 ve 1962 takvim yılları götürü usulde vergiye tabi ticari kazançların ve 1962 ve 1963 bütçe 
yılları götürü ücretlerinin tarh ve tahsil sürelerinin 1963 malî yılını geçmemek üzere daha ileri 
tarihlere alınması hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesi uygun görülmüştür. Tasarı
ya ilâve edilen geçici 4 ncü madde bu maksadı temine matuftur. 

Madde 27. — Tasarının yürürlük tarihine dair olan bu maddesinde zirai kazançların ver
gilendirilmesi ile ilgili 18 ve 25 nci maddeler hükümlerinin 1.1.1961 tarihinden itibaren yü
rürlüğe gireceği derpiş olunmaktadır. Komisyonumuzca Gelir Vergisi Kanunu tadil tasarısının 
müzakeresinde 1961 yılında elde olunan zirai kazançların vergilerinin tarh ve tahsilinden vazge
çilmesi kararlaştırıldığından, Vergi Usul Kanunu tadil tasarısında yer alan bu hükümlerin 1961 
yılı başından itibaren yürürlüğe konulmasına mahal kalmamış ve maddede yapılan değişiklikle 18 
ve 25 nci maddeler hükümlerinin 1 . 1 . 1962 tarihinden itibaren .yürürlüğe girmesi uygun bulun
muştur. 

Hükümet tasarısında yer alan ve yukarda tema i olunanlar dışında kalan maddelerin hükümleri, 
bunlara mesnet olan gerekçeler komisyonumuzca da uygun bulunduğundan aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz bu kanun tasarısının müstaceliyetine binaen Öncelik ve ivedilikle görüşülmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasını kararlaştırmıştır. Saygı ile arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Diyarbakır 

Kecai Iskenderoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Adana 
Söz hakkını mahfuzdur. 

Yusuf A Mim ur 

Aydın 
Söz hakkını mahfuzdur. 

İsmet Sezain 

Çankırı 
Rahmi İnceler 

İzmir 
Mustafa ('yar 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

İrfan Baran 

Mardin 
Hey fi Güneştan 

Sivas 
Rahmi Günay 

Baykan vekili 
Kayseri 

Mehmet Yüceler 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Ahmet Savntn 

Burdur 
Nadir Yavuz kan 

Denizli 
İsmail firtan 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Kütahya 
Ali "Erbek 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
Orhan Naim Hazinedar 

Van 
Şükrü Kösereisoplu 

Sözcü 
Balıkesir 

Fennî İslimyeli 

Ankara 
İsmail (ı-enee 

İmzada bulunamadı. 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz. 

Ziya l'ğur 

Denizli 
İbrahim Kocat ürh\ 

Konya 
Selçuk Ay tan 

Manisa 
Muammer Krten 

Samsun 
Pevzi Ceylân 

İmzada bulunamadı. 

Yozgat 
Mustafa Kepir 

Kâtip 
Çorum 

Faruk Küreli 
> 

Aydın 
Nedim Müren 

Bursa 
Baha Cemal Zağra 

İstanbul 
Vahyi ö zarar 

Konya 
Kemal A tamun 

xMaras, 
A li Hüdeıyioglu 

Siirt 
(•avdet Aydın 

Zonguldak 
Fîamiz Karakaşoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4.1.1961 tarihli ve 213 saydı Vergi Usul Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 30 ncu maddesinin ikinci fıkrasına aşa
ğıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir : 

5. Vergi matrahları 193 sayılı Gelir Vergi
si Kanununun değişik 54 ncü maddesinin 2 
numaralı bendi uyarınca tesbit edilen mükel
lefler tarafından, vergi incelemeleri sırasında, 
giderleri tevsik edilemezse. 

MADDE 2. — Aynı kanunun «Birinci kitap» 
mın ikinci kısmının ikinci bölümünün başlığı 
«îkmalen, re'sen ve idarece tarh» şeklinde de
ğiştirilmiş ve bu bölüme, aşağıdaki mükerrer 
30 ncu madde eklenmiştir : 

Verginin idarece tarhı 

Mükerrer madde 30. — Verginin idarece 
tarhı; 29 ncu ve 30 ncu maddeler dışmda ka
lan hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için 
vergi kanunları ile muayyen zamanlarda mü
racaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendi
lerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine ge
tirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edile-
miyen verginin kanunen belli matrahlar üze
rinden idarece tarh edilmesidir. 

Bu takdirde vergi, 131 nci madde mucibin
ce tanzim edilen yoklama fişine müsteniden 
tarh olunur. 

Bu şekilde tarh olunan vergilerle cezalarına 
ilişkin ihbarnameler bir taraftan, mükellefin 
bilinen adresine posta ile yollanır; diğer ta
raftan mükellefin adını, soyadını, hesap nu
marasını, işini, adresini tarh edilen verginin ve 
kesilen cezanın miktar ve cinsini gösterir bir 
ilân vergi dairesinin ilân koymaya mahsus ma
halline asılır. 

İlânın asılması keyfiyeti ve tarihi tutanak
la tesbit olunur. 

Verginin tahakkuku ve cezanın kesinleşme
si için geçmesi gereken itiraz müddeti işbu tu
tanakla tesbit olunan ilân tarihinden başlar. 

19 — 
I OEÇÎCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve. bu 

kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 30 ncu maddesinin ikinci fıkrasına aşa
ğıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir : 

«213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 ncu 
maddesinin ikinci fıkrasına bir bent eklenmesi
ni derpiş eden tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun «Birinci ki-
tab» inin ikinci kısmının ikinci bölümün baş
lığı, «Îkmalen, re'sen ve idarece tarh»ı şeklin
de değiştirilmiş ve bu bölüme, aşağıdaki mü
kerrer 30 ncu madde eklenmiştir : 

Verginin idarece tarhı 

Mükerrer madde 30. — Verginin idarece 
tarhı; 29 ncu ve 30 ncu madeler dışında kalan 
hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için ver
gi kanunları ile muayyen zamanlarda müraca
at etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine 
tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmeme
leri sebebiyle zamanında tarh edilemiyen vergi
nin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece 
tarh edilmesidir. 

Bu takdirde vergi, 131 nci madde mucibin
ce tanzim edilen yoklama fişine müsteniden 
tarh olunur. 

Bu şekilde tarh olunan vergilerle cezaları
na ilişkin ihbarnameler bir taraftan, mükelle
fin bilinen adresine posta ile yollanır; diğer ta
raftan mükellefin adını, soyadını, hesap numa
rasını, işini, adresini tarh edilen verginin ve ke
silen cezanın miktar ve cinsini gösterir bir ilan 
vergi dairesinin ilân koymaya mahsus mahal
line asılır. 

İlânın asılması keyfiyeti ve tarihi tuta
nakla tesbit olunur. 

Verginin tahakkuku ve cezanın kesinleşmesi 
için geçmesi gereken itiraz müddeti mükellefin 
bilinen adresinde tebligat yapıldığı ahvalde 
tebliğ tarihinden, aksi halde işbu tutanakla 
tesbit olunan ilân tarihinden başlar. 
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MADDE 3. — Aynı kanunun 40 ncı madde
sinin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Götürü matrahların tesbiti 

Madde 40. — Götürü ücretler, götürü tica
ret ve serbest meslek kazançları her ilçe mer
kezindeki takdir komisyonu tarafından ilçe 
merkezindeki belediye, ticaret ve sanayi odası, 
özel kanunlara göre kurulmuş meslek teşekkül
leri ile varsa iş ve işçi bulma kurumu şubele
rinden ve takdir komisyonunca lüzum görülen 
hallerde diğer daire, kurum ve teşekküllerden 
mütalâa alındıktan sonra aşağıdaki usul daire
sinde ilçe için yıllık tesbit olunur : 

1. Götürü ücretler, götürü ticaret ve ser
best meslek kazançları iş ve hizmet nev'i ve 
grupları itibariyle her iş ve hizmet nev'i ve 
grupu için beş derece üzerinden tesbit olunur. 

2. Takdir komisyonunun bu kararları, uy
gulanacağı ilk malî yıldan en az iki ay önce 
takdirin ilgili bulunduğu il veya ilçe merke
zindeki belediyelere, ticaret ve sanayi odala
rına ve varsa takdir olunan götürü matrahla
rın iş ve hizmet nev'i itibariyle taallûk ettiği 
meslek teşekküllüne ve ilin en büyük Maliye 
memuruna imza karşılığında verilir. 

3. Aynı Belediye sınırlan içinde mevcut 
işçiler için (bu işçilerin Belediye sınırları dı
şında kalan kısımları dâhil) bu takdirler; îl 
Takdir Komisyonunca ve bu ilçelerin hepsine 
şâmil olmak üzere yapılır. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 46 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazanç ölçülerinin tesbiti 

Madde 46. — Zirai kazanç ölçüleri (45 nci 
maddenin 1 numaralı bendinde yazıflı ölçüler 
ile kara ve su avcılığına mütaallik olanlar ha
riç), Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu tara
fından hazırlanacak yönetmelik esasları daire
sinde Zirai Kazançlar îl Komisyonlarınca tak
dir ve tesbit olunur. 

Zirai Kazançlar îl Komisyonları, zirai ka
zanç ölçülerinin takdir ve tesbitinde aşağıdaki 
esaslara uyar. 

Gerici Ko. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 40 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

•?. e s <•'•• i -

Götürü matrahların tesbiti 

«Madde 40. — Götürü ücretler, götürü ti
caret ve serbest meslek kazançları her ilçe mer
kezindeki takdir komisyonu tarafından ilçe hu
dudu dahilindeki belediyeler ile ilçe merkezin
deki Ticaret ve Sanayi Odası, özel kanunlara 
göre kurulmuş meslek teşekkülleri ile varsa îş 
ve îşçi Bulma Kurumu şubelerinden ve takdir 

komisyonunca lüzum görülen hallerde diğer da
ire, kurum ve teşekküllerden mütalâa alındık
tan sonra aşağıdaki usul dairesinde ilçe için 
yıllık tesbit olunur : 

1. Götürü ücretler, götürü ticaret ve ser
best meslek kazançları iş ve hizmet nevi ve 
grupları itibariyle her iş ve hizmet nevi ve 
grupu için beş derece üzerinden tesbit olunur. 

2. Takdir Komisyonunun bu kararları, uy
gulanacağı ilk malî yıldan en az iki ay önce 
takdirin ilgili bulunduğu il veya ilçe merkezin
deki belediyelere, ticaret ve sanayi odalarına 
ve varsa takdir olunan götürü matrahların iş 
ve hizmet nevi itibariyle taallûk ettiği meslek 
teşekkülüne ve ilin en büyük maliye memuru
na imza karşılığında verilir. 

3. Aynı il belediyesi sınırlan içinde mev
cut ilçeler için (Bu ilçelerin belediye sınırlan 
dışında kalan kısımları dâhil) bu takdirler; 
il takdir komisyonunca ve bu ilçelerin hepsine 
şâmil olmak üzere yapılır.» 

MADDE 4. — Aynı kanunun 46 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazanç ölçülerinin tesbiti 

«Madde 46. — Zirai kazanç ölçüleri, (45 nci 
maddenin 1 numaralı bendinde yazılı ölçüler 
ile kara ve su avcılığına mütaallik olanlar ha
riç), Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu tara
fından hazırlanacak yönetmelik esaslan daire
sinde zirai kazançlar il komisyonlarınca tak
dir ve tesbit olunur. 

Zirai kazançlar il komisyonlan, zirai kazanç 
ölçülerinin takdir ve tesbitinde aşağıdaki esas
lara uyar. 

M. Meclisi .( S. Sayısı : 64) 
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a) Zirai faaliyetlere tesir eden tabiî ve ik
tisadi şartlar bakımlarından önemli farklar gös
teren bölgeler ayrılır; 

b) Çeşitli ziraat nevileri ile çeşitli ziraat 
makina ve aletleri ayrı ayn, vasıf' ve şartlar ba
kımından birbirine uygunluk ve yakınlık gös
terenler belli gruplar içinde birleştirilmek su
retiyle nazarı itibara alınır; 

c) Zirai işletmelerin bölgeleri itibariyle 
özellikleri ve ortalama verim kabiliyetleri göz 
önünde tutulur; 

d) Ortalama satış fiyatının tesbitinde Hü
kümetçe tâyin olunan ve takdir sırasında yü
rürlükte bulunan fiyatlar, Hükümetçe fiyat 
tâyin olunmıyan mahsuller için takdirin yapıl
dığı yıldan önce gelen son takvim yılı içindeki 
mahallî toptan piyasa fiyatı esas tutulur. Fiya
tın temevvüç ettiği hallerde ortalamasına itibar 
olunur; 

e) Özellik gösteren ziraat nevilerinde Zirai 
Kazançlar Merkez Komisyonunca bu ziraat çe
şitlerinin mahiyetlerine uygun olarak tâyin 
olunacak esaslar nazarı itibara alınır. 

Zirai Kazançlar îl Komisyonları, zirai ka
zanç ölçülerinin uygulanmaya başlanılacağı ilk 
takvim yılı içinde mezkûr ölçüleri tesbit ederek 
bu yılın Nisan ayı sonuna kadar Zirai Kazanç
lar Merkez Komisyonuna gönderirler. 

Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu iller
den gelen zirai kazanç ölçülerinden hatalı ve 
noksan bulduklarını gerekçesiyle birlikte alâka
lı komisyonlara iade eder. 

Zirai Kazançlar îl Komisyonları Merkez Ko
misyonunca iade olunan ölçülerdeki maddi ha
taları düzeltirler; takdire taallûk eden husus
larda ise ya ölçüleri yeniden takdir ederler ve
ya ilk kararlarında ısrar edebilirler. îl komis
yonları ısrar kararlarında ısrar sebeplerini açık
lamaya mecburdurlar. 

Ancak Zirai Kazançlar ti Komisyonlarınca 
verilen ısrar kararları uygun görülmediği tak
dirde, uygun görülmiyen ölçüler yerine Merkez 
Komisyonunca toplantıda mevcut üyelerin itti-
fakiyle re'sen ve nihai olarak yeni ölçüler tâyin 
ve tesbit olunur. 

21 — 
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a) Zirai faaliyetlere tesir eden tabiî ve ik
tisadi şartlar bakımlarından önemli farklar gös
teren bölgeler ayrılır; 

b) Çeşitli ziraat nevileri ile çeşitli ziraat 
makina ve aletleri ayrı ayrı, vasıf ve şartlar 
bakımından birbirine uygunluk ve yakınlık gös
terenler belli gruplar içinde birleştirilmek su
retiyle nazarı itibara alınır; 

c) Zirai işletmelerin bölgeleri itibariyle 
özellikleri ve ortalama verim kabiliyetleri göz 
önünde tutulur; 

d) Ortalama satış fiyatının tesbitinde Hü
kümetçe tayin olunan ve takdir sırasında yü
rürlükte bulunan fiyatlar, Hükümetçe fiyat tâ
yin olunmıyan mahsuller için takdirin yapıldığı 
yıldan önce gelen son takvim yılı içindeki ma
hallî toptan piyasa fiyatı esas tutulur. Fiyatın 
temevvüç ettiği hallerde ortalamasına itibar 

I olunur; 
I e) özellik gösteren ziraat nevilerinde Zirai 
I Kazançlar Merkez Komisyonunca bu ziraat çe-
I şitlerinin mahiyetlerine uygun olarak tâyin 

olunacak esaslar nazarı itibara alınır. 
Zirai kazançlar il komisyonları, zirai kazanç 

ölçülerinin uygulanmaya başlanılacağı ilk tak-
I vim yılı içinde mezkûr ölçüleri tesbit ederek 

bu yılın Nisan ayı sonuna kadar zirai kazançlar 
merkez komisyonuna gönderirler. 

Zirai kazançlar merkez komisyonu, illerden 
gelen zirai kazanç ölçülerinden hatalı ve nok
san bulduklarını gerekçesiyle birlikte alâkalı 
komisyonlara iade eder. 

Zirai kazançlar il komisyonları merkez ko-
I misyonunca iade olunan ölçülerdeki maddi ha

taları düzeltirler; takdirine taallûk eden hu-
I suslarda ise ya ölçüleri yeniden takdir ederler 

veya ilk kararlarında ısrar edebilirler. îl ko-
I misyonları ısrar kararlarında ısrar sebeplerini 
I açıklamaya mecburdurlar. 
I Ancak zirai kazançlar il komisyonlarınca ve

rilen ısrar kararları uygun görülmediği takdir
de, uygun görülmiyen ölçüler yerine merkez ko
misyonunca toplantıda mevcut üyelerin ittifa-
kiyle re'sen ve nihai olarak yeni ölçüler tâyin 

I ve tesbit olunur. 
Kara ve su avcılığında 45 nci maddede yazılı 

ölçülerden 2 numaralı bentteki ölçünün tesbiti 
I ile iktifa olunur. Bu ölçü 70 (dâhil) nisbetin-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 64) 
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MADDE 5. — Aynı kanunun 49 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Uygulama süresi 

Madde 49. — Zirai kazanç ölçüleri üç yıl 
için tesbit olunur. Şu kadar ki, ölçülerin tesbi-
tine esas olan unsurlarda önemli değişiklikler 
vukubulduğunun anlaşılması halinde, Zirai 
Kazançlar Merkez Komisyonu, bu ölçülerin uy
gulama süresini lüzumlu gördüğü zirai faaliyet 
ve mahsul nevileri için bir yıldan aşağı olma
mak üzere kısaltmaya yetkilidir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 72 nci madde
sinin birinci- fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Takdir Komisyonu, mahallin en büyük mal 
memurunun veyahut tevkil edeceği memurun 
başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetki
li bir memurundan ve seçilmiş üç üyeden kuru
lur. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 73 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Üyeler tüccarlar için Ticaret Odasınca diğer 
sanat ve meslek erbabı için bunların mensubol-
dukları meslekî teşekküllerce kendi üyeleri ara
sından veya hariçten seçilir. Bu teşekküller, 
Takdir Komisyonu Başkanının yazılı talebi 
üzerine en geç bir ay içinde üç asil ve üç ye
dek üye seçmeye mecburdurlar. Bu mecburiyet 
zamanında yerine getirilmezse üyeler mahallin 
en büyük mülkiye âmiri tarafından seçilir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 83 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazançlar ti Komisyonu 

Madde 83. — Zirai kazançlar ti Komisyonu 
valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, 
ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezin
deki Ziraat Bankası şube müdürü ve seçilmiş 
dört üyeden kurulur. Ormancılığa ilişkin ko
nuların görüşülmesinde komisyona veteriner 
müdürü yerine orman işletme müdürü veya 
tevkil edeceği bir temsilci katılır. 

M, Meclisi 
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den az olmamak üzere, zirai kazançlar merkez 
komisyonu tarafından re'sen tesbit olunur.» 

MADDE 5. — Aynı kanunun 49 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

lıygulama süresi 

«Madde 49. — 213 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasarı
nın 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 6. — Aynı kanunun 72 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«213 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin birin
ci fıkrasının değiştirilmesini derpiş eden tasarı
nın 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 7. — Aynı kanunun 73 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

«213 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesini derpiş eden tasarının 
7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 8. — Aynı kanunun 83 ncü mad
desi aşağıdaİki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazançlar il komisyonu 

«Madde 83. — 213 sayılı Kanunun 83 ncü 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasarı
nın 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

( S. Saywı : P>4) 
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MADDE 9. — Aynı kanunun 84 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Zirai Kazançlar ti Komisyonunun seçilmiş 
üyelerinden üçü îl Ziraat Odası biri îl Ticaret 
Odası tarafından kendi üyeleri arasından ve
ya dışardan seçilir. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 85 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai Kazançlar, Merkez Komisyonu 

Madde 85. — Zirai Kazançlar Merkez Komis
yonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarının Başkanlı
ğında, Gelirler Genel Müdürü, Gelirler Genel 
Müdürlüğünün İM, Tarım Bakanlığının dört, 
Ziraat Odaları Birliğinin iki ve Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün bir temsilci
sinden kurulur. 

Başkanın mazereti halinde komisyona komis
yon üyelerinden veya hariçten tevkil edeceği 
kimse başkanlık eder. 

MADDE 11. »- Aynı kanunun 89 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nisap 

Madde 89. — Bu kısımda yazılı takdir, tahrir 
ve tadilât komisyonları tam mürettepleriyle top
lanır ve mutlak ekseriyetle karar verirler. 

Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları 
müretteplerinin beşte üçü ile toplanabilir ve 
mürettep üye sayısının ekseriyetiyle karar ve
rirler. 

Bu kısımda yazılı komisyonlarda reylerin 

M. Meclisi 
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MADDE 9. — Aynı kanunun 84 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Üyelerin seçilmesi 

«Madde 84. — Zirai kazançlar il komisyonu
nun seçilmiş üyelerinden ikisi mahallî çiftçi bir
likleri, biri il ziraat odası ve biri de il ticaret 
odası tarafından kendi üyeleri arasından veya 
dışardan seçilir. 

Bu odalar ve birlikler valinin yazüı tebliği 
üzerine en geç bir ay içinde komisyon üyelerine 
ve onların bir misli yedek üyeyi seçerek adları
nı valiye bildirmeye mecburdurlar. 

Üyeler bu süre içinde seçilip bildirilmedikle-
ri takdirde vali tarafından seçilir. 

Ziraat ve ticaret odaları ve çiftçi birlikleri 
bulunmıyan yerlerde bunların seçeceği üyeler, 
aynı esaslar dairesinde belediyelerce seçilir.» 

MADDE 10. — Aynı kanunun 85 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazançlar merkez komisyonu 

«Madde 85. — Zirai kazançlar merkez ko
misyonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarının Baş
kanlığında, Gelirler Genel Müdürü, Gelirler Ge
nel Müdürlüğünün iki, Tarım Bakanlığının üç, 
Çiftçi Birlikleri Federasyonunun bir, Ziraat 
Odaları Birliğinin iki ve Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğünün bir temsilcisinden ku
rulur. 

Başkanın mazereti halinde komisyona ko
misyon üyelerinden veya hariçten tevkil edece
ği kimse Başkanlık eder.» 

MADDE 11. — Aynı kanunun 89 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Nisap 

«Madde 89. — 213 sayılı Kanunun 89 ncu 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasarı
nın 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

( S.. Sayım : 64 ) 
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müsavatı halinde başkanın bulunduğu taraf ek
seriyet sayılır. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 177 nci mad
desinin 1, 2 ve 3 numaralı bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

1. Satmaldıkları malları olduğu gibi veya 
işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tu
tarı 400 000 lirayı veya satışlarının tutarı 
440 000 lirayı aşanlar; 

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki 
işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri 
gayrisâfi iş hâsılatı 80 000 lirayı aşanlar; 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin 
menzucen yapılması halinde 2 numaralı bentte 
yazılı iş hâsılatının beş katı ile yıllık satış tuta
rının toplamı 400 000 lirayı aşanlar; 

MADDE 13. — Aynı kanunun 213 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Çiftçi işletme defteri 

Madde 213. — Zirai işletme hesabını ihtiva 
eden çiftçi işletme defterinin sol tarafına Gelir 
Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde gösteri
len giderler, sağ tarafına da aynı kanunda gös
terilen hâsılat kaydolunur. 

Gider ve hâsılat kayıtlarının en az aşağıdaki 
bilgileri ihtiva etmesi lâzımdır. 

1. Sıra numarası, 
2. Kayıt tarihi, 
3. Muamelenin nev'i 
4. Meblâğ. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 227 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Defter tutmak mecburiyetinde olmıyan mü
kellefler vergi matrahlarının tesbiti ile ilgili 
giderlerini tevsike mecburdurlar. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 242 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Gelir Vergisi Kanununun 54 ncü maddesinin 
2 numaralı bendine göre vergi matrahlannm 
tesbitinde gerçek giderleri nazara alman mükel
lefler, bu giderlerini tevsik edecek vesikalan 
saklamaya mecburdurlar. 

M. Meclisi 
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MADDE 12. — Aynı kanunun 177 nci mad
desinin 1, 2 ve 3 numaralı bentleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

«213 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin 1, 
2 ve 3 numaralı bentlerinin değiştirilmesini der
piş eden tasarının 12 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir.» 

MADDE 13. — Aynı kanunun 213 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Çiftçi işletme defteri 

«Madde 213. — 213 sayılı Kanunun 213 ncü 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasan-
nın 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 14. — Aynı kanunun 227 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Defter tutmak mecburiyetinde olmıyan mü
kellefler vergi matrahlannm tesbiti ile ilgili 
giderlerini tevsika mecburdurlar. (Götürü usul
de tesbit edilen giderler hariç). 

MADDE 15. — Aynı kanunun 242 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

«213 sayılı Kanunun 242 nci maddesine iki 
fıkra eklenmesini derpiş eden tasarının 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

( S. Sayısı : 64 ) 
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Gelir Vergisi Kanununa göre sair kazanç ve 
iratları üzerinden vergilendirilecek mükellefler, 
vergi matrahının tesbitinde nazara alınacak gi
derlerini ispat edecek vesikaları muhafaza et
mek mecburiyetindedirler. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 243 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ekim sayım beyanı 

Madde 243; — Gelir Vergisi Kanunu ile tâ
yin edilen zirai işletme büyüklüğü ölçülerinin 
üstünde bulunan çiftçiler, zirai işletmelerinin 
(Gezici hayvancılıkta kışlaklarının) bulun
dukları köy ve mahallerinin muhtarlıklarına 
müracaatla ekim sayım beyanında bulunurlar. 

1. Çiftçinin soyadı ve adı; 
2. Çiftçinin ikametgâh adresi; 
3. Zirai işletmesinin (Gezici hayvancılık

ta kışlaklarının) bulunduğu yer; 
4. Ekimde : Geçen yılın Ekim ayı sonun

dan beyanın yapıldığı yılın Kasım ayı başına 
kadar ekilen arazinin genişliği ve ekimin nev'i; 

5. Hayvancılıkta : Beslenen hayvanların 
cins ve miktarları; 

6. Meyvacılıkta : icabına göre, meyva ve
rebilecek hale gelmiş ağaç sayısı veya bunla
rın dikili bulunduğu arazinin genişliği; 

Âdi ortaklıklarda beyanın ortaklardan biri, 
aile reisi beyanında aile reisi tarafından ya
pılması kâfidir. Bu takdirde diğer ortaklar
la eş ve çocukların ad ve soyadları, j ikamet
gâh adresleri ve hisseleri beyanda bulunan 
tarafından deftere yazdırılır. 

Ekim ve sayım beyanı her yılın Kasım ayın
da yapılır. 

Maliye Bakanlığı iklim şartlan bakımından 
özellik gösteren illerde beyan süresini değiş
tirebilir. 

Ekim ve sayım beyanları sözlü veya yazı
lı olabilir. Beyanlar, beyanı yapanlar tara
fından imza veya mühürle tasdik edilir. 

Beyan varakaları iki nüsha olarak tanzim 
ve bir nüshası beyan süresinin sonundan iti
baren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine mak
buz karşılığında teslim edilir. 

Kayıt işlerini kendi imkânları ile tekemmül 

Geçici Ko. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 243 ncü mad
desi aşağıdaki şe&ilde değiştirilmiştir : 

EMm sayım beyanı 

«Madde 243. — Zirai işletmeleri, Gelir Ver
gisi Kanununun 12 nci maddesine göre hâsılat 
bildirimine esas alınan ölçülerinin üstünde bu
lunan çiftçiler, zirai işletmelerinin (gezici hay
vancılıkta kışlaklarının) bulundukları köy ve 
mahallelerin muhtarlıklarına müracaatla ekim 
sayım beyanında bulunurlar. 

1. Çiftçinin soyadı ve adı; 
2. Çiftçinin ikametgâh adresi; 
3. Zirai işletmesinin (gezici hayvancılıkta 

kışlaklarının) bulunduğu yer; 
4. Ekimde : Geçen yılın EMm ayı sonun

dan beyanın yapıldığı yılın Kasım ayı başına 
kadar ekilen arazinin genişliği ve ekimin nev'i; 

5. Hayvancılıkta : Beslenen hayvanların 
cins ve miktarları; 

6. Meyvacılıkta : İcabına göre, meyva ve
rebilecek hale gelmiş ağaç sayısı veya bunların 
dikili bulunduğu arazinin genişliği; 

Âdi ortaklıklarda beyanın ortaklardan biri, 
aile reisi beyanında aile reisi tarafından yapıl
ması kâfidir. Bu takdirde diğer ortaklarla eş 
ve çocukların ad ve soyadları, ikametgâh ad
resleri ve hisseleri beyanda bulunan tarafından 
deftere yazdırılır. 

EMm ve sayım beyanı her yılın Kasım 
ayında yapılır. 

Maliye Bakanlığı iMim şartları bakımından 
özellik gösteren illerde beyan süresini değişti
rebilir. 

EMm ve sayım beyanları sözlü veya yazılı 
olabilir. Beyanlar, beyanı yapanlar tarafından 
imza veya mühürle tasdik edilir. 

Beyan varakaları İM nüsha olarak tanzim ve 
bir nüshası beyan süresinin sonundan itibaren 
15 gün içinde ilgili vergi dairesine makbuz kar
şılığında teslim edilir. 
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ettiremiyecek durumda olan muhtarlıklara va
liliklerce gerekli yardımda bulunulur. 

MADDE 17. — Aynı kanunun 245 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Muhtar ve ihtiyar heyetleri 243 ncü mad
de hükümlerine göre yapılan beyanların doğ
ruluğunu tahkik ederler. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 277 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hayvanlar 

Madde 277 — Zirai işletmelere dâhil hay
vanlar maliyet bedeli jule değerlenir. Maliyet 
bedelinin tesbiti mümkün olmıyan ahvalde ma
liyet bedeli yerine emsal bedeli alınır. Bu hük
mün tatbikinde emsal bedeli, işletmenin bu
lunduğu mahal (G-ezici hayvancılıkta kışlak) 
için zirai kazanç komisyonlarınca tesbit edil
miş olan ortalama maliyet bedelidir. 

MADDE 19. — Aynı kanuna aşağıdaki mü
kerrer 315 nci madde eklenmiştir : 

,• 1 zalim h a l, ti) <; /."-; • imdin I e anı ur l isman 

Mükerrer madde 315. — Bilanço esasına 
göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, 
amortismana tâbi iktisadi değerlerini, azalan 
bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok 
edebilirler. 

Bu usulün tatbikinde; 
1. Her yıl, üzerinden amortisman hesapla

nacak değer, evvelce ayrılmış olan amortisman
lar toplamının temsili suretiyle tesbit olunur. 

2. Bu usulde uygulanacak amortisman nis
peti % 25 i geçmemek üzere normal amortisman 
nispetinin 2 katıdır. 

3. Bu usulde amortisman süresi normal 
amortisman nispetlerine göre hesaplanır. 

Bu sürenin son yılına devreden bakiye de
ğer, o yıl tamamen yokedilir. 

MADDE 20. — Vergi Usul Kanununa aşa
ğıdaki mükerrer 320 nci madde eklenmiştir : 

c) Amortisman usulünü seçme bakımın
dan : 

(ieeiei Ko. 

Kayıt işlerini kendi imkânları ile tekemmül 
ettiremiyecek durumda olan muhtarlıklara va
liliklerce gerekli yardımda bulunulur.» 

MADDE 17. — Aynı kanunun 245 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«213 sayılı Kanunun 245 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmesini derpiş eden ta
sarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 18. — Aynı kanunun 277 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hayvanlar 

«Madde 277. — 213 sayılı Kanunun 277 nci 
maddesinin değiştirilmesini derpiş eden tasarı
nın 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 19. — Aynı kanuna aşağıdaki mü
kerrer 315 nci madde eklenmiştir : 

Azalan bakiyeler usulü ile amortisma/m 

«Mükerrer madde 315. — 213 sayılı Kanuna 
mükerrer 315 nci maddenin eklenmesini derpiş 
eden tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir.» 

MADDE 20. — Vergi Usul Kanununda aşa
ğıdaki mükerrer 320 nci madde eklenmiştir : 

c) Amortisman usulünü seçme bakımın
dan : 
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Mükerrer madde 320. — 1. İktisadi ve tek
nik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler 
için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amor
tisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir. 

2. Bir iktisadi değer üzerinden normal 
amortisman usulüne göre amortisman ayrılma
sına başlandıktan sonra bu usulden dönülemez. 

3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan baki
yeler usulüne göre amortisman ayrılmaya baş
ladıktan sonra normal amortisman usulüne ge
çilebilir. Bu suretle usul değiştirenler keyfiyeti 
beyannamelerinde veya eki bilançolarda belirt
meye mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu 
bildirimin yapıldığı beyannamenin taallûk etti
ği dönemden itibaren nazara alınır. Bu takdir
de henüz yoklan edilmemiş olan değer kısmı, 
bakiye amortisman süresine bölünmek suretiy
le eşit miktarlarla yokedilir. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 328 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Şu kadar ki, satılan iktisadi kıymetlerin ye
nilenmesi işin mahiyetine göre zaruri bulunur 
veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce ka
rar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu tak
dirde, satıştan tahassül eden kâr, yenileme gi
derlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir he
sapta azamî üç yıl süre ile tutabilir. Her ne se
beple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış 
olan kârlar, üçüncü yılın vergi matrahına ekle
nir. 

YukarıM esaslar dâhilinde yeni değerlerin 
iktisabında kullanılan kâr, yeni değerler üzerin
den bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amor
tismanlara mahsubedilir. Bu mahsup tamamlan
dıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değer
lerin amortismanına devam olunur. 

MADDE 22. — Aynı kanunun dördüncü ki
tabının üçüncü kısmına aşağıdaki üçüncü bölüm 
eklenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uzlaşma 

Uzlaşmanın mevzuu 

EK MADDE 1. — Re'sen veya ikmalen tarh 
edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi cezalan-

M. Meclisi 
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«Mükerrer madde 320. — 213 sayılı Kanu
na mükerrer 320 nci maddenin eklenmesini der
piş eden tasarının 20 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir.» 

MADDE 21. — Aynı kanunun 328 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

«213 sayılı Kanunun 328 nci maddesinin so
nuna iki fıkra eklenmesini derpiş eden tasarı
nın 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 22. — Aynı kanunun dördüncü ki
tabının üçüncü kısmına aşağıdaki üçüncü bö
lüm eklenmiştir : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uzlaşma 

Uzlaşmanın mevzuu 

EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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nın tahakkuk edecek miktarları mevzuunda, ida
re, aşağıda yazılı hususlarda, bu bölümde yer 
alan hükümler dairesinde mükellefler veya ce
zaya muhatap olanlarla uzlaşabilir. 

1. Tahriyatta, bu kanunun 116, 117 ve 118 
nci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun 
dışında her türlü maddi hata bulunması. 

2. Tahriyatta, bu kanunun 369 ncu madde
sinde yazılı şekillerde yanılma halinin mevcud-
olduğunun mükellef veya ceza muhatabı tara
fından iddia edilmesi. 

3. Vergi ziyama sebebiyet verilmesinin ve
ya usulsüzlük fiilinin işlenmesinin; mükellef ve
ya ceza muhatabı tarafından, kanun hükümle
rine gereği kadar nüfuz edememekten ileri gel
diğinin iddia olunması, 

4. Müphem, yoruma mütehammil bulunan 
hususlarda mükelleflerin ve cezaya muhatap 
olanların yanılmış bulunmaları, 

5. Tahriyatı veya ceza kesmeyi gerektiren 
sebeplerin; Vergiler Temyiz Komisyonu ile 
Devlet Şûrası veya Maliye Bakanlığı tarafından, 
mümasil hâdiselerde başka yönden mütalâa edil
miş bulunması. 

Uzlaşmanın şümulü 

EK MADDE 2. — Bu kanunun birinci mad
desinin şümulüne dâhil vergi, resim ve harçlar
dan hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği 
Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

Bu yetki il özel idareleri ile belediyelere ait 
vergi, resim ve harçlar için İçişleri Bakanlığın
ca kullanılır. 

Uzlaşma komisyonları 

EK MADDE 3. — Uzlaşma komisyonları; 
1. Genel bütçeye giren, vergi, resim ve 

harçlar için; illerde defterdarın veya tevkil ede
ceği zatın başkanlığında gelir müdürü ile varsa 
alâkalı vergi dairesinin müdüründen (müsta
kil vergi dairesi yoksa gelir memurları arasın
dan defterdarlıkça seçilecek birinden); ilçeler
de malmüdürünün (varsa müstakil vergi dai
resi müdürünün) başkanlığında vergi memur
larından ikisinden; 

2. ti özel idareleri ile belediye bütçelerine 
giren vergi, resim ve harçlar için illerde; ilgi-

Oeeiei T\o. 

Uzlaşmanın şümulü 

EK MADDE 2. — Tasarının ek 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Uzlaşma komisyonları 

EK MADDE 3. — Tasarının ek 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : fi4 ) 



— 29 — 

Eiü. 
sine göre özel saymanlık gelir müdürünün (ol-
mıyan yerlerde gelir memurunun) veya beledi
ye başkanının başkanlığında bu idarelerle be
lediyeden valilerce seçilmiş iki memurdan ilçe
lerde özel saymanlık gelir memuru veya bele
diye başkannın başkanlığında özel idare ile be
lediyeden kaymakam tarafından seçilmiş iki 
memurdan, 

Müteşekkil üçer üyeden kurulur. 
Bu komisyonlar üyelerinin tamamının katıl-

masiyle toplanırlar ve ekseriyetle karar verir
ler. 

Komisyonların uzlaşabilecekleri en çok 
vergi veya cezanın miktarı Maliye Bakanlığın
ca tâyin olunur. Maliye Bakanlığı, muayyen 
vergi, resim ve harçlarla bunlarla ilgili ceza
larda uzlaşma yetkisini münhasıran il komis
yonlarına verebilir. (Bu fıkradaki yetki özel 
idareler ile belediyeler komisyonları için içiş
leri Bakanlığınca kullanılır.) 

Uzlaşma talebi 

EK MADDE 4. — Uzlaşma için mükellef 
veya cezaya muhatap olanın bizzat (tüzel kişi
lerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve ce
maatler gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekkülle
rin kanuni temsilcileri marifetiyle) ve yazı ile 
yetkili uzlaşma komisyonuna başvurması şart
tır. 

Uzlaşma talebi, bu kanunun 379 ncu mad
desinde, mükellef veya cezaya muhatap planlar 
için tanınan itiraz süresi içinde yapılır. 

Re'sen tarhiyatta ilgili vergi dairesi, aynı 
süre içinde, her hangi bir taahhüdü tazammun 
etmemek kaydiyle, mükellefi veya cezanın mu
hatabını uzlaşma talebinde bulunmaya davet 
edebilir. 

Uzlaşma talebinin tetkiki 

EK MADDE 5. — Uzlaşma komisyonları uz
laşma müzakeresine başlamadan önce; 

1. Talebin dördüncü ek maddeye uygun 
şekilde ve müddeti içinde yapılıp yapılmadı
ğını, 

2. Uzlaşmanın komisyonun yetkisi içinde 
bulunup bulunmadığını, 

inceler. 

(ieçici Ko. 

Uzlaşma talebi 
EK MADDE 4. — Uzlaşma için mükellef 

veya cezaya muhatabolanın bizzat veya resmî 
vekâletini haiz vekili vasıtasiyle (Tüzel kişi
lerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve ce
maatler gibi tüzel kişiliği olmıyan teşekkülle
rin kanuni temsilcileri marifetiyle) ve yazı ile 
yetkili uzlaşma komisyonuna başvurması şart
tır. 

Uzlaşma talebi, bu kanunun 379 ncu madde
sinde, mükellef veya cezaya muhatabolanlar 
için tanınan itiraz süresi içinde yapılır. 

Resen tarhiyatta ilgili vergi dairesi, aynı 
süre cinde, her hangi br taahhüdü, tazammun 
etmemek kaydiyle, mükellefi veya cezanın mu
hatabını uzlaşma talebinde bulunmaya davet 
edebilir. 

Uzlaşma talebinin tetkiki 

EK MADDE 5. — Uzlaşma komisyonları uz
laşma müzakeresine başlamadan önce; 

1. Talebin dördüncü ek maddeye uygun şe
kilde ve müddeti içinde yapılıp yapılmadığını, 

2. Uzlaşmanın komisyonun yetkisi içinde 
bulunup bulunmadığını, 

înceler. 
Talebin usulüne uygun şekilde yapılmadığı
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Talebin usulüne uygun şekilde yapılmadığı
nı veya uzlaşmanın yetkisi dışında bulunduğu
nu tesbit ederse esasa geçmeden talebi reddeder. 

Talebin usule uygun şekilde yapıldığının ve 
komisyonun yetkisi içinde bulunduğunun an
laşılması halinde; mükellefin veya adına ceza 
kesilenin de bulunacağı bir celsede meselenin 
esasını tetkik eder. Uzlaşma ile ilgili olarak ya
pılacak görüşmelere katılması için mükellefe 
veya cezaya muhatap olana; görüşmenin tarihi 
île yapılacağı yer ve saat uzlaşma komisyonu 
tarafından yazı ile ve en az üç gün evvelinden 
bildirilir. Bu şekilde yapılacak müzakereler so
nunda uzlaşma vâki olduğu takdirde keyfiyet 
bir tutanak ile tesbit ve işbu tutanak komisyon 
başkan ve üyeleri ile mükellef veya adına ceza 
kesilen tarafından imza olunur. Bu varakanın 
bir nüshası ilgiliye derhal verilir, bir nüshası da 
üç gün içinde vergi dairesine gönderilir. 

Uzlaşma temin edilemediği takdirde (mü
kellefin veya adına ceza kesilenin uzlaşma ko
misyonunun davetine icabet etmemesi,, komis
yona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzala
maması veya bu tutanağı ihtirazi kayıtla imza
lamak istemesi halinde de uzlaşma temin edile
memiş sayılır.) Komisyoncal bu hususu belirt
mek üzere tanzim olunacak tutanağın birer 
nüshası üç gün içinde vergi dairesine ve ilgi
liye tebliğ olunur. Uzlaşmanın vâki olmaması 
veya temin edilememesi hallerinde aynı vergi 
veya ceza için yeniden uzlaşma talebinde bu
lunulamaz. 

Uzlaşma Komisyonu muamelelerinin 
kesinliği 

EK MADDE 6. — Uzlaşma komisyonlarının 
ek 5 nci maddeye göre tutacakları uzlaşma tu
tanakları kesin olup gereği vergi dairelerince 
derhal yerine getirilir. 

Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde 
uzlaşılan ve tutanakla tesbit olunan hususlar 
hakkında bilâhare hiçbir mercie (Danıştay dâ
hil) itiraz ve şikâyette bulunamaz. 

M. Meclisi 

30 — 
(leeici Ko. 

nı veya uzlaşmanın yetkisi dışında bulunduğu
nu tesbit ederse esasa geçmeden talebi redde
der. 

Talebin usule uygun şekilde yapıldığının ve 
komisyonun yetkisi içinde bulunduğunun anla
şılması halinde; mükellefin veya adına ceza ke
silenin de bulunacağı bir celsede meselenin esa
sını tetkik eder. Uzlaşma ile ilgili olarak yapı
lacak görüşmelere katılması için mükellefe ve
ya cezaya muhatabolana; görüşmenin tarihi ile 
yapılacağı yer ve saat uzlaşma komisyonu ta
rafından yazı ile ve en az üç gün evvelinden 
bildirilir. Bu şekilde yapılacak müzakereler so
nunda uzlaşma vâki olduğu takdirde keyfiyet 
bir tutanak ile tesbit ve işbu tutanak komisyon 
başkan ve üyeleri ile mükellef vçya adına ceza 
kesilen tarafından imza olunur. Bu varakanın 
bir nüshası ilgiliye derhal verilir, bir nüshası 
da üç gün içinde vergi dairesine gönderilir. 

Uzlaşma temin edilmediği takdirde (mü
kellefin veya adına ceza kesilenin uzlaşma ko
misyonunun dâvetine icabet etmemesi, komis
yona geldiği halde uzlaşma tutanağını imza
lamaması veya bu tutanağı ihtirazi kayıtla im
zalamak istemesi halinde de uzlaşma temin edi
lememiş sayılır.) Komisyonca bu hususu be
lirtmek üzere tanzim olunacak tutanağın birer 
nüshası üç gün içinde vergi dairesine ve ilgi
liye tebliğ olunur. Uzlaşmanın vâki olmaması 
veya temin edilememesi hallerinde, aynı vergi 
veya ceza için yeniden uzlaşma talebinde bulu
nulamaz. 

Bu maddede yazılı işlemler mükellef veya 
adına ceza kesilenin resmî vekâletini haiz ve
kili tarafından da yapılabilir. 

Uzlaşma komisyonu muamelelerinin kesinliği 

Ek madde 6. — Tasarının ek 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Uzlaşma ve itiraz 

EK MADDE 7, — Müddeti içinde uzlaşma 
talebinde Bulunan mükellef veya ceza muhatabı 
uzlaşma talebettiği vergi veya ceza için, ancak 
uzlaşma vâki olmadığı takdirde itiraz yoluna 
gidebilir. 

Mükellef veya ceza muhatabı aynı vergi 
veya ceza için uzlaşma talebinden önce itiraz 
etmişse itirazı, uzlaşma işleminin sonuca bağ
lanmasından önce itiraz komisyonlarınca ince
lenmez; her hangi bir sebeple incelenir ve ka
rara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır. 

Uzlaşmanın vâki olması halinde mükellef, 
üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaya (bunlardan 
birisi üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine); 
adına sadece ceza kesilmiş bulunan, üzerinde 
uzlaşılan işbu cezaya itiraz edemez. 

Uzlaşmanın vâki olmaması halinde mükellef 
veya ceza muhatabı; tarhedilen vergiye veya 
kesilen cezaya, uzlaşmanın vâki olmadığına 
dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren 
genel hükümler dairesinde ve yetkili itiraz ko
misyonu nezdinde itiraz edebilir. Bu takdirde, 
itiraz müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış 
ise bu müddet tutanağın tebliği tarihinden iti
baren 15 gün olarak uzar. 

Uzlaşmanın vâki olmaması halinde, yukar-
daki ikinci fıkra uyarınca durdurulmuş olan 
itiraz incelemeleri&e, keyfiyetin vergi dairesin
ce işarı üzerine ttiraz Komisyonunda devam 
olunur. 

ödeme 

EK MADDE 8. — Uzlaşma konusu yapılan 
vergi ve cezalar; 

1. Uzlaşma vâki olduğu takdirde, uzlaşma 
tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanların
dan önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni öde
me zamanlarında; ödeme zamanlan kısmen 
veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse 
ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutana
ğının tebliğinden itibaren bir ay içinde; 

2. Uzlaşma vâki olmadığı takdirde, bu ka
nunun 112, 368 ve 389 ncu maddeleri hüküm
leri dairesinde 

Ödenir. 

(--îfcifi Ko. 

Uzlaşma ve itiraz 

Ek madde 7. — Tasarının ek 
desi aynen kabul edilmiştir. 

7 nci mad-

Ödeme 

Ek madde 8. — Tasarının ek 
desi aynen kabul edilmiştir. 

8 nci mad-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 64 ) 



— 32 — 
Hü. 

Uzlaşma ve cezalarda indirme 

EK MADDE 9. — Bu bölüm uyarınca üze
rinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376 
ncı madde hükümleri; hakkında 376 ncı madde 
hükümleri uygulanan vergi ve cezalar için bu 
bölüm hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza mu
hatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya ka
dar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla hâ
diseye 376 ncı maddenin uygulanmasını isteme 
hakkı mahfuzdur. 

Tüzük 

EK MADDE 10. — Uzlaşma müessesesi ve 
tatbikatı ile ilgili sair hükümler tüzükte belirti
lir. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 384 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

incelemenin derinleştirilmesi 

Madde 384. — itiraz komisyonu, re'sen veya 
taraflardan birinin talebi üzerine lüzum görür
se, hususi teknik bir bilgi veya ihtisasa taallûk 
etmiyen işlerde başkan veya üyeleri arasından 
belli edeceği bir zat, hususi teknik bir bilgi veya 
ihtisasa taallûk eden işlerde bu zatın naipliği 
altında tarafsız bilirkişi marifetiyle arazi ve 
binaları gözden geçirmek, mükellefin defter ve 
vesikalarını incelemek ve her türlü tetkikatı 
yaptırmak, lüzumlu kimseleri çağırıp izahat ve
ya yazı ile malûmat almak veya mükelleften 
gayri üçüncü şahısların defter ve vesikalarını 
tetkik etmek veya ettirmek suretiyle inceleme
leri derinleştirir ve gerekirse yeni deliller isti-
yebilir. ilgililerin sözlü izahatı zapta geçirile
rek sahiplerine imzalattırılır., itiraz mevzuu 
tarhiyat bir vergi incelemesine taallûk ettiği ve 
bilirkişi raporu ile inceleme raporu arasında 
açık bir mubayenet mevcudolduğu takdirde; iti
raz komisyonu, karar vermeden önce incelemeyi 
yapanın ve mükellefin yazılı mütalâasını alır. 
Komisyonca tâyin edilecek müddet içinde bu 
mütalâanın verilmemesi halinde mütalâa veril
mekten sarfınazar edilmiş sayılır. 

Geçici Ko. 

Uzlaşma ve cezalarda indirme 

Ek madde 9. — Tasarının ek 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Tüzük 
Ek madde 10. — Tasarının ek 10 ncu mad

desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 384 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«213 »ayılı Kanunun 384 ncü maddesinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmesini derpiş eden 
tasarının 23 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.» 
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MADDE 24. — Aynı kanunun geçici 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 
değerlenmesi 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte veya mütaakıp yıllarda ticari, zi
rai veya meslekî kazançları dolayısiyle yeniden 
Gelir Vergisine girecek veya götürü usulden 
(Zirai kazançlarda götürü gider usulü dâhil) 
gerçek usule geçecek olan mükelleflerin amor
tismana tâbi iktisadi kıymetleri maliyet bedeli, 
maliyet bedeli bilinmiyorsa bizzat kendilerince 
alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak 
bedeli ile değerlenir. Şu kadarki, bu kıymetle
rin alış tarihleri ile mükellefiyete giriş veya ger
çek usule geçiş tarihi arasındaki yıllara ait 
amortismanlar tutan bu değerden düşülür ve 
bakiyesinin amortismanına devam olunur. 

Mükellefçe tahmin olunacak bedelin fazla 
hesaplandığının tesbiti halinde bundan dolayı 
adına ceza kesilmez. 

MADDE 25. — Aynı kanuna aşağıdaki ge
çici 10 ncu madde eklenmiştir : 

Müdevver mahsullerin değerlenmesi 

Geçici madde 10. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte veya mütaakıp yıllarda 
zirai kazançları dolayısiyle zirai işletme hesabı 
veya bilanço esasında yeniden Gelir Vergisine 
girecek veya götürü gider usulünden gerçek 
usullere geçecek çiftçiler, mükellefiyete girdik
leri veya gerçek usullere geçtikleri yıla devre
dilen zirai mahsullerini maliyet bedeli ile, bu 
bedel belli değilse bizzat tâyin edecekleri bedel ile 
değerlendirirler ve çiftçi işletme defterinin gi
derler tablosuna bir kalemde kaydederler; bi
lanço esasında ise açılış bilançosunda gösterir
ler. 

Mükellefçe tâyin edilecek bu bedelin fazla 
hesaplandığının tesbiti halinde bundan dolayı 
adına ceza kesilmez. 

tik defa götürü gider usulünde vergiye tâbi 
olacak çiftçilerin evvelki yıllardan devreden 
mahsullerinin satış hâsılatının vergilendirilme
sinde, kazançlarını Gelir Vergisi Kanununun 54 

Geçici Ko. 

MADDE 24. — Aynı kanunun geçici 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 
değerlenmesi 

«Geçici madde 5. — 213 sayılı Kanunun ge
çici 5 nci maddesinin değiştirilmesini derpiş 
eden tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.» 

MADDE 25. — Aynı l^anuna aşağıdaki geçici 
10 ncu madde eklenmiştir : 

Müdevver mahsullerin değerlenmesi 

«Geçici madde 10. — 213 sayılı Kanuna ge
çici 10 ncu maddenin eklenmesini derpiş eden 
tasarının 25 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir.» 
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ncü maddesinin 1 numaralı bendine göre tesbit 
edecekler gerçek miktarları ile indirilebilecek 
giderlerinin, kazançlarını aynı maddenin 2 nu
maralı bendine göre tesbit edecekler ise bilû
mum giderlerinin hesabında evvelki yıllarda 
ödenmiş olan bu kabil masraflardan sadece sa
tışın yapıldığı yıla devreden mahsullere isabet 
eden kısımları nazara alınır. 

MADDE 26. — Vergi Usul Kanununa aşa
ğıdaki geçici 11 nci madde eklenmiştir : 

Yeniden değerleme 

Geçici madde 11. — Bilanço esasına göre 
defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükel
lefleri (Kollektif, âdi komandit ve âdi şirket
ler dâhil) bilânçolarına dâhil amortismana tâbi 
iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden 
ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösteri
len amortismanları, Maliye Bakanlığınca tesbit 
olunacak emsallerle çarpmak suretiyle aşağı
daki şartlarla yeniden değerlerler : 

1. Yeniden değerleme neticesinde doğacak 
değer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon 
hesabında gösterilir. 

Değer artışı, amortismana tâbi iktisadi kıy
metlerin yeniden değerlenmesinden önceki net 
bilanço aktif değerlerinin, bu kıymetlere em
sal tatbikından sonra bulunacak net bilanço 
aktif değerlerinden indirilmesi suretiyle bulu
nu*. 

Net bilanço aktif değeri, iktisadi kıymet
lerin bilançonun aktifinde yazılı değerinden 
pasifte yazılı amortismanın tenzili suretiyle 
bulunan miktarı ifade eder. 

2. Pasifte gösterilen değer artışı serma
yeye ilâve edildiği, teşebbüs sahibi veya ortak
lar tarafından işletmeden çekildiği veya her 
hangi bir suretle başka bir hesaba nakledil
diği takdirde, bu ameliyenin yapıldığı dönemin 
kasancı sayılarak vergiye tâbi tutulur. 

3. Yeniden değerlemeye tâbi tutulan ikti
sadi kıymetlerin amortismanları, değerlemenin 
yapıldığı hesap döneminden itibaren yeni de
ğerleri üzerinden ayrılır. 

4. Pasifte gösterilen değer artışları yu-
karki 2 numaralı bent gereğince vergiye tâbi 
tutulmuş ise yeni değerler üzerinden her yıl 

M. Meclisi 

Geçici Ko. 

MADDE 26. — Vergi Usul Kanununa 
daki geçici 11 nci madde eklenmiştir : 

Yeniden değerleme 

«Geçici madde 11. — 213 sayılı Kanuna ge
çici 11 nci maddenin eklenmesini derpiş eden 
tasarının 26 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir.» 

(S. Sayısı: 64) 
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ayrılan amortismanların tamamı giderler ara
sına dâhil edilir. 

Değer artışlarının tamamı fon hesabında 
aynen muhafaza edildiği takdirde yeni değer 
üzerinden ayrılan amortismanın tamamı yine 
gider kaydedilmekle beraber bunun değerle
meden mütevellit kıymet artışına tekabül eden 
kısmı aynı yılın kâr ve zarar hesabına alacak 
yazılır. 

Bu suretle işletmenin o yıla ait ticari ka
zançlarından indirilmemiş ve dolayısiyle ver
giye tâbi tutulmuş bulunan amortisman fark
ları tutarı kadar bir meblâğ, ayrıca vergileme 
bahis konusu olmaksızın, fon hesabına borç 
yazılmak suretiyle sermayeye ilâve olunabi
leceği gibi işletmeden de çekilebilir veya baş
ka bir hesaba naklolunabilir 

5, Bilançonun pasifinde özel bir fon hesa
bında topluca gösterilen değer artışları yekû
nundan yeniden değerlemeye tâbi tutulan ik
tisadi kıymetlerin her birine isabet eden mik
tarlar ile bunların hesap şekilleri envanter 
defterinin ayrı bir sahifesinde müfredatlı ola
rak gösterilir. 

6. Yeniden değerlemeye tâbi tutulan ik
tisadi kıymetlerin satışı halinde bunların fon 
hesabına dâhil bulunan hisseleri aynen amortis
manlar gibi muameleye tâbi tutularak mez
kûr fon hesabından çıkarılır. Ancak yukarıki 
2 ve 4 numaralı bentler gereğince bu hisse
lerin tamamı veya bir kısmı fon hesabından 
daha evvel çıkarılmış ise satış kâr veya za
rarının hesabında sadece bakiye fonda kalmış 
bulunan değer artışı hisseleri nazara alınır. 

Bu maddeye göre yeniden değerlemenin 
yapılacağı zaman ve değerlemede nazara alı
nacak emsaller Maliye Bakanlığınca tesbit ve 
Resmî Gazete ile ilân olunur. 

Zirai kazanç ölçülerinin uygulanma süresi 

GEÇİCİ MADDE 1. — Zirai kazanç il komis
yonlarınca 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 
ve 1961 - 1963 yıllan için tesbit edilmiş bulu
nan ölçüler sadece 1981 ve 1962 yıllan için uy
gulanır. 

1963 - 1965 yıllarında uygulanacak ölçüler, 
213 sayılı Kanunun bu kanunla değiştirilen 
hükümlerine göre yeniden takdir olunur. 

Geçid Ko. 

Zirai kazanç ölçülerinin uygulanma süresi 

GEÇİCİ MADDE 1. — Zirai kazanç il ko
misyonlarınca 213 sayılı Kanun hükümlerine gö
re ve 1961 -1963 yıllan için tesbit edilmiş bulu-
nan ölçüler sadece 1962 yılı için uygulanır. . 

1963 - 1965 yıllarında uygulanacak ölçüler, 
213 sayılı Kanunun bu kanunla değiştirilen hü
kümlerine göre yeniden takdir olunur. 
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Zirai kazançlar ü komisyonları üyelerinin 
yeniden seçilmesi 

GEÇtCÎ Madde 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesini takibeden iki ay içinde, zirai ka
zançlar il komisyonlarının seçilmiş üyeleri, de
ğişik 84 ncü madde esaslan dairesinde yeniden 
seçilirler. Eski komisyonlara dâhil üyelerin tek
rar seçilmeleri caizdir. 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 27. — Bu kanunun 18 ve 25 nci 
maddeleri 1 . 1 . 1961, diğer maddeleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 28. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

10 . 9 . 1962 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Başb. Yardımcısı 
/. İnönü E. Alican 

M, Meclisi 

Geçici Ko. 

1962 yılında elde olunan zirai kazançlar için 
uygulanacak götürü gider emsallerinden 70 nis-
betinden az olanları, 70 (dâhil) nisbetine iblâğ 
olunur. 

Zirai kazançlar il komisyonları üyelerinİ7i 
yeniden seçilmesi 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesini takibeden bir ay içinde, zirai ka
zançlar il komisyonlarının seçilmiş üyeleri, de
ğişik 84 ncü madde esasları dairesinde yeniden 
seçilirler. Eski komisyonlara dâhil üyelerin tek
rar seçilmeleri caizdir. 

Takdir komisyonları üyelerinin yeniden seçilmesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesini takibeden bir ay içinde, takdir 
komisyonlarının seçilmiş üyeleri, 213 sayılı Ka
nunun bu kanunla değişik 72 ve 73 ncü madde
leri esasları dâhilinde yeniden seçilirler. Eski 
komisyonlara dâhil üyelerin tekrar seçilmesi ca
izdir. 

Zirai kazançlarla götürü usulde vergiye tabi 
ücret ve ticari kazançların vergilerinin tarh ve 

tahsili 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 1962 takvim yılında 
elde olunan zirai kazançlarla 1961 ve 1962 tak
vim yılları götürü usulde vergiye tâbi ticari ka-
retlerinin tarh ve tahsil dönemlerini (zirai ka
zançlarda beyanname verme süresi dâhil) 1963 
yılı içinde, bu mükelleflerin durumlanna uyan 
ileri tarihlere almaya Maliye Bakanlığı yetkili
dir. 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 27. — Bu kanunun 18 ve 25 nci 
maddeleri 1 . 1 . 1962, diğer maddeleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. -

MADDE 28. — Kanun tasarısının 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Devlet Bakanı ve 
Baş'b. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakam 

H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. öktm 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakam 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakam 

O. öztrah 
Ulaştırma Bakam 

R. öçten 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Baş'b. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. AyJ>ar 
Adalet Bakam 
A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakam 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakam 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmtn 
Çalışma Bakam 

B. Ecevit 
Ba. - Ya, ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 
îmar ve îskân Bakam 

F. K. Gökay 

\>€*<i 
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Dönem : 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısı ile Nevşehir Millet
vekili Ali Baran Numanoğlu ve 16 arkadaşının İşçi 
Sigortaları Kurumu Kanununun 20 nci maddesine bir 

bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/372, 2/274) 

Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısı (1/372) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar- 12 . 1 . 1963 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1928/122 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
5 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Emlâk Aiım Vergisi kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik ola
rak suılulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Başbakan 
tsmet İnönü 

GEREKÇE 

Vergi mevzuat ve sistemimizin, modern vergi anlayışı ve hukukuna daha uygun bir hale ge
tirilmesi için başlanan reform çalışmalarının, Harçlar ve Damga Resmi konularını da kapsadığı 
ve bu sahada dahi köklü bir reform ihtiyacının kaçınılmaz bir hal olarak müşahede edildiği malûm
dur. 

Damga Resmi ve Harçlar mevzuunda yapılan reformun esasları, yeniden düzenlenen Damga 
Vergisi ve Harçlar kanunu tasarılarında etraflı olarak açıklanmış bulunmaktadır. Reform ilke
lerinden en önemlisi, hare ve resme tâbi mühim konuların münferit vergiler haline getirilmesidir. 
Bu prensibin bir sonucu olarak hazırlanan «Emlâk Alım Vergisi» kanunu tasarısı ilişikte sunul
muştur. 

•BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel görüşler 

1. Genel açıklama : 
Bilindiği üzere gayrimenkul iktisabiyle alâkalı fişkal mükellefiyetler, bugün yürürlükte bu

lunan Harçlar Kanununun tapu ve kadastro muamelelerine ait 5 nci kısmında nizam1a,nmış ve har
ca tâbi mevzular kanuna ekli 5 numaralı tarifede gösterilmiştir. Hare mevzuu olan bu muameleler 
ayrıca Damga Resmine de tabi bulunmaktadır. 

Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu taşanlarının gerekçelerinde de temas edildiği üzere, gayri
menkul iktisabiyle ilgili bu mükellefiyetlerin, Harçlar ve Damga Resmi nizamının dışına çıkarıl-
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mak suretiyle müstakil bir vergi olarak yeniden tedvin ve tesis edilmesi, bu sahada yapılacak re
formun ana hedeflerinden biri olarak kabul edilmiştir. 

Yeniden ihdas edilecek olan bu vergiye Almanca «Grunderwerbsteur», Fransızca «împot surl'-
acpuistion de biens foncies» karşılığı olarak «Gayrimenkul iktisap vergisi» denilebileceği gibi, 
«Emlâk Alım Vergisi» olarak da ifade edilebilir. Lisanımıza olan uygunluğu ve verginin karakte
rini daha iyi belirtmesi bakımından bu hususta ikinci terimin yani «Emlâk Alım Vergisi» tâbiri
nin kabulü daha muvafık mütalâa edilmiştir. 

2. Yabancı memleketlerdeki tatbikat : 
ilmî tetkik ve araştırmalar ile kıyaslamalarda ayrı vergi olarak mütalâa edilmekle beraber, 

Almanya gibi bâzı Batı devletleri hariç, diğer memleketlerde gayrimenkul iktisabı ile ilgili mü
kellefiyetlerin, henüz «Enregistrement» nizamı içinde kaldığı müşahede edilmektedir. 

Aşağıda evvelâ Alman gayrimenkul iktisabı vergisinin mahiyeti açıklanacak, sonra diğer mem 
leketlerdeki tatbikata kısaca temas edilecektir. 

a) Almanya'da : 
Grunderwerbsteuer olarak ifade edilen ve Almanya'da öteden beri uygulanan Gayrimenkul 

iktisabı Vergisi, bilhassa Birinci Dünya Savaşından sonra yeniden düzenlenmek suretiyle ge
liştirilmiştir. ff|«*f-t 

Alman sistemine göre vergiyi doğuran olay, Almanya'da bulunan bir gayrimenkule ait mül
kiyet haklarının intikaline taallûk eden bir muamelenin yapılmasıdır. Esas itibariyle verginin 
mevzuunu bir gayrimenkule ait satış akdi teşkil etmektedir. 

Fakat gayrimenkullerin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulması halinde, gayrimen
kulun şirket tarafından bu sebeple iktisabı da vergiye tâbidir. 

Gayrimenkul mefhumu Medeni Kanun hükümleri dâhilinde kavranır. Bu suretle mütemmim 
cüzüler verginin kapsamı içerisindedir. 

Verginin matrahı prensibolarak gayrimenkulun iktisabı için ödenen bedel, yani normal ola
rak satış bedelidir. Satış bedeli belli olmaz ve tesbiti mümkün bulunmazsa, cari değer vergile
meye esas ittihaz edilir. ® t •• * - * . 

Satıcı bâzı faydalanmaları mahfuz tutarsa bunların değeri de matraha eklenir. Trampa ha
linde çift vergileme usulü uygulanır. Cebrî icarlarda ise, artırmada teklif edilen en yüksek 
bedel vergi matrahı olur. 

Alman sisteminde kabul edilen istisna ve muaflıklar böylece hulâsa edilebilir. 
1. Değeri 200 marktan düşük geyrimenkul iktisaplar, 
2. Gayrimenkule bağlı tesisat ve maMnalar (Kanuna göre bunlar gayrimenkul sayılmazlar), 
3. Veraset ve intikal Vergisine tabi ivazsız iktisaplar, 
4. Terekenin taksimi halindeki iktisaplar, 
5. Ailede mal birliğinin tesis veya taksimi halinde vâki intikaller, 
6. Usul ve füru arasındaki intikaller, (Fürua ait şirketlere olan intikaller dâhil) 
7. Sosyal maksatlarda kullanılmak üzere yapılan iktisaplar, (işçi meskenleri, küçük mes

ken inşaatı gibi) 
8. Devlet ile mahallî kolektiviteler arasındaki intikaller, 
9. Karşılıklı olmak şartiyle diplomatik ihtiyaçlarla ilgili intikaller, 
10. ipotekten kurtarma için yapılan satışlar. Bu muaflık muayyen şartlara tabidir. Satış 

cebrî icra yoluyla yapılacak, ipotek alacaklısı satışa katılacak ve değerin % 80 ini teklif ede
cek, âzami teklif, tehlikeye giren ipotek alacağı ve masraflar toplamından fazla olacaktır. 

Alıcı ve satıcı verginin müşterek mükellefidir. Verginin nisbeti satış bedelinin % 3 üdür. 
Bu nisbete % 4 belediye payı eklenir ve böylece vergi yükü % 7 yi bulur. 

Vergi, vergi daireleri tarafından tarh ve tebliğ edilip tahsil olunur. Verginin tarhına, noter
ler, tapu daireleri ve mahkemeler tarafından yapılan bildirimler esas teşkil eder. Tarh edilen 
vergi ihbarname ile hem alıcı ve hem de satıcıya tebliğ edilir ve vergi tebliğden itibaren bir 
ay içinde ödenir, Vergi ödenmeden tapu muamelesi tekemmül ettirilmez. 
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Satış akdinin iptal edilmesi, satılan mülkün 2 yıl içinde satan tarafından tekrar geriye aa« 

tmalınması halinde vergi iade edilir. 
b) Diğer bâzı memleketlerde : 
Fransa'da mükellefiyetin konusu, gayrimenkullerin ivaz mukabili intikal etmesidir. 
Matrah satış bedeli, bâzı hallerde rayiç bedeldir. Verginin nisbeti ise : 

Devlet vergisi olarak % 13,20 
Departman payı olarak % 1,60 
Kamun payı olarak % 1,20 

olmak üzere ceman % 16,— dır. 

Mükellefiyeti, enregistrement düzeni içinde muhafaza eden devletlerden biri de Belçika olup 
verginin esas nisbeti % 11 dir. Umumi emlâk şirketlerinin iktisaplarında, zirai emlâkte ve 
mütevazi meskenlerde % 6 olan indirimli nisbet uygulanır. 

Belçika'da matrah, cari değerden düşük olmamak şartiyle, satış bedelidir. 
İtalya'da uygulanan nisbet % 4, Holânda'da ise % 5 tir. 

3. Türkiye'deki tatbikat : 
Memleketimizde gayrimenkul iktisabı ile ilgili malî mükellefiyetler, halen yürürlükte bulu

nan 5887 sayılı Harçlar Kanununun, tapu ve kadastro muamelelerine ait 5 nci kısmında nizam-
lanmıştır. Gayrimenkullere mütaallik bulunan bu işlemler, ayrıca Damga Resmine de tabi tu
tulmuştur. 

Harca tabi tapu ve kadastro muameleleri yalnız emlâk alımlarından İbaret olmayıp, harç 
mükellefiyeti, tesislere, ipotek muamelelerine, kayıt tashihlerine, gayrimenkul mükellefiyetine, 
kayıt harici kalmış gayrimenkullerin tescillerine, intifa, irtifak, sükna, iştira, şüfa ve vefa 
haklarına da şâmil bulunmaktadır. 

Yukarda ifade edilen muamelelerden asıl mevzuumuzu teşkil eden gayrimenkul itkisapları, 
başka bir deyimle emlâk alımları, yürürlükteki Harçlar Kanununa göre binde 50 yani % 5 nis-
betinde harca tabidir. Diğer muamemelelerin nis betleri, bunların nevi ve mahiyetlerine göre 
binde 1/2 ile binde 35 arasında değişmektedir. 

Emlâk alımlarında, hare mükellefiyetinin muaflıkları esas itibariyle, Hazine ve kamu men
faatlerine yararlı derneklerin iktisaplarına inhisar etmektedir. 

Harcın mükellefi gayrimenkulu iktisabeden, yani emlâkin alıcısıdır. 
Matrah gayrimenkulun satış bedelidir. Fakat bâzı hallerde satış bedeli yerine, rayiç 

bedel matrah ittihaz edilir. Rayiç bedel esasına göre, alâkalılar tarafından tapu idarele
rine bildirilecek gayrimenkul satış bedelleri, muamele tarihindeki rayiç bedelden aşağı ola
maz. Rayiç bedel muamele tarihindeki normal alım satım bedelidir. Harca matrah olan değer, 
rayiç bedelden % 30 dan fazla noksan olduğu takdirde hare, rayiç bedele göre yeniden 
hesaplanır, evvelce alınan hare maJhsubedildikten sonra bakiyesi iki kat fazlası ile tahsil edi
lir. Akitler cezalı harcın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen mesuldür. 

Ayrıca, harca matrah ojlan değer, rayiç bedelden % 30 dan fazla noksan olur ve bu noksan
lığın tarafların noksan hare vermeyi kasdetmelerinden ileriye geldiği anlaşılır ve kaçırılan 
harç mikan da 500 liradan fazla olursa, taraflar hakkında, cezalı tarhiyattan başka 100 lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Hare, tapu daireleri tarafından tahsil edilir ve hare alacağının doğduğu takvim yılını ta
kibeden takvim yılının başından başlıyarak 3 yıl içinde tarh ve tebliğ edilmiyen ve kesinleş
tiği takvim yılını takibeden yıl başından itibaren 5 yıl içinde tahsil olunmıyan harçlar ve 
cezalar zamanaşımına uğrar. Hare alacağının doğması, tarh ve tebliğ, kesinleşme tâbirleri Vergi 
Usul kanunundaki tarifeleri ifade eder. 
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4. Müstakil bir Emlâk Alım Vergisinin ihdasını gerektiren sebepler : 
Evvelce belirtildiği gibi gayrimenkul alımları ile ilgili fiskal mükellefiyetleri Harçlar Ka

nununun içerisinde, kanunun mevzuuna giren diğer konular ile birlikte, dağınık, insicamsız 
ve sistemsiz bir şekilde tutmanın modern vergi hukuku anlayışı ile kabili telif görmek bugün 
için artık mümkün olamaz. Geniş bir tatbikat sahası bulunan ve varidatı da gayrimenkul kıy-
nıetlerindeki değer artışları ile devamlı olarak çoğalan bu mükellefiyetin, harçlar nizamı için
de tanzim edilmesinin mümkün olmıyacağı açık şekilde anlaşılmaktadır. 

Çok şümullü olan, binnetice geniş bir mükellef zümresini ilgilendiren bu mevzuun harçlar 
dışında müstakil bir vergi olarak ihdasını icabe.ttiren sebepleri şu suretle hulâsa ve ifade et
mek mümkündür. 

1. Bugün, gayrimenkul iktisaplarının tabi olduğu mükellefiyetler, harç ve damga resmi ile 
olan irtibat ve alâkasını tamamen kesmiştir. Bu istihaleye tesir eden başlıca âmil, bir yandan 
mükellefiyetin mevzuuna giren muamelelerin genişletmesi, öbür yandan da mükellefiyetin 
hare ve resim mefhumu ile bağdaşamıyacak derecede ağırlaşmış olması keyfiyetidir. Bu iti
barla bu mükellefiyetleri harç ve resim nizamı içerisinde tutmak mümkün görülememektedir. 

2. Bahis mevzuu mükellefiyetin iktisabettiği şümul ve önem. vergi tekniği yönünden, 
hususiyle mevzu, matrah muaflık, istisna, tarh, tahsil, zamanaşımı bakımlarından mükellefiye
tin harçlar ve damga resmi nizamı dışında organize edilmesini icabettirmektedir. 

3. Gayrimenkulerle ilgili mükellefiyetler fiskal önemleri itibariyle de üzerinde ayrıca du-
rulmıya ve işlenmeye değer bîr gelir kaynağı teşkil etmektedir. Tek başına harçlar hâsılatı
nın yansı bu mükellefiyetten sağlanmakta, bu konudan elde edilen âmme geliri, Veraseı ve 
întikal Vergisi tutarının üç katını aşmaktadır. 

Bu kadar önemli olan bir mükellefiyeti, harçlar nizamının dışına çıkarmak suretiyle, müsta
kil bir vergi kanunu halinde işlemek, tatbikatına sarahat vermek lüzumlu görülmüştür. 

4. Emlâk alımlarının tâbi olduğu mükellefiyetlerin âmme şuurunda bir vergi olarak yerini 
alması da, demokratik ve sosyal anlayış ve nizama daha uygun görülmektedir. 

5. Emlâk alım vergisinin tatbikatı ayrıca güçlük arz etmiyeceği gibi, aksine mevzua geti
rilen açıklık ve berraklık sebebiyle şimdiki mükellefiyetlere nazaran, daha vuzuhlandırılmış 
ve basitleştirilmiş olacaktır. 

6. Emlâk alım vergisinin kabulü ile, prensip bakımından, gayrimenkul iktisabı ile ilgili 
mükellefiyetlerin, vergi sistemimiz içerisinde Veraset ve întikal Vergisi gibi servet tedavül 
vergileri katagorisi içinde ayrı bir mükellefiyet olarak yerini alması mümkün olacaktır. 

ÎKÎNCİ BÖLÜM 

Tasarı maddelerinin açıklanması 

I - Mükellefiyet : 
Tasarının mükellefiyetle ilgili birinci bölümünde, verginin mevzuu, mükellefi, istisna ve mu

aflıkları, sırasiyle 1, 2 ve 3 ncü maddelerde gösterilmiştir. 
Birinci maddede, ivaz karşılığında, Türkiye'deki gayrimenkullerin iktisabının, bunlar üzerin

de irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin tesisi ve bu haklann devrinin Emlâk Ahm 
Vergisine tâbi olduğu ifade edilmiş, aynca gayrimenkullerin, sermaye şirketlerine sermaye ola
rak konulmasının gayrimenkullerin ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinin de vergi mevzuu
na dâhil olduğu zikredilmiştir. 

Verginin konusuna giren, gayrimenkulter, irtifak haklan ve gayrimenkul mükellefiyetleri, ivaz 
karşılığında iktisabedildiği veya tesis ve devredildiği takdirde vergiye tâbi bulunacak, ivaz ba
his konusu olmadığı ahvalde bu vergiye tâbi olmıyacaktır. Hiç şüphesiz ivazsız intikaller şart
lan varsa Veraset ve întikal Vergisinin konusunu teşkil edebilecektir. 

Gayrimenkul mefhumu, Medeni Kanun hükümleri dâhilinde kavranmış ve umumi hükümler
den aynlınmamıştır. 
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Bu duruma göre verginin mevzuuna, Medeni Kanunumuzda gayrimenkul olarak kabul edilen 

arazi, tapu sicilinde müstakil ve daimî olmak üzere ayrıca kaydedilen haklardan üst hakkı ile 
kaynak hakkı ve madenler girmektedir. (Medeni Kanun Md. 632) 

Verginin şümulü içinde olan irtifak haklan, bilindiği üzere iki nevi olup birincisi arzi irtifak 
hakları, diğeri de şahsi irtifak haklarıdır. 

Medeni Kanunun 703 ncü maddesine göre «irtifak hakkı bir gayrimenkul üzerine, diğer bir 
gayrimenkul lehine tahmil edilen bir külfettir ki, tahmil edilen gayrimenkul sahibini, irtifak hak
kına mâlik olan kimse tarafından, istimale ait bâzı tasarruflara rıza göstermeye veya mülkiyete 
has olan bâzı hakların istimalinden içtinabetmeye mecbur kılar»! diye tarif edilmiştir. 

Bu tarife nazaran, arzı irtifak haklarında iki gayrimenkul bahis konusudur. Lehine irtifak 
hakkı tesis edilmiş olan gayrimenkule «Hâkim gayrimenkul» ve aleyhine tesis edilmiş olana da, 
«Hadim gayrimenkul>x denilir. Arzi irtifak hakkı muayyen bir şahsa değil, muayyen bir gayrimen
kule bağlıdır. Binaenaleyh hâkim gayrimenkule kim malik olursa, irtifak hakkı da ona intikal 
eder. irtifak hakkı, tapu sicil muhafız veya memuru tarafından bir resmî senet tanzimi suretiy
le tesis olunur, ve tapu siciline tescil edilir. 

Şahsi irtifak hakları ise, intifa ve sükna haklan olmak üzere iki nevi olup, bu haklar arzi 
irtifak haklannda olduğu gibi, bir gayrimenkul lehine değil, fakat bir şahıs lehine tesis olunur
lar. 

irtifa hakkı, bir gayrimenkulun üzerinde intifa hakkı sahibine zilyetlik, kullanma, faydalan
ma ve idare haklan bahşeder. Gayrimenkulun sahibi ise, intifa devam ettiği müddetçe kuru, çıp
lak mülkiyet hakkına sahiptir. 

Sükna hakkı başkasına ait bir evde veya evin bir kısmında oturma hakkıdır. Sükna hakkı sa
hibi hayatı müddetince mesken intiyacını temin eder. 

Gerek intifa ve gerekse sükna hakkı tapu siciline tescil ile iktisabolunur ve tapu memuru ta
rafından resmî senet tanzimi suretiyle tesis edilebilir. 

Gayrimenkul mükellefiyeti ise, bir gayrimenkul malikinin; mülkü dolayısiyle, o gayrimenkul 
karşılık olmak üzere, diğer bir kimse lehine birşey yapmaya veya vermeye mecbur tutulmasıdır. 

Yukardan beri mahiyetleri izaha çalışılan gayrimenkullerin ve gayrimenkule mütaallik irtifak 
haklannın ve gayrimenkul mükellefiyetinin ivaz karşılığında iktisabedilmesi, verginin mevzuu 
içine aknımıştır. Bunların ivazsız iktisabı ise yürürlükte bulunan Veraset ve intikal Vergisinin 
mevzuu içindedir ve teklif edilen yeni mükellefiyet ile bittabi alâkası yoktur. 

Gayrimenkul tâbiri Medeni Kanun hükümleri dâhilinde kavrandığından, mütemmin cüzüler de 
gayrimenkul tâbirinin şümulü içindedir ve vergi mevzuuna dâhildir. Esasen gayrimenkulun mü
temmim cüzüleri, gayrimenkulden ayn olarak tapuda alınıp satılamazlar. Bu bakımdan kendiliğin
den verginin şümulüne girmektedir. 

Gayrimenkullerin, sermaye şirketlerine sermaye olarak konulması da vergi mevzuu içindedir. 
Bilindiği üzere sermaye şirketleri Ticaret Kanunumuza göre Anonim, Limitet, sermayesi paylara 
bölünmüş komandit şirketlerden ibarettir. Gayrimenkullerin bu şirketlere aynı sermaye olarak 
vaz'edilmesi halinde vergilemeye gidilecek, fakat şahıs şirketlerinden olan kollektif ve âdi ko
mandit şirketlere sermaye r Tarak konulması vergi mevzuuna girmiyecektir. 

Bir gayrimenkulun satılıp paraya çevrilmesinden sonra bedelinin sermaye olarak konulması ile, 
satılmadan aynen şirkete devri arasında, vergileme noktai nazanndan mahiyet itibariyle fark 
yoktur. 

Esasen Ticaret Kanunu hükümlerine göre, gayrimenkulun sermaye şirketlerine sermaye ola
rak konulması halinde, gayrimenkulun değeri mahkeme marifetiyle takdir edilmekte ve bu mua
meleden sonra gayrimenkul, sahibinin mülkiyetinden çıkarak tapu sicilinde şirket adına tescil edil
mektedir. 

Şahıs şirketlerine sermaye olarak vaz'edilmesinde ise, bu şirketlerin hususiyeti icabı gay
rimenkul şirketin mülkiyetine geçmemekte ve binnetice tapuda şirket adına tescil edilmemekte
dir. Bu sebeple şahıs şirketlerine ortaklann şahsan malik olduklan gayrimenkuller sermaye 
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olarak konulsalar bile gayrimenkul şirketin uhdesine geçmemektedir. Bu bakımdan gayrîmeh-
kullerin ortaklar tarafından şahıs şirketlerine sermaye olarak konması vergi mevzuuna, alınma
mıştır. 

Hiç şüphesiz şahıs şirketlerinin, ortakların sermaye olarak koymaları hali dışında, gerek or
taklardan ve gerekse üçüncü şahıslardan satınalarak iktisabedeceği gayrimenkuller vergi mev
zuu içerisindedir. 

Gayrimenkullerin ölünceye kadar bakma akdi ile temlikine gelince : Verginin mevzuu tarif 
edilirken esas olarak gayrimenkullerin ivaz karşılığında iktisabı bâz alınmış, bu ifadeye gir-
miyen veya tereddüdü mucip görülebilecek haller ayrıca zikredilmiştir. Ölünceye kadar bak
ma şartiyle bir gayrimenkulun devrini tazammun eden akitlerde ivaz karşılığı olarak yapıldı
ğına göre umumi tarif içerisinde verginin şümulüne girmektedir. Zira bu akitle gayrimenku
lu iktisabeden kimse, gayrimenkulu devreden şahsı hayatı boyunca, yani ölümüne kadar bak
mak, gözetmek mecburiyetinde olduğundan, akit ivazlıdır. Gayrimenkul ölüme bağlı olarak de
ğil, aksine olarak hemen tapu siciline kaydedildiği andan itibaren bakan, gözeten kimseye 
intikal ettiğine göre, vergileme gayrimenkulun sicile kaydolunduğu zaman yapılacaktır, ölü
mü beklemeye bittabi lüzum yoktur. 

Vergi mevzuuna dâhil gayrimenkullerin trampa edilmesi halinde, ivazlı iktisaplar gibi çift 
vergileme esasına gidilecektir. Borçlar Kanununun 232 - 233 ncü maddelerinde tanzim edil
miş olan trampa, akdin mevzuunu teşkil eden edimin ayn ayn ve münferit olarak yapılmasını 
önliyen, tâbir caizse iki akdi bünyesinde birleştiren bir hukuki muameledir. 

Gayrimenkullerin trampa edilmesi halinde çift vergilemeye gidilmesi de pek tabiîdir. Bir kim
senin evvelâ gayrimenkulu satması ve sonra bedeli ile başka bir gayrimenkul almasiyle, gayri
menkulu satmadan diğer bir gayrimenkulle değişmesi arasında mahiyet itibariyle fark yoktur. 
Bu bakımdan çift vergilemeye gidilmesi zaruridir. Münferit bir vergi olarak tatbik edilen Al
man Emlâk Alım Vergisinde de trampa halinde çift vergileme esası caridir. 

Vergi emniyetini sağlamak maksadiyle, gayrimenkullerin aile ve alelade tesislere tahsisinin 
vergi mevzuuna alınması düşünülmüş fakat bundan vazgeçilmesinin daha doğru olacağı neti
cesine vanlmıştır. 

Gerçekten gayrimenkullerin tesislere verilmesi ve bu suretle vücuda getirilen tesislerin de ver
giye tâbi tutulması, vergi emniyetini sağlaması bakımından lüzumlu görülebilir. 

Ancak bu nevi tesislerin içtimai hayatımızda yaptıkları pek önemli fonksiyon da nazara alınır
sa, bunlann bu vergi ile teklif edilmelerinin doğru olmıyacağı neticesine varılmak lâzımgelir. 

îşte bu düşüncelerle gerek aile tesisleri ve gerekse alâlâde tesisler ne bu verginin ne de ayn-
ca sunulmuş olan Harçlar Kanununun mevzuuna alınmışlardır. 

Bundan böyle tesisler vergiye tâbi olmıyacaklarından, daha kolay ve fazla adedde kurulacak
lar ve memleketimizde kendilerine düşen sosyal fonksiyonu daha geniş şekilde başarmış olacak
lardır. 

«Emlâk Alım Vergisi» nin mükellefi tasarının 2 nci maddesinde açık bir surette tesbit edil
miştir, Bu madde hükmüne göre mükellef, vergi mevzuuna giren gayrimenkuUerle haklan ikti
sabeden kişilerdir. Trampada her iki taraf kendilerine terettübeden vergi ile mükellef olacak
tın. 

Verginin istisnalan ve muafhklan da 3 ncü maddede toplanmıştır. Bunlardan ilk dördü hak
kında izahı mucip bir husus yoktur. 

Ancak 5 ncisini teşkil eden, gayrimenkullerin mütemmim cüzü mahiyetinde olan sabit istihsal 
vasıtalannın vergiden istisna edilmesi halinin üzerinde durulması faydalı görülmüştür. 

Bilindiği üzere verginin mevzuuna, ivaz mukabili iktisabedilen gayrimenkuller alınmıştır. Mü
temmim cüzüler, Medeni Kanun hükümlerine göre gayrimenkul »ayıldıklanndan kendiliğinden 
verginin konusuna dâhildir. 
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Ancak gayrimenkulun mütemmim cüzü mahiyetinde olan sabit istihsal vasıtalarının, gayri-

menkulle birlikte iktisabedilmesi halinde, gayrimenkulun kendisi verginin konusuna girecek, fa
kat sabit istihsal vasıtaları vergiye tâbi olmıyacaktır. 

Bu istisna hükmünün konması vergilemede adaleti sağlamak bakımından zaruridir. 
Gerçekten bir kimse evvelâ bir gayrimenkulu satmalır, bilahara içine sabit istihsal vasıtaları

nı koyarsa, gayrimenkulun kendisi vergiye tâbi olacak fakat, bilahara satmalınan sabit istihsal 
vasıtaları vergiye tâbi olmıyacaktır. 

Bu misalin aksine olarak, bir kimse gayrimenkulle birlikte sabit istihsal vasıtalarını da bera
berce iktisabettiği takdirde, istisna hükmü vaz'edilmemiş olursa, hem gayrimenkul ve hem de sa
bit istihsal vasıtalarının değeri üzerinden vergi ödemek mecburiyetinde kalacaktır. 

işte bu ikiliği ortadan kaldırmak ve vergide eşitliği sağlamak maksadiyle istisna hükmü 
sevk edilmiş bulunmaktadır. 

II - Verginin matrahı: 
«Verginin matrahı» adını taşıyan 2 nci blümde, vergi konusuna giren gayrimenkullerin ve 

hakların nevilerine ve hususiyetlerine göre çeşitli matrahlar ve ölçüler tesbit olunmuştur. 
Tasarının 4 ncü maddesine göre verginin matrahı: 
a) Gayrimenkullerin iktisabında satış bedeli, 
b) İrtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devrinde, tesis ve devir için öde

nen bedel, 
c) Gayrimenkullerin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesin

ce tâyin olunan değer, 
d) ölünceye kadar bakma akdi ile temliklerde, trampada ve bedel biünmiyen diğer hallerde 

layiç bedeldir. 
Satış bedeli gayrimenkulun iktisabı için ödenen ve her ne nam ile olursa olsun aynen veya 

nakden alman değerlerin toplamını ifade etmektedir. 
irtifak haklarında ve gayrimenkul mükellefiyetinde satış bedeli olmadığından, verginin mat

rahı, bu hakların ve mükellefiyetlerin tesis ve devrinde alman bedele istinadettirilmiştir. 
Gayrimenkullerin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulması halinde, ticaret mahkemesi 

tarafından o gayrimenkul için tâyin ve takdir edilen kıymet vergi matrahı olacaktır. 
Gayrimenkullerin sermaye şirketlerine sermaye olarak vaz'edilmesi Ticaret Kanunumuzun hü

kümlerine göre mahkemenin o gayrimenkule kıymet takdir etmesinden sonra mümkün olabilir. 
ve gayrimenkulu veren kimse, takdir edilen bedele tekabül edecek miktar üzerinden şirkete hisse
dar olarak girebilir. 

Gayrimenkulun bitaraf bir mahkeme tarafından takdir edilen kıymetini vergi matrahı olarak 
kabul etmek vergileme emniyeti ve mükellef haklarının teminatı bakımından en salim yol olarak 
telâkki edilmiştir. Vergi matrahının tesbitinde, bu hale münhasır olmak üzere kendiliğinden, 
vergi dairesinin araya girmesine lüzum kalmadan kazai merci tarafmdan yapılmış bir kıymet 
takdirinin matrahı olarak kabulü daha normal görülmüş ve mukayyet kıymete yer verilmemiş
tir. 

Gayrimenkulun ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde ve trampada vergi matrahı rayiç 
bedeldir. 

Rehin ile takyit edilmiş bir gayrimenkulun satılması halinde vergi matrahının ne suretle hesab-
edileceği ise tasarının 5 nci maddesinde gösterilmiştir. 

Rehin ile takyidedilmiş olan bir gayrimenkulun satılması halinde, satış tarihindeki bakiye borç 
taraflarca bildirilen bedele ilâve edilerek ve satış bedeli olarak bu yekûn bedel kabul edilecektir. 

Filhakika rehinli bir gayrimenkul borç ödeninceye kadar alacağın teminatıdır. Alacakliı, gayri
menkul kimin uhdesine intikal ederse etsin, alacağını gayrimenkulu paraya çevirmek suretiyle 
her zaman tahsil edebilir. Bu itibarla rehinli bir gayrimenkul satmalmış olan bir kimse ödediği 
semenden başka, rehin alacaklısına da ayrıca rehinli borcunu ödemek durumundadır. Bu hale gö-
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re satı§ bedeli, bildirilen bedel olmayıp, beyan edilen bedelle, bakiye borcun yekunudur ve ver
gi matrahı da bu yekûn bedeldir. 

Bu durumun aksine olarak, bir başkasının borcundan dolayı gayrimenkulunu rehin ile takyid-
etmiş olan malik, gayrimenkulunu hakiki borçlu olan kimseye temlik etmiş olursa, satış bedeline 
bir şey eklenmiyecektir. Bu da gayet tabiîdir. Çünkü rehinle takyidedilnıiş olan gayrimenkul ha
kiki borçlu uhdesine geçmiş olduğundan, alacaklı ve borçlu sıfatlan bir şahısta birleşmiş olmak
tadır. 

Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devrinde alınan bedel katî olarak tâyin ve tesbit edil
memiş fakat bu mükellefiyet muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olmak 
üzere tesis veya devredilmişse, mükellefiyetin bedeli, beher sene verilecek veya yapılacak olan 
şeylerin 20 misline eşit addolunacaktır. 

Beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin değeri takdir yoliyle tesbit edilecek ve takdir 
olunan değer, vergi matrahı olarak kabul edilecektir. 

Tasarının 7 nci maddesi, gayrimenkul hükmündeki daimî ve müstasıl haklarda vergi matrahı
nın asgari miktarlarını göstermektedir. 

Bilindiği üzere Medenî Kanununun 632, 751 ve 752 nci maddelerine göre, Tapu sicilinde müs
takil ve daimî olmak üzere ayrıca kaydedilen haklardan «Üst hakkı» ile «Kaynak hakkı» gayri
menkul addedilmiştir. 

îşte gayrimenkul hükmündeki bu daimî ve müstakil hakların tesis veya devrinde vergi matra
hı, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakla
rın tesis edildiği gayrimenkullerin kayıtlı değerlerinin yarısından aşağı olamayacaktır. 

III - Verginin tarhı ve nisbeti : 
Tasarının bu bölümünde, 8 ilâ 14 ncü maddeler içerisinde, beyan esası verginin nisbeti, tarh 

yeri, tarh zamanı, rayiç bedel esası, beyan edilen değerle rayiç bedelin mukayesesi, ve rayiç be
delin uygulanmıyacağı haller olmak üzere verginin tarhı ile ilgili mevzular nizamlanmıştır. 

1. Beyan esası : 
Emlâk Alım Vergisinin tarhı, tasarının 8 nci maddesiyle, mükellefler tarafından tapu ida

relerine yapılacak sözlü beyana bağlı kılınmıştır. 
Sözlü beyandan maksat, alâkalıların verginin mevzuuna giren gayrimenkullerin, irtifak 

haklariyle gayrimenkul mükellefiyetinin, satış veya tesis ve devir bedellerinin, tapu memur
larına sözle bildirmeleridir. 

Vergi bu sözlü beyan üzerine, tapu daireleri tarafından, mevzuuna giren muamelenin tapu 
dairelerinde yapılmasından önce tarh edilip ilgili vergi dairesine ödenmiş olacaktır. 

2. Verginin nisbeti : 
Verginin mevzuuna, vergiye tahammül dereceleri aynı olmıyan çeşitli muameleler girdiği 

cihetle, ekonomik ve sosyal düşüncelerle esas nisbet olarak % 070 bâzı konular için ise 
% 035 olan indirimli nisbetin uygulanması teklif edilmiştir. 

indirimli nisbet aşağıda yazılı mevzular için tatbik edilecektir : 
a) Tapu sicilinde müstakil ve daimî bir hak olarak ayrıca kaydedilmiyen irtifak haklan, 
b) Gayrimenkul mükellefiyeti, 
c) Gayrimenkullerin ölünceye kadar bakma akdi ile temliki, 
d) îşçi evleri ve benzeri sosyal inşaat ile ilgili iktisaplar. 
% 070 olan esas nisbet, umumi olarak indirimli nisbetin tatbik sahası dışında kalan, husu

siyle gayrimenkul alımlannda tatbik sahası bulacaktır. 
Bugün tapu harçları içerisinde gayrimenkullerin ivaz mukabili temliki binde 50 yani % 5 

nisbetinde harca tabidir. Aynca binde 4 damga resmi de alınır. Bu suretle nisbet binde 54 ü 
bulur. Teklif edilen tasanda bu, bir miktar artmlmış ve esas nisbet % 070 e çıkarılmıştır. Bun
dan böyle emlâk alımlarından damga resmi alınmıyacaktır. 
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Bu cüzi nisbet artırılmasına gidilmesinin sebebi, Harçlar Kanunu içinde yer almıyan geniş 

muafiyet ve istisnalara gidilmesi, ayrıca yine Harçlar Kanununda nisbetin % 5 olmasına kar
şılık, Emlâk Alım Vergisinde sosyal maksatlarla indirimli nisbetin kabul edilmiş olmasıdır. 

îşte vergi tarifesinde indirimli nisbette yer verilmesi ve geniş istisna ve muaflıklara gidilmesi 
sebebiyle, vergi hâsılatında muhtemel gelir azalışını karşılamak üzere, esas nisbet binde 16 
oranında artırılarak/% 070 e çıkarılmış bulunmaktadır. 

3. Rayiç bedel esası : 
Yukarda matrah bölümünde verilen izahattan da anlaşıldığı gibi, gayrimenkullerin ivaz mu

kabilinde iktisabında, vergi matrahı esas olarak, gayrimenkulun satış bedelidir.. Ancak vergi 
emniyetini sağlamak düşüncesiyle, ilgililer tarafından tapu dairelerine beyan edilecek gayrimen
kul satış bedellerinin, muamele tarihindeki rayiç bedelden aşağı olamıyacağı, tasarının 12 nci 
maddesiyle hükme bağlanmıştır. 

Gerçekten tapu dairelerinde cereyan eden ve mevzuu gayrimenkullerle onlara bağlı aynî 
hakları hedef tutan bir verginin tatbikatında vergi emniyetini sağlayıcı tedbirlerin alınması 
zaruridir. Tapu harçlarının tatbikatı sebebiyle cereyan eden muamelelerde taraflar arasında 
vergi bakımından menfaat ayrılığı bulunmadığı cihetle, verginin doğrudan doğruya mükel
lef tarafından bildirilecek değere, veya gayrimenkullerin düşük olan mukayyet kıymetlerine 
göre hresaplanması geniş ölçüde vergi ziyama sebebiyet verebilir. Nitekim bizde 1952 de yürür
lüğe biren Harç Kanunundan evvel, tatbikatın bu yolda cereyan ettiği esefle görülmüştür. 

Bu sebepledir ki 1952 de yürürlüğe giren Harçlar Kanununun Tapu Harçlarına ait kısmında, 
rayiç bedel esası kabul edilmiştir. 

İtiraf etmek lâzımdır M, rayiç bedel esası, bir yandan harç mükelleflerini doğru beyanda 
bulunmaya sevk ederken, öbür yandan da bu kaynaktan sağlanan fişkal hâsılatın artması üze
rine ciddî şekilde müessir olmuştur. 

Bugün bir zaruret olarak, rayiç bedel esasının vergi emniyetini sağlayıcı bir tedbir şeklinde 
muhafazası uygun bulunmuş fakat müesseseyi zamanımızın vergi ve vergi ceza hukuku anlayışı 
ve icaplarına göre ıslah etmenin de zaruri olduğuna kanaat getirilmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere, bu tasarı ile rayiç bedel ile ilgili hükümler, yürürlükteki Harç
lar Kanununa nazaran yumuşatılmış, maddeye mükellefler lehine daha da elastikiyet verilmiş ve 
ceza ile ilgili hususlar, Vergi Usul Kanununun umumi hükümlerine bağlanmıştır. 

Tasarının 13 ncü maddesine göre, ilgililer tarafından beyan edilen gayrimenkul satış bede
li, rayiç bedelden % 25 e kadar noksan olursa veya % 25 i aşan nisbette noksan olmakla be
raber aradaki fark 5 000 lirayı geçmezse, ikmalen tarhiyat yapmak bahis konusu değildir. 

Bilindiği üzere yürürlükteki Harçlar Kanununun, tapu harçlar içindeki rayiç bedelle ilgi
li hükümleri, tasarı ile teklif edilen esaslardan farklıdır. 

Adı geçen kanunun 72 nci maddesine göre, harca matrah olan bedel, rayiç bedelden % 30 a 
kadar noksan olursa ikmalen tarhiyat yapılamaz. Fakat % 30 dan fazla noksan olduğu takdir
de, hare rayiç bedele göre yeniden hesaplanır ve evvelce alınan hare mahsup edildikten sonra 
bakiyesi iki kat fazlasiyle tahsil olunur. > 

Görüldüğü üzere tasarı ile teklif edilen rayiç bedel esasında, yürürlükteki kanuna nazaran 
çok farklı mahiyette bir hüküm getirilmektedir. 

Bir defa, rayiç bedel takdirinden sonra ikmalen tarhiyat yapabilmek için, beyan edilen 
değerin, rayiç bedelin % 25 ini aşacak şekilde noksan olması ve aradaki farkın da 5 000 lira
dan aşağı olmaması lâzımdır. 

Vergi dairelerinin ikmalen tarhiyat yapabilmeleri her iki şartın bir arada bulunmasına bağlı 
tutulmuştur. 

Bu mevzuda ikinci bir değişik hüküm de şudur. Yürürlükteki kanunda beyan edilen değe
rin, rayiç bedelden % 30 u aşan miktarda noksan olması halinde hare ikmal edilmekte ve ik
mal edilen kısım için iki kat ceza salınmaktadır. 
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Tasarıda ise, beyan olunan değerle rayiç bedel arasındaki fark, % 25 i aşar ve 5 000 lira

yı da geçerse, vergi matrahının rayiç bedel olması kabul edilmiş, fakat rayiç bedel ile satış 
bedeli arasındaki farktan, 5 000 liraya ve rayiç bedelin % 25 ine kadar olan kısmı üzerinden 
ikmalen ve cezasız vergi tarh edilmesi esası teklif olunmuştur. 

Şayet rayiç bedel ile beyan olunan değer yukarıda belirtilen hadleri aşarsa, aşan kısım 
üzerinden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, verginin, kusur cezası ile birlikte alınması cihe
tine gidilmiştir. 

Ancak, ilgililerin kasden vergi ziyama sebebiyet verdiklerinin tesbiti halinde, Vergi Usul 
Kanununun bu fiillere uygun ceza hükümleri tatbik olunması, tasarının 13 ncü maddesinin son 
fıkrasiyle hükme bağlanmıştır. \k 

Bunlar kaçakçılık ve hileli vergi suçu cezalarıdır. Mükelleflerin Emlâk Alım Vergisini 
kasden kaçırmalarına sebebiyet vermelerinin tesbiti halinde, idare kasdı ispat etmek suretiyle 
vergiyi üç kat ceza ile alabilecek ve ayrıca şartları varsa mükellefler hileli vergi suçu sebebiyle 
mahkemeye sevk edilebileceklerdir. 

Rayiç bedelin muamele tarihindeki normal alım satım bedeli olduğu ve rayiç bedelin, Vergi 
Usul Kanununda yazılı Takdir Komisyonları tarafından yapılacağı tasarının 12 nci maddesinde 
nizamlanmıştır. 

4. Rayiç bedelin uygulanmıyacağı haller : 
Rayiç bedel esasının vergi emniyeti sağlamak maksadiyle kabul olunduğuna yukarda işaret 

edilmişti. Bâzı gayrimenkul satışlarında, yapılan satışın hususiyeti dolayısiyle vergi emniyeti ken
diliğinden temin edilmiştir. İşte vergi emniyetinin bulunduğu bu hallerde, rayiç bedelin tatbiki
ne lüzum olmadığından, hangi hallerde rayiç bedel esasının uygulanmıyacağı, taşarının 14 ncü 
maddesinde nizamlanmış bulunmaktadır. 

Bunlar şunlardır : 
a) Cebri icra, istimlâk yolu ve şuyuun izalesi suretiyle yapılan satışlarla, gayrimenkullerin 

sermaye şirketlerine sermaye olarak konulması, 
b) Kamu idareleri ve müesseseleri, sermayesinin yarısı Devlete aidolan müesseselerin ve kamu 

menfaatlerine yararlı derneklerin satışları. 
Rayiç bedel esasının uygulanacağı haller, yalnız gayrimenkul satışlarında bahis konusu olup, 

verginin konusuna giren irtifak haklan ve gayrimenkul mükellefiyetlerinin tesis ve devrinde, ra
yiç bedel esasına göre takdir yoliyle verginin hesabedilip alınması bahis mevzuu değildir. 

5. Vergi Dairesince yapılacak işlem ve zaman aşımı : 
Tasarının 15 nci maddesi Vergi Dairesinin rayiç bedel takdiri yaptıracağını hükme bağlamış 

bulunmaktadır. 
Maddenin ikinci fıkrası ile, bu takdir neticesine göre salınması gereken vergi ile kesilecek ce

zanın kısa bir müddet içerisinde tarh ve tebliğini sağlamak için yeni bir esas getirilmektedir. 
Bugüne kadar M, tatbikatta rayiç bedel takdiri) yoliyle yapılan ikmal tarhiyat beş senelik 

zaman aşımı süresi içinde yapılmakta ve mükellefler huzursuzluk içinde bulunmaktadır. 
Yeni esasa göre vergi alacağının doğduğu takvim yılını takibeden bir yıl içinde takdir yapıla

rak salınan vergi ve kesilen ceza tebliğ edilmediği takdirde artık mükelleften bir vergi ve ceza 
aranmıyacaktır. Böylece hem vergi daireleri rayiç bedel takdirini biran evvel yaptırmaya gayret 
edecek hem de Takdir Komisyonlarında işin uzun müddet kalması önlenmiş olacaktır. 

IV - Vergilerin ödenmesi : 
Emlâk Alım Vergisi, muamelenin tapu dairesinde yapılmasından önce ilgili vergi dairesine öde

necek ve gerekli verginin tamamen ödenmesinden önce muamele yapan tapu memurları verginin 
ödenmesinden, mükellefler ile müteselsilen sorumlu olacaklardır. 

Bittabii tapu memurları ödemeye mecbur oldukları vergiler için mükelleflere rücu edebilecek
lerdir. 
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Tasarının 16 ve 17 nci maddeleri bu konular ile ilgilidir. 
V - Çeşitli hükümler : 
Tasarının beşinci bölümünde tapu memurlarının görevi, Vergi Dairelerine bilgi verme mecbu

riyeti, sosyal inşaatın mahiyetinin tesbiti ve akdin daire dışında yapılması gibi verginin tatbika
tı ile ilgili çeşitli konular tanzim edilmiştir. 

1. Tapu memurlarının görevi : 
18 nci madde ile tapu memurlarına, akdin icrasından evvel bu kanunun rayiç bedel esasına 

mütaallik hükümlerini, ilgililere bildirmek ve gerekli ikazları yapmak mecburiyeti tahmil edil
miştir. İkazın yapıldığı da tapu memuru tarafından zab*t defterine yazılacaktır. 

Bu maddenin, mükellefin vergi matrahını az göstrmek yoluna sapmalarını önliyeceği ve me
murun yapacağı ikazın da matrahın doğru beyan edilmesine vesile olacağı düşünülmüştür. 

2. Vergi Dairesine bilgi verme mecburiyeti: 
Tapu ve kadastro idareleri tescili mütaakıp yeni mal sahibinin adı ve adresi ile, gayrimenku

lun satış bedelinin ve vasıflarını muamelenin yapıldığı tarihten itibaren üç gün içinde ilgili vergi 
dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Ayrıca mahkemeler ve diğer resmî dairelerde rayiç bedelden aşağı olarak yapıldığını öğrendik
leri gayrimenkul satış muamelelerini ilgililerin isim ve adresleriyle birlikte derhal mahallin en bü
yük mal memurluğuna yazı ile bildirmekle mükelleftirler. 

3. Sosyal inşaatın ve işçi evlerinin mahiyetinin tesbiti/ 
Bilindiği üzere tasarının vergi nisbeti ile ilgili 9 ncu maddesinde, sosyal inşaat ve işçi evleri 

ile ilgili iktisaplarda % 0,35 olan indirimli vergi nisbeti uygulanacaktır. 
İşte bu sosyal inşaatın ve işçi evlerinin mahiyeti, şekil ve şartlarının ne olması lâzımgeldiği 

hususunu, Maliye Bakanlığı ile tmar ve İskân Bakanlığı müştereken tâyin ve tesbit ve Resmî 
Gazete ile ilân edecektir. 

4. Akdin daire dışında yapılması: 
Verginin mevzuuna giren muamelelere ait akitlerin daire dışında yapılması halinde, mas

rafların ne suretle karşılanacağı ve alınan paranın ne kadarının Hazineye gelir kaydedileceği ve 
ne kadarının tapu memurları arasünda paylaşılacağı tasarının 21 nci maddesinde gösterilmiştir. 

Bu madde, yürürlükte bulunan Harçlar Kanunundan aynen alınmış yalnız, alâkalılardan alına
cak paranın miktarı bir misli artırılarak 10 ilâ 100 liraya çıkarılmıştır. 
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Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu ve 16 arkadaşının, İşçi Sigortaları Kurumu Ka
nununun muaddel 20 nci maddesine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko

misyonu raporu (2/274) 

Ankara, 15 .6 .1962 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 14.8.1961 tarihli 344 sayılı Kanunla mu
addel 20 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, gerekçesi ile birlikte ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygıyla arz ederiz. 
Nevşehir Milletvekili Ağrı Yozgat Niğde Milletvekili 

A. B. Numaoğlu R. Polat t. Kapısız O. Tüzün 

Çankırı Afyon K. Senatörü Kırşehir Senatörü Bolu 
K. Arar M. Y. tnceoğlu A. R. Vlusman K. İnal 

Kütahya Yozgat - Yozgat Senatörü Niğde Senatörü 
A. B. Özbek T. Nizamoğlu N. Çetintaş t. Gerter 

Konya Milletvekili Konya Milletvekili Ankara Milletvekili Kırşehir Milletvekili 
ö. Kart K. Ataman N. Berkkan H. Özmen 

Ankara Milletvekili 
Tl. Ataman 

(} E R E K Ç E 

İşçi Sigortalan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, diğer sosyal faaliyetleri yanında, iş
çinin ucuz ve sıhhi mesken sahibi olması maksadı ile, 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 344 sayılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (Ç) bendi gere
ğince, sigortalılara işçi meskenleri inşa edilmekte ve inşa olunan bu meskenler gayrimenkul 
değerlerinin % 10 u sigortalıdan tahsil olunarak bakiye % 90 ı ipotek karşılığında borçlandırıl
mak suretiyle 20 yıl vâdeyle sigortalılara devir ve ferağ olunmaktadır. Bu suretle işçi mev-
zuunun mühim bir meselesi ele alınmış bulunuyor. 

Ancak, işçi kazançlarının henüz istenilen seviyede bulunmaması sebebiyle, işçilerin bilhassa 
kazançları fazla yükselmemiş mühim bir kısmı kurumun bu çok yerinde ve faideli teşebbüsün
den istifade edememek durumunda bulundukları da bir vakıadır. 

Memleketimizin sosyal dâvalarından önemli birisi de mesken dâvası olup, 6188 sayılı Ka
nunda yurttaşın mesken sahibi olmasını kolaylaştıran hükümler derpiş edilmiş ve bu meyanda 
kanunun 14 ncü maddesinde T. Emlâk ve Kredi Bankası tarafından inşa olunan meskenlerin 
isteklerine devir ve ferağlarında her türlü resim ve harçlardan muaf bulunduğuna dair hü
kümler de vaz'olunmuştur. 

Tamamen sosyal bir gaye ile işçi sigortalan tarafından sigortalılar için inşa olunan mesken
lerin alâkalılarına devir ve ferağlarında ve ipotek tesisi muamelelerinde de, 6188 sayılı Kanu
nun 14 ncü maddesiyle T. Emekli ve Kredi Bankasınca yapılıp isteklilerine devir olunan mesken
lerde esasen tanınmış bulunan bu muafiyetin aynen tanınması, evleviyetle kabulü lâzımgelen bir 

M. Meclisi (S. Sayısı-,.: 61 ) 
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husus olup, bu suretle kazançları gayrikâfi işçi vatandaşların kısmen olsun ödeme imkânları 
desteklenmiş bulunacağından, mâruz fıkranın; 4792 sayılı Kanunun 344 sayılı Kanunla değişti
rilen 20 nci maddesine eklenmesinin hakkaniyete ve adalete uygun düşeceği mütalâa olunmuş
tur. 

NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ALİ BARAN NUMANOĞLU VE 16 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

îşçi Sigortalan Kurumu Kanununun muaddel 20 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında kanun 
teklifi 

1 

MADDE 1. — 4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu Kanununun muaddel 20 nci maddesine 
aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir : 

e) (ç) bendi geğince inşa edilen meskenlerin, îşçi Sigortaları Kurumu tarafından gerek sa
tış va'di yoluyle ve gerekse doğrudan doğruya sigortalılar adlarına veya sigortalıların ikâmet 
etmeleri kaydı ile iş yerlerine devir ve tescillerinde tapu harcı ve damga resmi alınmaz. Bun
ların îşçi Sigortaları Kurumuna olan mesken borçlarından' mütevellit ipotek muameleleri de 
damga, pul ve diğer resim ve harçlardan muaftır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Çalışma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Çalışma Komisyonu 18 . 10 . 1962 
Esas No. : 2/274 

Karar No. : 8 

YÜKSEK! BAŞKANLIĞA 

Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu ve 16 arkadaşı tarafından Millet Meclisi Baş
kanlığına verilip komisyonumuza havale buyurulan 4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu Ka
nununun 14 . 8 . 1961 tarih ve 344 sayılı Kanunla muaddel 20 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi Hükümet temsîlicleri de hazır bulundukları halde görüşüldü : 

6188 sayılı Kanunun 14 ncü maddesiyle Emlâk Kredi Bankasına yapılıp isteklilerine devro-
lunan meskenlerde tanınmış olan bir hakkın işçi vatandaşlarımıza da teşmili adalet ve eşit
lik yönünden uygun görülebilirse de tapu harcı ile damga resminde kabul edilecek böyle bir 
muafiyetin münferit ve istisnai bir hükümle Devlet gelirinden azaltma yapacağı ve ayrıca bu 
kabil muafiyetlerin bir umumi mesken politikası içinde gözden geçirilerek varılacak görüşün ışı
ğında meselenin yeniden incelenmesi gerektiği düşünceleriyle kanun teklifi oy çokluğu ile redde
dilmiştir. 

Maliye Komisyonuna (havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Çalışma Komisyonu Başkanvekili Kâtip 

ve rapor sözcüsü Eskişehir 
İzmir Ertuğrul G. Sakarya 

Şeref Bakşık 
Adana Eskişehir 

İbrahim Tekin Seyfi öztürk 
Samsun Zonguldak 

Feyzi Ceylân M. Ali Pestilci 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 61) 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 21.1.1963 

Esas No. 1/371, 2/274 
Karar No. 45 

TÜK&KK BAŞKANLIĞ-A 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 5.1.1968 tarihinde kararlaştırılan «Emlâk Ahm Vergisi kanunu tasarısı» ile Nevşehir Millet
vekili Ali Baran Numanoğlu ve 16 arkadaşının Çalışma Komisyonundan muhavvel olup Genel Ku
rulun 26.12.1962 gün ve 22 nci Birleşiminde ıttılaına arz edilen 21.12.1962 tarih ve karar 18, 
esas 2/274 sayılı kararımızla, yukarda ismi geçen tasarının Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında 
tevhiden müzakeresi uygun mütalâa edilen, İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun muaddel 20 nci 
maddesine bir bent eklenmesine mütaallik kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiy
le Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Emlâk Alım Vergisi kanun tasarısının gerekçesinde arz ve izah edildiği veçhile, memleketi 
mizde halen yürürlükte bulunan 5887 sayılı Harçlar Kanununun tapu ve kadastro muamelelerine 
ait 5 nci kısmında, gayrimenkul iktisabiyle ilgili malî mükellefiyetler düzenlenmiştir. 

Gayrimenkullere mütaallik bulunan bu işlemler ayrıca Damga Resmine de tabi tutulmuştur. 
Gayrimenkul alımları ile ilgili fiskal mükellefiyetleri Harçlar Kanununun içerisinde, Kanunun 

mevzuuna giren diğer konular ile birlikte tutmanın modern vergi hukuku anlayışı ile bağdaştır
mak bugün için mümkün olamaz. 

Hare ve resme tabi mühim konuları münferit bir vergi haline getirilmesi prensibine uyularak 
hazırlanan, «Emlâk Alım Vergisi» kanun tasarısı Komisyonumuzca müspet mütalâa edilmiştir. 

Maddelerin açıklanması: 
«İstisnalar ve muaflıklar» başlığı altında tedvin edilen 3 ncü maddeye bir (f) fıkrası eklen

mek suretiyle, sel ve deprem felâketine maruz kalmış gayrimenkuller ile, Çiftçiyi topraklandırma 
Kanununa göre tevzi edilecek arazi de bu maddenin şümulüne girmesi böylelikle temin olun-

- muştur. 
Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu ve arkadaşlarının teklifleri 3 ve 9 ncu maddelerin 

görüşülmesinde nazarı itibara alınarak müzakere yapılmış, fakat tasanda mevcut 9 ncu madde
nin (d) fıkrasında esasen işçi evleri ve benzeri sosyal inşaat ile ilgili iktisaplar esasen % 35 nis-
betindeki indirime tâbi tutulduğu için, bu yolda ki bir imkânın işçi evlerine bahsedilmesi Komis
yonumuzca yeter addedilerek, AÎi Baran Numanoğlu ve arkadaşlarının teklifleri, Çalışma Komis
yonundan muhavvel rapor kabul edilmek suretiyle reddedilmiş ve 3 ncü maddeye bir (f) fıkrası 
eklenerek, 9 ncu madde de aynen kabul edilmiştir. 

«Rayiç bedelin uygulanılamıyacağı haller») başlığı altındaki madde 14 ncü (b) fıkrası bir tab 
hatası olması münasebetiyle tashih edilmiştir. 

Yine bu (b) fıkrasında zikredilenler arasında; teşekkül, hususi kanunla kurulmuş şirket, ban
ka, kamu iktisadi teşebbüslerinin de bu fıkra şümulüne girebileceği maksadının mündemiç oldu
ğu Komisyonca anlaşılmıştır. 

Madde 20 de bir tab hatası olarak, «mahiyeti» kelimesinden sonra gelen ı«ve»ı edatının tayyını 
ve maddenin bu şekliyle kabulünü. 

Mükerrer bir tatbikata meydan vermemek için 21 nci maddeden sonra, «kaldınlan hükümler» 
başlığı altında müstakil bir 22 nci madde vaz'ına. 

\ 
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Tasarının 22 nci maddesi 23 ve 23 ncü maddesinin de 24 olarak değiştirilmesine diğer madde

lerin ise gerekçe ile birlikte aynen kabulüne ve havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa arzına karar verildi. 

•Başka-n 
Gümıüşant1 

İV. Küçüker 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

Sözcü 
Erzurum 

G. Karaca, 

Kütahya 
A. Erbek 

Adana 
Zam kısmına muhalifim 

Y. Aktimur 

Ağrı 
N. Güngör 

imzada, bulunamadı 

Muş 
S. Mutlu 

Kocaeli 
C. Babaç 

Plân ve Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân ve Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/372-2/274 

Karar No : 28 

4.2. 1963 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Emlâk alım vergisi kanunu tasarısı ile Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu ve 16 ar
kadaşının işçi Sigortaları Kurumu Kanununun 20 nci maddesine bir bent eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi ve Maliye Komisyonu raporu'komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet 
temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Maliye Komisyonunca birleştirilerek incelenen tasarı ve teklifin hazırlanmasını zaruri kılan se
bepler tasarının mahiyeti ve ihtiva ettiği hükümler gerekçede tafsilâtlı olarak açıklanmış bulun
maktadır. 

Devlet gelirleri içinde mahiyeti ve genişliği il 3 önemli bir yer işgal eden Damga Resmi ve hac
lar mevzuunda yapılan vergi reformu çalışmaları sırasında ele alındığı, reformun ana prensipleri
ne uyularak aynı zamanda Damga Resmine ve harca tabi olan konulardan bir kısmının münferit 
vergiler haline getirilmesi gayesinin tahakkuk ettirildiği ve Emlâk alım vergisi kanun tasarısının 
hazırlandığı görülmüştür. , 

Yeni ihdas edilen Emlâk alım Vergisinin tatbikatına yabancı memleketlerde de tesadüf edildi
ği, Almanya'da Gayrimenkul iktisap Vergisi namiyle öteden beri tatbik edildiği anlaşılmaktadır. 

Bizde 5887 sayılı Harçlar Kanununun tapu ve kadastro harçlarına ait bölümündeki hükümlere 
göre ve (5) sayılı tarifedeki esaslar dâhilinde gayrimenkul iktisaplarının da harca tâbi olduğu 
malûmdur. 

Harçlar Kanunu içinde bu mevzuun diğer konularla birlikte dağınık, insicamsız ve sistemsiz 
bir şekilde tutmanın vergi hukuku anlayışı ile kabili telif değildir. 

Bu itibarla tatbik sahası günden güne genişliyen ve gayrimenkullerin değerinin artışı sebe
biyle de varidatı devamlı surette artan gayrimenkul iktisabı ile ilgili mükellefiyetlerin harçlar 
nizamından çıkarılarak müstakil bir vergi hüviyeti verilmesi maksadiyle emlâk alım vergisi 
kanun tasarısının hazırlanması uygun görülmüştür. 

Tasarı şu esaslı hükümleri ihtiva etmektedir. 
1. Bir bedel mukabilinde Türkiye'deki gayrimenkullerin iktisabının bunlar üzerinde irtifak 

haklarının, gayrimenkul mükellefiyetlerinin tesisi ve bu hakların devri, bunların sermaye şirketle-
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rine sermaye olarak konması, trampa edilen gayrimenkullerin her ikisinin iktisabının Emlâk alım 
Vergisi mevzuunu teşkil edeceği 1 nci madde ile hükme bağlanmıştır. 

2. Evvelce binde 50 nisbetinde harca ve binde 4 nisbetinde Damga Resmine tabi olan bu 
mevzular Emlâk alım Vergisi ile binde 70 nisbetinde ve bir de bâzı konulara tatbik edilmek üze
re binde 35 olarak indirimli nisbete tabi tutulmuştur. 

3. Verginin matrahı olarak, gayrimenkullerin iktisabında satış bedeli, irtifak hakları ve gay
rimenkul mükellefiyetlerinde ödenen bedeli, gayrimenkullerin sermaye şirketlerine sermaye ola
rak konmasında Ticaret mahkemelerince tesbit olunan değeri ve ölünceye kadar bakmak adiyle, 
trampada rayiç bedeli kabul etmiştir. 

4. Eski kanunun 72 ve 73 ncü maddelerine göre satış bedeli ile rayiç değerin mukayesesi 
neticesinde tesbit edilen % 30 dan fazla noksanlık halinde iki katlı olarak cezalı vergi alınması 
esası mükellefler lehine yeni tasarı ile hafifletici şekilde esaslara bağlanmıştır. % 25 noksanlık
tan başkaca 5 000 liralık had kabul edilmiş bu miktarlara kadar olan noksanlıklarda cezalı 
tarhiyatı kabul etmemiş fazlası için de evvelki gibi iki katlı ceza yerine kusur cezası esasını 
kabul etmiştir. 

5. Yeni tasarı ile getirilen yerinde ve çok mühim bir hüküm de evvelce gayrimenkul ikti
sabı dolayısiyle, noksan bedel bildirilmesi suretiyle yapılacak rayiç bedel mukayesesi Vergi 
Usul Kanununun tahakkuk zamanaşımına ait umumi hükmüne göre beş senelik zamanaşımına 
tabi iken yeni tasarının 14 ncü maddesiyle getirilen yeni hükme göre «takdir neticesine göre 
alınması gereken vergi ile kesilecek ceza, vergi (alacağının doğduğu takvim yılını takibeden 
bir yıl içinde ilgililere tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına uğrayacağı» tesbit edilmek 
suretiyle vergi mükelleflerini uzun zaman huzursuzluk ve endişe içinde kalmaktan kurtarmıştır. 

Tasarının diğer maddeleriyle, ödeme zamanı, ödeme yeri, tapu memurlarının sorumluluğu ve 
görevi, vergi dairesine bilgi verme mecburiyeti, sosyal inşaat ve işçi evleri gibi indirimli nis
bete tabi mevzuların imar ve İskân Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken tesbit olun
ması hususlarındaki esasları ihtiva eden hükümleri sevk etmiştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden sonra tasarı uygun mütalâa edilerek Maliye 
Komisyonunun metni müzakereye esas tutularak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci ve ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 
istisna ve muafiyetlerle ilgili 3 ncü maddenin; 
(a) fıkrasındaki (Kamu idareleri ve kamu müesseseleri) tâbirinin şümulü vazıh görülmediğin

den bunun yerine (Genel, katma ve özel bütçeye dâhil dajre ve müesseseler) tâbiri kullanılarak 
fıkra değiştirilmiştir. 

(b) fıkrasının sonundaki istisna kısmı fazla görülerek metinden çıkarılmıştır. Zira bu ik
tisaplar derneklerin hükmi şahsiyetlerine aidolacaktır. 

(c) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
(d) fıkrasındaki arkeolojik araştırmalardaki istisna hükmünün bir esasa bağlanması zaruri 

görüldüğünden fıkraya* bu maksadı temin gayesiyle gerekli ilâve yapılmıştır. 
(e) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
(f) fıkrasında zikredilen hususlara, 3202 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankası kredilerin

den istifade suretiyle yapılmış bulunan köylü meskenlerinde ithal edilmesi uygun görüldüğün
den fıkra bu maksatla değiştirilmiştir. 

4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
9 ncu maddede zikredilen {% 70) ve (% 35) nisbetlerinin yazı ile (binde yetmiş) ve (binde 

otuzbeş) şeklinde tasrih edilmesi faydalı görüldüğünden fıkra değiştirilmiştir. 
, Aynı maddenin (d) fıkrasiyle indirimli nisbete tabi olan meskenlerin daha vazıh ve daha âdil 

bir şekilde tesbiti lüzumlu görülmüştür. Sosyal mesken inşaatının normları altında nitelikte 
olan meskenlerin de bu indirimden faydalanmaları uygun görüldüğünden fıkra bu maksatla 
değiştirilmiştir. Sermaye şirketlerinin himayesi bakımından kabul edilmiş bulunduğundan; \ 
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10 - 19 ncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 
9 ncu maddede yapılan değişikliğe mütenazır olarak 20 nci maddede değiştirilmiştir. 
21 ve 22 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Bu kanunla tahsil edilecek gelirlerin, 1963 yılı Bütçe Kanununun gelir cetvelinin 25 nci harç

lar bölümünün 11 nci tapu hardan maddesine gelir kaydedilmesi icabettiğinden tasanya ikinci 
geçici madde eklenmesi lüzumlu görülmüş mevcut geçici madde geçici birinci madde olarak ay» 
nen kabul edilmiştir. 

23 ve 24 ncü maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 
Tasannın malî yıl başından evvel kanunlaşmasını temin maksadiyle öncelik ve ivedilikle gö

rüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmsk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Artvin 
Muhalifim 

8. 0. Avcı 

Giresun 
Söz ıhakkım mahfuz 

/. E. Kılıçoğlu 

Konya 
B. özal 

Başkanvekili 
Balıkesir 

Muhalefet şerhi ilişiktir 
F. ÎsUmyeîi 

Aydın 
0. Apaydın 

îçel 
. \ S. Kutlay 

İmzada bulunamadı 

Konya 
Söz hakkım mahfuz 

H. C. Yılmaz 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Şener 

Sözoü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
Muhalifim 
/. Sezgin 

Kars 
K. Okyay 

Maraş 
Muhalifim 
E. Kaplan 

Bu Rapor Sözcüsü 
Yozgat 
V. Uyar 

Erzurum 
Muhalifim 
C. önder 

Kırşehir 
A. Bilgin 

imzada bulunamadı 

Gümüşane 
Muhalifim 
8. Savact 

Mardin 
Ş. Aysan 

MUHALEFET ŞERHİ 

Vergi kaçakçılığına imkân vermemesi ve sermaye piyasasının teşkili bakımından himaye edil
mesi gereken sermaye şirketlerinin, diğer şirketlerden farklı 
alınmasına prensip itibariyle muhalifiz. 

Balıkesir Milletvekili 
A. A. Boldk 

olarak bu kanunun şümulü içine 

Balıkesir Milletvekili 
F. ÎsUmyeîi 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Emlâk Alım Vergisi kanunu 
tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu : 
MADDE 1. — ivaz karşılı

ğında, Türkiye 'deki gayrimen-
kullerin iktisabı, bunlar üzerin
de irtifak haklarının ve gayri
menkul mükellefiyetinin tesisi, 
ve bu hakların devri Emlâk 
Alım Vergisine tâbidir. 

Gayrimenkullerin, irtifak 
haklarının ve gayrimenkul mü
kellefiyetinin, sermaye şirketle
rine sermaye olarak konulması, 
gayrimenkullerin ölünceye ka
dar bakma akdi ile temliki de, 
verginin konusuna dâhildir. 

Karşılıklı olarak trampa edi
len gayrimenkullerin her ikisi
nin iktisabından ayrı ayrı vergi 
alınır. 

Mükellef : 
MADDE 2. — Verginin mü

kellefi, vergi mevzuuna giren 
gayrimenkullerle hakları ikti-
sabeden kişilerdir. 

Trampada her iki taraf ken
dilerine terettübeden vergi ile 
mükelleftir. 

İstisna ve muaflıklar : 
MADDE 3. — Aşağıda yazılı 

kişiler ve mevzular vergiye ta
bi değildir : 

a) Kamu idareleri ve kamu 
müesseseleri (Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri hariç) 

b) Kamu menfaatlerine ya
rarlı dernekler (Bunlara ait 
iktisadi işletmelerin iktisapları 
hariç) 

c) Karşılıklı olmak şartiyle 
diplomatik ihtiyaçlarla konso-

— 18 — 
MALİYE KOMİSYONUNUN 

DEĞIŞTÎRÎŞl 

Emlâk Alvnı Vergisi kanun 
tasarısı 

BlRÎNCt BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu : 
MADDE 1. — Tasarının 1 

nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Mükellef : 
MADDE 2. — Tasarının 2 

nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİS
YONUNUN .DEĞİŞTİRİCİ 

Emlâk Alım Vergisi kanun 
tasarısı 

BlRlNCl BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu : 
MADDE 1. '— Tasarının 1 

nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Mükellef : 
MADDE 2. — Tasarının 2 

nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

İstisna ve muaflıklar : 
MADDE 3. — Aşağıda yazı

lı kişiler ve mevzular vergiye 
tabi değildir. 

a) Kamu idareleri ve ka
mu müesseseleri (Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri hariç), 

b) Kamu menfaatlerine ya
rarlı dernekler (Bunlara ait 
iktisadi işletmelerin iktisapları 
hariç), 

c) Karşılıklı olmak şartiyle 
diplomatik ihtiyaçlarla konso-

Istisna ve muaflıklar : 
MADDE 3. — Aşağıdaki ya

zılı kişiler ve mevzular vergiye 
tâbi değildir : 

a) Genel, katma ve özel 
bütçeye dâhil daire ve müesse
seler, 

b) Kamu menfaatlerine ya
rarlı dernekler, 

c) Karşılıklı olmak şartiyle 
diplomatik ihtiyaçlarla konso
losluk ihtiyaçları için yapılan 
iktisaplar, 
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m. 
loşluk ihtiyaçları için yapılan 
iktisaplar, 

d) Arkeolojik araştırmalar 
için yapılan iktisaplar, 

e) Gayrimenkullerin mütem
mim cüzü mahiyetinde olan sa
bit istihsal vasıtalarının ikti
sabı. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 

Verginin matrahı 

Matrah : 
MADDE 4. •— Verginin mat

rahı : 
a) Gayrimenkullerin iktisa

bında satış bedeli, 
b) İrtifak hakları ve gayri

menkul mükellefiyetinin tesis 
ve devrinde, tesis ve devir için 
ödenen bedel. 

c) Gayrimenkullerin, irtifak 
haklarının ve gayrimenkul mü
kellefiyetinin, sermaye şirketle
rine sermaye olarak konulma
sında ticaret mahkemesince tâ
yin olunan değer, 

d) ölünceye kadar bakma 
akdi ile temliklerde, trampada 
ve bedel bilinmiyen diğer hal
lerde rayiç bedeldir. 

Maliye Ko. 

loşluk ihtiyaçları için yapılan 
iktisaplar, 

d) Arkeolojik araştırmalar 
için yapılan iktisaplar, 

e) Gayrimenkullerin mü
temmim cüzü mahiyetinde olan 
sabit istihsal vasıtalarının ik
tisabı, 

f) 7269 sayılı Kanunun 42 
nci maddesi ve 4753 sayılı Ka
nuna mevzu gayrimenkulleri 
iktisabedenler. 

IKINCÎ BÖLÜM 

Verginin matrahı 

Matrah : 
MADDE 4. — Tasarının 4 

ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

1 Plân Ko. 

d) Arkeolojik araştırmalar 
için yapılan iktisaplar, (bu fık
rada yazılı istisna hükmünün 
uygulama şartları Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanlıkları tara-

I fından müştereken tesbit ve 
i Resmî Gazete ile ilân olunur.) 

e) Gayrimenkullerin mü-
j temmim cüzü mahiyetinde olan 
! sabit istihsal vasıtalarının ikti-
I sabi, 

f) 7269 sayılı Kanuna ve 
aynı kanunun muvakkat 2 nci 
maddesinde yazılı kanunlara 

j ve 4753 sayılı Kanuna göre ya-
I pılan iktisaplarla, 3202 sayılı 

Kanun gereğince Ziraat Ban
kası kredilerinden istifade su-

I retiyle yapılmış bulunan köylü 
meskenlerinin çiftçiler tarafın
dan iktisabı. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Verginin matrahı 

Matrah : 
MADDE 4. — Tasarının 4 

ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

i 
I 
i 

S 

i 
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Rehinli 
matrah : 

nü. 
gayrimenkullerde 

MADDE 5. — Rehin ile tak-
yidedilmiş bir gayrimenkulun 
satışında, satış akdi yapıldığı 
anda bakiye rehinli borç mik
tarı, taraflarca bildirilen bede
le ilâve edilir. Hisseli satışlar
da o hisseye isabet eden borç 
eklenir. 

Bir başkasının borcundan do
layı gayrimenkulunu rehin ile 
takyidetmiş olan malik, gayri
menkulunu hakiki borçlu olan 
kimseye temlik ettiği takdirde 
bedele bir şey eklenmez. 

Gayrimenkul mükellefiyetin
de değerleme : 

MADDE 6. — Gayrimenkul 
mükellefiyetinin tesis ve dev
rinde kararlaştırılan bedel, mu
ayyen zamanlarda bir şey yap
mak veya vermekten ibaret ol
duğu takdirde, mükellefiyetin 
bedeli, beher sene verilecek ve
ya yapılacak şeylerin 20 misli
ne eşit addolunur. 

Beher sene verilecek veya 
yapılacak şeylerin değeri tak
dir yoluyla tesbit edilir. 

Gayrimenkul hükmündeki 
daimî ve müstakil haklarda 
matrah : 

MADDE 7. — Gayrimenkul 
hükmündeki daimî ve müstakil 
hakların tesis ve devrinde mat
rah, bunların ayrı kayıtlı de
ğerleri mevcut ise bu değerden, 
mevcut değilse üzerlerinde bu 
hakların tesis edildiği gayri-
menkûllerin kayıtlı değerleri
nin yansından aşağı, olamaz. 

- 2 0 ~ 
Maliye Ko. 

Rehinli gayrimenkullerde 
matrah : 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Gayrimenkul mükellefiyetin
de değerleme : 

MADDE 6. — Tasarının 6 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Gayrimenkul hükmündeki 
daimî ve müstakil haklarda 
matrah : 

MADDE 7. — Tasarının 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Plân Ko. 

Rehinli gayrimenkullerde 
matrah: 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Gayrimenkul mükellefiyetin
de değerleme : 

MADDE 6. — Tasarının 6 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Gayrimenkul hükmündeki 
daimî ve müstakil haklarda 
matrah : 

MADDE 7. — Tasarının 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarhı ve nispeti 

Beyan Esası : 
MADD 8. — Emlâk Alım 

vergisi, mükellefler tarafından 
tapu idarelerine yapılacak söz
lü beyan üzerine tarholunur. 

Verginin nispeti : 
MADDE 9. — Emlâk Alım 

Vergisinin nispeti % 070 dir. 
Aşağıda yazılı mevzularda % 
035 olan indirimli nispet uygu
lanır. 

a) Tapu sicilinde müstakil 
ve daimî bir hak olarak ayrıca 
kaydedilmiyen irtifak hakları, 

b) Gayrimenkul mükellefi-
fiyeti, 

c) Gayrimenkullerin ölün
ceye kadar bakma akdi ile 
temliki, 

d) işçi evleri ve benzeri sos
yal inşaat ile ilgili iktisaplar. 

Tarh yeri : 
MADDE 10. - - Emlâk Alım 

Vergisi, muamelenin yapıldığı 
tapu dairesince tarh edilir. 

Tarh zamanı : 
MADDE 11. — Emlâk Alım 

Vergisi, mevzuuna giren mua
melenin tapu dairelerinde yapıl
masından önce tarh olunur. 

Rayiç bedel esası : 
MADDE 12. — ilgililer tara

fından tapu dairelerine beyan 
edilecek gayrimenkul satış be
delleri muamele tarihindeki ra
yiç bedelden aşağı olamaz. 

Rayiç bedel muamele tarihin-

Maldye Ko. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarhı ve nisbeti 

Beyan esası: 
MADDE 8. — Tasarının 8 

nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Verginin nisbeti: 
MADDE 9. — Tasarının 9 

ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Tarh yeri : 
MADDE 10. — Tasarının 10 

ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Tarh zamanı: 
MADDE 11. — Tasarının 11 

nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Rayiç bedel esası: 
MADDE 12. — Tasarının 12 

nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Plân Ko. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarhı ve nisbeti 

Beyan esası: 
MADDE 8. — Tasarının 8 

nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Verginin nisbeti : 

MADDE 9. — Emlâk Alım 
Vergisinin nisbeti «% 070» 
(Binde yetmiş) tir. Aşağıda ya
zılı mevzularda «% 035» (Bin
de otuzbeş) olan indirimli nis-
bet uygulanır. 

a) Tapu sicilinde müstakil 
ve daimî bir hak olarak ayrıca 
kaydedilmiyen irtifak haklan, 

b) Gayrimenkul mükellefi
yeti, 

c) Gayrimenkullerin ölün
ceye kadar bakma akdi ile tem
liki, 

d) Sosyal mesken inşaatı, 
işçi evleri ve bunlardan daha 
düşük nitelikte buulnan mes
ken iktisapları, 

e) Gayrimenkullerin, irtifak 
haklarının ve gayrimenkul mü
kellefiyetinin, sermaye şirketle
rine sermaye olarak konulması. 

Tarh yeri: 
MADDE 10. — Tasarının 10 

ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Tarh zamanı: 
MADDE 11. — Tasarının 11 

nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Rayiç bedel esası : 
MADDE 12. — Tasarının 12 

nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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deki normal alım satım bede
lidir. 

Rayiç bedel takdiri, Vergi 
Usul Kanununda yazılı takdir 
komisyonları tarafından gayri
menkulun yeri, niteliği ve satış 
tarihindeki gayrimenkul piya
sasının durumu nazara alına
rak yapılır. 

Beyan edilen değerle rayiç 
bedelin mukayesesi : 

MADDE 13. — Beyan olu
nan değer rayiç bedelden 
% 25 e kadar noksan olursa 
veya % 25 i aşan nispette nok
san olmakla beraber aradaki 
fark 5 ; 000 lirayı geçmez ise 
Takdir Komisyonu kararı üze
rine bir işlem yapılmaz. 

Beyan olunan değer, rayiç 
bedelden % 25 i aşan nispette 
noksan olur ve bedeller arasın
daki fark 5 000 liradan yüksek 
bulunursa satış bedeli yerine ra
yiç bedel vergiye matrah itti
haz olunur. 

Beyan olunan değerle rayiç 
bedel arasındaki fark, yukar-
daki hadleri aşarsa, rayiç bedel 
ile satış bedeli arasındaki fark
tan, 5 000 liraya ve rayiç bede
lin % 25 ine kadar olan kısmı 
üzerinden ikmalen ve cezasız 
olarak vergi tarh edilir. Parkın 
bu hadleri aşan kısmı üzerin
den ise Vergi Usul Kanunu hü
kümlerine göre vergi kusur ce
zası ile birlikte tarh olunur. 

İlgililerin kasten vergi ziyaı-
na sebebiyet verdiklerinin tes-
biti halinde Vergi Usul Kanu
nunun bu fiillere uyan ceza hü
kümleri uygulanır. 

Rayiç bedelin uyglanmıyaca-
ğı haller : 

MADDE 14. — Aşağıda yaa-
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Beyan edilen değerle rayiç 
bedelin mukayesesi: 

MADDE 13. — Tasarının 13 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Beyan edilen değerle rayiç 
bedelin mukayesesi : 

MAÖDE 13. •— Tasarının 13 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Rayiç bedelin uygulanmıya-
cağı haller : 

MADDE 14. — Aşağıda ya-

Rayiç bedelin uygulanamıya-
cağı haller : 

MADDE 14. — Maliye Ko-
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lı olan hallerde rayiç bedel esa
sı uygulanmaz. 

a) Cebri icra, istimlâk yo
lu ve şuyuun izalesi suretiyle 
yapılan satışlarda, gayrimen-
kûllerin sermaye şirketlerine 
sermaye olarak konulmasında, 

b) Kamu idareleri ve mües
seseleri, sermayesinin yansı 
Devlete aidolan, müesseselerin 
ve kamu menfaatlerine yararlı 
derneklerin satışlarında, 

Vergi dairesince yapılacak 
işlem ve zaman aşımı : 

MADDE 15. — Vergi daire
leri gerek re'sen ve gerekse bil
dirim suretiyle aşağı bedelle sa
tıldığını öğrendikleri gayri-
menkûller hakkında rayiç bedel 
takdiri yaptırırlar. 

Bu takdir neticesine göre sa
lınması gereken vergi ile kesi
lecek ceza, vergi alacağının doğ
duğu takvim yılını takibeden 
bir yıl içinde ilsfililere tebliğ 
edilmediği takdirde zamanaşı
mına uğrar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin ödenmesi 

Ödeme zamanı ve yeri : 
MADDE 16. — Emlâk Alım 

Vergisi muamelenin tapu daire
lerinde yapılmasından önce il
gili vergi dairesine ödenir. 

Tapu memurlarının sorumlu
luğu : 

MADDE 17. — Gerekli ver
ginin tamamen ödenmesinden 
önce muamele yapan tapu me
murları verginin ödenmesinden 
mükellefler ile müteselsilen so
rumludurlar. 

Tapu memurları bu madde 
gereğince ödemeye mecbur ol-

Maliye Kö. 

zili olan hallerde rayiç bedel 
esası uygulanmaz. 

a) Cebrî icra, istimlâk yo
lu ve güyuun izalesi suretiyle 
yapılan satışlarda, gayrimen-
kullerin sermaye şirketlerine 
sermaye olarak konulmasında, 

b) Kamu idareleri ve mües
seseleri, sermayesinin yansın
dan fazlası Devlete aidolan 
müesseselerin ve kamu menfa
atlerine yararlı derneklerin sa
tışlarında. 

Vergi dairesince yapılacak 
işlem ve zamanaşımı: 

MADDE 15. — Tasannın 15 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin ödenmesi 

ödeme zamanı ve yeri : 
MADDE 16. — Tasarının 16 

ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Tapu memurlarının sorumlu
luğu : 

MADDE 17. — Tasannın 17 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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misyonunun 14 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Vergi dairesince yapılacak 
işlem ve zaman aşımı: 

MADDE 15. — Tasannın 15 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin ödenmesi 

ödeme zamanı ve yeri: 
MADDE 16. — Tasannın 10 

ncı madesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Tapu memurlarının sorumlu
luğu : 

MADDE 17. — Tasannın 17 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 



Hü. 

dukları vergiler için mükellef
lere rücu edebilirler. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Tapu memurlarının görevi: 

MADDE 18. — Tapu memur
ları akdin icrasından evvel bu 
kanunun rayiç bedel esasına 
mütaallik hükümlerini ilgililere 
bildirerek gerekli ikazlarda bu
lunmaya mecburdurlar. Bu ika
zın yapıldığı zabıt defterlerine 
yazılır. 

Vergi dairesine bilgi verme 
mecburiyeti : 

MADDE 19. — Tapu ve ka
dastro idareleri, tescili mütaa-
kıp yeni mal sahibinin adı ve 
adresiyle gayrimenkulun satış 
bedelini ve vasıflarını, muame
lenin yapıldığı tarihten itiba
ren en geç 15 gün içinde ilgili 
vergi dairesine bildirmekle mü
kelleftirler. Mahkemelerle di
ğer resmî daireler de rayiç be
delden aşağı olarak yapıldığını 
öğrendikleri gayrimenkul satış 
muamelelerini ilgililerin isim ve 
adresleri ile birlikte derhal ma
hallin en büyük mal memurlu
ğuna yazı ile bildirmeye mec
burdurlar. 

Sosyal inşaatın ve işçi evleri
nin mahiyetinin tesbiti: 

MADDE 20. — Bu kanunun 
9 ncu maddesinde sözü edilen 
sosyal inşaatın ve işçi evlerinin 
mahiyeti, ve şekli ve şartlan 
Maliye Bakanlığı ile İmar ve 
İskân Bakanlığı tarafından 
müştereken tesbit ve Resmî Ga
zete ile ilân olunur. 
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BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Tapu memurlarının görevleri: 

MADDE 18. — Tasarının 18 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Plân Ko. 

Vergi dairesine bilgi verme 
mecburiyeti : 

MADDE 19. — Tasarının 19 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Sosyal inşaatın ve işçi evleri
nin mahiyetinin tesbiti : 

MADDE 20. — Bu kanunun 
9 ncu maddesinde sözü edilen 
sosyal inşaatın ve işçi evlerinin 
mahiyeti, şekli ve şartları Mali
ye Bakanlığı ile îmar ve İskân 
Bakanlığı tarafından müştere
ken tesbit ve Resmî Gazete ile 
ilân olunur. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Tapu memurlarının görevle
ri : 

MADDE 18. -— Tasarının 18 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Vergi dairesine bilgi verme 
mecburiyeti : 

MADDE 19. — Tasarının 19 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Sosyal inşaatın ve işçi evleri
nin mahiyetinin tesbiti : 

MADDE 20. — Bu kanunun 
9 ncu maddesinde sözü edilen 
sosyal mesken inşaatının, işçi 
evlerinin ve bunlardan daha 
düşük nitelikte ki meskenlerin 
mahiyeti, şekli ve şartları Ma
liye Bakanlığı ile İmar ve İs
kân Bakanlığı tarafından müş
tereken tesbit ve Resmî Gazete 
ile ilân olunur. 
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Akdin daire dışında yapılma
sı : 

MADDE 21. — Tapu memur
larının istek üzerine akit yap
mak için daire dışında bir yere 
gitmeleri halinde yapılacak 
akitlerde, vergi matrahının bin
de (1) i tazminat olarak ema
neten mal sandığına yatırılır. 
Bu miktar 10 liradan az, 100 li
radan çok olamaz. 

Görevin tamamlanmasından 
sonra bu miktarın yansı Hazi
neye gelir kaydedilir. Diğer ya
rısı ücret olarak ilgili memur
lar arasında maaşları nisbetin-
de dağıtılır. 

Akit için ilgili yere gidilmek
ten vazgeçilirse emanet olarak 
alınan para geliverilir. 

Mûtat ulaştırma aracının 
sağlanması mükelleflere aittir. 

GEÇÎCI MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
te, mevzuuna giren ve yürür
lük tarihinden önce yapılan iş
lemler sebebiyle, ikmalen salın
ması gereken hare ve oezalar 
hakkında aşağıdaki hükümler 
uygulanır : 

a) Henüz tarhedilmemiş 
harçlar, bu kanun ile 5887 sa
yılı Kanunun nisbete, cezalara 
ve rayiç bedel esasına ait hü
kümlerinden hangisi mükellefin 
lehine ise o nazara alınarak tar-
hedilir. 

b) Henüz kesilmemiş olan 
cezalar hakkında bu kanun hü
kümlerine göre işlem yapılır. 

c) Kesilmiş olup henüz ke
sinleşmemiş veya kesinleşmesi
ne rağmen tahsil edilmemiş bu
lunan cezalar bu kanun hüküm
lerine göre düzeltilir. 

— 25 — 
Maliye Ko. 

Akdin daire dışında yapıl
ması : 

MADDE 21. — Tasarının 21 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın geçici maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Plân Ko. 

Akdin daire dışında yapıl
ması : 

MADDE 21. — Tasarının 21 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Hü. 

MADDE 22. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 23. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

5.1.1963 
Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Devlet Bakanı 

N. öktem 

Maliye Ko. 

Kaldırılan hükümler : 
MADDE 22. — Bu kanunun 

tatbikatında 5887 sayılı Harç
lar Kanunu ile 1324 sayılı Dam
ga Resmî Kanununun Tapu ve 
Kadastro muamelelerinden alı
nacak hare ve resimlerle ilgili 
hükümlerin de bu kanunun şü
mulüne girenlere aidolanları 
tatbik edilmez. 

MADDE 23. — Tasarının 22 
nci maddesi 23 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 23 
ncü maddesi 24 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Plân Ko. 

Kaldırılan hükümler : 
MADDE 22. — Maliye Ko

misyonunun 22 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇlOÎ MADDE 1. — Tasa
rının geçici maddesi geçici 1 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1963 
yılında bu kanuna göre Emlâk 
Alım Vergisi olarak yapılacak 
tahsilat, gelir bütçesinin 25 nci 
harçlar bölümünün 11 nci tapu 
harçları maddesine gelir kay
dolunur. 

MADDE 23. — Tasarının 22 
nci maddesi 23 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 23 
ncü maddesi 24 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı 
t. Sancar 

İçişleri Bakanı 
ff. O. Bekata 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Maliye Vekili 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
î. Seçkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Sağlık ve Sosyal Yard. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. Öçten 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

îmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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Dönem : 1 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

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) 

T. C. 
Başbakanlık 1.9. 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1824/2791 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve T'ırkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
29 . 8 .1982 tarihinde kararlaştırılan «Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da imzalanan istikraz Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» gerek
çesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înönû 
Başbakan 

GEREKÇE 

PL. 480 sayüı Amerikan Kanununun sağladığı ve hür memleketler topluluğuna bir yardım mahi
yetinde bulunan imkân ile Türk Lirası kargılığında Amerikan zirai mahsûl fazlaları satınalınması 
için 1954 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Hükümetimiz arasında andlaşmalar 
yapılagelmekte ve bu yolda ihtiyacımız olan maddeler teinin olunduğu gibi toplanan Türk liralan da 
belli oranlarda ekonomik kalkınma projelerimizin gerçekleştirilmesinde, İktisadi Devlet Teşebbüs
lerimizin kendi kaynaklarından ve diğer kaynaklardan sağlananlara eklenerek iç finansman ihti
yaçlarında kullanılmaktadır. 

Bu cümleden olarak Amerikan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 400 000 ton buğday satın
alınması hakkında 14 Mart 1962 tarihinde ve 29 Temmuz 1961 tarihli Andlaşmaya ek olarak im
zalanmış bulunan andlaşma çerçevesinde toplanan Tark liralarının % 63,5 ine tekabül eden 
160 245 742 liralık kısmmın yukarıda sözü edilen FL. 480 sayılı Amerikan Kanununun 104 (G) 
bölümü hükümlerine göre Hükümetimize kredi olarak devrini temin eden bir andlaşma 23 Tem
muz 1962 tarihinde Ankara'da Hükümetimizle Amerikan Hükümeti arasında imzalanmıştır. 

Borç % 4 faize tâbi olup 30 sene içinde ve 53 taksitte itfa edilecektir. îlk 4 sene zarfında re-
sülmal tediyesi yapılmıyacaktır. 

Adı geçen andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hususuna dair ilişik kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. .' 
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Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Karar No. 9 
Esas No. 1/276 

i 
Dışişleri Komisyonu raporu 

15 . 1 . 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan tstikraz Andlaş-
masmm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcileri
nin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede bilirtilen hususlar, komisyonumuzca 
da yerinde görülerek tasarı, prensip itibariyle uygun mütalâa olumuş ve maddelerin müzakere
sine geçilmiştir. 

Kanun başlığı ile birinci maddedeki (Hükümetimizle) ibaresi yerine (Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile ) tâbirinin yazılması ifadeye sarahat vermesi ve beynelmilel andlaşmalardaki esas 
teammüllere uyması bakımından daha uygun görülmüştür. 

5 nci maddede de (Maliye Bakanı yürütür) şeklinde ifade edilen hususun (uygun bulma) ya 
taallûk ettiği ve bunun da bir kararname mevzuu olacağı mülâhazasiyle, bahis konusu ifadenin 
(Bakanlar Kurulu yürütür) şeklinde değiştirilmesi maksada daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

Yukarıda kısaca izah edilen sebeplerle kanun ballığı, 1 nci ve 5 nci maddeler değiştirilmiş 
2, 3 ve 4 ncü maddeler Hükümet metninde olduğu gibi bırakılmış ve yapılan değişikliklerle tasan 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Bursa istanbul Sivas Diyarbakır 
Cevdet Perin Cihad Baban Güner Sansözen V. Pirinççioğlu 

Denizli 
Sinan Bosna 

Manisa 
H. Kubat 

îmzada bulunamadı 

İstanbul istanbul 
ö. Z. Dorman Selim Sarper 

imzada bulunamadı 
Mardin Rize 

V. Dizdaroğlu E. Y. Akçal 

Zonguldak 
K. Esengin 

Kastamonu 
1. Ş. Dura 

Samsun 
/. Kılıç 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No: 1/276 
Karar No: 55 

Maliye Komisyonu raporu 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

25 . 1 . 1963 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 8 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Hükümetinizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında imzalanan İstikraz Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair - Dışişleri Komis
yonundan muhavvel - kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere edildi, 
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Müstenit gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca müspet mütalâa edilmiştir. 
Kanun başlığı ve 1 nci maddedeki «Hükümetimiz» tâbiri; beynelmilel teamüllere uyularak 

«T. C. Hükümeti» şeklinde ve yürütme maddesi olan 5 nci maddedeki «Maliye Bakanı» yerine 
«Bakanlar Kurulu olarak değiştirilmesine ve diğer maddelerin ise aynen kabulüne ve havalesi gere
ğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arzına karar verildi. 

Maliye Komisyonu Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Gümüşane Çankırı Erzurum Kütahya 

Necmeddin Küçüker Şaban Keskin Gıyasettin Karaca Ali Erbek 

Adana Kocaeli Muş Ordu 
Yusuf Aktimur Cemal Babaç Sait Mutlu Orhan N. Hazinedar 

îmzada bulunamadı. 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 31 . 1 . 1963 
Esas No. : 1/276 
Karar No. : 24 

MİLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İstikraz Andlaşman-
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Dışişleri ve Maliye komisyonları ra
porları, komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Dışişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcileri hazır 
oldukları halde incelendi ve görüşüldü : 

Amerikan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 400 000 ton buğday satınalınması hakkında 
14 Mart 1962 tarihinde ve 29 Temmuz 1961 tarihli andlaşmaya ek olarak imzalanmış bulunan 
andlaşma çerçevesinde toplanan Türk liralarının % 63,5 ına tekabül eden 160 245 742 liralık 
kısmı Hükümetimize kredi olarak devrini temin eden 23 Temmuz 1962 tarihinde Ankara'da Hü
kümetimizle Amerikan Hükümeti arasında imzalanan bu andlaşmanın onaylanmasına dair olan ta
san, komisyonumuzca da uygun görülerek Dışişleri Komisyonunca değiştirilen metin aynen kabul 
edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. tnal 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Konya 
H. C. Yılmaz 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Denizli 
A. Şohoğlu 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. Şener 

Aydın 
O. Apaydın 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Yaşa 

Yozgat 
V. Uyar 

Aydın 
î. Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
R. özal 

Sivas 
M. Vural 

îmzada bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hükümetimizle Afmerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında imzalanan İstikraz Andlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetimizle Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında 23 Temmuz 
1982 tarihinde imzalanan 160 245 742 liralık 
ilişik İstikraz Andlaşmasının onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — İstikraz olunan Türk liralarını 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri yatırımlarının fi
nansman ihtiyacında kullanılmak üzere İç Fi
nansman Fonuna ve özel sektörün memleketimi
zin iktisadi kalkınmasına yararlı faaliyetlerini 
teşvik için kamu müesseselerine veya bankalara 
ikraza veya nezdlerinde fonlar kurmaya Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

Bu kaynaktan İç Finansman Fonuna veya ka
mu müesseselerine ikraz edilecek meblâğlar ile 
İç Finansman Fonu tarafından İktisadi Devlet 
Teşebbüslerine ve kamu müeseselerince öze} 
sektöre açılaoak kredilerin miktarı, şekil ve 
şartları Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

MADDE 3. — İstikraz hasılı Türk liraların
dan ikraz edilecek meblâğlar ile ilgili olarak 
tahsil edilecek faiz ve resülmalları gelir bütçe
sinin özel bölümüne reşülmaj ve faizi ayrı ayrı 
gösterilecek şekilde gelir kaydetmeye ve and-
laşma ile istikraz olunan Türk liralarının faiz 
ve reşülmal taksitlerine tekabül eden kısmı kar-
şılıyacak ödeneği, her yıl Devlet Borçlan büt
çesine açılacak ayrı bir bölüme koymaya Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başfbakan 
İsmet înönü 

Devlet Bakanı ve 
Bgb. Yardımcısı 

İÖV Dinçer 
Devlet Bakanı 

H. Oğuz Bekata 

29.8.1962 
Devlet Bakanı ve 
Bşb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakam ve 
Bşb. Yardımcısı 

T. Peyzioğlu 
Devlet Bakanı 
E. Aylar 

PlgîŞLEBÎ KOMİSYONUNUN PEĞİŞTİRÎŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İs
tikraz Andlaşmasının onaylanmasının uygun bu

lunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 23 Temmuz 1962 tarihinde imzalanan 
160 245 742 liralık İstikraz Andlaşmasının 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. *— Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İs
tikraz Andlaşmasınm onaylanmasının uygun bu

lunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 23 Temmuz 1962 tarihinde imzalanan 
160 245 742 liralık ilişik İstikraz Andlaşmasınm 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İs
tikraz Andlaşmasınm onaylanmasının uygun bu

lunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dışişleri Komisyonunun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
8. Kurutluhğlu 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

T. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

imar ve iskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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A N D L A Ş M A . 

Bu Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Aşağıda Hükümet diye anılacaktır.) ile, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin (Aşağıda Birleşik Devletler diye anılacaktır.) resmî bir mü
essesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi arasında 23 . 7 . 1962 tarihinde aktedilmiş ve aynı 
tarihte meriyete girmiştir. 

Şöyleki: 
Muaddel 1954 tarihli zirai ticareti geliştirme ve yardım Kanunu hükümlerine tevfikan ve Birle

şik Devletlerle Hükümet arasında münakit 29 Temmuz 1961 tarihli zirai mahsul fazlaları Anlaş
ması (aşağıda «Emtia Anlaşması» diye anılacaktır) nı tadil eden 14 Mart 1962 tarihli Anlaşma 
hükümleri gereğince, tahassul eden ve söz konusu Emtia Anlaşmasının III ncü maddesinde mu
tabık kalındığı şekilde yatırılan Türk liralarının yüzde altmışüc buçuk (% 63,5) unu geçmemek 
üzsre, ve bu Türk liralarının kabili ikraz bir hale gelmesi kaydiyle tahminen (T. L. 160 245 742) 
liralık bir meblâğın Hükümete ikrazı kararlaştırılmış, 

Bu Andlaşmanm hüküm ve şartlan «Milletlerarası Nakdî ve Malî meseleler Millî Danışma Kon
seyinin koymuş olduğu hüküm ve şartlara uygun olarak tesbit edilmiş bulunduğundan, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır : 
1. AID bu Anlaşma ile, Hükümet lehine Hükümet ile AID İdarecisi (aşağıda İdareci olarak 

anılacaktır.) arasında zaman zaman üzerinde mutabık kalınacak olan projelerin veya diğer iktisadi 
kalkınma mevzularının finansmanına yardım etmek üzere muaddel Emtia Anlaşması tahtında te
kevvün eden Türk liralarının yüzde 63,5 unu aşmamak üzere 160 245 742 Türk lirası olarak tah
min edilen, bir kredi tesis eder. 

Hükümet ve AID Administrektörü arasında 28 Temmuz 1964 tarihinden önce hilâfına bir hu
sus kararlaştırılmadığı takdirde söz konusu meblâğdan 29 Temmuz 1964 tarihinden sonra bu İk
raz Anlaşması tahtında hiçbir ödeme yapılamaz. 

2. Bu Anlaşma ile Hükümet AID veya haleflerine veyahut da göstereceği diğer kimselere, iş
bu kredinin resülmali olan 160 245 742 lirasını veya bu resülmaldan işbu krediye mukabil ken
disine tediye edilmiş bulunan miktarda meblâğı (A) ek halinde bu Anlaşmanın bir cüzünü teşkil 
eden itfa plânını muhtevi gösterilen taksitlerle tediye etmeyi ve ileride tasrih edildiği veçhile itfa 
edilmemiş resülmal üzerinden senelik % 4 (yüzde dört) nisbetinde bir faiz tediye etmeyi taahhüt 
eder. Resülmal altı aylık taksitler halinde ve bu Anlaşma mucibince İdareci tarafından Hüküme
te ilk ödemenin yapıldığı ayın nihayetinden itibaren dört (4) sene sonra başlamak üzere (A) ekin
de gösterilen miktar ve za manlarda tediye edilecektir. Şayet kullanılan miktar mezkûr resülmal 
yekûnundan fazla olursa o takdirde (A) ekinde gösterilen taksitlerde buna muvazi olarak ayar
lanacaktır. Keza kullanılan miktar resülmal yekûnuna nazaran bu yekûnun % 10 u (yüzde onu) nu 
aşan nisbette az ise, (A) ekinde gösterilen taksitlerde aynı nisbette ayarlamalar yapılacaktır. Eğer 
kullanılan miktar resülmal yekûnuna nazaran resülmal yekûnunun yüzde on (% 10) u veya daha 
az bir miktarda noksan ise bu fark (A) ekinde gösterilen son taksitten veya taksitlerden tenzil 
edilecektir, ödenmemiş resülmal bakiyesi üzerinden faiz krediden ilk tediyenin yapıldığı ayın ni
hayetinde işlemeye başlıyacak ve faiz tediyesi bu tarihten altı (6) ay sonra başlamak üzere her al
tı ayda bir yapılacaktır. Resülmal veya faizin tam olarak ve zamanında tediyesinde kusur edil
mesi halinde ödenmemiş resülmal ve faizin tamamı AID'in talebi üzerine vacibüttediye olacaktır. 
AID'in bu hakkını her hangi bir zamanda kullanmaması bu hakkından feragatini tazammun etmi-
yecektir. 

3. Hükümet hesabına kullanılan meblâğlar muaddel Emtia Anlaşmasının 3 ncü maddesi hükmü 
tahtında ve Anlaşmanın 2 nci maddesinin 1 (C) ve 2 nci paragrafları hükümlerine göre kredi ola
rak istimal edilmek üzere tahsis olunan Türk liralarından sarf edilecektir. Tediyeler İdareci tara
fından bu gibi tediyelerin yapıldığına dair Hükümete muayyen devreler sonunda tevdi edilecek 
hesap hülâsalarının tarihi itibariyle bu kredi tahtında yapılmış avanslar teşkil edecektir. AID bu 
Anlaşma üzerine bu şekilde avans verilen Türk liraları hakkında meşrubat verecektir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 53) 
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4. Tükümet tarafından AID'ye bu Anlaşma tahtında yapılacak faiz ve resülmal tediyesi Türk 

lirası ile veya Hükümet arzu ederse Birleşik Amerika doları ile yapılacaktır. Hükümetin dolarla 
tediyeyi tercih etmesi halinde bu kabilden bir tediyenin miktarı, tediye zamanında aşağıdaki esas
lara göre tesbit edilecek Türk lirası borca muadil olarak hesaplanacaktır. 

a) Bu Anlagmaya Taraf olanlar diğer bir rayicin doğru ve mâkul olacağı hususunda anlaşma
maları ve Türk lirası için fiilî rayicin bu para için Beynelmilel Para Fonu ile mutabık kalınan iti
bari kıymetten yüzde bir (% 1) den fazla inhiraf etmesine Hükümet tarafından müsaade olunma
ması kaydiyie Birleşik Devletler dolarının Türkiye'de mukim şâhıslara, hariçteki tediye vecibele
rini yerine getirmek üzere Türk lirası mukabilinde satılmış olduğu fiilî rayiçten, 

b) Veyahut zaman zaman Taraflarca üstünde mutabık kalınacak rayiçten 
Faiz ve resülmal Washington D. G. deki AID bürosuna ödenecektir. AID tarafından kabul edi-

. len Türk liraları Amerikan Maliye Nâzın tarafından tâyin edilecek Amerikan memur veya memur
larınca muhafaza edilmek üzere Birleşik Devletler Maliye Nâzın namına transfer edilecektir. 

5. Hükümet, ceza ve prim ödemeksizin bu borcun resülmaline karşılık vâdesinden önce Türk 
lirası İİ3 veya Hükümet istediği takdirde 4 ncü kısımdaki hükümlere uygun olarak hesaplanacak 
vâdesinden önce yapılan tediye tarihindeki, rayiç üzerinden Birleşik Devletler dolan ile tediyede 
bulunabilecektir. Hükümet tarafından yapılan her hangi bir erken tediye (A) ekinde gösterilen re
sülmal taksitlerinden vâdesi en geç hulul edenlere karşılık sayılacaktır. 

6. H'ikümet bu Anlaşma tahtında temin edilen meblâğlardan hususi teşebbüse veya fertlere ve
ya kâr sağlıyan tipteki âmme teşebbüslerine yapılacağı ikrazata Türkiye'deki buna mümasil ikra-
zata tatbik edilmekte olan hemen müsavi bir faiz nisbeti tatbik etmeyi kabul eder. Hükümet kâr 
sağlıyan tipteki âmme teşebbüslerine yapacağı ikrazat hariç, bu ikraz Anlaşması tahtında temin 
edilen meblâğlardan her hangi bir kısmının kâr sağlıyan tipteki âmme teşebbüslerine doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle tahsis veya transfer edilemiyeceğini keza kabul eder. 

7. Hükümet yukandaki 4 ve 5 nci paragraflar tahtında Birleşik Devletlere tediye olunan Türk 
liralannın Birleşik Devletler tarafından Türkiye'deki Birleşik Devletlere ait bir masraf veya tedi
yede kullanılabileceğini kabul eder. 

Birledik Devletler bu nevi masraf ve ödemelerle ilgili olarak Türkiye'nin iktisadi durumunu da 
göz önünde bulundurmayı kabul eder. Hükümet bu paragraf 4 ve 5 hükümlerine uygun olarak 
Birleşik Devletlerce alman Türk liralarının % 2 sinin Birleşik Devletlerin tesbit edeceği memleket
lerde Birleşik Devletlerin kendi zirai mallarına yeni pazarlar teşkiline yardımı lüzumlu bulduğu 
takdirde, sair dövizlere tahvilini kolaylaştıracağını kabul eder. 

Hükümet % 2 yi aşan kısmın mutabık kalındığı takdirde başka yerlerde de kullanılabileceğini 
veya diğer paralara da çevrilebileceğini kabul eder. 

8. Hükümet Birleşik Devletlerin, bu Anlaşma tahtında tahassul eden mevcutlannm sarf edil
memi] bakiyelerini faiz getiren tahvillere veya Türk parası ile açılacak mevduat hesabına yatm-
labileceğini kabul eder. Birleşik Devletler, Hükümetin, diğer bir hususa tahsis edilmemiş olan Bir
leşik Devletlere ait Türk liralannın sarf edilmemi} bakiyesinin tamamını veya her hangi bir kısmı
nı o tarihte mutabık kalınacak kambiyo rayici üzerinden Birleşik Devletler doları ile mubayaa edi
lebileceğini kabul eder. 

9. Bu Anlaşmaya Taraf olanlar bu Anlaşmanın her hangi bir hükmünü tadil etmenin karşılıklı 
menfaatleri icabı olduğuna karar verdikleri takdirde, mutabakatlarının yazılı olarak ifade suretiy
le resülmal ve faizin her hangi bir kısmına veya tamamına şâmil olmak üzere bu kabilden bir tadil 
Taraflar arasında mutabık kalınacak (a) her hangi bir vesikayı veya (b) diğer her hangi muteber 
bir mütalîayı Amerika Birleşik) Devletlerine tevdi suretiyle icra edebilirler. 

10. îıbu krediden yapılacak ilk tediyeden önce ve bu tediyeye mütekaddim bir şart olarak aşa
ğıdaki vesikalar AID'a tevdi edilecektir : 

a) Bu Anlaşmaya imza eden şahsın salâhiyetti olduğunu ve bu kredi mevzuunda Hükümetin 
temsilcisi olarak hareket ettiğini gösteren vesaik ; 
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b) Hükümetin Anayasa ve kanunlarına göre bu Anlaşma tahtında kredi almak için icabeden 

bütün bu muameleleri icra etmiş bulunduğunu ve bu Anlaşmanın ahkâmı gereğince, Hükümet için 
muteber ve bağlayıcı bir vecibe teşkil ettiğini AID tarafından tatminkâr bulunacak bir şekilde gös
teren Adliye Bakanlığının veya AID tarafından kabul edilecek bir hukuk müşavirinin mütalâası. 

Yukarıdaki hususları tasdiken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile AID işbu Anlaşmayı iki nüs
ha olarak Türkiye'nin Ankara şehrinde yukarıda mezkûr tarihte usulü veçhile imzalamışlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Miletlerarası Kalkınma Dairesi Adına 
Ferid Melen ' Raymond A. Hare 

Maliye Bakanı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi 
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Resülmal I 
tediyesi 

Tediye tarihi (T. L.) 

1 Krediden ilk tediyenin ya
pıldığı ayın sonundan itiba
ren geçecek 4 ncü yılın, tak
vim ayının 1 nci günü aşa
ğıda gösterilen bakiye taksit
ler bu tarihten itibaren altı
şar ayda bir tediye edilecek-
tir. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

111 982 
223 964 
335 946 
447 928 
559 910 
671 892 
783 874 
895 856 

1 007 838 
1 119 820 
1 231 802 
1 343 784 
1 455 766 
1 567 748 
1 679 730 
1 791 712 
1 903 694 
2 015 676 
2 127 658 
2 239 640 
2 351 622 
2 463 604 
2 575 586 
2 687 568 
2 799 550 
2 911 532 
3 023 514 

Resülmal 
tediyesi 

Tediye tarihi (T. L.) 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

3 135 496 
3 247 478 
3 359 460 
3 471 442 
3 583 424 
3 695 406 
3 807 388 
3 919 370 
4 031 352 
4 143 334 
4 255 316 
4 367 298 
4 479 280 
4 591 262 
4 703 244 
4 815 226 
4 927 208 
5 039 190 
5 151 172 
5 263 154 
5 375 136 
5 487 118 
5 599 100 
5 711 082 
5 823 064 
5 934 546 

T. L. 160 245 742 

. . . . < . . . . 
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Dönem : 1 
Toplantı: 2 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

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 /259) 

19 . 7 . 1962 

MÎLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
16 . 7 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında imzalanan İstikraz Andlaşmasinın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» 
gerekçesi ve ilisikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

G E R E K Ç E 
PL 480 sayılı Amerikan Kanununun sağladığı ve hür memleketler topluluğuna bir yardım 

mahiyetinde bulunan imkân ile Türk Lirası karşılığında Amerikadan zirai mahsul fazlaları 
satmalınması için 1954 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Hükümetimiz 
arasında andlaşmalar yapılagelmekte ve bu yoldan ihtiyacımız olan maddeler temin olunduğu 
gibi toplanan Türk Liraları da belli oranlarda ekonomik kalkınma projelerimizin gerçekleşti
rilmesinde, İktisadi Devlet Teşebbüslerinizin kendi kaynaklarından ve diğer kaynaklardan sağ
lananlara eklenerek iç finansman ihtiyaçlarında Inıllanılmaktadır. 

Bu cümleden olarak Amerikan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 29 . Temmuz 1961 ta
rihinde imzalanmış olup tâdil olunan 6 . 9 . 1961, 8 . 12 . 1961, 3 ve 5 Ocak 1962 tarihli ek
lerle andlaşma çerçevesinde toplanan Türk Liralarından 316 665 450 liralık kısmının yukarda 
sözü edilen PL 480 sayılı Amerikan Kanununun 104 (G) bölümü hükümlerine göre Hüküme
timize kredi olarak devrini temin eden bir andlaşma 29 Mart 1962 tarihinde Washington'da 
Hükümetimizle Amerikan Hükümeti arasında imzalanmıştır. 

Borç % 4 faize tabi olup 30 sene içinde ve 53 taksitte itfa edilecektir. îlk 4 sene zarfında 
resülmal tediyesi yapılmıyacaktır. 

Kanun tasarısının birinci maddesi sözü edilen andlaşmanın onaylanmasına mütedairdir. 
Tasarının ikinci maddesindeki hüküm, tatbikatta sarahat temini için zaruri görülmüştür. 

Söz konusu andlaşma istikraz olunan mebaliğin iki Hükümet arasında zaman zaman üzerinde 
mutabık kalınacak iktisadi kalkınma mevzularının finansmanına kullanılmasına imkân vermek-

52 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1788/2345 
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te ise de; bu mebaliğin İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yatırımlarının iç finansman ihtiyaç
larının ve özel sektörün memleketin iktisadi kalkınmasına yararlı görülen yatırım faaliyetle
rinin teşviki için de kullanılacağının kanun metninde açıkça zikri lüzumlu görülmüş bu mev
zuda Maliye Bakanlığına yetki tanınmıştır. 

Tasarının üçüncü maddesi faiz ve resülmal taksitlerin Devlet Borçları bütçelerine konulacak 
ödeneklerle karşılanmasına matuftur, iktisadi Devlet Teşebbüslerine ve özel sektöre verilecek 
kredilere % 4 ten az olmıyan faiz tahakkuk ettirmek suretiyle bu fonlar beslenmekte olduğu 
ve resülmal taksitleri de aynı şekilde fonlar tarafından tahsil olunarak Hazineye intikal etti
ği cihetle faiz ve resülmal tediyeleri Devlete ve bütçemize bir yük teşkil etmemektedir. 

Adı geçen andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu hususuna ve Maliye Bakanlığına 
yukarda mâruz yetkilerin tanınmasına dair ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

15 . 1 . 1968 

YÜKBEK BAŞKANLIĞA 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İstikraz And-
aşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı ile ilgili Bakanlık tem
silcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü / 

Tümü üzerinde (îereyan eden görüşmeler neticesinde, gerekçede etraflıca belirtiler sebepler 
komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Devletlerarası andlaşmalarda esas teamüllere uygun hale getirmek ve ifadeye sarahat ver
mek maksadiyle, kanun başlığı ve birinci madde kelime değişikliği ile beşinci maddedeki (Ma
liye Bakanı) yerine (Bakanlar Kurulu) tâbiri kullanılmasının usule daha uygun olacağı dü
şüncesiyle tadilen 2, 3 ve 4 ncü maddeler de, Hükümet metninde olduğu gibi bırakılmış ve ya
pılan bu değişikliklerle tasan kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 

Dışişleri Ko. Başkanı 
Bursa 

C. Perm 
İstanbul 

Ö. Z. Dorman 
İmzada bulunamadı 

Maııdin 
V. Dizdaroğlu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No: 1/259 
Karar No: 57 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
16 . 7 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara-
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Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Karar No. 8 
Esas No. 1/259 

Sözcü Kâ-tip 
İstanbul Sivas Denıizii Diyarbakır 
C. Baban G. Sarısözen #. Bosna V. Pirinççioğlu 
İstanbul Kastamonu Manisa 
S. Sarper t. 8. Dura H. Kubat 

İmzada bulunamadı 
Rize Samsun Zonguldak 

E. Y. Akçal 1. Kılıç K. Esengin 

Maliye Komisyonu raporu 

25 . I . 1963 
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smda imzalanan istikraz andlaşmasınm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair - Dışişleri Komis
yonundan muhavvel - kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere edildi. 

Müstenit gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca müspet mütalâa edilmiştir. 
Kanun başlığı ve 1 nci maddedeki «Hükümetimiz» tâbiri; beynelmilel teamüllere uyularak 

«T. C. Hükümeti» şeklinde ve yürütme maddesi olan 5 nci maddedeki «Maliye Bakanı» yerine 
«Bakanlar Kurulu olarak değiştirilmesine ve diğer maddelerin ise aynen kabulüne ve havalesi gere
ğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arzına karar verildi. 

Maliye Komisyonu Başkam Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Gümüşane Çankırı Erzurum Kütahya 

Necmeddin Küçüker Şaban Keskin (riyasettin Karaca Ali Erbek 

Adana Kocaeli Muş Ordu 
Yusuf Aktimur Cemal Babaç Sait Mutlu Orhan N. Hazinedar 

İmzada bulunamadı. 

Plân Komisyonu raporu 

Plân Komisyonu 31 . 1 . 1963 
Esas No. : 1/259 
Karar No. : 25 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İstikraz Andırma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Dışişleri ve Maliye komisyonlan 
raporları, komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklan temsilcileri 
hazır oldukan halde incelendi ve görüşüldü : 

Amerikan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 29 Temmuz 1961 tarihinde imzalanmış olup, 
muhtelif tarihlerde yapılan eklerle toplanan Türk liralarından 316 665 450 liralık kısmı Hükü
metimize kredi olarak devrini temin eden 29 Mart 1962 tarihinde Washington'da imzalanan bu 
andlaşmanın onaylanmasına aidolan tasan, komisyonumuzca da uygun görülerek, Dışişleri Komis
yonunca değiştirilen metin aynen kabul edilmiştir. ( 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan 
lığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. înal 

Çanakkale 
§. İnan 

Hatay 
A. 8. Hocaoğiu 

Konya 
H. C. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Denizli 
Â. Şohoğlu 

îzmir 
İV. Mirkelâmoğlu 

Mardin 
§. Aysan 

Trabzon 
A. Şener 

Aydın 
0. Apaydın 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Yaşa 

Yozgat 
V. Uyar 
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Aydın 
/. Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
R. Özal 

Sivas 
M. Vural 

îmzada bulunamadı 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında imzalanan İstikraz Andlaş
masmın onaylanmasının uygun 'bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetimiz ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir mü
essesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi 
arasında 29 Mart 1962 tarihinde imzalanan 
316 665 450 liralık ilişik İstikraz Andlaşmasmın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. —İstikraz olunan Türk liraları
nı kamu iktisadi teşebbüsleri yatırımlarının fi
nansman ihtiyacında kullanmak üzere, iç finans
man fonuna ve özel sektörün memleketimizin 
iktisadi kalkınmasına yararlı faaliyetlerini teş
vik için kamu müesseselerine veya bankalara 
ikraza veya nezdlerinde fonlar kurmaya Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

Bu kaynaktan iç finansman fonuna veya ka
mu müesseselerine ikraz edilecek meblâğlar ile 
iç finansman fonundan kamu iktisadi teşebbüs
lerine ve kamu müesseselerince özel sektöre açı
lacak kredilerin miktarı, şekil ve şartlan Mali
ye Bakanlığınca tesbit olunur. 

MADDE 3. — İstikraz hâsılı Türk liraların
dan ikraz edilecek meblâğlar ile ilgili olarak 
tahsil edilecek faiz ve resülmaller gelir bütçe
sinin özel bölümüne resülmal ve faizi ayrı ayrı 
gösterilecek şekilde gelir kaydetmeye ve And-
laşma ile istikraz olunan Türk liralarının faiz 
ve resülmal taksitlerine tekabül eden kısmı kar
şılayacak ödeneği, her yıl Devlet borçlan büt
çesine açılacak ayn bir bölüme koymaya Mali
ye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

16 . 7 . 1962 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
İstikraz Andlaşmasmın onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
ni temsilen resmî bir müessesesi olan Milletler
arası Kalkınma Dairesi arasında 29 Mart 1962 
tarihinde imzalanan 316 665 450 liralık ilişik 
İstikraz Andlaşmasmın onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S." Sayısı : 52 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRÎŞÎ | PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
İstikraz Andlaşmasınm onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti
nin resmî bir müessesesi olan Milletlerarası kal
kınma dairesi arasında 29 Mart 1962 tarihin
de imzalanan 316 665 450 liralık ilişik İstikraz 
Andlaşmasmın onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. , 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
İstikraz Andlaşmasmın onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddsi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —- Dışişleri Komisyonunun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 52) 
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Hü. 

Devlet Bakanı 
//. O. Bekata 

Devlet Bakanı 
.V. öktem 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. Öçten 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

içişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

î. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakam 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakam 

C. T. Kcvrasapan 
îmar ve îskân Bakanı 

F. K. Gökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı 
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ANDLAŞMA 

Bu Anlaşma Türkiye Ccmhuriyeti Hükümeti (Aşağıda Hükümet diye anılacaktır) ile, Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümetinin (Aşağıda Birleşik Devletler diye anılacaktır) resmî bir mües
sesesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi arasında 29 Mart 1962 tarihinde akdedilmiş ve aynı 
tarihte meriyete girmiştir. 

Şöyle ki, 
Muaddel 1954 tarihli Zirai ticareti geliştirme ve yardım Kanunu hükümlerine tevfikan ve 

Birleşik Devletlerle Hükümet arasında münaMt 29 Temmuz 1961 tarihli Zirai Mahsul Fazlaları 
Anlaşması (Aşağıda «Emtia Anlaşması» diye anılacaktır) nı tadil eden 6 Eylül, 8 Aralık 
1961 ve 3 Ocak 1962 tarihli anlaşmalar hükümleri gereğince, tahassul eden ve söz konusu Emtia 
Anlaşmasının III. maddesinde mutabık kalındığı şekilde yatırılan Türk liralarının yüzde kırk-
beş (% 45) ni geçmemek üzere, ve bu Türk liralarının kabili ikraz bir hale gelmesi kaydiyle tah
minen (T.L. 316 665 450) liralık bir meblâğın Hükümete ikrazı kararlaştırılmış, 

Bu Anlaşmanın hüküm ve şartlan «Milletlerarası Nakdî ve Malî Meseleler Millî Danışma Kon-
seyi'nin koymuş olduğu hüküm ve şartlara uygun olarak tesbit edilmiş bulunduğundan, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır : 
1) AID bu Anlaşma ile, Hükümet lehine Hükümet ile AID İdarecisi (Aşağıda İdareci olarak 

anılacaktır) arasında zaman zaman üzerinde mutabık kalınacak projelerin veya diğer iktisadi 
kalkınma mevzularının finansmanına yardım etnnk üzere muaddel Emtia Anlaşması tahtında te
kevvün eden Türk liralarının yüzde 45 ni aşmamak üzere ve 316 665 450 Türk Lirası olarak 
tahmin edilen, bir kredi tesis eder. 

Hükümet ve AID Administrektörü arasında 23 Temmuz 1964 tarihinden önce hilâfına bir an
laşmaya varılmadığı takdirde söz. konusu meblâğdan 29 Temmuz 1964 tarihinden sonra bu ikraz 
Anlaşması tahtında hiçbir ödeme yapılamaz. 

2) Bu Anlaşma ile Hükümet AID veya haleflerine veyahut da göstereceği diğer kimselere, 
işbu kredinin resülmali olan 316 665 450 lirası veya bu resüîmalden işbu krediye mukabil kendisi
ne tediye edilmiş bulunan miktarda meblâğı (A) ekinde bu anlaşmanın bir cüz'ünü teşkil eden itfa 
plânında .gösterilen taksitlerle tediye etmeyi ve ileride tasrih edildiği veçhile itfa edilmemiş resülmal 
üzerinden senelik % 4 (yüzde dört) nisbetinde bir faiz tediye etmiye taahhüt eder. Resülmal altı 
aylık taksitler halinde ve bu anlaşma mucibince idareci tarafından Hükümete ilk ödemenin 
yapıldığı ayın nihayetinden itibaren dört (4) sene sonra başlamak üzere (A) ekinde gösterilen 
miktar ve zamanlarda tediye edilecektir. Şayet kullanılan miktar mezkûr resülmal yekûnundan 
fazla olursa o takdirde (A) ekinde gösterilen taksitlerde buna muvazi olarak ayarlanacaktır. Keza 
kullanılan miktar resülmal yekûnuna nazaran bu yekûnun % 10 u (yüzde onu) unu aşan nisbette 
az ise, (A) ekinde gösterilen taksitlerde ayni nisbette ayarlamalar yapılacaktır. Eğer kullanılan 
miktar resülmal yekûnuna nazaran resülmal yekûnunun yüzde on (% 10) u veya daha az bir mik
tarda noksan ise bu fark (A) ekinde gösterilen son taksitten veya taksitlerden tenzil edilecektir. 
ödenmemiş resülmal bakiyesi üzerinden faiz krediden ilk tediyenin yapıldığı ayın nihayetinde işle
meye başlıyacak ve faiz tediyesi bu tarihten altı (6) ay sonra başlamak üzere her altı ayda bir ya
pılacaktır. Resülmal veya faizin tam olarak ve zamanında tediyesinde kusur edilmesi halinde 
ödenmemiş resülmal ve faizin tamamı AID'in talebi üzerine vacibüttediye olacaktır. AID'in bu hak
kını her hangi bir zamanda kullanmaması bu hakkından feragatini tazammun etmiyecektir. 

3) Hükümet hesabına kullanılan meblâğlar muaddel Emtia Anlaşmasının 3 ncü maddesi 
hükmü tahtında ve anlaşmanın 2 nci maddesinin 1 (C) ve 2 nci paragrafları hükümlerine 
göre kredi olarak istimal edilmek üzere tahsis olunan Türk Liralarından sarf edilecektir. Tedi
yeler idareci tarafından bu gibi tediyelerin yapıldığına dair Hükümete muayyen devreler so
nunda tevdi edilecek hesap hulâsalarının tarihi itibariyle bu kredi tahdında yapılmış avans
lar teşkil edecektir. AID bu anlaşma üzerine bu şekilde avans verilen Türk Liraları hakkında 
meşruhat verecektir. 

M. .Meçlisi (S. Sayısı: 52) 
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4) Hükümet tarafından AID ye bu anlaşma tahdmda yapılacak faiz ve resülmal tediyesi 

Türk Lirası ile veya Hükümet arzu ederse Birleşik Amerika doları ile yapılacaktır Hüküme
tin dolarla tediyeyi tercih etmesi halinde bu kabilden bir tediyenin miktarı, tediye zamanında 
aşağıdaki esaslara göre tesbit edilecek Türk Lirası borca muadil olarak hesaplanacaktır. 

a) Bu anlaşmaya taraf olanlar diğer bir rayicin doğru ve mâkul olacağı hususunda anlaşa
mamaları ve Türk Lirası için fiilî rayicin bu para için Beynelmilel Para Fonu ile mutabık ka
lınan itibarî kıymetten yüzde bir (% 1) den fazla inhiraf etmesine Hükümet tarafından müsa
ade olunmaması kaydiyle Birleşik Devletler dolarının Türkiye'de mukim şahıslara, hariçteki 
tediye vecibelerini yerine getirmek üzere Türk Lirası mukabilinde satılmış olduğu miilî rayiç
ten; 

b) Veyahut zaman zaman taraflarca üstünde mutabık kalınacak rayiçten; 
Faiz ve resümal Washington D. C. deki AID Bürosuna ödenecektir. AID tarafından kabul 

edilen Türk Liraları Amerikan Maliye Nâzın tarafından tâyin edilecek Amerikan memur 
veya memurlarınca muhafaza edilmek üzere Birleşik Devletler Maliye Nazırına devir edilebilir. 

5) Hükümet, ceza ve prim ödemeksizin bu borcun resülmaline karşılık vâdesinden önce 
Türk Lirası ile veya Hükümet istediği takdirde 4 ncü kısımdaki hükümlere uygun olarak ha-
saplanacak (vâdesinden önce yapılan tediye tarihindeki) rayiç üzerinden Birleşik Devletler do
ları ile tediyede bulunabilir. Hükümet tarafından yapılan her hangi bir erken tediye (A) ekin
de gösterilen resülmal taksitlerinden vâdesi en geç hulul edenlere karşılık sayılacaktır. 

6) Hükümet bu Anlaşma tahtında temin edilen meblâğlardan hususi teşebbüse veya fertlere 
veya kâr sağlıyan tipteki âmme teşebbüslerine yapılacağı ikrazata Türkiye'deki buna mümasil 
ikrazata tatbik edilmekte olan hemen müsavi bir faiz nisbeti tatbik etmeyi kabul eder. Hükümet 
kâr sağlıyan tipteki âmme teşebbüslerine yapacağı ikrazat hariç, bu ikraz anlaşması tahtında te
min edilen meblâğlardan her hangi bir kısmının kâr sağlıyan tikteki âmme teşebbüslerine doğru
dan doğruya veya dolayısiyle tahsis veya transfer edilemiyeceğini keza kabul eder. 

7) Hükümet yukardaki 4 ve 5 nci paragraflar tahtında Birleşik Devletlere tediye olunan 
Türk liralarının Birleşik Devletler tarafından Türkiye'deki Birleşik Devletlere ait bir masraf 
veya tediyede kullanılabileceğini kabul eder. 

Birleşik Devletler bu nevi masraf ve ödemelerle ilgili olarak Türkiye'nin iktisadi durumu da 
göz önünde bulundurmayı kabul eder. Hükümet de paragraf 4 ve 5 hükümlerine uygun olarak 
Birleşik Devletlerce alman Türk liralarının % 2 sinin, Birleşik Devletlerin tesbit edeceği memle
ketlerde, Birleşik Devletlerin keödi zirai mallarına yeni pazarlar teşkiline yardımı lüzumlu gör
düğü takdirde sair dövizlere tahvilini kolaylaştıracağını kabul eder. 

Hükümet % 2 yi aşan kısmın mutabık kalındığı takdirde başka yerlerde de kullanılabileceğini 
veya diğer paralara da çevrilebileceğini kabul eder. 

8) Hükümet, Birleşik Devletlerin, bu andlaşma tahtında tahassul eden mevcutlarının sarf 
edilmemiş bakiyelerini faiz getiren tahvillere veya Türk parası ile açılacak mevduat hesabına 
yatınlabileceğini kabul eder. Birleşik Devletler, Hükümetin, diğer bir hususa tahsis edilmemiş 
olan Birleşik Devletlere ait Türk liralarının sarf edilmemiş bakiyesinin tamamını veya her han
gi bir kısmını o tarihte mutabık kalınacak kambiyo rayici üzerinden Birleşik Devletler doları 
ile mubayaa edilebileceğini kabul eder. 

9) Bu Anlaşmaya taraftar olanlar bu Anlaşmanın her hangi bir hükmünü tadil etmenin kar
şılıklı menfaatleri icabı olduğuna karar verdikleri takdirde, mutabakatlarının yazılı olarak 
ifade suretiyle resülmal ve faizin her hangi bir kısmına veya tamamına şâmil olmak üzere bu 
kabilden bir tadil taraflar arasında mutabık kalınacak (a) her hangi bir vesikayı veya (b) diğer 
her hangi muteber bir mütalâayı Amerika Birleşik Devletlerine tevdi suretiyle icra edebilirler. 

10) îşbu krediden yapılacak ilk tediyeden önce ve bu tediyeye mütekaddim bir şart ola
rak aşağıdaki vesikalar AID'a tevdi edilecektir: 

a - Bu anlaşmayı imza eden şahsın salahiyetli olduğunu ve bu kredi mevzuunda Hükümetin 
temsilcisi olarak hareket ettiğini gösteren vesika; 

M. Meclisi (S. Sayısı: 52) 
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b - Hükümetin Anayasa ve kanunlarına göre bu Anlaşma tahtında kredi almak için ioab-

eden bütün bu muameleleri icra etmiş bulunduğunu ve bu Anlaşmanın ahkâmı gereğince, Hü
kümet için muteber ve bağlayıcı bir vecibe teşkil ettiğini AID tarafından tatminkâr buluna
cak bir şekilde gösteren Adliye Bakanlığının ve AID tarafından kabul edilecek bir hukuk mü
şavirliğinin mütalâası. 

YukardaM hususları tasdikan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile AID işbu Anlaşmayı iki 
nüsha olarak Amerika Birleşik Devletlerinde District of Colombia'da Washington şehrinde 
yukarda mezkûr tarihte usulü veçhile imzalamışlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti ıadına Milletlerarası Kalkınma Dairesi dına 
Memduh Aytür Ross D. Davis 

İktisadi îşler Müşavirler Heyeti Başkanı Kalkınma Finansman Dairesi 
Administratör Yardımcısı 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 52) 
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İtfa tablosu 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Tediye tarihi 

Krediden ilk tediyenin ya
pıldığı ayın sonundan itiba-
ren geçecek 4 ncü yılın, tak
vim ayının 1 nci günü aşa
ğıda gösterilen bakiye taksit
ler bu tarihten itibaren altı
şar ayda bir tediye edilecek
tir. 

Resülmal 
tediyesi 
(T. L.) 

221 290 
442 580 
663 870 
885 160 

1 106 450 
327 740 
549 030 
770 320 
991 610 
212 900 
434 190 
665 480 
876 770 
098 060 
319 350 
540 640 
761 930 
983 220 
204 510 

4 425 800 
647 090 
868 380 
089 670 
310 960 
532 250 
753 540 

5 974 830 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Tediye tarihi 

Resülmal 
tediyesi 
(T. L.) 

6 196 120 
6 417 410 
6 638 700 
6 859 990 
7 081 280 
7 302 570 
7 523 860 
7 745 150 
7 966 440 
8 187 730 
8 409 020 
8 630 310 
8 851 600 
9 072 890 
9 294 180 
9 515 470 
9 736 760 
9 953 050 
10 179 340 
10 400 630 
10 621 920 
10 843 210 
11 064 500 
11 285 790 
11 507 080 
11 727 880 

316 665 450 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 52 ) 



Dönem : 1 W*f\ 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L I S I S. Sayıgl : OLf 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
5 Mayıs 1961 tarihinde imzalanan İstikraz Anlaşmasını muaadil 
Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/223) 

T. C. 
Şaşbakankk }# . S . iSfâŞ 

fâçımınlar ve Kamrlav 
Kefkik Dairesi 

Sayı : 71 -1777/1869 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arşı Bakanlar Kuru
lunca 29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Hükümetimizce Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında 5 Mayıs 1961 tarihinde imzalanan İstikraz Anlaşmasını muadil anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

G E R E K Ç E 

PL. 480 sayılı Amerikan Kanununun sağladığı ve hür memleketler topluluğuna bir yar
dım mahiyetinde bulunan imkân ile Türk Lirası karşılığında Amerikan zirai mahsul fazlalık
ları satmalınması için 1954 yılından besi Amerika Birle$ik Devletleri Hükümeti ile Hüküme
timiz arasında anlaşmalar yapılagelmekte ve bu yoldan ihtiyacımız olan maddeler JemİB okundu
ğu ŞİJH toplanan Türk Liraları da belli oranlarda ekonomik kalkınma projelerimizin gerçek
leştirilmesinde, İktisadi Devlet Teşebbüslerimizin kendi kaynaklarından ve di|er kavlaklardan 
sağlananlara ilâve edilecek iç finansman ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. 

Bu cümleden olarak Amerikan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 11 . 1 . 1961 tarihinde 
imzalanmış bulunan $ 14 000 000 liralık buğday mubayaası için akdolunan anlaşma tahdında 
%W±m&% Ti*rfc Î4rajarj^ian 5Ş $BS ($Q liranın Hürmetimize senelik <%, 4 faille ye otu* senede 
68 W ^ M% eülmejk; ^zeje ikrazı, ha4fe$* I Wm* 19fi. fâM&* $ r §51*» imzala^ 
njl$ y#\ 3Ş7 sayılı ^şnunja, .onaylanmıştır. 

V^ar4a sjjzji edite 11 Q<?a& W9£ ' t » ü . bWi%y S â î ^ ^ » ^ ^ müte^r Anlaşma 29 
Mart 1961 ve 17 Temnıuz %$$% 1&fl]Û*W^ ş^dolunan ek anla|ma^arla ve Ş 12 0Q0 OÖo İçiyme? 
tW* kaf4?<M «kfea şMınalıS^aım Wmm fy*Â *§üjm Mmî*]^m « 843 OOP Türjs Id-
nmm vm MMM t*bmû& YI5 Ö M W Hmk 81ra*«. W^m$pfr* %?mv temjnen 
fr-ihfiı 3Wft teıM i&$mm§ ŞHM M& toîllâsfem$mm s^apt-S? %<öl ojunmujtuj. 

Adı geçen andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hususuna dair ilişik kanun tasarı
sı hazırlanmıştır. ' 



Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/223 

Karar No: 6 

15 . 1 . 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 tarihinde imzala
nan istikraz anlaşmasını muaddel andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan ka
nun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü: 

Gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca uygun görülerek tasarı prensip itibariyle müs
pet mütalaa olunmuş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddeye sarahat vermek ve beynelmilel andlaşmalarda esas olan teamüle uymak maksadiyle, ka
nun başlığı ve 1 nci maddedeki (Hükümetimizle) tabiri (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile) ola
rak değiştirilmiş, 2 ve 3 ncü maddeler ise Hükümet metninde olduğu gibi bırakılmış ve yapılan bu 
değişiklikle tasarı kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Bursa İstanbul Sivas Denizli 

Cevdet Perin Cihad Baban Güner Sarısözen Sinan, Bosna 

Diyarbakır 
W Pirinçcioğlu 

Manisa 
H. Kubat 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
ö. Z. Dprman 

İmzada bulunamadı. 
Mardin 

V. Dizdaroğlu 

İstanbul 
8. Sarper 

Rize-
E. Y. Akçal 

Zonguldak 
K. Esengin 

Kastamonu 
/. §. Dura 

Samsun 
/. Kılıç 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No.: 1/223 
Karar No.: 58 

Maliye Komisyonu raporu 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

25 . 1 .1963 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Hükümetimizle Amerika Birleşik Develtleri Hükümeti 
arasında 5 Mayıs 1961 tarihinde imzalanan İstikraz Anlaşmasını muaddil andlaşmanm onaylan
masının uygun bulunduğuna dair - Dışişleri Komisyonundan muhavvel - kanun tasarısı» ilgili ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 
. Müstenit gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca müspet mütalâa edilmiştir. 

Kanun başlığı ve 1 nci maddedeki «Hükümetimiz» tâbiri beynelmilel teamüllere uyularak 
«T. .C. Hükümeti» şeklinde olarak değiştirilmesine ve diğer maddelerin ise aynen kabulüne ve 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 50) 
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havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arzına karar va
rildi. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 

Gümüşane 
N. Küçüker 

Adana 
Y. Aktimur 

İmzada bulunamadı. 

Başkanvekili 
Çankırı 

Ş. Keskin 

Kocaeli 
C. Babaç 

Sözcü 
Erzurum 
0. Karaca 

Muş 
8. Mutlu 

Kâtip 
Kütahya 
A. Erbek 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/223 
Karar No.: 27 

31 . 1 . 1963 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 tarihinde imza
lanan İstikraz Anlaşmasını muaddil andlaşmanın onaylanmasının uygun buulnduğuna dair kanun 
tasarısı, Dışişelri ve Maliye komisyonları raporlan komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye 
ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan andlaşmalarla Amerikan zirai mahsul fazlalıklarından 
ihtiyacımız olan zirai maddeler alınmaktadır. 

Bu cümleden olarak Amerikan Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 11 . 1 . 1961 tarihinde im
zalanmış bulunan buğday mubayaasına dair olan anlaşmaya ek olarak yapılan bu andlaşmanın 
onaylanmasını derpiş eden tasarı komisyonumuzca da yerinde görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Maliye Komisyonunun metni müzakereye esas tutulmuş ancak çok eski tarihlerle yazılan ka
nun başlığı ve birinci madde dil bakımından değiştirilmiş, diğer maddeler ise aynen kabul edil
miştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Bu rapor Sözcüsü 
Hatay Ordu Aydın Aydın 
Ş. înal A. H. Onat O. Apaydın î. Sezgin 

Çanakkale 
Ş. înan 

Hatay 
A. 8. Hocaoğlu 

Konya 
H. C. Yılmaz 

İmzada bulunamadı. 

Denizli 
A. Şohoğlu 

îzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. Şener 

Giresun ' 
Söz hakkım mahfuz. 

/ . E. Kılıçoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Ta§a 

Yozgat 
Y. Uyar 

Gümüşane 
8. Savacı 

Konya 
R. özal 

Sivas 
M. Vural 

İmzada bulunamadı. 

Mr Meclisi , (S. Sayısı: 50.) 
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DİŞİLERİ -KOMİSYONUNUN JH&lŞg&lgî 

Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 tarihinde im
zalanan İstiMraz Anlaşmasını muWMl Anaçlaş
manın 'bfâtiyVdtfmasının uygun btİMntâug'üna adir 

kanun tasarısı 

MADb'E 1. — Hükümetimizle toerika Bir
leşik Devletleri ridkümetinin r̂ Ömİ Ijir kurulu 
olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi arasında 
8 Şubat 1962 tarihinde imzalanan ilişik 
48 483 000 liralık muaddel İstikraz Andlaş-
masının onaylanması uygun bulunmuştur. 

'MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

"29.6.1962 
^ l e V l & k a l i ı ¥e 
$foft>.' İTHrtımm' 

&. ^iji'dmh 

Devlet Bakanı 

Mfi^vmmaMööiı 
$.>SâWdr 

Dışişleri Bakanı 
fa. *U ^Mı 

M î l#tîm%afcânı 
H. İncesulu 

1. Gürsan 
Güm^ö'^kel^ikaÜıSre 
Sa. veSo .^ . fekan ı V. 

Ş. *Mîtimğlu 
Ulaştırma 'Bakanı 

<C.Ak0r 
Sanayi Bakam 

F. Çelikbaş 
lmar*¥e İs. Bakanı 

*Vîwm 
Devlet Bakacı 
^fomiöğiu 

Devlet Bakanı 

^Mîk Bİkanı 

'% 1mum^t% 
İçişleri Bakam 

Ş. İnan 
%ajhndırlfe BaTfâÖı 

E. Paksüt 

Sa. ve Sb.%.^Bakanı 

Tarım Bakanı 
COral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. - Ya."Ve l i r i z m Bakanı 
K. 'İBiMğaoğlu 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Anttitfka 
Birleşik Devletleri Hükümeti 'ar'tiâtöıda 5 'Mayıs 
1961 tdfihind'e imzalanan IsUUt'ûz 'Anlaşmasını 
muaddİl andlaşmanın onaylanmtiMnin Uygun bu

lunduğuna dair kanun 'ttâaftsı 

MA^Öfi 1. — Türkiye Cumlıttriyeti Hükü
meti ile Âînerika Birleşik Devlİtei Hükümeti
nin resmî bir kurulu olan îtae*&rift*ası kalkın
ma Dairesi arasında 8 Şubat 1962 tarihinde imza
lanan ilişik 48 483 000 liralık muaddel İstikraz 
Andlaşmasının onaylaması uygun bulunmuş
tur . 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının'8 *nbü nfâMesi ay
nen kabul'edilmiştir. 

İLİMeöiHi (S, S O t t ı - : ^ 
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MALIYE KOMISYONUNUN DEĞi$ElEî$t 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 4le -Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında £ alayiş 
1961 tarihinde imzalanan İstikraz Anlaşmasını 
muaddil anâlaşmanın onaylanmasının uygun "bu

lunduğuna dair kanun tasarısı 

mraMG 4. — t ma®* oamhtt^ti mm-
ftwti ^ e -Afflefilca S i r l a f i k m $ l * t o r i ? m & m m * 
ıân^t ig i£^<fcgE^ KaBoa-
maBaİPösi £»»BtinaaB<Şttl^lt^8vta3sll±l^ltt^ 
lKîlttn ilişîk 48 488 000-nralık araaddâl İstikraz 
Aftdlafmaftıtun «aa^sonaâı ^uj^un S u n m u ş 
tur. 

MÂDUE 2. — Tasaniıın 2 nci tiladdesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

WIM$ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRÎŞt 

Türkfeyt Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
MitUs^k Devletleri JTükümeti .arasında 5 Jtfajyas 
£961 tarifünâe imzalanan istikraz Anlaşmasını 
muaMÜ ancttaşmanm onaylanmasının uygun bu

lunduğuna dair kanun tasarısı 

•HLAİBDE1. - Türkiye Dunılmriyeti BHikü-
meM. m». Amerika -Birleşik Be^etteri KiiBürn^-
asin: ınBtmî tür kurMfrol&nJOtettoajaHn iE&lkıa-
•maCteiMai «Hömdav'8 Şıdmtl9624a5crmmdfi ima*. 
latam iüşik /*8483*<0W ür«Hk ük ılstikraz And-
ĵ y^ t̂ıümıiı "'ftiHM'aftnTiiBBT 'ttyffttn "iV*ıt*ffiWı'ffiinifl̂ wırı 

IttAOTE '2. — ^tsarflün 3 nei Tnaddesi ay-
nen'kabtû edömiştir. 

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

IL-OMMi (S . SalMi :$0.) 
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Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Aşağıda «Hükümet» diye anılacaktır.) ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin (Aşağıda «Birledik Devletler» diye anılacaktır.) resmî bir müesse
sesi olan Milletlerarası Kalkınma Dairesi arasında 8 Şubat 1962 tarihinde akdedilmiş ve aynı tarih
te meriyete girmiştir. 

Şöyle ki: 
Milletlerarası İş Birliği İdaresi Direktörtince verilen salâhiyete müsteniden Eximbankın Hükü

metle akdettiği 5 Mayıs 1961 tarihli Anlaşmaya müsteniden, 11 Ocak 1962 tarihli Zirai Emtia 
Anlaşmasının II nçi maddesinin 1 (D) ve 2 nci paragrafları tahtında tahassul edecek Türk lira
larından karşılanmak üzere Hükümet lehine tesis edilmiş bulunan (ellialtı milyon dokuzyüzseksenüç-
bin beşyüz) liralık kredi miktannin, sözü geçen zirai emtia Anlaşmasının 29 Mart ve 17 Temmuz 
1961 tarihlerinde tadil edilmesi üzerine hâsıl olan (kırksekiz milyon sekizyüzkırküçbin) liralık ilâ-. 
ve bir kredi imkânı muvacehesinde tahminen (yüzbeş milyon seMzyüzyirmialtıbin beş yüz) Türk 
lirasına iblâğına ve Anlaşmadaki programının buna göre tashihine Milletlerarası Kalkınma Dai
resi Administratörü tarafından karar verilmiş olmakla aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır. 

a) Anlaşmada yazı ve rakamla ifade edilmiş bulunan 56 983 500 (ellialtımilyon dokuzyüz-
seksenüçbin beşyüz) Türk lirasına ait kelime ve rakamların çıkartılarak yerine yine yazı ve rakam
la 105 826 500 (yüzbeşmilyon sekizyüzyirmialtıbin beşyüz) Türk lirası kelime ve rakamları kona
caktır. 

b) «A» ekinde gösterilen eski itfa tablosu bu anlaşmaya eklenen ve bu anlaşmanın bir par
çasını teşkil eden ek «B» işaretli yeni itfa tablosu ile değiştirilecektir. 

II 

56 983 500 liralık meblâğı aşan her hangi bir tediyeden önce ve bu tediyenin bir öncelik şar
tı olarak, Hükümet, asıl anlaşmanın 10 ncu paragrafında münderiç esaslar dâhilinde, bu Anlaşma 
ile artırılması derpiş olunan miktar için ilâve bir borçlanma mukavelesi yapabilme hakkını mü-
beyyin salâhiyetname ve hukuki mütalâayı AID'ye ibraz edecektir. 

III 

Anlaşmanın bunun dışındaki bütün diğer hüküm ve şartlan aynen ve bütün hükümleriyle yü
rürlükte kalacaktır. 

Taraflar işbu Anlaşmayı A. B. D. Washington, District of Colombia'da yukanda zikredilen ta
rihte iki nüsha olarak imzalayarak akdedilmişlerdir. 

Türkiye Hükümeti Adına 
Başdelege 

Memduh Ay tür 

Milletlerarası Kalkınma Dairesi Adına 
Administratör Muavin Vekili 

Ross D. Davis 

M.; Meclisi ''-: ( S. Sayısı : .50).; 
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Ek «B» 

İTFA TABLOSU 

Resülmal Resülmal 
tediyesi tediyesi 

Tediye tarihi (T. L.) Tediye tarihi (T. L.) 

1 Krediden ilk tediyenin ya
pıldığı ayın sonundan itiba
ren geçecek 4 ncü yılın, tak
vim ayının 1 nci günü aşa
ğıda gösterilen bakiye taksit
ler bu tarihten itibaren altı
şar ayda bir tediye edilecek-
tir. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
!*• 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

73 953 
147 906 
221 859 
295 812 
369 765 
443 718 
517 671 
591 624 
665 577 
739 530 
813 483 
887 436 
961 389 

1 035 342 
1 109 295 
1 183 248 
1 257 201 
1 331 154 
1 405 107 
1 479 060 
1 553 013 
1 626 966 
1 700 919 
1 774 872 
1 848 825 
1 922 778 
1 996 731 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 

1 070 684 
1 144 637 
2 218 590 
2 292 543 
2 366 496 
2 440 449 
2 514 402 
2 588 355 
2 662 308 
2 736 261 
2 810 214 
2 884 167 
2 958 120 
3 032 073 
3 106 026 
3 179 979 
3 253 982 
3 327 885 
3 401 888 
3 475 791 
3 549 744 
3 623 697 
3 697 650 
3 771 603 
3 845 556 
3 919 266 

M, Meclisi ( S. Sayısı : 50) 
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Mîllet Meclisi 
GÜNDEMI 

KIRKBEŞİNCt BİRLEŞİM 

10 . 2 . 1963 Pnzar 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Ticaret Komisyonunda açık bulunan 

üyelik için seçim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 

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

2. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

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

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

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde, akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

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

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

8. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-

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

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

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

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

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

13. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (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 başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

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

17. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde," kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
içişleri 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. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli imamı tshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair içişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

20. ~- Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 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'ın, 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 Muslin Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, iranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair içişleri 
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'nın, 
istanbul, Ankara ve izmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

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

26. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm,, 
Ankara - istanbul karayolunun Azapderesi mev- I 
kiinde vukubuîan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç- I 

lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma-
dığma 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 ihsan Balım'-
ın, Ankara, istanbul, izmir, 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 ihsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

30. — istanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'ın, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştınlan 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
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

34. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, 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 sözlü 
sorusu (6/513) 
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36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

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

38. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına 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'nm, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

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

44. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
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 
(6/52S) 

45. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/534) 

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'm, 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 -
in, 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 kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

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

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

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

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

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

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

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

60. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

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

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

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

64. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

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

X 2. — Değerli kâğıtlar Kanunu tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/360) 
(S. Sayısı : 45) [Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1963] 

X 3. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ile 31 . 12 . 1960 ta
rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ge
çici 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları ve Ma-
raş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair kanun tek
lifi, Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ
lu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 
nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi, 
Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Cavit Tevfik 
Okyayuz ve 51 arkadaşının, 133 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni 
hükümler ihdasına dair Zirai Vergi Kanunu tek
lifi, Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu'-
nun, Zirai Gelir Vergisi kanunu teklifi, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 31 . 12 . 1980 tarih 
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi, Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 64 ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı bent
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Cum
huriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın 193 sayılı, Gelir Vergisi Kanununun 5 ve 7 
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
çici 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] 

X 4. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ile Kayseri Milletvekili Mehmet 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] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR 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
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8.1.1963] 

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

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
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] 

5 -
v 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - İKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 

mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta-
sansı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
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 
primlerinin 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 ncü 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-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 365(> 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna • 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 au-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
361) [Dağıtma tarihi :,26 . 9 . 1962] 

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



t. — 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 tarihi : 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 İstiklâl 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 ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

12. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporlan (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 içişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

15. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile imar ve 
Iskan ve içişleri komisyonları raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

16. — 5442 sayılı ti idaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun* ta-

6 -
| sarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 

Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 
X 17. — Gümrük Giriş Tari/e Cetvelinin bâzı 

tâli pozi3yonlanna 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 kadrolanna, terfi ve cezalandı
rmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve içtimai 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 . 1962] 

20. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan 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 
nci maddesinin kaldınlmasma dair kanun tasa
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra
porlan (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 

I kanun tasarısı ve İçişleri vt Adalet komisyon-



lan raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12 .1962] 

24. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü 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
li' 107, di t 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 (hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu inayet'-
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 île 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 nd 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 Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mez'in 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 olara^k 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'nın 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'ın, 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 (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

X 35. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasansı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı : 41) [Dağıtma 
tarihi : 16.1.1963] 

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, Maliye 
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
tirilmedi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/291) 
(S. Sayısı : 51) [Dağıtma târihi : 2 . 2 . 19G3] 

X 39. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan istik
raz andlaşmasmm 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 istikraz 
Andlaşmasmm 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 Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi 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 : 
2 . 2 . 1963] 

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

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-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 45. — Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısı 
ile 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 Plân komis
yonları raporları (1/372, 2/274) (S. Sayı
sı : 61) [Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1963] 

X 46. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalınması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Soyısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

X 47. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve btı kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nm 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 41 ve 43 ncü 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 40 ncı maddesinin bir fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi (1/290, 2/157, 2/172) 
(S. Sayısı : 64) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1963] 



Dönem : 
Toplantı: 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 7 8 6 I H C İ © ^ 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu raporu (1 /91) 

(Not : G. Senatosu S. Sayısı : 1) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği < 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1317 

30.11.1962 

ilgi : 20 Ekim 1962 gün ve 863-3639 sayılı yazı
nıza karşılıktır. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkındaki kanun tasarısının millet Meclisince kabul 
edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 .11.1962 tarihli 12 nci Birleşiminde 
değiştirilerek öncelik ve ivedilikle kabul edilmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
S. Atalay 

ıSuad Hayri Ürgüplü Y. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oya sunulan maddeler 
NOT : 

MADDE 4. 
MADDE 5. 
MADDE 7. 
MADDE 8. 
MADDE 9. 
MADDE 12. 
MADDE 13. 
MADDE 14. 
MADDE 16. 
MADDE 17. 
MADDE 18. 
MADDE 21. 
MADDE 22. 
MADDE 23. 

— 91 kabul, 
— 97 'kabul, 
— 111 .kaibul, 
— 81 kabul, 
— 118 kaibul, 
— 130 kaibul, 
— 95 kaibul, 
— 88 (kaibul, 
— 129 kaibul, 
— 129 kabul, 
— 119 ikalbul, 
— 118 kabul; 
—-111 kaibul, 
— 117 kaibul', 

12 ret, 
2 net, 
l relt, 

44 refc, 
22 r,e.t, 

1 relt 
17 relt, 
4 relt, 
2 rtefc 
3 relt, 
3 ret, 
2 ret, 
3 riert, 
4 ret, 

1 çekimser 
3 çekimser 
2 çekimser 

2 boş 
1 çekimser 

2 boş 
1 bpş 
2 boş 
1 çekimser 
1 çekimser, 

'2 ıboş 

1 boş 

ıOy sayısı 103 
Oy sayışa 99 
Oy sayısı 113 
Oy sayısı 128 
Oy sayısı 137 
Oy sayısı 131 
ıOy sayısı 114 
Oy sayısı' 95 
Oy sayısı 131 
Oy sayısı 134 
Oy sayısı 123 
Oy sayısı 122 
Oy sayısı 114 
Oy sıayısi' 123 

Görüşüldüğü birleşimler : 
20 .11.1962 (B - 8, 22 .11.1962 B - 9, 27 . İ l . 1962 B -10, 28 .11.1962 B -11, 
29.11 .1962 0-1-2. 



— 2 — 
MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Açık toplantı ve yürüyüş yerleri 

MADDE 4. — Şehir ve kasabalarda hangi 
meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplan
tılar veya yürüyüşler yapılabileceği, vali ye 
kaymakamlarca kararlaştırılarak mûtat vasıta^ 
larla ilân edilir. Bu yerler hakkında sonradan 
yapılacak değişiklikler de ilâna tabidir. 

İstisnalar 

MADDE 5. — Siyasi partiler, dernekler, şir
ketler, sendikalar ve sair tüzel kişiliği haiz te
şekküllerin kanunlarına ve kendi tüzüklerine 
göre yapacakları kapalı yer toplantıları ile; 
örf ve âdete göre yapılacak karşılama ve uğur
lamalar; düğün, balo, eğlence ve cenaze töre
ni gibi toplantılar; pazar ve panayır yerlerin
de ticari ve ekonomik maksatlarla yapılan 
toplantılar; resmî teşekküller tarafından ya
pılan toplantılar ile millî bayram şenlikleri; il
mî konferanslar ve spor faaliyetleri için yapı
lan toplantılar bu kanun hükümlerine tabi de
ğildir. 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Ana
yasaca tanınmış hakları saklıdır. 

BÖLÜM : 2 

Toplantı ve usul şartları 

Beyanname verilmesi 

MADDE 7. — Toplantının yapılmasından en 
az 48 saat önce toplantının yapılacağı yerin en 
büyük mülkiye amirliğine çalışma saatleri için
de medenî haklarını kullanma yetkisini haiz 
olan ve o yerde oturan tertip heyetinden en az 
üç kişi tarafından imzalı bir beyanname verilir. 
Beyannameyi imzalıyanlardan birisinin o yerde 
ikametgâh sahibi olması şarttır. 

vmı mnıiYFjT ^SENATOSU DEĞIŞTIRIŞÎ 

Acık toplantı ve yürüyüş yerleri 

MADDE 4. — Şehir ve kasabalarda hangi 
moydan ve açık yerlerde veya yollarda^toplan-
tılar veya yürüyüşler yapılabileceği, vali ve 
kaymakamlarca kararlaştırılarak mûtat vasıta
larla ilân edilir. Bu yerler hakkında sonradan 
yapılacak değişikliklikler, ilânından 15 gün 
sonra muteberdir. 

Toplantı yerlerinin kararlaştırılmasında, gi
diş - gelişi, güvenliği, bozmıyacak ve pazarların 
kurulmasına engel olmıyacak surette toplantı
ların genel olarak yapıldığı, varsa elektrik te
sisatı olan yerler tercih edilir. 

İstisnalar 

MADDE 5. — A) Siyasi partiler, dernek
ler, şirketler, sendikalar ve sair tüsel kişiliği 
haiz teşekküllerin kanunlarına ve kendi tüzük
lerine göre yapılacak kapalı yer toplantıları, 

B) Kanun, Örf ve âdete göre yapılacak 
toplantı, merasim, şenlik, karşılama ve uğurla
malar, 

0) Spor faaliyetleri ile, ilmî, ticari ve eko
nomik maksatlarla yapılan toplantılar. 

D) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan
ların Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki top
lantı ve konuşmaları ile T. B. M. M. üyeleri
nin halk ile yapacağı hasbıhaller bu kanun hü
kümlerine tâbi değildir. 

BÖLÜM : 2 

Toplantı 

MADDE 7. — 
en az 48 saat önce 
en büyük mülkiye 

usul ve .şaftla n 

Beyanlnamc verilmesi 

Toplantının yapılmasından 
toplantının yapılacağı yerin 
amirliğine çalışma saatleri 

içinde medenî haklarını kullanma yetkisini haiz 
olan tertip heyetinden en az üç kişi tarafından 
imzalı bir beyanname verilir. 

Bu beyannameyi imza edenlerden en az üç 
kişinin toplantının yapılacağı yerde ikametgâhı 
bulunması şarttır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 278 e 1 nci ek ) 
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Bu beyannamede : 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve 

saax , 
b) Toplantının yapılmasındaki maksat; 
c) Bu toplantıyı hazırlıyan tertip heyeti 

üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları gös
terilir. 

Bu beyanname karşılığında, ilmühaber ve
rilmesi mecburidir. 

Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği 
tarafından kabul edilmez veya karşılığında il
mühaber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla 
tesbit edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde 
noter vasıtasiyle ihbar yapılır; ihbar saati, be
yanname verilme saatidir. Noter bulunmıyan 
yerlerde tutanak yeter sayılır. 

İlmühaberde veya tutanakta beyannamenin 
verildiği gün ve saat gösterilir. 

Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı 
yapmak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tara
fından beyanname verilmiş ise, ilk verilen be
yanname muteber sayılır. Sonra beyanname ve
renlere keyfiyet hemen bildirilir. 

idare heyeti teşkili ve görevleri 

MADDE 8. — Tertip heyeti, toplantıdan 
önce kendi arasından veya dışardan en az üç 
kişilik bir idare heyeti teşkil eder ve Hükümet 
Komiserine bildirir. Bu heyet, toplantının sü
kûn ve düzenini, beyannamede yazılı maksat 
dışına çıkılmamasını sağlar; bu maksatla ge
rekli tedbirleri alır. 

İdare heyeti üyelerinden en az birinin top
lantının yapıldığı yerde ikametgâh sahibi ol
ması şarttır. 

İdare heyeti veya tertip heyeti üyelerinden 
en az üçü toplantı yerinde bulunmadıkça top
lantı yapılması yasaktır. 

Hükümet Komiseri ve yetkileri 
MADDE 9. — En büyük mülkiye âmiri, top

lantıda hazır bulunmak üzere hâkim sınıfından 
sayılanlar ve adliye memurlariyle jandarma dâ
hil askerî şahıslar dışından bir memuru Hükü-

Ourahuriyet Senatosu Metni 

Bu beyannamede : 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat; 
b) Toplantının yapılmasındaki maksat; 
c) Bu toplantıyı hazırlıyan tertip heyeti 

üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları göste
rilir. 

Bu beyanname karşılığında ilmühaber ve
rilmesi mecburidir. 

Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği 
tarafından kabul edilmez veya karşılığında il
mühaber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla 
tesbit edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde 
noter vasıtasiyle ihbar yapılır; ihbar saati, be
yanname verilme saatidir. Noter bulunmıyan 
yerlerde tutanak yeter sayılır. 

İlmühaberde veya tutanakta beyannamenin 
verildiği gün ve saat gösterilir. 

Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı yap
mak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafından 
beyanname verilmiş ise, ilk verilen beyanname 
muteber sayılır. Sonra beyanname verenlere 
keyfiyet hemen yazıyla bildirilir. 

İdare heyeti teşkili ve görevleri 

MADDE 8. — Tertip heyeti, toplantıdan 
önce kendi arasından veya dışardan en az üç 
kişilik bir idare heyeti teşkil eder ve Hükümet 
komiserine bildirir. Bu heyet 'toplantının sü
kûn ve düzenini, beyannamede yazılı maksat 
dışına çıkılmamasını sağlar ve bunun için ge
rekli tedbirleri alır ve icabında zabıtanın yar
dımını istiyerek bunu sağlar, sağlıyamadığı 
takdirde toplantının dağıtılmasını Hükümet 
komiserinden ister. 

İdare heyeti üyelerinden en az birinin, top
lantının yapıldığı yerde ikametgâh sahibi ol
ması şarttır. 

İdare heyeti veya tertip heyeti üyelerinden 
en az üçü toplantı yerinde bulunmadıkça top
lantı yapılması yasaktır. 

Hükümet komiseri ve yetkileri 

MADDE 9. — Mahallin en büyük mülkiye 
âmiri, toplantıda hazır bulunmak üzere hâkim 
sınıfından sayılanlar ve Adliye memurları ile 
jandarma dâhil askerî şahıslar ve emniyet 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 278 e 1 nci ek ) 
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mensupları dışından bir memuru Hükümet ko
miseri tâyin eder. Hükümet komiseri toplantı 
yerinde kendi seçeceği bir mahalde bulunur. 

Hükümet komiseri, 8 nci maddede yazılı 
tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısiyle, hâdi
selerin toplantının devamını imkânsız kılacak 
bir genel sükûn ve düzeni bozacak fiille veya 
sözle saldırılı bir şekil alması halinde toplan
tıyı dağıtmaya yetkilidir. 

met Komiseri tâyin eder. Hükümet Komiseri 
toplantı yerinde kendi seçeceği bir mahalde 
bulunur. 

Hükümet Komiseri, 8 nci maddede yazılı 
tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısiyle, hâdi
selerin toplantının devamını imkânsız kılacak 
ve genel sükûn ve düzeni bozacak saldırılı bir 
şekil alması halinde toplantıyı dağıtmaya yet
kilidir. 

BÖLÜM : 4 

Yasaklar 

Yasak yerler 

MADDE 12. — Genel yollar ile parklarda, 
mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesis
lerde ve bunların eklentilerinde toplantı yapı
lamaz. 

Genel meydanlardaki toplantılarda, gar, is
kele ve hava meydanlarında yapılacak karşıla
ma ve uğurlamalarda; halkın ve nakil vasıta
larının gelip geçmesine elverişli ve önceden 
tesbit edilen bir kısmın açık bulundurulması 
mecburidir. 

4 ncü maddedeki yerlerin kararlaştırılmasın
da, gidiş - gelişi, güvenliği bozmıyacak ve pa
zarların kurulmasına engel olmıyacak surette 
toplantıların genel olarak yapıldığı, varsa 
elektrik tesisatı olan yerler tercih edilir. 

Kanunsuz toplantı ve yürüyüşler 

MADDE 13. — a) 7 nci madde hükümleri
ne uygun şekilde beyanname vermeksizin veya 
toplantının geri bırakıldığı gün 10 ncu madde
ye göre merciine bildirilmeksizin veyahut top
lantı veya yürüyüş için tesbit edilen gün ve 
saat beklenmeksizin; 

b) Ateşli silâhlar veya patlayıcı maddeler 
veya her türlü kesici, delici veya taş, sopa, de
mir ve lâstik çubuklar gibi bereleyici araçlar, 
veya yakıcı, aşındıncı, yaralayıcı eczalar veya 
diğer her türlü zehirler veya boğucu, kör edici 
gazlan hâmil olarak; 

c) 3 ncü madde hükümleri gözetilmeksizin; 
ç) 4 ncü ve 7 nci maddeler gereğince belir

tilen yerler dışında; 

M. Meclisi ( S. { 

BÖLÜM : 4 

Yasaklar 

Yasak yerler 

MADDE 12. — Genel yollar ile parklarda, 
mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve te
sislerde ve bunlann eklentilerinde ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bir kilometre mesa
fesi dâhilinde toplantı yapılamaz. 

Genel meydanlardaki toplantılarda, gar, is
kele ve hava meydanlannda yapılacak karşı
lama ve uğurlamalarda, halkın ve nakil vası
talarının gelip geçmesine elverişli ve önceden 
tasbit edilen bir kısmın açık bulundurulması 
mecburidir. 

Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşler 
MADDE 13. — a) 7 nci madde hükümleri

ne uygun şekilde beyanname vermeksizin ve
ya toplantının geri bırakıldığı gün 10 ncu 
maddeye göre merciine bildirilmeksizin veya
hut toplantı veya yürüyüş için tesbit edilen 
gün ve saat beklenmeksizin; 

b) Ateşli silâhlar veya patlayıcı maddeler 
veya her türlü kesici, delici veya taş, sopa, 
demir ve lâstik çubuklar gibi bereleyici araç
lar, veya yakıcı, aşındıncı, yaralayıcı eczalar 
veya diğer her türlü zehirler veya her türlü 
sis, gaz maddelerini hâmil olarak; 

c) 3 ncü madde hükümleri gözetilmeksizin; 
ç) 4 ncü ve 7 nci maddeler gereğince be

lirtilen yerler dışında; 
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d) 11 nci maddedeki usul ve şartlara ve 
12 nci maddedeki yasaklara uyulmaksızın; 

e) 12 nci maddede sayılan yasak yerlerde 
gürültü ile veya kamunun huzur ve istirahati-
ni ihlâl edecek şekilde toplanmak ve yürümek 
suretiyle; 

f) Kanunların suç saydığı maksatlar için; 
Yapılan toplantılar veya yürüyüşler kanun

suz sayılır. 

Diağıtma 

MADDE 14. — 13 ncü maddede yazılı hal
lerden her hangi birinde mahallin en büyük 
mülkiye âmiri veya görevlendireceği en büyük 
zabıta âmiri veya zabıta âmirlerinden biri top
lantı veya yürüyüş yerine gelir. Gelişini mü
nasip şekilde bildirir. Kalabalığa, kanuna uya
rak dağılmalarını ve dağılmazlarsa zor kullanı
lacağını topluluğun duyabileceği vasıtalarla 
ihtar eder. Kalabalık dağılmazsa zor kullanıla
rak dağıtılır. 

Zabıta kuvvetlerine karşı fiilî tecavüz ve 
mukavemet vukubulduğu takdirde ve zabıta 
kuvvetlerinin muhafazası ile memur oldukları 
yerlere fiilen tecavüz halinde ihtar emrine ha
cet yoktur. 

Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe 13 ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç
larla katılanlar bulunduğu takdirde, bunlar 
zabıtaca ve lüzumu halinde idare heyetinin de 
yardımiyle uzaklaştırılarak toplantı veya yü
rüyüşe devam olunur. 

Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe 13 ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç
larla iştirak edenlerin sayıları ve davranışları, 
toplantı veya yürüyüşün kanunsuz addedilerek 
dağıtılmasını icabettirecek derecede ise birinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

Bu takdirde toplantı veya yürüyüşe silâhla 
katılanlardan teşhis edilmiş olanlarının sarih 
hüviyetini, zabıta; idare heyetinin yardımiyle 
tesbit eder. 

Propaganda vasıtaları 

MADDE 16. — Toplantı ve yürüyüşlere mü-
taallik propaganda maksadiyle kullanılan ba
sılı veya çoğaltılmış veya el ile yazılı davetiye, 

Cumhuriyet Senatosu Metni 

d) 11 nci maddedeki usul ve şartlara ve 
12 nci maddedeki yasaklara uyulmaksızın; 

e) 12 nci maddede sayılan yasak yerlerde 
gürültü ile veya kamunun huzur ve istiraha-
tini ihlâl edecek şekilde toplanmak ve yürü
mek suretiyle; 

f) Kanunların suç saydığı maksatlar için; 
Yapılan toplantılar veya yürüyüşler kanu

na aykırı sayılır. 

Dağıtma 

MADDE 14. — 13 ncü maddede yazılı hal
lerden her hangi birinde mahallin en büyük 
mülkiye âmiri veya görevlendireceği en büyük 
zabıta âmiri veya zabıta âmirlerinden biri top
lantı veya yürüyüş yerine gelir. Gelişini müna
sip şekilde bildirir. Kalabalığa, kanuna uyarak 
dağılmalarını ve dağılmazlarsa zor kullanılaca
ğını topluluğun duyabileceği vasıtalarla ihtar 
eder. Kalabalık dağılmazsa zor kullanılarak da* 
ğıtılır. 

Zabıta kuvvetlerine karşı fiilî saldırı veya 
mukavemet vukubulduğu takdirde veya zabıta 
kuvvetlerinin muhafazası ile memur oldukları 
yerlere fiilen saldırı halinde ihtar emrine hacet 
yoktur. 

Silâhsız bir toplantı ve yürüyüşe 13 ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç-
larla katılanlar bulunduğu takdirde, bunlar zar 
bıtaca ve lüzumu halinde idare heyetinin de 
yardımiyle uzaklaştırılarak toplantı veya yü
rüyüşe devam olunur. 

Silâhsız bir toplantı veya yürüyüşe 13 ncü 
maddenin (b) bendinde yazılı silâh veya araç
larla iştirak edenlerin sayıları ve davranışları, 
toplantı veya yürüyüşün kanuna aykırı addedi
lerek dağıtılmasını icabettirecek derecede ise 
birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Bu takdirde toplantı veya yürüyüşe silâhla 
katılanların tesbit ve teşhisinde idare heyeti, 
zabıtaya yardım eder. 

Propaganda vasıtaları 
MADDE 16. — Toplantı ve yürüyüşlere mü-

taallik propaganda maksadiyle kullanılan bası
lı veya çoğaltılmış veya el ile yazılı davetiye, 
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levha ve ilânlarda tertip heyetini teşkil eden
lerden en az birinin ad ve soyadları ile imzası
nın bulunması şarttır. Bu propaganda vasıtala
rında halkı suç işlemeye teşvik, tahrik eden ya
zı veya resim bulunması yasaktır. 

Tahrik yasağı 

MADDE 17. — Halka karşı doğrudan doğ
ruya veya ses yükselten veya nakleden her han
gi bir alet veya vasıta ile söz söyliyerek veya 
seslenerek yahut basılmış veya çoğaltılmış ve
ya el ile yazılmış veya çizilmiş kağıtları duvar
lara ve sair yerlere yapıştırarak veya dağıtarak 
veya benzeri vasıta ve yollarla halkı kanunsuz 
toplantı veya yürüyüşe teşvik ve tahrik etmek 
yasaktır. 

BÖLÜM : 5 

Ceza hükümleri 

Yasaklara aykırı hareket 

MADDE 18. — Kanunsuz toplantı veya ka
nunsuz yürüyüşleri tertip veya idare edenlerle 
bunların hareketlerine bilerek iştirak edenler, 
fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, altı aydan bir yıla ka
dar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç 
işlemeye teşvik 

MADDE 21. — Tertip heyetini teşkil eden
lerden en az birinin ad ve soyadları ile im
zasını taşımıyan 16 ncı maddede yazılı propa
ganda vasıtalarını hazırlıyanlar, yazanlar, bas
tıranlar, basanlar, propaganda maksadıyle kul
lananlar, bir aya kadar hapis ikiyüz elli lira
dan bin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

Bu propaganda vasıtalarında halkı bir suç 
işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı 
veya resim bulunursa veya bu maksatla başka 
araçlar kullanılmış olursa fiil daha ağır bir 
cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği 
takdirde, failleri altı aydan bir yıla kadar ha
pis ve beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır 

Cumhuriyet Seııntosu Metni 

levha ve ilânlarda tertip heyetini teşkil eden
lerden en az birinin ad ve soyadı ile imzasının 
bulunması şarttır. Bu propaganda vasıtaların
da halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik eden ya
sı veya resim bulunması yasaktır. 

Tahrik yasağı 

MADDE 17. — Halka karşı doğrudan doğ
ruya veya ses yükselten veya nakleden her han
gi bir alet veya vasıta ile söz söyliyerek veya 
seslenerek yahut basılmış veya çoğaltılmış veya 
el ile yazılmış veya çizilmiş kâğıtları duvarlara 
ve sair yerlere yapıştırarak veya dağıtarak 
veya benzeri vasıta ve yollarla halkı kanuna ay
kırı toplantı veya yürüyüşe teşvik ve tahrik et
mek yasaktır. 

BÖLÜM : 5 

Ceza hükümleri 

Yasaklara aykırı hareket 

MADDE 18. — Kanuna aykırı toplantı veya 
kanunsuz yürüyüşleri tertip veya idare edenler
le bunların hareketlerine bilerek iştirak edenler, 
fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, altl aydan bir yıla 
kadar hapis ve beşyüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Kanıma aykırı propaganda vasıtalar) ve sue 
işlemeye teşvik 

MADDE 21. — Tertip heyetini teşkil eden
lerden en az birinin ad ve soyadı ile imzasını 
taşımıyan 16 ncı maddede yazılı propaganda va
sıtalarını hazırlıyanlar, yazanlar, bastıranlar, 
basanlar, propaganda maksadıyle kullananlar, 
bir aya kadar hapis ikiyüz elli liradan bin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu propaganda vasıtalarında halkı bir suç 
işlemeye teşvik ve tahrik eder mahiyette yazı 
veya resim bulunursa, veya bu maksatla başka 
araçlar kullanılmış olursa fiil daha ağır bir ce
zayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği tak
dirde, failleri altı aydan bir yıla kadar hapis ve 
beşyüz liradan iki bin liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır. 
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para cezası ile cezalandırılır. 
Teşvik veya tahrik neticesi olarak, istenilen 

suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edi
lirse, fiil daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde, müşevvik veya 
muharrikler bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 
bin liradan dörtbin liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır. 

Hükümet emrine karşı gelenler 

MADDE 22. — Kanunsuz toplantı veya yü
rüyüşlere silâhsız iştirak edenler, emir ve ihtar
dan sonra çekilip gitmezler ve Hükümet kuv
vetleri tarafından zorla dağıtılırlarsa, altı ay
dan bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan bin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Dağıtma sırasında cebir ve şiddet veya teh
dit veya taarruz veya mukavemette bulunan
lar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde, bir yıldan üç yıla 
kadar hapisle cezalandırılır. 

13 ncü maddede yazılı hallerden biri tahak
kuk etmeden veya 14 ncü madde hükmü yeri
ne getirilmeden, salâhiyet hududu tecavüz edi
lerek, toplantı veya yürüyüşlerin dağıtılması 
halinde, yukardaki fıkralarda yazılı fiilleri iş-
İiıyenlere verilecek cezalar dörtte bire kadar in
dirilebileceği gibi, icabına göre ceza büsbütün 
de kaldırılabilir. 

Toplantı veya yürüyüşe silâhlı gelenler 

MADDE 23. — a) Toplantı veya yürüyüş
lere, 13 ncü maddenin (b) fıkrasında sayılan 
silâh veya araçları (bunlardan ruhsata tâbi 
olanlar ruhsatlı olarak taşmsa dahi) hâmil 
olarak iştirak edenler, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlardan, 14 ncü 
maddedeki emir ve ihtarı mütaakıp çekilip git-
miyenlerin dağılmaları için zor kullanıldığı tak
dirde, bunlar bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

c) Dağıtılma sırasında 13 ncü maddenin 
(b) fıkrasında yazılı silâh veya araçlarla mu
kavemet edenler, üç yıldan beş yıla kadar ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

(Uıınluıriyet Senatosu Metni 

Teşvik veya tahrik neticesi olarak, istenilen 
suç işlenir veya suçun icrasına teşebbüs edilir
se, fiil daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç 
teşkil etmediği takdirde, müşevvik veya muhar
rikler bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin li
radan dört bin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Hükümet emrine karsı gelenler 
MADDE 22. — Kanuna aykırı toplantı veya 

yürüyüşlere silâhsız iştirak edenler, emir ve ih
tardan sonra çekilip gitmezler ve Hükümet kuv
vetleri tarafından zorla dağıtılırlarsa, altı aydan 
bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan bin lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Dağıtma sırasında, cebir ve şiddet veya teh
dit veya taarruz veya mukavemette bulunan
lar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir 
suç teşkil etmediği takdirde, bir yıldan üç yıla 
kadar hapisle cezalandırılır. 

13 ncü maddedede yazılı hallerden biri ta
hakkuk etmeden veya 14 ncü madde hükmü 
yerine getirilmeden, salâhiyet hududu tecavüz 
edilerek, toplantı veya yürüyüşlerin dağıtılma
sı halinde, yukardaki fıkralarda yazılı fiilleri iş-
liyenlere verilecek cezalar dörtte bire kadar in
dirilebileceği gibi, icabına göre ceza büsbütün 
de kaldırılabilir. 

Toplantı veya yürüyüşe silâhlı gelenler 

MADDE 23. — a) Toplantı veya yürüyüş
lere, 13 ncü maddenin (b) bendinde sayılan si
lâh veya araçları (bunlardan ruhsata tabi olan
lar ruhsatlı olarak taşmsa dahi) hâmil olarak 
iştirak edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 
b) (a) bendinde yazılı olanlardan, 14 ncü 

maddedeki emir ve ihtarı mütaakıp çekilip git-
miyenlerin dağılmaları için zor kullanıldığı tak
dirde, bunlar bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

c) Dağıtılma sırasında 13 ncü maddenin 
(b) fıkrasında yazılı silâh veya araçlarla muka
vemet edenler, üç yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 278 e 1 nci ek ) 
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YÜKSEK BAŞKANL1ÖA 

Millet Meclisince kabul edilen Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkındaki kanun 
tasarısının bâzı maddelerinde, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik üzerine tekrar komis
yonumuza havale edilmekle tetkik ve müzakere olundu : 

1. Şehir ve kasabalarda hangi meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplantılar veya yü
rüyüşler yapılabileceğine dair vali ve kaymakamlarca vâki karar ve tesbitin mûtat vasıtalarla 
ilânından sonra yeniden tahaddüs edecek hal ve şartlar sebebiyle yapılacak değişikliklerin 
ilândan onbeş gün sonra muteber olmasına dair 4 ncü maddedeki tadilât; toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri sırasında âmme nizamının ve âmmenin huzur ve sükûnunu muhafaza ve tedbirlerini 
almakla mükellef, geniş sorumluluk taşıyan, aynı zamanda bütün tasarrufları yargı denetimine 
tabi bulunan idare âmirlerinin âmme intizamı mülâhazalanna müstenit müstaceliyet arz eden 
kararlar verebilme serbestîsine mâni görülmekle, 

2. 5 nci maddede yapılan değişiklik; 
Millet Meclisince uzun müzakere ve münakaşalardan sonra kabul edilen metnin, daha vazıh 

ve maksadı daha iyi ifade etmiş olması itibariyle, 
3. 8 nci maddede yapılan değişiklik; 
Millet Meclisince kabul edilen metinde; idare heyetinin fonksiyonu, vazifesi daha etraflı 

şekilde ifade olunmuş, ve esasen sorumluluğu bulunmıyan bir heyetin geniş salâhiyetlerle teç
hizinin yerinde olmıyacağı düşüncesiyle, 

4. 9 ncu maddede yapılan değişiklik; 
«Fiille veya sözle saldırılı», tâbirinin maddeye vuzuh vermekten ziyade tatbikatta, «Saldırılı bir 

şekil alma» halinin Hükümet Komiserince dar itinada tefsirine yol açabileceği mülâhazalariyle, 
5. 12 nci maddede yapılan değişiklik; 
«Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kilometre mesafesi dâhilinde toplantı yapılamaz» kaydı

nın, «kamu hizmeti gören bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde toplantı yapılamaz»), hük
mü içinde umumi olarak mütalâa edilmesi lâzımgeldiği gerekçesiyle, 

Benimsenmemiş, ancak; 4 ncü maddeye vâki 12 nci maddede yer*almış fıkranın ilâvesi ve 7, 
13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 ncü maddelerde Senato Umumi Heyetince yapılan değişiklikler be
nimsenmiştir. ( , 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet »Koıtniısyonu Başkanı ISöyjcü 
DenizB Giresun Artlviıı ' Çanakkale 

ff. Oral A. Cüceoğlu S. Eminağaoğlu B. Arat 

îeel İstanbul Kayseri Siirt 
M. Arıkan 1. II. Tekinel M. Göker C. Aydın. 

İzmir 
M. Uyar 
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