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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan, 

Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün'ün, Meclis
teki sözlerinin «Radyo Meclis saati» ne akset-
tirilmemesiııi, Gümüşane Milletvekili Neenıeddiu 
Kiiçüiker de kendi sözlerimin yanlış aksetitiril-
nıesiııi söz konusu ederek Turizm ve Tanıtımı 
Bakanlığının ilgilenmesini temenni ettiler. 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydıncer, Kıbrıs' 
ta geçen son olaylardan ve siyasi gelişmelerden 
Meçlersin haberli kılınımaıımasmın doğru olmadığı 
yolunda bir konuşma yaptı. 

Zonguldak Milletvekili Feyzi Fırat'ın, has
talığı dolayısiyle 50 gün izinli sayılmasına, ve 
bu toplantı yılında iki aydan fazla izin aldığı 
için de ödeneğinin verilmesine karar verilmesi 
hıısmsundalki IBaşikaımlıik 'teskeresi okundu ka
bul edildi. 

tzmir Miletvekili Şinasi Osman'ımı, Ticaret 
Bakanlığı teşkilâtı ve vazifelerine dair 4442 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin gündeme alınmasına dair 
önergesi; Ticaret Komisyonu Başkanı ve Tica
ret Balkanının a çık I amaların d an sonra, önerge 
sahibi konunun Komisyonda, bir an önce görü
şülmesiyle yetineceğini bildirdiğinden, oya su
nulmadı. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna hâzı hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı

nın maddeleri üzerindeki görüşmelere devam 
olundu. 

Bu sırada -Federal Almanya Parlâmentosu
nu temsil etmek .üzere memleketimize gelmiş 
olan Ekselans Dr. Gerstcnımaicr Başkanlığında
ki kurul, toplantı salonuna girişlerinde alkış
larla karşılanarak kendilerine Başkanlıkça hoş 
geldiniz denildi ve ayrılışlarında da alkışlarla 
uğurlandılar. 

Birleşime varım ısaal ara verildi. 

İkinci olurum 
Federal. Almanya Parlâmento Kurulu Baş

kanı Ekselans Dr. Gcrstenmaicr'in gösterdiği 
arzu üzerine, bir söylev vermesinin oya sunula
rak kabulünden sonra Sayın Doktorun ve Millet 
Meclisi Başkanı Sayın Fuad Sirıneu'iu mukabil 
söylevleri dinlenildi. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
maddeleri üzerindeki görüşmelere bir süre daha 
devanı olundu. 

2 Nisan 1964 Perşembe günü saat 15'00 le 
toplanılmak üzere (Saat 19 da) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkaı ı vekii I i Yozgat 
Nurettin Ok hmet Kaimiz 

Kati]) 
Siirt 

Süreyya Öner 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giril lioglıı'-

nuın, lOaııkıniiıın 'Tepe, Alagöz köyündeki tapulu 
arazileri cebren işgal edil on ve ımaıhsullori ile 
tarımı araçları yağıma olunan şahıslarım durum
larının ne olacağıma dair sözlü 'soru önergesi, 
İçişleri teıikamlığına gönderilmiştir (fi/818) 

2. — Aydın Millet vekili Reşat Ö/;arda'ının, 
ıb i i* Alman gencinin, yapılanı ihbar üzerine, is-
ılaııılbuJ 'Emmiye! mıakaııııtarı taralıda nezarete 
alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriyalm 
doğru olup olmadığı ma dair ısözlü soru önergesi, 
içişleri ve adaleıt hakanı1]ıklarına gönderilmiştir 
(fi/819) 

3. — Amasya Milletvekili Nevzat Semer'in, 
Haymana Savcısının Mihalıççık'la naklinde her 
hangi bir .sebep bulunup ıbıı Ilınmadığın a dair «öz
lü soru önergesi, Adalet Bakanlığına göderilmiş-
ılir (fi/820) 

Yazılı Soru 

4. - - Fdirne Milletvekili Fahir Giriitlioğlu'-
uun Burhan Alplar ve Hafize Kopkop'un Oaaıkı-
'rının 'T'ep'e Alagöz iköyünde ilmi umanı arazilerden 
ttasarruflarımı cebren mıemotmıeye Ikalkanlar ve 
mallarımı yağma edenler lıakkımda ne gibi adlî 
takibat yapıldığıma dair yazılı soru önergesi. 
Adalet Bakanlığına gönderi Imı işit ir (7/4G8) 

280 - -
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — 'Cumhuriyet Sema tosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in Korayolları 'Genel Mii-
rürlüğü Ikuruluş ve görevleri hakkınddki 5<539 sa

yılı Kanunum 22 net maddesine bir fıkra eklen-
meşine dair ikanun1'teklifi (2/69G) (Bayındırlık ve 
Plân ıkomisvonlarına) 

B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Nurettin Ok 

KÂTİPLER : îsmet Kapısız, (Yozgat), Süreyya Öner (Siirt) 

BAŞKAN Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini acıvorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN •— Yoklama yapılacaktır, 
Yoklama muamelesi başlamıştır. Sayın üye

ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Müzakereler için gerekli çoğunluğumu/, 

mevcuttur. Büzakerelero başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Erzincan Milletvekili Zeynel Günduğ-
du, Gelir Vergisi üzerindeki sözlerinin bir kı
sım gazetelere yanh§ geçirilerek kendisinin bu 
verginin karşısında, gösterildiğine dair demeci. 

İBAŞKAN — Sayın Zeynel G-ündoğdu, gün
dem dışı söz talebetmişsiniz. Ne hakkında? 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Daha 
önceki birleşimdeki (konuşmamı tavzih yö
nünden. 

BAŞKAN — Buyurunuz, kısa olsun lütfen. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzurum) .— Çok 

muhterem 'arkadaşlarım, Meclisimizin 79 ncu 
toplantısında 193 numaralı Gelir Vergisi üze
rindeki konuşmamın mahiyetini beni o gün 
dinleyen arkadaşlarım bilmektedirler. 

Yeni Haşarıların bünyeye uyguın, son de
rece âdil olduğunu burada bâr saate yakın 
'müdafaa etmeme rağmen; dünkü ıbir kısım 
gazeteler bunu tamamen aleyhte göstermişler-
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dir. Hakikatin hiç de böyle olmadığını, hattâ 
konuşmamın tasarılara taallûk eden kısmın
da tek bir teııkid noktası bulunmadığını za
bıtları okuyan arkadaşlarım göreceklerdir. 

Benim bu vergilerin aleyhinde olabilmem 
için ya bir hesabın sahibi veya memleketin 
gerçeklerini 'bilmemem gerekir. 

Sayın basının bir kısım organları ta rafın
dan konuşmanı yanlış anlaşılmıştır. Tavzih 
ederim. (Alkışlar. ) 

2. — 67-16 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında (istimlâk bedelleri vergi kıy
metlerinin 15 mislini geçemez'} hükmünün Ana
yasaya aykırı olması sebebiyle iptaline dair 
Ana,yasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(2/857) 

BAŞKAN — Bir tezkero mevcut, okutuyo
rum^ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Grapu tarafından; 6746 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesinin Anayasaya aykırı olduğundan 
bahisle iptali hakkında açılan dâva üzerim) 
konu incelenmiş ve «özü geçen kanunun 6 
ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
(İstimlâk bedelleri vergi 'kıymetlerinin 15 mis-
ni geçemez) şeklindeki hükmün, Anayasanın 
38 nci maddesine aykırı olması sebebiyle ipta-
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üne mahkememizce 31 . 3 . 1964 gününde 
1963/102 esas ve 1964/25 karar sayısı ile ka
rar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 

Anayasa Mahkemesi 
Başkanı 

Sûnııln Arsan 

BAŞKAN — Yüce Hoyetin bilgilerine sunu
lur. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Yergisi Kanununun "bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı : 
616) 

BAŞKAN —. Sayın arkdaşlarım, dünkü bir
leşimde Cici]ir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın maddeleri üzerindeki müzakereye devam 
ediyorduk. Bu arada 10 ucu madde üzerinde 
yapılan müzakereler devam ediyordu. 

Şimdi, 10 ncu madde üzerinde komisyon be
yanda bulunmak istiyor. 

Sayın Bozbay, kanunun lehinde mi, aley
hinde mi, üzerinde mi? 

AHMET BOZBAY (Kütahya) — Üzerinde. 

>Saym Üstün, lehinde mi, BAŞKAN 
aleyhinde mi? 

AHMET ÜSTÜN (Ankara Lehinde. 

BAŞKAN — Buyurunuz, komisyon adına 
Sayın Rüştü özal. 

ÖEOÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞ
TÜ ÖZAL (Konya) — !0oık muhterem 
arkadaşlarım; dünkü konuşmaları sırasında 
çok muhterem arkadaşım Ahmet Tahtakılıç 
^sözlerini bit'rirken «kura İsrarlardan vazgeçe
rek birbirimizi ikna edelim» sözleriyle za
manımızın çok ihtiyacı olan bir hususu tav
siye eylemişlerdir. İtiraf edeyim ve hemen 
söyliyeyim ki, şayet maddenin aleyhindeki konuş
malar komisyon olarak bizleri ikna etmis bulun

saydı huzurunuzu fuzuli işgal etmiş olmayacak
tım. Şuna da kaani bulunmaktayım ki, cvveleö 
verilmiş hükümler dışında, bulunmak istiycöeği-
miz maruzatla hiç olhlazsa haklılığımızı ve huzu
runuzda bulunmanın sebeplerini izah etmeye 
-mümkün olursa - bir kısmı arkadaşlarımızı ikna 

etmeye çalışmanın ümidini taşımaktayım. Bir kı
sım arkadaşlarımız söyliyccekleri sözlerin tamamı
nı n bitmiş olduğunu ve artık vicdanlara idraklere 
lıitabotmekteıl başka çare kalmadığını ifade bu
yurdular. Sözlerime başlarken muhterem arkadaş
larım bir hususa temas etmek istiyorum. «Oerl 
kalmış memleket» tâbirini kullanmıyan insanlar, 
şimdi «gelişme halinde bulunan, ilerlemekte bulu
nan» tâbirlerini daha nazik olarak kullanırlarken 
bu gibi memleketler için yeni iki ölçü bulmuşlar
dır. Az gelişmiş olmanın bu yeni iki ölçüsünden 
birisi nüfus başına, adam başına gelir; diğeri de 
hislerin ve heyecanların akla ve mantığa hâkim 
olup olmaması meselesidir. 

Ben bu madde üzerindeki konuşmaları ve her 
türlü beyanları heyecanları da haksız bulmamak
tayım. Çünkü, üzerinde konuştuğumuz madde çok 
esiri zamanlardan beri, mukavemetler meydana 
getirmiş, üzerinde çok söz söylenmiş olan vergi 
mükellefiyetinin bir tedbirini, bir başka çaresini 
getirmektedir. Tarih boyunca bu mevzu üzerinde 
hakikaten uzun konuşmalar olmuştur. Özel sektö
rün neşir organlığım yapmakta olan (Türkiye 
İktisat) gazetesinde Sayın Feridun Ergin bu hu
susa temas ederek bir yazı yazmıştır. Burada bir 
iki paragrafı, fikirlerimin ifadesi için, müsaade
nizle arz edeyim: «Mükellef psikolojisi, vergi sis
temlerinin başarısında önemli rol oynar. Plânlı 
ekonominin mucidi olan eski Mısır'da, iptidai va
sıtalarla pramitler, sulama tesisleri, maden işlet
meleri yapılabilmesi için işgücü seferber edilmiş, 

— 282 — 
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plânlı tedbirler alınmış, halk gücünü öğrenmek I 
üzere nüfus sayımları arazi yazımları yapılmış, 
bu suretle iktisadi kaynaklar öğrenilmiş, ücretle
re narh konulmuştur. İktisadi tedbirler olarak 
iş mükellefiyeti ve vergi tahsilatı konulmuştur. 
Fakat bütün bunlar, l üyük şikâyetlerin karşılı
ğında yapılabilmiştir. Hiyeroliflerden tercüme 
edilen, biraz da karamsar ruhlu olduğu anlaşılan I 
bir kâtibin, bir vergi mevzuunu nasıl ifade ettiği- I 
ni bugün bir kere daha konuşmalarla hatırlamış 
olduk.» Mahsulünün % 10 u nisbetinde vergi 
tarhedilen bir köylünün âkibetini tasavvur edebi
lir misiniz? Onun yarı mahsulünü böcekler mah- I 
vetmiştir, kalanını su aygırları çiğneyip ezmişler- I 
dir. Tarla yeri fareler ve kuşlarla doludur. Çift
çi bir an için uzaklaşacak olsa tarlayı gözetliyen 
hırsızlar fırsatı ganimet bileceklerdir. Üstelik I 
adamcağızın çift hayvanları da ölmüştür. O sıra-" 
da hükümdarın tahsildarı zenci muhafızları ile 
beraber sandaldan karaya çıkmış ve vergi istemek
tedir. Verecek bir şey olmıyan köylüyü yere yatı- I 
rıp bağlıyorlar ve başından nehre daldırıyorlar. 
Komşu tarladakiler yardıma koşacakları yerde ka-
çırabil diki eri kadar mahsulle uzaklaşmaya bakı
yorlar.» I 

Muhterem arkadaşlar, vergi konusunun gör- I 
müş olduğu mukavemet burada bitmiyor. İngilte
re'de Napolyon harblerinin finansmanı için 1798 I 
ve 1916 seneleri arasında konulmuş olan, o zama- I 
na göre modern vergiler, korkunç ve tehlikeli tec- I 
rübeler olarak Robespiyer'in çocuğu olarak ad
landırılmıştır. İngilizler Gelir Vergisini ancak 
1874 senesinden sonra devamlı olarak koyabilmiş- I 
lerdir. Biz henüz kalkınmanın başlangıcındayız. I 
Modern vergileri ileri memleket sistemlerine göre 
kabul etmek istiyoruz. Bu bakımdan halkımızın 
bir mukavemet göstermesi bir vergi şuurunun te
şekkülüne kadar büyük gayretler sarf edilmesi ta
biîdir. Bendenizin burada ifade etmek istediğim 
cihet, vatandaş şuurunda, vatandaşın vergi verme 
şuurundaki beliren güzel emareleri burada sa- I 
katlamaya, onları mukavemete sevk etmeye ve bu I 
yüzden memleketin hayrına olmıyan hareketlerde I 
bulunmamaya dikkat etmemiz konusundadır. I 

Bendeniz komisyonun sözcüsü olarak teknik 
çerçeve içerisinde maddeyi ve sebeplerini arza ça
lışacağım : Konuşan arkadaşlarımı da isimlendi- I 
rerek değil, ve belki tamamını değil, fakat umu
miyet itibariyle maddeye taallûk eden kısımların- I 
da cevaplandırmaya gayret edeceğim. Muhterem | 
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I arkadaşlarım, dün bu kürsüden çiftçilerin peri

şanlıklarından, fakirliklerinden çok bahsedildi. 
Çiftçinin muhtaç durumu gözler önüne serildi. 
Fakat gözlerden uzak kalan, üzerinde durulmak 
istenmiyen nokta şudur: Bu madde, bu kanun ta
sarısındaki değişiklik kaç çiftçiye, hangi ölçülerde 
hitabetmektedir? 

I Memleketimizde çiftçi sayısı, asgari bir ra
kamla aile olarak 3 milyon, denilmektedir. Üç 
milyon ailenin peşinen % 90 ııını kolaylıkla or-

I t al ama gelir seviyesinin altında gelir sağladık-
I lan düşüncesi ile bir tarafa bırakmak mümkün

dür. Bu takdirde üç milyon aileden geriye ka-
I lan % 90 m haricinde kalan c/r 10 rakamı, üç-

yüz bin çiftçi ailesini kapsar. Buna mukabil 
geçen seneki değişiklik ile vergilendirile!iğini 
.söylediğimiz, çiftçi sayısı 18 bin adedi civarın
dadır. Bunu gelir bakımından da tetkik etti
ğimiz zaman, millî hâsılanın % 40 - 42 si olarak 
kıymetlendirilen tarım gelirlerinin rakam olarak, 
para olarak karşılığını 20 - 25 milyar lira ola-

I rak, ifade ettiğimiz zaman 22 milyar liralık ta
rım gelirlerinin sadece binde yarımından daha 
aşağısının yani geçen seneki kapsam içerisinde 
tahsil edilebilmiş olan, alınabilmiş olan 27 - 30 
milyon «liralık kısmının, binde yarımdan daha 
aşağı bir gelire tekabül ettiğini kolaylıkla ifade 
edebiliriz. Burada konuşan arkadaşlarımız ihti-

I mal ki fikirlerini daha kuvvetle kabul ettirebil
mek için umumiyetle hububat mahsulü üzerinde 
durdular. Fakat, tarım çiftçisinin, tarımla meş
gul olan ailelerin on binde birleriyle, on binde 
beşi eriyle ifade edilebilen sayıları içinde tütünle, 
çayla, pamukla, fındıkla, uğraşanları nedense 
ifade etmek istemediler. Üç seneden beri ver-
gilendirildiğini söylediğimiz, vergi tahsil et
mekte olduğumuz çiftçi sayısının 18 000 olduğu
nu, vermekte oldukları ,rakamm 27 000 000 li
ra civarında olduğunu bir kere daha bu şekilde 

I tesbit etmiş oluruz. 
Bu takdirde muhterem arkadaşlar, fakir çift

çinin, perişan olduğu söylenen çiftçinin ve ye
kûnları çok büyük rakama ulaşmakta olduğu 
sözlerimin, bu ifade ettiğim hakikatler karşı
sında kıymetini takdirlerinize terk" etmek iste
rim. Biz yapmak istediğimiz, tadil ile, kabulü
nüze mazhar olmasını dilediğimiz tadil ile bu 
18 000 rakamını âzami otuz bine, kırk bine çı
kardığımız takdirde dahi, üç milyon çiftçi ai-

j leşinden % 90 ııını çıkardıktan sonra, geriye ka-
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lan % 10 nun da ancak onda birini almakta
yız. Yani bu şekilde mükelleflerin nisbet olarak. 
oran olarak binde birini kapsayabilmeye çalış
maktayız. 

Diğer sektörlerden vergi ödiyenlerin kazan ç-
lariylc mukayese edildiği ve adalet esaslarının 
aranmak istenmesi halinde gerek fertler ve ge
rekse sektörler arasında bir vergi adaletinin te
sis edilmesi istenildiği takdirde, bu rakamın ha
kikaten bu ölçülere çok uygun düştüğünü kabul 
etmek gerekmektedir. Konuşmaların büyük 
bir kısmını, büyük bir heyecanla bu noktaya 
teksif etmiş olmalarına mukabil biz yine de ar
kadaşlarımızın bu husustaki sözlerine verilecek 
cevabı burada kestikten sonra, asıl sistemin ze
delendiği, Gelir Vergisi sisteminin geriye doğru 
beklendiği ve âdil olmıyan esaslara doğru gö
türüldüğü yolundaki mütalâaları da, anladığı
mız ölçüde mukabil bir görüşle ifadeye çalışaca
ğız. Muhterem arkadaşlarım, faydalı olmıya-
cak tartışmalara yol vermemek için, komisyon 
sözcüsü olarak yine özel sektörün temsilcisi 
kimselerin rahatlıkla kullanabilmiş oldukları 
«vergi düzeltmeleri» tabirine dahi, bir kısım ar
kadaşlarımızın itiraz ettiklerini gördük. Kelime
leri âzami dikkatle seçmeye çalışmamıza rağmen 
müstahak olmadığımız sistemlere mâruz ve mu
hatap kaldık. Fakat şu ciheti sarih olarak- ifa-
fe etmek ihtiyacını hissetmekteyim. 

Muhterem arşadaşlar -içerde olsun, dışarda 
olsun - daima iyi ve zengin bir rezerv olarak ta
rım sektörü gösterilmektedir. Bu iddia hazan 
iki milyar -liralık bir gelir sağlanacağına kadar 
bizim için muhal olan rakamlara yükselmektedir. 
Gösterilen, tarımın bu derece zenginliği içerisin
de» biz sadece muhakkak olduğuna bir kere daha 
işaret ederek, en geç 1957 senesine kadar devam 
etmek üzere Gelir Vergisi içerisinde ve yine Ge-
lir Vergisi esaslarına tamamiyle sadık kalmak 
sa.rt.iyle bir kayıtlama yapıyoruz. Maksat bu ka
yıtlamalar ile tarım sektöründen mâkul olan, 
mutedil olan, ödenmesi mümkün olan bir gelirin 
sağlanabilmesidir. Biz, bu suretle sosyal bir ko
nunun da Yüksek Meclis tarafından ehemmiyetle 
dikkate alınmış olduğuna kaani bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim, gibi memle
ketlerde, umumi bünyesi zirai olmıyan memle
ketlerde dahi, tarım gelirleri kolaylıkla kapsana-
mamaktadır. îleri memleketlerde de tarım ko
laylıkla vergilendirilememektedir. Hattâ bize 
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söylenene göre, Amerika'da dahi tanın gelirleri
nin ancak % 35 i beyan edilmektedir. Binaen
aleyh, çok yeni ihdas edilmiş bulunan Tarım 
Vergisinin kolaylıkla tatbik cdilemiyeceğini 
elbette takdir etmek lâzımdır. Tarım gelirleri 
kapsanamamaktadır. Tarım gelirleri izleneme-
mektedir, vesikalandırılamamaktadır. Bir yıllık 
tatbikat bunun böyle olduğunu açıkça göster
miştir. Maddenin metninde yer almaması belki 
iktiza ettiği halde sadece bir dikkati göstermiş ol
ması bakımından bu geçici madde âdeta mu
cip sebepler zikredilmiştir. Gelir Vergisine ta
bi olan çiftçilerden ancak asgari verginin alına
cağı ifade edilmiştir. Yoksa burada söylenmiş 
olduğu gibi fakirden fukaradan, çalışsın çalış
masın, vergi alınması mevzubahsolmamıştır. Bu 
tahdit, bu kayıtlama en geç - demin de söyledi
ğim gibi 1967 senesine kadar. Bu müddet 
içerisinde bir bakımdan mükelleflerin vergiye 
alıştırılabilmesi bahis mevzuu olduğu gibi bir di
ğer taraftan da Maliye Bakanlığının bu husus
ta teçhiz edilmesi, icabederse Gelir Vergisi ka
nunlarında tadiller yapılması suretiyle tarımın 
vergilendirilmesini mümkün hale getirmek düşü
nülmektedir. 

Ben yanlış anlamadımsa; muhterem arkadaş
larımdan hiç. kimse tarımın vergi dışı bırakıl
ım asımı istamemaştiir. Herkes (tarımın vergilen
dirilmesini istemektedir. Bu nokta hepimizin 
buluştuğumuz bir noktadır. Fakat mesele be
nim anladığıma göre, daha ziyade bir şekil me 
selesi olmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun bü
tünlüğünün, prensiplerinin zedelenmesi, sarsıl
ması meselesi olmaktadır. Fakat benim anlayı
şıma göre, bir lüzumun, bir zaruretin ve mem
leket gerçeklerinin icabı olarak, eğer bir muvak
kat zaman için bir sistemin zedelenmesi pahasına 
da bir adalet tahakkuk edebiliyor, bir gerçek ye
rine getirilebiliyorsa buna katlanmamak için se
bepler çok zayıflamış bulunmaktadır. Tarım 
sektörü ve onun temsilcileri her yerde ve her 
zaman vergi vermekten şeref duyduklarını ve bu 
borcu seve seve eda edeceklerini bildirmişlerdir. 
Bu, dünkü konuşmalarda, da, daha evvelki ko
nuşmalarda da kıymetli arkadaşlarımız tarafın
dan açık olarak ortaya konmuştur. Tarım sek
törünün temsilcileri «vergi verelim» demektedir
ler. Yalnız «bize pratik yol gösterin bizi kolay
lığa, sevk edin, bizi muamelelere boğmayın» de
mektedirler. Geçen sene tarımın vergilendiril-
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inesi esnasında yine tarımın vergilendirilmesine 
muhalif olmayan bütün kimseler, bütün konu
şanlar sadece sistemin pratik hale getirilmesi ü/e
rinde çok durmuşlardır. 

Bizim yaptığımız, işte İm, muvakkat mahiyet
te sadece en geç 67 senesine kadar bir tedbir al
maktan ibarettir. Bu meyanda verginin bir fiş
ka! neticesinin beklenmediğini inkâr etmek, söy
lememek haksızlık olur. Elbette ki vergiden 
beklenen bir netice de mevcudolacaktır. 

Gelir Vergisi bakımından, Gelir Vergisinin 
gayesi bütün mükelleflere tatbik edilmesidir. An
cak yine memleketimizin şartlarına uygun olma
dığı için şiıiııdiye kadar tarımın ve birçok saha
ların verginin dışında kalmış olmasından dolayı 
bizzat Gelir. Vergisi zedelenmektedir. Ve birçok 
kere yanlış anlaşmalarla kanunun açık yerleri
nin doldurulması lüzumu üzerinde konuşurken 
sistemin eksikliğinden bahsedilirken, daha doğru 
bir deyimle, sistem itham edilirken bazan vatan
daşların ithamına yer verilmiş, vergi mükellefle
rinin topyekün zan altında bırakıldığı vâki ol
muştur, vâridoimuştur. Halbuki bizim iddiamız 
vergi ziyamın, sadece vergi kaçakçılığı şeklinde 
anlaşılmaması lâzımgeldiğidir. Vergi zıyaı bizzat 
vergi kanunlarının eksikliğinden, vergi kanunla
rının, mükellefi tamamiyle kapsamamasından, 
vergi kanunlarının açık yerlerinden geldiğinde 
süylomıek lfızımgelmektedir. Vergi kaçakçılığı 
ancak bu eksikliklerin bir tanesinden doğmakta
dır. Bizim yaptığımız Gelir Vergisi Kanununun 
şu maddesine kadar, bu maddesi de dâhil olmak 
üzere yaptığımız, - arkadaşlarımızın dikkatine 
arz etmek için üzerinde durarak söylüyorum, -
hiçbir zaım ımahiyeti taşımamıştır. Alınımış olan 
tedbirler, sadece sistemin işler hale getirilebilme
si, sistemin bütünlüğünün temin edilmesi haki-
katmdan ibarettir. 

Buraya kadar sadece vergilerin daha uygun 
bir şekilde, gerçek bir şekilde alınabilmesi gayreti 
üzerinde olmuştur. Bir tek kuruşluk -zam bahis 
mevzuu olmamıştır, -Vergi kapsamının içine al
maya gayret etmek demek; vergilere zam yapmak 
demek (değildir. Her seferinde defaatle arz edil
miştir ki, tarımın vergilendirilmesi güçtür. Tarı
mın kapsamına alınması kolaylıkla mümkün ol
mamaktadır. Ondan dolayıdır ki, Yüksek Mecli
sin bundan evvel kabul buyurmuş olduğu madde
lerden biraz farklı olarak, yine Gelir Vergisi sis-
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temi içerisinde mütalâasında güçlük olduğu ileri 
sürülmek suretiyle, bâzı tedbirler alınmıştır. 

Yüzölçümüne hayvan ve ağaç «ayısına yer ve
rildiği gibi ayrıca satış ölçüsüne de yer verilmiş
tir. Bunun maksadı, muradı birkaç yoldan geli
rin tahkik edilebilmesi, hataların tashih edilebil
mesi, vergici 1 enin söylediği tâbirle, «bu hataların 
konpasite cdilebilmesidir.» îşte bu tedbir, asıgari 
vergi tedbiri de bu tahkimlerin bir tanesidir. 
Doğru yolu bulmanın bir tanesidir. Yoksa bura
da söylendiği gibi bütün ziraatle meşgul olanla
rın topyekün ödemeye mecbur edilecekleri bir 
miktarın ifadesi olmaktan çok uzaktır. 

Prensiplerin bozulmaması bakımından hassa
siyet göstereni aıık'adaşlıarıımın elbette ki bilmiş 
oldukları bir gerçek daha vardır ki, asgari ver
giye giderken de Gelir Vergisi sisteminden asla 
uzak olmamaya, Gelir Vergisi anlayışı içerisin
de ika'.maya âzaınıi derecede dikkat edilmiştir, 
Asgari vergiyi ancak bir ölçü olarak kullanmak 
•ist ediğim ki bir kere daha itosbit etmek istiyo
ruz. Ancak vergiye tabi olanların bu mükellefi
yete de tabi olacaklarını tekrar ifade etmek is
tiyoruz. 

Bu verginin de; Gelir Vergisi sisteminin 
esaslarında olduğu gibi, asgari vergi sisteminin 
mükellefin, beyanı üzerinden hesabedilmekte 
olacağım bir kere daha yeniden söylemeyi lü
zumlu sayıyoruz. Şu halde muhterem arkadaşla
rım, verenin razı olduğu, verenin şeref saydığı 
bir vergiyi alabilmek hususunda, alıcı olmak hu
susunda eksik gördüğümüz husus sadece bir şekil
den ibaret kalmaktadır. Ama, öyle bir şekildir ki, 
esas bünyeyi sarsmadan, Gelir Vergisinin müte-
rakkiliğini, Gelir Vergisinin ileriliğini, Gelir Ver
gisinin demokratik esaslara uygunluğunu, Gelir 
Vergisinin şahısların hususiyetlerini dikkate 
alabilmek hususundaki inceliklerini, üstünlükle
rini dikkate alabilmek üzere, bu kayıtlardan uzak 
kalmamak üzere bir asgari vergi sisteminin za.ru-
ri olduğuna, Komisyon inanmış bulunmaktadır. 

Ve tekrar etmek istiyoruz ki, üç milyon çiftçi 
ailesinden tasarısı Ikaıbııl edildiği takdirde âzami 
30 bin kişinin, pek fazla olabildiği takdirde de 40 
bin kişinin bu hudutlar içerisinde mütalâası 
mümkün olacaktır. Ama bunu söylerken bilmek 
lâzımıdır ki, esasen bu rakamın (içinde büyük bir 
îkısım ıgerefk deftere ıtalbi olarak, .gerek ge
çen seneki alınmış olan tedbirlerle, getirilmiş 
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olan kanunlarla esasen bu rakamın iyinde mev
cuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, buradaki konuşma
lar hakikaten içerisinde beraber çalıştığımız ve 
bütün arkadaşların olumlu ve yapıcı yardımları
nı gördüğümüz, prensipleri ayrı ayrı, siyasi par
ti görüşleri ayrı, fakat bu tasarıların daha mü
kemmel hale getirilmesinde hakikaten yapıcı ve 
olumlu çalışmalarını gördüğümüz Komisyon için
deki bütün üyeleri rencide edecek kelimeler sarfc-
dilmiştir. Bu arada heyecanlarına verebilmemiz 
mümkün olmıyacak kadar ileri ve .yazılı olarak 
okunduğu için o nisfoette ağır ithamlar altında 
bırakılmış olduk. Yapılan hareketin mükellefin 
haysiyetine darbe olduğu, yapılan hareketin ver
gi sadizmi mahiyetinde telâkki edildiği, yapılan 
harökeltiin hicjbir vergi zümresine tafrbifk edilme
diği halde çiftçilere reva görülmek istenildiği gi
bi hakikaten Komisyonun düşüncelerinden uzak, 
Hükümetin düşüncelerinden çok uzak ve Mecli
sin düşüimcelerind'en elbette çoik daha uaalk ıbu it
hamlara mâruz kalmamamız icalbederdi. Bilhassa 
kendilerinin vergi mevzuundaki yetkileri üzerin
de daima durduğumuz arkadaşlarımızın bir ver
gi düzeltmesi gayretiyle, bir verginin daha ve
rimli bir hale getirilmesi gayretiyle yapılan ça
lışmaları sadizm ile telâkkLetmelerinin bendenizi 
de Komsiyon olarak gücendirmiş olduğunu ifade 
etmek isterim. 

Bâzı arkadaşlarımız yapılan çalışmaların ilmî 
mesnetsizliğinden, bilgisizliğinden, vukufsuzlu
ğundan bahsettiler. 

Ben isim zikretmiyerek bu arkadaşımıza da şu 
şekilde cevap arz etmek istiyorum. 

Yapılan çalışmaların bir komisyon çalışması 
içerisinde ilmîliğiınii lidıdia cdeibiilimeik elıbeıtte çoık 
güçtür. Biz de bu bakımdan ilmî bir çalışma 
yaptık demiyeceğiz. Ama komisyon çalışmaları 
içinde mümkün olanın yapıldığını, yetkili gördü
ğümüz bütün kurum ve müesseselerin mütalâala
rına müracaat ettiğimizi rahatlıkla söyliyebilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonda müta
lâalarını aldığımız yetkililerin şu noktada birleş
tiklerini görmekteydik, geçici bir zaman için as
gari vergi alınması tasarının en olumlu tarafıdır. 
Hattâ bu sistemin teşmil edilmesi de lâzımdır. 
Bir arkadaşımız konuşmalarında daha da ileriye 
giderek, bölgelere göre bir vergilendirme yapıl
madığına göre, getirilmiş olan bu asgari vergi 
sisteminin, Kaldordan daha ileri, daha sert bir 
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tedbir olduğunu da söylemiştir. Bunu arkadaşı
mın maddeyi ve getirilen tasarının tümünü çok 
çok iyi tetkik etmediğine vermek istiyorum. 

Arkadaşlar, Caldor'un teklifi ile, getirilen tek
lifin münasebetlerinin, neden ibaret olduğunu şu 
mukayese ile anlamak mümkündür. Caldor ta
rımdan 2 milyar gelir hesabetmektedir. Caldor 
ekilsin, ekilmesin yetiştirilebilecek mahsule göre 
vergi alınsın demektedir. Yani topraktan azamî 
randıman istemekte, azamî randımana göre vergi 
istemektedir. Biz Gelir Vergisinin kapsam!, sis
temi içerisinde itina ile ama bir zaruret tah
tımda koyduğumuz bu madde ile... (iSokkn, an
laşıl nııyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyi
niz. Komisyon lO.ncu madde ile ilgili beyanda bu
lunuyor.. 

GEÇıCt KOMtSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Devamla) — O kadar Gelir Vergisi sis
temi esası içerisinde Komisyon çalışmak ve kal
mak istemiştir ki, burada yapılmış olan tenkidler 
Gelir Vergisinin prensiplerini bozduğu iddiasiy-
le maktu bir vergidir,, bir Servet Vergisi şeklin
dedir diyen arkadaşlarımız, Komisyonun deği
şikliğini nazarı itibara almamış olacaklar ki, bu 
şekilde konuşmuşlardır. Biz Gelir Vergisinin mü-
terakkilik sistemini de nazarı itibara almak sure
tiyle, bu asgari vergiyi kademeli bir hale getir
miş bulunuyoruz. 

Bölgeler tesbit edilmediği için haksızlığın bü
yük olduğunu ve bilhassa kurak yerlerdeki tarım 
sektörüyle meşgul olanların bu haksızlığa daha 
fazla duçar olacaklarını da söylemişlerdir. Arka
daşlarım, bu da belki bizim Yüksek Heyetinize 
konuyu iyi anlatamamış olmamızdan, tasarı iyi 
tetkik edilmemiş olmasından ileri geldiği kanaati
ni taşıyorum. Çünkü, ben de hakikaten burada, 
Arif Hikmet Güncr arkadaşımızın ikaz ettiği şe
kilde fikrimi anlatabilmek için yanlış bir beyan
da bulunmuş gibi gözükmekteyim. Dedim ki, 30 
bin liradan aşağı kazananlar vergi vermiyecek-
lerdir. Bunun aslı, elbette böyle değildir. Mesele 
30 bin liralık kazancın aslında vergiye tabi ola
bilecek bir gelir karşılığı olmasından doğmakta
dır. Yoksa esas olan, safi kazancın vergiye tabi ol
ması ve bu miktarın tarım sahasında 5 bin lira ci
varında bulunmasıdır. Yani şunu söylemek isti
yorum; bir mıntaka tefriki yapılmadı diyen ar
kadaşlarımız için söylüyorum. 
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Bir mmtaka meselâ inek yirmi aded civarın

da bulunsa, kıktan aşağı olsa, elliden aşağı olsa 
- tasarının getirdiği gibi - fakat satış miktarı 30 
bin lirayı geçerse bunun vergiye tabi olacağını 
elbette zikretmek lâzımdır. 10 bin liralık bir sa
tıştan 5 bin lira gibi bir kazanç sağlamışsa elbet
te mükellefiyete girmektedir. Benim arz etmek 
istediğim tarım sahasındaki masraflar nazarı iti
bara alınırsa 30 bin lira civarındaki bir kazancın 
umumiyetle vergi sınırını teşkil etmekte olduğu 
şeklindedir. Demek ki, verimli bölgelerde gelirin 
de o nisbette artarak verilebileceği ve bu yüzden 
de haksızlıkların doğmıyacağı tasarının içinde 
mevcut bulunmaktadır. 

'Muhterem, arkadaşlarımı', .madde üzerinde 
'konuşurken - arkadaşlarım; darılmasınlar - ha
kikaten bu Gelir Vergisinin tümünü birden 
kapsanmak, değişikliklerin nelerden ibaret ol
duğunu tesbit edebilniiek oldukça güçtür. Onun, 
içindir ki, bir kısım: arkadaşlarnmız % 70 mas
raf haddinin dahi azlığı üzerinde' durdular. 
Halbuki, mevcudolan kanunda da, bizim ka
bul ettiğimiz şekilde de masraflarım hesabın
da % 70 oranı, mahallî komisyonların yapa-
.caıkları hesaplarım tavanım!: değil, tabaaıım teş
kil etmektedir. Kanunum 'metni, maddesi de
mektedir ki; yapacağınız masraflar, mahallî 
komisyonlar tarafımdan yapılacak olan, mas
raflar % 70 ten daha düşük olamaz. Hükü-
ımetimizin getirdiği! -bu husustaki değişikliği 
dahi komisyonumuz, alışılmış bir rakamı olma
sı itibariyle, eski şekilde muhafazasımı uygun. 
bulmuş, yüzde '70 i değiştirmemiştir. Tetkik 
edilmediği için bıı hususun dahi aleyhte bir 
selbep olarak gösterilmiş olması, hakikaten mne-
selenin aydımlamımaya ihtiyacı olduğunu ifade 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarımı, yine heyecanlı ko
nuşmalar arasımda hiçbir zümreye tatbik edil
mediği, hiçbir sınıfa, mükellef grupuna tat
bik edilmediği halde âdeta çiftçi grupu peşi
nen ithamı .edilmek, vergi kaçırdığı söylenımek' 
suretiyle bir tedbire gidilmiştir, denil inektedir. 
Arkadaşlarım, tasarınım buraya kadar kabul 
etmiş olduğumuz maddelerinde Gelir Vergisi
nin uyigulanabilmıesini mümkün kılmak ilcin 
diğer zümreler, vergi grupları üzerinde de, 
vergi mükellefleri üzerinde do değişmeler ol-
ımuştur. Bu değişmelerin mucip sebepleri kı
sa kısa izah edilmiş olmakla beraber heyeti 1 
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umumiyesinin yüksek huzurunuza arzı müm
kün olmamıştır. îş gruplarıma göre alınmakta 
olan •vergilerin bâzı tedbirlere ihtiyacı oldu
ğumu söylerken, burada mükellef gruplarımın 
yüzdeleri itibariyle ne miktar kazaınç göster
dikleri ve ne miktar vergi verdikleri ifade 
edildi. O tedbirlerin alınması sırasında söy-
lemmıemiş olan: birkaç rakamı ifade .edersem, 
bu geçici maddenin kaibulünü zaruri kılan Ibir 
sebebi de beraiber söylemiş olacağıım. 

Aziz arkadaşlarımı, iş gruplarıma göre gös
terilen kazançlardan perakende ticaret yapan
lardan bakkallar, mezeciler, sucuk ve saire yi
yecek maddeleriyle iştigal edenler aylık vasati 
olarak 312 lira kazanç göstermektedirler. 

Et, balık, tavuk ve saire işleri ile iştigal 
edenler 440 lira; yas meyve ve sebzeciler 2150 
lira; manifaturaıcılar 507 lira; tuhafiyeciler 
46G lira; halı, kilim ve saire ile iştigal eden 
perakendeciler 6'5;G lira; kuyumtcular, saatçiler 
457 lira; taksi ve otobüs nakliyatı 3130 lira; 
kamyonlar 274 lira; doktorlar 5181 lira; dişçi
ler 47/2 lira aylık vasati gelir beyan etmekte
dirler. Bu rakamlar karşısımdadır ki, bu grup 
'mükellefler üzerinde tedbir alınmıştır. 

Şimdi biz diyoruz ki, tarım gelirlerinin kap-
sanması ileri mıemlefcetlerde dahi mümkün ol
mam aktadır. Bizim memleketiımizde özellikle 
banka muamelâtıma ali'şılmamiıştır. Senetli mu
ameleler yapılmamaktadır. Gelir Vergisinin 
büyük bir kusmıı bu vasıta ile kaçabilmekte
dir., Gelir Vergisinin bütünlüğünü ve uygu
lanmasını sağlıyalb ilmek için, tarımın n vergi 
b akımından mümkün olduğu kadar kapsan ab il-
rnesi lâzımdır. Ve deminki ifade ettiğim rakam
lara dönersek, millî hâsıladaki gelirine muka
bil ödenmiş olan vergi nisbeti ve mükellef sa
yısı itibariyle de hakikatler ortada durmakta
dır. O halde tedbirler alarak tarımı kapsa mı -
ya çalışalım, demekteyiz. Amıa bunu yapar
ken bir miktar mıevcudolam yumuşaklığı, ımu-
nisliği muvakkat 'bir zaman için bir tarafa 
.atabilmeye .gönlümüz razı olmaktadır. Çünkü 
ancak sistem bu suretle kurtulabilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa tarım için 
söylemmııiş olan slözler şudur : 

Em mütekâmil, yerine uygulanması! kabil 
olam sistem tatbik edilmelidir. Ve burnum üze
rinde hakikaten ilmini yapan, bu mevzu üzerin
de çalışanlar dernektedirler ki, «tarım; toprak 
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bir muayyen verginin ağırlığı altında daima bu
lunmalıdır. Çünkü toprak varlığı, bir başka var
lığa benzememektedir. Topraktan âzami randı
manın alınması, toprağın işlenebilmesi şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında yine 
zannedersem heyecanlar arasında kaybolmakta 
olan, fakat çok önemli gördüğüm bir husus da
ha var. Bizim memleketimizde toprak ürünleri, 
Hükümetin fiyat politikası teminatı altındadır. 
Geçen sene yapılmış olan zamla hubulbatm Top
rak Mahsulleri Ofisi tarafından mubayaa edil
memesi halinde hububat fiyatlarının ne seviyeye 
düşeceğini akla getirmek lâzımdır. Bir taraftan 
fiyat politikası ile tütününü, pamuğunu, hubu
batını, fındığını muayyen bir seviyenin üstün
de tutmaya çalışan hükümetlerin, bir taraftan 
da kazananlardan hakiki kazançları karşılığının 
alınabilmesi gayretini insaf ile mütalâa edilmek 
lâzımigelir. Eğer, bundan evvelki devre içerisin
de fiyatların mütemadiyen yükselmesine muka
bil hububat gibi mahsullerin, toprak mahsulleri 
ürünlerinin değerlerinin, kıvmetlcrinin artırıl-
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madiğini nazarı itibara alırsak, bu kıymet art-
mamasmm bir nevi vergileme olduğunu, dolayı -
isiyle fa'kirinin de, zengininin de tabi olduğu bir 
vergileme olduğunu gözden uzak tutmamak lâ
zımigelir. Bizim burada yaptığımız topyekûn bir 
vergileme değil, bilâkis, fiyat politikası ile köy
lünün emeğini, al inlerini değerlendirmek, ama 
kazananlardan da muayyen bir rakamı vergi ola
rak tahsil edip sosyal adaleti, vergi adaletini 
temin edebilmekten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmalara sabır
ların yetmediğini bir kere daha müşalhade etmiş 
bulunuyorum. Bendeniz Komisyon çalışmaları 
esnasında yapabildiğim gayretle inanmaktayım 
ve güvenmekteyim ki, uzun bir konuşma, bir yu
varlak masa etrafındaki konuşma bütün şüphele
ri ve tereddütleri bertaraf edecek, getirilmiş olan 
şeklin kabulünü hattâ kolaylıkla mümkün kıla
bilecektir. Ancak burada'maksatların izahı ha
kikaten kolay olmamaktadır. Sabırlar da tüken
miştir. Bu bakımdan bunları, sadece günlük bir 
müşahade olarak teshil edip geçmek isteriz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

3. — Ekselans Sahabettin Başkanlığı altında
ki Pakistan İyi Niyet Kurulunun Meclisi ziya
retti. 

BAŞKAN — (Sayın <)m\; bir dalkiika lütfen. 

Çok mililitrem arkadaşlarım, şu anda Yüce 
Meclisimizi Ekselans Şaihabettin'in Başkanlığı 
altında bir Pakistan tyi Niyet Heyeti şereflen
dirmiş! ir. (Alkışlar) Kendilerine Yüce Meclis 
adına hos geldiniz deriz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özal. 
OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Devamla) — Tarım vergisinin dışardan 
teşvikler gördüğünü bir arkadaşımız yine bu 
kürsüden ifade etmiştir. Dolayısiyle bizlerin de 
bu teşvika alet olduğu talbiatiyle bu beyanın al
tında mündemiçtir. Ben bu şekilde konuşan ar
kadaşıma aynı sözlerle mukabele etmek istemem. 

Eferidim, Sayın Ziya Uğur arkadaşımız ken
disi tarafından söylendiği zannını taşıyarak söz 
almıştır. 

BAŞKAN -— Müdahale etmeye hakkınız yok. 
GEÇİCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Devamla) — Ben bu şekilde Komisyonun 
da alet olduğu zannını verebilecek bir ithamı sa
dece reddettikten sonra, burada bir hususu açık

lıkla tesbit çimenin zaruretine kaani bulunuyo
rum . 

Muhterem: arkadaşlarım, vergi tadillerine. 
düzeltmelerine ait yapmış olduğum ilk takdim 
konuşmasında şu cümleleri hemen aynen ifade 
etmiştim : Hızla değişmekte olan toplum yapı
mızdan dolayı doğan ve süratle büyüyen mese
lelerimiz vardır, bunların halli için plân, bir 
millî haysiyet ve şeref meselemiz olarak başarı
ya ulaşmalıdır. Plânın başarıya ulaşması ise 
gösterdiğimiz müşterek fedakârlıklara ve ulusal 
çabamızla mümkün olacaktır. Hattâ bu dahi yot-
miyecektir. Ulusal çabalarımızın, uluslararası 
çabalarla bütünlenmesi de gerekmektedir, demiş
tim. Bu kere yapılan konuşmaların, ve sert it
hamların ışığı altında şu sözleri biraz daha açık 
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olarak ifade etmek mecburiyetini duyuyorum : I 
Gerektiği kadar anlayışla ve beraberce fedakâr- I 
İrklar edip kalkmmazsak, çok daiha ağır şartlara I 
ve mahrumiyetlere katlanmak elimizde olmıyabi- I 
Hr. 

(Meclisimizi ziyarete gelmiş olan Ekselans I 
Şahaibettin'in Başkanlığındaki îyi Niyet Heyeti I 
saat 15,58 de alkışlar arasında Meclisimizdon I 
ayrıldı.) 

Bünyemizde uygulama güçlüğünü acık olarak 
ispata çalıştığımız bir sistemde bir muvakkat za- I 
man için yapılması istenen bir fedakârlığı göze 
alalım, fayda budur. Kaldı ki, biz, eksik ve ha- I 
tali taraflarını göstermiş olan Mustafa Kemal 
Karan, Ahmet Üstün, Y.T.P. ve C.K.M.P. nin 
sayın sözcüleri arkadaşlarımızın işaret ettikleri I 
hususlara da uymak suretiyle maddede bir deği
şiklik yaparak felâkete mâruz kalan, kazanamı-
yan vergi mükelleflerinin, tarım mükelleflerinin 
de bir gadre uğramaması, bir haksızlığa uğra
maması cihetini derpiş etmiş, tahkim ve tarsin 
etmiş bulunuyoruz. Bu şekilde huzurunuza ge
tirdiğimiz tadili de nazarı itibara alarak kanu
nun bu geçici maddesini kabul etmenizi rica I 
ediyorum. I 

Orta - Anadolu'nun, mahrumiyetler bölgesi
nin bir insanı olarak, eğer bunda bir sorumlu
luk, eğer bunda bir haksızlık var ise, ben, bu 
sorumluluğun ve haksızlığın tarafıma raci ola
bilmesini kabul buyurduğunuz takdirde, Komis
yonun Sözcüsüne bu işi... 

BAŞKAN — Komisyon adına konuşuyorsu
nuz, hiçbir mesuliyet tarafınıza raci olamaz, o 
şekilde konuşmayınız. 

GEÇ.ÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Ko-
misyon adına istirhamda bulunduktan sonra 
şahsan da bir tek cümle ilâve etmiş bulunuyo
rum. Bunu mazur görünüz lütfen. Komisyon 
olaralk mâruzâtımı bitirdim. Son olarak da de
dim k'i : Orta - Anadolu'nun mahrumiyet böl
gesinden bir insanım. Eğer bu geçici tedbirler 
bir mağduriyet varsa bunun ağırlığını ben de bu 
sıfatla taşımaktayım. Bunu böylece kıymetlen
dirmenizi rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Bir dakika, Komisyon adına be- ' 
yanda bulunuyorsunuz. Saym Ruhi Soyer sual 
sormak istiyorlar. , 
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RUHt SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 

çok muhterem arkadaşlarım, Sayın Rüştü özal 
Komisyon adına, doktorlarla, dişçilerin çok az 
gelir beyan ettiklerinden bahsettiler. ^ 

Bu, bütün bir ömrünü mustarip insanların 
hastalıklariyle kucak kucağa geçiren onbinin 
üstündeki insana tevcih edilmiş bir ithamdır. 

Binaenaleyh, bu yönden soruyorum : Bu on
binin içindeki doktorlardan servet sahibi kaç 
tane insan tanıyorlar ve bunlardan kaç. tanasi 
vergi kaçakçılığı yapmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özal. 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, ko
nuşmalarımın içinde çok dikkat edilmesi gereken 
bir husus vardır. Muhterem arkadaşlarım, bir 
hususu çok dikkatle belirtmeye çalıştım. Komis
yon olarak biz, vatandaşların hiçbir zümresini, 
hattâ hiçbir mükellefi itJlıam etmemekteyiz. Biz; 
mevcut kanunun eksikliklerini tamamlamaya ça
lışmaktayız. Hattâ, deminki ifadelerim arasında 
dedim ki; biz sistemi itham etmekteyiz, sistemi 
itham ettiğimiz için, sistemin üzerinde çalışmak
tayız. Vatandaşları, önümüze gelen yerde zan al
tında bulunduracak sözlerden uzak bulunmamız 
lâzım geldiğini dikkatle kullandım. Bu meyanda 
dedim ki, vergi zıyaı birkaç sebepten doğmakta
dır. Vergi ziyamı, vergi kaçakçılığı mânasında 
kullanmıyoruz, dedik. Bunu Sayın Maliye Vekili 
bilhassa söylediler. 

Vergi zıyaı evvelâ kanunun eksikliğinden gel
mektedir. Kanunun, bütün mükellefleri kapsa
madığından gelmektedir, bünyemizden gelmekte
dir. Bizim yaptığımız budur. Tedbirler almak 
mecburiyetindeyiz dedik ve bu meyanda, misal
ler verdik. Ne misalleri verdik, muhterem arka
daşlarım? Bakkallardan başladık, tenevvü arz 
edebilmesi, tenevvü ifade edebilmesi için birkaç 
tane tipik misal söyledik. 

Bunlar arasında elbette ki doktorlarımızın, 
tabiplerimizin memleket sağlığmdaki hizmetleri
ni takdir etmiyecek, dürüstlükle, faziletle hasta
larının şifasını aradıklarını kabul etmiyecek bir 
insan olmaktan elbette uzağım. Benim verdiğim, 
ıbeyan edilmekte olan miktarlar hakkında sade
ce misallerdir ve Yüksek Heyetinize bir fikir 
vermeye matuftur. Ben de kendileri gilbi düşü
nüyor ve bütün zümreleri, bütün grupları top-
yekûn itham etmekten son derecede uzak bulun-
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duğumu ve buna çok dikkatli bulunduğumu ifa
de etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ziya Uğur, sualinizi so
runuz. 

ZİYA UĞUR (Buma) — Sayın Sözisü diyor
lar ki, millî hâsılanın 20 milyarı zirai sektöre 
ait'tir. Yine ayrıca Sayın Sözcü buyurdular ki, 
bu memlekette 3 milyon aile ziraatle meşgul ol
maktadır, bunun da yüzde 90 ı vasati geçim ade
dinin altındadır. 

Şimdi, bu 20 milyar liralık zirai hâsıla, bu 3 
milyon aileye mi mahsustur, yoksa sadece vergi
ye tabi tutulması talebedilen yüzde 10 na mı 
mahsustur? Hakiketen bütün Türkiye'de ziraat
ken vergi alınmamaktadır diye büyük bir pro
paganda vardır ve zararlı olmaktadır. 

Sayın Sözcü buyurdular ki; bu iki milyar li
ranın yüzde doksanı esasen geçim indirimi içeri
sinde olanlara aittir, bunun tavzihini rica ediyo
rum. 

RÜŞTÜ ÖZ AL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; kendisi ile tamamen aynı düşündüğüm, 
aynı esaslar içinde bulunduğum Ziya Uğur ar
kadaşımız takriben 20 milyar lira civarında olan 
tarım gelirlerinin, benim de söylediğim şekilde 
üç milyon çiftçi ailesine aidolup olmadığı husu
sunu sormuşlardır. 

Demektedirler ki; bu 20 milyar liralık tarım 
gelirlerinin topunun birden verigileridirilmemesi 
şeklindte zanlar, 'kanaatler vardır. Bu cihet belir
tilmelidir, Hakikaten kendileriyle aynı surette 
düşünüyorum. Yanlış anlaşmalara, anlatmalara 
imkân vermemek için de, vermemiş oldukları 
için de teşekkür ederim. 

Ben iki türlü hesap yapmaya çalıştım : Bir 
tanesi çiftçi sayısıdır dedim, üç milyon ailedir. 
Bu üç milyon ailenin % 90 nını vergi dışı tut
mak kolaylıkla mümkündür dedim. Geri kalan 
üçyüz binin şimdi 18 bini kapsanmaktaJdır. Kap-
sanabilirse bu tadiller ile bu rakam 30 bine çı
kacaktır, dedim. Diğer bir tahkik metodu olarak, 
tahkik yolu olarak da gelirleri nazarı itibara 
aldım. Elbette ki bu gelirler 23 milyon çiftçiye 
laidolmalk lâzımdır ve bunun, 20 milyar liralık 
gelirin vergisi de düşünülmemektedir. Bizim dü
şündüğümüz, - kendilerinin Komisyonumuzda 
yardımcı olarak daima faydalarını gördüğümüz 
arkadaşımız gibi - sadece Jbu yüzde 10 lara aid-
olabilen kısmın, kazancın vergilendirilmesine 
matuftur. O 300 binin de 18 bini, 20 bini, 30 bi-
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ni üzerinde olduğumuzu tekrar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut, lütfen 
.sualinizi «orunuz. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karalhisar) — 
Gerek Komisyon Sözcüsü, gerekse Maliye Vekili 
arkadaşımız, 20 milyar zirai gelir, ziraa'tle geçi
nen arkadaşlara tekabül etmektedir, bundan ver
gi alınmamaktadır, dediler. Her halde ziraat ile 
geçinen nüfus ile, ziraat dışı geçinen nüfuslarla 
yılda millî gelirin nüfus basma tekabül eden 
miktarı hesabetm işlerdir. 

Bu 20 milyarın yüzde yetmişi; millî gelirin 
yüzde yetmişine tekabül ettiğine göre nüfus ba
şına millî gelir, ziraat içi sektörde ne kadar, zi
raat dışı sektörde ne kadardır, Komisyonun bu
nu açıklamasını rica ederim, bu bir. 

İkincisi; bu vergi ile, ziraatle geçinenlerin 
vergi dilimi içine girenlerin sayısının altıbin ola-
öağmı Komisyon Sözcüsü ve Sayın Maliye Veki
li arkadaşımız izah etmişlerdir. Şimdi zirai sa
yım yapıldığına göre, «altıbin mükellefin üst li
miti, şahıs basma kaç dönüm araziye tekabül et
mektedir. Bunu açıklamalarını istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özal. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, 
Kalkınma Plânımızın hazırlanmasında da çok 
söylenmiştir, haklı olarak çok söylenmiştir ki 
memleketimizin çalışmalarının temelini iyi tesis 
edebilmek, iyi teşkil edebilmek için çok sağlam 
istatistik bilgilerine ihtiyaç vardır. Bu istatistik 
bilgilenin imaıhduitluğunu, sıhhat ;dereceleri/nli 
Saym Mdhmct Turgut arkadaşım da benim gibi 
bilirler. Ben mâruzâtım esnasında, alınmakta 
olan ve bir kısım arkadaşlarımız tarafından sert 
görülmüş bulunan bir tedbirin, muhtelif suret
lerle IzaJhmı yapmaya çalıştım. Hiçbir zaman bu 
sağlam istatistik bilgisine de salhibolunmadığı 
için, net rakamlar arz etmeye yaklaşmadım da
hi. Meselâ demedim ki, bu nisbet 300 dönümlük 
'hububat ziraatı yapmış olanlarla, tasarıda ka
bul edilmiş sayılara göre şu kadar çiftçi vergi 
mükellefi olacaktır. Bunların gelirlerinin tutarı 
şu kadardır, demedim. 

Bütün bunlar sadece basit tahminler ilerisine 
gitmemektedir. Öylesine tahminlerdir ki, muh
terem arkadaşlarım; hakikatler ortada. 

Geçen sene Yüksek Heyetiniz tarafından da 
.Meclislerimiz tarafından da kabul edilmiş olan 
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tarımın vergilendirilmesi 100 milyondan fazla 
bir gelir sağlıyaçağı esasına istinadettirmişti, 
mükellef sayısı çok üstün görülmüştü, - ama 
uygulamaya gittiğimiz zaman bu tahminin üçte 
biri civarında bir gelirin «ağlandığını vo mükel
lef sayısının da o nisbette düşük olduğunu görü
yorum. 

O halde benini beyanlarım arasında 60 bin 
kişinin mükellef olacağını ve şu miktarda bun
lardan gelir alınacağını söylemiş olan kesin 
bir ifade mevcut değildir. 

Fikir vermek için, kanunu getirmiş olan Hü
kümetimiz Ibu rakam ile 60 bine yükseleceğini 
HÖyleniiştiv, tahmin etmiştir. Biz, yaptığımız 
değiştirme ile bunun 35 - 40 bin olabileceğini 
âdeta akİert, tahminlerle, istidlaller ile istihraç 
etmekteyiz; Bunun haricinde söyliycbileceğim 
bir rakam" yoktur.-

BAŞİiAN —̂• Mustafa Kemaİ Karan, büyü
rünüz suâlinizi sorunuz. 

MUSTAFA KlMAL KAKAN (Amasya) — 
Bu 10 neu madde ziraöti ilgilendiren bir madde 
öldüğü halde btiiiu müdafaa ederken mükellef 
olan bâkkaİlarıii, doktorların, et ve balık sa
tanların aylık kazançlarını kürsüden ifade et
tiniz. Acaba komisyonca geçen sene zirai vergi
ye tabi tutulmuş ve beyanname vererek vergi 
ödemiş çiftçilerin aylık kazanç vasatileri kaç-
tirf Bunlari ifade edebilir misiniz? Bu bir. 

İkincisi; bü madde müdafaa edilirken, bu 
asgari vergiyi veren mükellefin, zarar ettiğini 
ıspüt ettiği müddetçe mahsup maddesinden isti
fade edeceği beyan edilmişti. Bu mükellefin 
teftere tabi olan üstün kısmı hariç, ispat etme 
imkânına maliktir. Fakat 75 dönüm, 80 dönüm 
mükellefiyet içine giren küçük mükellef, götü
rü usule göre vergi veren mükellef, geçen sene 
zarar ettiğini nasıl ispat edecektir? 

Şöyleki; meselâ bir elma bahçesi - ilmen zi-
raatte malûmdur - bir sene meyva verir, bir sene 
meyva vermez. Ziraatçiler bunun üzerinde itti
fak etmişlerdir. Meyva vermediği zaman bu adam 
zarar eder. Fakat 75 dönümlük bir bahçeye sa
hiptir. Mükellefiyet içine giriyorsa geçen sene 
ettiği zararı nasıl telâfi edip ertesi sene bunu 
ımahsuibetmek imkânına sahibolacakıtır? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ ÖZAL 
('Konya) —- Muhterem arkadaşlar, 10 neu mad
de üzerinde konuşurken diğer vergi mükellef 
gruplarından misal vermiş olmamı bâzı arkadaş-
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larım ve bu meyanda soru sahibi Kemal Karan 
arkadaşım da biraz tenkidkârane ifade ile belirt
tiler. Bu cüıheti peşinen arz ettim. Mamafih bir 
kere daha arz etmiş olayımı: Kürsüde konuşan 
arkadaşlarımız demişlerdir ki, «Alınmakta olan 
tedbirler sadece tarıma mı aittir, niciin tarım içirt 
böyle tedbirlere gitmekteyiz?» Ben de ifadeye 
çalıştım ki, diğer vergi grupları içinde de rakam
ların ifade etmiş dlduğu hakikat muvacehesinde 
Gelir Vergisli sistemi içinde kalmak üzere tedbir
ler alınmıştır. O tedbirlerin esbabı mucibeleri 
bunlardır dedim, misal verdim. Şimdi de tarı
mın vergilendirilmesinin güçlüğünü ve diğer se
bepleri zikretmek suretiyle bunun için de buna 
muvazi, evvelkilere muvazi tedbirler alıyoruz, de
dim. Bunu bir kusur olarak arkadaşlarım lütfen 
telâkki etmesinler. Bu, maksadımı izah için faz
ladan da olsa söylenmiş bir sözdür. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Özal. 
KOMÎSTON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ ÖZAL 

(Konya) •— Hayır efendim, henüz cevap arz ede
medim. «Geçen sene vergilendirilmiş olan tarı
mın aylık kazanç vasatilerinin no olduğu kendi
lerinde var mı?» dedi. Ben de şu anda yoktur., 
Hükümette olup olmadığını bilmiyorum. Ancak 
bu işin henüz doğmaiklta olduğunu, 1963 te uy
gulanmış olan bir sistemin neticelerinin henüz 
alınmakta olduğunu, binaenaleyh bir istatistikî 
bilginin hazır olmaması lâzımıgeldiğini ve arka
daşımızı tatmin edecek şekilde mukayeselere ya-
rıyacak malûmatın henüz elde edilmemiş olduğu
nu sanıyorum. Hükümeit bu ciheti, zannediyorum. 
ki, teyidetmiş olacaktır. Zararın ne şekilde naza
rı itibara alınacağı üzerinde de duruldu. Müza
kereler sırasında birçok kimseler belirttiler. Me
selâ zeytin ağacının sayı çokluğunu, küçükbaş 
hayvan sayısının çokluğunu ifade edenler çok 
oldu. Yapılan hesaplar bu türlü ihtimalleri ön
görmüştür. Bu türlü ihtimaller mümkün olduğu 
kadar nazarı itibara alınmıştır. Sayın Karan ar
kadaşımız da bir çiftçi insan olarak bilirler ki; 
bir sene mahsul verir, bir sene mahsul vermez 
sözü kesin olarak söylenmez. Bir sene daha iyi 
mahsul verir, bir sene daha az mahsul verir şek- . 
İmdeki bir beyan sanırım ki hakikate daha çok 
yaklaşır. Buna rağmen bir mükellef mükellefi
yet hudutlarına girdiği zaman, isterse deftere ta
bi olabilir, kâr ve zararını tesbit edebilir. O kâr 
ve zarardan mevcudolan, mer'i olan ahkâm içe
risinde 3 sene, beş sene istifade etmek imkânına 
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sahibolabilir. Bu külfeti göze almıyan, deftere 
ıtabi tutulmak istemiyen kimse için de eğer ka
nunda şimdi söylediğimiz, geıtirdiğimiz hasar nis-
•bettini aşmamış olduğu takdirde mâJkul ve asgari 
olan bir vergiyi ödemekle mükellef olacaktır. 

BAŞKAN. — Sayın Mehmet özbay. 
MEHMET ÖZBAY (Adıyaman) — Efen

dim, geçici 10 ncu maddenin 3 ncü grupunda 
pamuk ziraati için asgari vergi ölçüleri tadade-
dilımiştir. 

Yalnız memleket imıizde pamulk ziraati sulu 
arazide ve susuz arazide yapılır. Bu sulu arazi 
ile susuz arazide yapılan pamuk ziraatinde aşa
ğı - yukarı % 200 - 300 gelir faikı vardır. Su
suz araziden 15 - 80 kiloya kadar, sulu araziden 
ise 250 kilodan 400 kiloya kadar .mahsul alınır. 
Bunun ikisini birlikte tutmalk nasıl mümkün 
01111', bunu izah ederler mi? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Sualler soruldukça Komisyon 
Sözcüsü olarak kendimi daha çok muaheze et
mekteyim, malkisadımızı iyi anlatamamış olmanın 
azabını ve sorumluluğunu taşıtmaktayım. Bu ar
kadaşımızın pamuk için geçici 10 ncu maddenin 
3 ncü grupunda tesbit edilmliş olan miktarı sulu 
arazide ve susuz arazide yapıldığına verimlilik
lerinin de farklı bulunduğuna göre nasıl kabul 
ediyorsunuz? Şeklindeki sorusu iyi anlaşılama
mış olduğumuzun yeni bir misalini ve ilmektedir. 

Daha evvelki müzakerelerde de yüzölçümle-
rini tdsibit öderken sulu, münlbit arazide ayırım
lar yapmadık. Fakat esas mühim olanı arkadaş
larımız tarafından dikkatle üzerinde durulması 
gereken ciheti bütün bu ölçülerin mükellef ada
yını tesbit etmekte oluşudur. Eğer çok verimli 
ise, çok mahsul alabiliyorsa, kazancı çok oluyor
sa çok verecektir. Az kazanıyorsa, kazanamıyor-
sa bunun vergisini venmiyeeektir. Miktar olarak 
da bâzı kriterlerin kabulünde zaruret vardır. 
Hiçbir zaıman takdirin bulunduğu yerde katiyet, 
kesinlik olmaz. Farklar, muhtelif görüşler ola
caktır. Bunu kanunu bütünlüğü içerisinde ka
bul etmenin zaruret olduğunu ifadeye çalıştık. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan komisyon adı
na mı beyanda bulunacaksınız? Buyurun. (İlci) 
komisyon konuşuyor sesleri.) 

Efendim komisyon adına beyanda bulunu
yorlar, izahat veriyorlar. 
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İHSAN GÜKSAN (İzmir) — Sayın Özal'm 

kullandığı bâzı tabirler hakkında grupum adına 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Komisyon konuşsun, sonra dü
şünürüz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ŞEFİK 
İNAN (Çanakkale) •— Muhterem arkadaşlarım 
gayet kısa konuşacağım, sabrınızı suiistimal et-
miyeceğim. Esasen kendim de rahatsızım, bu 
bakımdan. 

Muhterem arkadaşlarım, bir dâvayı ortaya 
koymak üzere birkaç rakam sunacağım. Gecen 
günkü konuşmamda dedim ki, «memleketimiz bir 
iktisadi kurtuluş savaşma girmiştir.» Bir misal 
vermek istiyorum. «Bir memleketin medeniyet 
seviyesinin ölçülerinden birisi nüfus başına is
tihlâk edilen elektriktir» 

Şimdi, camiasına dâhil bulunduğumuz Avru
pa memleketlerinin nüfus başına elektrik istihlâk 
•rakamlarını alt alta koyduğumuz zaman Türkiye 
sondan birincidir. 

BAŞKAN — Sayın İnan 10 ncu madde üze
rinde, onunla ilgili olarak konuşunuz. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Evci son dere
ce ilgilidir efendim. Bizden bir numara, yu
karda Yunanistan vardır. 1961 de Türkiye'de 
adam başına elektrik istihlâki rakamı, 100 kilo
vat saattir. Yunanistan'da 300 kilovat saattir 
Şayet, lî)80 yılına kadar enerji alanına 40 mil
yar Türk lirası yatırırsak 1970 yılında Yunanis
tan'ın 1961 seviyesine ulaşacağız. 1980 yılında 
Yugoslavya'nın 19(11 yılındaki seviyesine ulaşa
cağız. Durum budur. Yani yatırını yapmak 
mecburiyetindeyiz. Meseleyi böylece koyduktan 
sonra şimdi geliyorum 10 ncu maddeye. 

Arkadaşlar, "Maliyemiz ne için en asgari ver
gi maddesini getirmiştir? Maliyeyi buna sevk 
eden âmil memleketin gerçekleridir. Şimdi oku
yacağını. Adana vilâyetinde 2 935 Zirai Gelir 
Vergisi mükellefi 3 701 000 lira Zirai Gelir 
Vergisi ödemiştir. Afyon'da 65 'mükellef var
dır. Bunlar 26 07:2 lira ödemişlerdir. BoluYla 
bir tek mükellef vardır, 1 068 lira ödemiştir. 
Bursa'da. 462 mükellef vardır, 375 622 lira öde
mişlerdir. Diyarbakır'da 48 mükellef vardır, 
21 357 lira ödemişlerdir. Gaziantep'te 203 mü
kellef 55 381 lira, Konya'da 490 mükellef 136 070 
lira, Sakarya'da 33 mükellef 27 619 lira, Tekir
dağ'ında 307 mükellef 173 070 lira, Sivas'ta 2 

292 



M. Meclisi B : 82 
mükellef sadece 2 502 lira. Bu rakamlar Maliye
yi niçin böyle bir madde getirmek mecburiyetin
de bıralkdığını ispata kâfidir, 'saınınım. 

Elektrik misalim de koyulduğumuz yola bu 
vasıtalarla devam etmenin imkânsızlığını zanne
derim kesin surette belirtir. Hepinizi hürmetle 
selâmlanın. 

EROL YİLMAZ AKÇAU (Iiize) — B i r sual. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
UROL YILMAZ AKOAL (Rize) — Çay ve 

tütün ınalısulüiKİe Ikac adaım 'dinde, ne miktar 
arazi vardır. Yani zirai sektörde gelir dilimle
rinin hesabı yapılmış mıdır? Bu bir. 

İki; eğer bu rakamlar bilinmiyorsa bu sevk 
edilen madde ile Hazineye girecek geliri tahmin 
etmek mümkün müdür? Talimin ediliyorsa ne 
miktar gelir geleceği tahmin edilmektedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK 
İNAN (Çanakkale) — Arz edeyim efendim. 

10 fendim çaya münhasır olmak üzere şu anda 
bir malûmat verecek değilim. Yalnız Rize de; 
çay bölgesidir, dört tane vergi mükellefi vardır. 
4 253 lira vergi Ödemişlerdir. Şimdi diğer zirai 
şeye gelince şu anda tahmini rakamlardır, mem
leketimizde üçbuçuk milyon çiftçi vardır. Üçbu
çuk milyon çiftçi. Çünkü 952 ye ait bir rakam 
vardır. 2 750 000 çiftçi ailesi tesbit edilmiştir. On
dan bu yana artışlar vardır. Üçbuçuk milyon 
çiftçi ailesi vardır. Bunun geçen yıl 1963 yılında 
17 279 u vergi mükellefi olmuştur. 3,5 milyon 
çiftçi ailesi içinden 17 279 kişi zirai vergi mükel
lefi olmuş. Ve bu cem'an ye'kûı.ı 2(5 724 697 lira 
Zirai Gelir Vergisi ödemişlerdir. 'Birkaç vilâyette. 
topyekûn vilâyetin neler ödediğini de arz ettim. 
Şimdi, dilimler mevzuunda görüyorsunuz ki 3,5 
milyon yanında mahdut miktar oluyor. Getirilen 
yeni tasarı ve mükellef kapsama meselesini biraz 
daha genişletiyor. Ama, tahminî olan âzami ra
kam 60 bine ancak yaklaşacaktır. Maliyenin tali
mini eldeki donelere göre odur. 60 bin, belki de 
40 bin ile 60 arasında bir rakam. Yani bu dere
ce geniş, vazıh malûmat yok. Yalnız şunu arz ede
yim : 

193 sayılı Kanun 150 dönümlük bir yüz ölçü
münü esas kabul etmişti. O tarihte 193 sayılı Ka
nuna göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 
97 bin zirai gelir vergisi mükellefi tesbit edil
mişti. Binaenaleyh, 193 sayılı Kanunun ölçüle
rine gittiğimiz zaman âzami tavan 97 bin, ondan 
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biraz uzaklaştıkça 60 bin, 40 bin... İşte o civarla-. 
ra ineceğiz. 

BAŞKAN — Çay hakkında sual sorulmuştu 
efendim. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Evet efendim, 
cay hakkında başka bilgim yok. Rize'de 4 mükel
lef vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Affınızı rica ede

rim Sayın Başkan. Ricam şu; efendim bu dört 
mükellefin 4 000 lira kadar vergi verdiği ifade 
buyuruldu. Ben buna göre şunu sormak istiyo
rum; Rize'de dekar başına, çay mahsulü ne kadar 
verir? Ve bunun para olarak karşılığı ne olabi
lir? Bu bir. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Şu anda böyle 
bir bilgiye sahip değilim efendim. 

RUHİ SOYER (Niğde) — İkinci sualim şu; 
Rize'de bu kadar vergi getiren çay mahsulünü iş
lemek için kaç fabrika kurulmuştur; ve bunun 
için ne miktar para sarf edilmiştir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK 
İNAN (Çanakkale) — Şu anda bu sorularınıza 
cevap verecek durumda değilim. Takdir buyu
rursunuz bunlar doküman karıştırmayı icabeder. 
Elimde gerekli dokumanlar mevcut değil. Başka 
soru yok galiba. 

BAŞKAN — Bahri Bahadırın da bir sorusu 
var. Buyurunuz efendim. 

BAHRİ BAHADIR (Hatay) — Efendim, Sa
yın Ekrem Alican'ın, dünkü celsede ifade ettikle
rine göre; ortakçılıkla iştigal eden çiftçi ile, mu
vazaalı şekilde ortakçılık yapanlar ayırdcdilcbi-
lir mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK 
İNAN (Çanakkale) — Bunu, müsaade buyurur
larsa; Maliye cevaplandırsın. Tatbikata ait bir 
şey olduğu için, bendeniz şu anda bilemiyorum 
efendim. Çünkü tatbikat hayatında tamamen Ma
liyenin karşılaştığı bir meseledir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, 10 ncıı madde 
üzerinde şu anda 9 arkadaşımız daha söz almış 
bulunmaktadırlar. Bu arada, Yeni Türkiye Par
tisi Grupu adına Sayın Ekrem Alican, Millet Par
tisi Grupu adına Sayın İsmail Hakkı Akdoğan ve 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İhsan Gürsan 
da söz istemiş bulunmaktadır. Bu arada de yeter
lik önergesi gelmiştir. Yeterlik önergesini okutu
yorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmeleri yapılmakta olan Gelir Vergisi Ka
nunu değişiklik tasarısının 10 ncu maddesi üze
rindeki konuşmaların kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Samsun 
Fevzi Ceylân 

EKREM ALlCAN (Sakarya) — Yeterlik 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Alican, buyurun, 
yeterlik aleyhinde. 

EKREM ALİCAN (Sakarya) — Muhterem 
arkadaşlarım, müzakere konusu olan geçici .1.0 
ncu madde hakikaten fevkalâde önemli ve Meclis
teki bütün gruplara mensup bütün arkadaşları
mızın hassasiyetle benimsedikleri birtakım devle
tin prensipleri bakımından üzerinde önemle du
rulması gereken hususları ihtiva eden bir konu
dur. 

Bendenizin kanaatime göre, burada gruplar 
arasında her hangi bir şekilde bir ayrı tutum ba
his konusu değildir. Sayın sözcü arkadaşımızı bi
raz evvel dinlememiş olsaydım söz almak ihtiya
cını dahi duymıyacaktım. Ama sözcü arkadaşımı
zın verdiği bâzı izahlar karşısında, memleketin 
meseleleri bakımından üzerinde durmaya değer 
birtakım konular olduğu kanaatine vardım. Yük
sek Heyetinizden istirham ediyorum, bu kadar 
önemli bir meseledir, kifayeti kabul etmiyelim, 
müsaade edin bu konuşmalarımızı yapalım, üze
rinde durulmaya değer hususları tesbit edelim, 
Benim mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeter
lik önergesi reddedilmiştir. 

Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın Ek
rem Alican. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Sakarya) — Aziz arkadaşlarım, şimdi, söz ko
nulu olan meseleyi iyi tesbit etmeye ihtiyaç var
dır. Zirai gelirleri vergilendirilsin meselesinde 
hepimiz müttefikiz. 

Zirai gelirleri nasıl vergilendirelim mesele
sinde Türkiye Büyük Millet Meclisi daha önce
ki kanunlarla bir neticeye varmış. Ve bu defa, 
kabul edilen tadil hükümlerine göre bir netice
ye varmış. Gerçek gelirler üzerinden zirai gelir
leri de vergilendirelim demişiz. Zirai gelirleri, 
gerçek gelirler üzerinden vergilendirmek haki-
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katcn güç bir mesele. Yani gerçek gelirleri iti
bariyle vatandaşları zirai gelirleri bakımından 
Gelir Vergisi hudutları içine almak güç bir me
sele. Bunun için .1 - 2 kıstas koymuşuz. Satış kıs
tası demişiz, bir de yüzölçümü kıstası de'mişiz. 
Bu kıstaslardan her hangi birisi meydana çıktı
ğı takdirde o gelirlerin sahibi vatandaşımız ver
giye dâhil edilir demişiz. Şimdi tesbitedilen 
esas budur. Gelir Yengisi sistemi zirai gelirlere, 
gerçek gelirler bakımından böylece tatbik edil
miş, getirilen hükümler gayri kâfi midir? Geti
rilen hükümler bendenizin kanatime göre gayri 
kâfi değildir, klğer mükellef olarak şu ölçüler 
içinde ziraat yapan, şu ölçüler içinde satış ya
pan vatandaşımızı vergi ile teklif edecek olur
sak, Türkiye'de zirai gelirlerden yirmi milyon, 
yirnıiyedi milyon vergi tahsil etmek diye bir me
sele mevcut olmıyacaktır. 

Asgari vergiye gidelim, asgari vergi yolu ile 
bir garanti sağlıyalım, fikri de mevcut olmıya-
cak. (.) halde bize Devlet olarak düşen vazife ne
dir'? Bize Devlet olarak düşen vazife, şu koydu
ğumuz kıstaslar dâhilinde zirai geliri olan va
tandaşı teklif hudutları içerisine sokmaya çalış
mak. Yani mükellefin adedini her gün biraz da
ha artırmaktır. Yoksa, Sivas'ta yakaladığımız 
iki tane mükellef vatandaşımıza Rize'de yakala
dığımız iki tane mükellef vatandaşımıza ben 
tüm olarak Türkiye'de umumi olarak Jraat ten 
kâfi derecede vergi alamıyorum, o halde bizim 
vazifemizi sen kazansan da kazanırı asan da sen
den vergi alacağız, demek değil arkadaşlarım. 

Meselenin esası budur. Bu noktaya bilhassa 
Yüksek Meclisin dikkatini çekmek isterim. Ru
hi Soy er arkadaşımız gayet enteresan bir sual 
sordular; Rize'de kaç tane çay fabrikası yapıl
mıştır, hâlen programda kaç tane çay fabrikası 
vardır, falan diye. Ondan sonra hu çayı istihsal 
eden vatandaşlarımızdan kaç kişi vergiye tabi
dir demişiz. Dört vatandaş çıkmış. Şimdi dikka
tinizi bilhassa bir noktaya teksif etmenizi istir
ham öderim. Bu asg-ari vergi bu mükelleflerin 
adedini artıracak mıdır? Hayır. Asgari vergi ile 
siz diğer kıstaslarınız marifetiyle vergi ile tek
lif ettiğiniz çiftçilere yeni bir mükellefiyet ko
yuyorsunuz. Vergi dışında kalanlarla meşgul 
değilsiniz. Asıl vergi ziyaı hâdisesi oradan doğ
makta, olanlarla meşgul değilsiniz. Ama, bunu 
yakaladık. Madem ki, bunlar kâr etsin etmesin 
bunlardan asgari vergi diye bir vergi alalım, 
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plânımızın finansmanını sağlıyalım, bu olmaz. 
Bu hakikaten Devlete karşı Devletin kendi tat
bikatını o'bjektif, âdil esaslara göre yaptığı fik
rine karşı vatandaştaki itimadı sarsıcı bir hare
kettir. Yakaladığım adamdan vergi alayım. 

Türkiye'de maalesef vergi sistemimiz bakı
mından vatandaşta yeri eşmiş bir kanaat vardır. 
Vergiyi ne kadar geçiktirirse affedilmek imkâ
nı, ihtimali o kadar ileridir. Affı edilebilirsiniz, 
af gelebilir, bu itibarla da vergiyi geciktirmek
te hesap vardır, diye bir anlayış hâkim olmuş
tur. Siz şimdi bu anlayışları büsbütün vatanda
şın Devlete karşı olan itimadını sarsıcı bir isti
kamete asgari vergiye gitmek gibi bir yol tutu
yoruz. Bendeniz daha evvel de arz ettiğim gibi 
bu isa'betli bir yol değildir arkadaşlar. 

Yalnız, Sözcü arkadaşımız asgari vergiyi j 
müdafaa için, çiftçiler aslında götürü olarak ; 
vergi ödemek, istemektedirler, diye burada bir j 
mütalâa beyan etmiştir. J 

Ben de hangi çifçilerlc temas ieıtiyseım ha- [ 
kikaten çiftçilerin umumiyetle bu kanaatte ol- j 
duklarını müşahade ettim. Yani çiftçi der ki, 
(ben bir sürü ıbcyannaıııe vereceğim; ibir ekici be
yannamesi, gelir beyannamesi :şu beyannameyi, 
'bu beyannameyi vereceğim. Beni Dünya kadar 
formalitenin içerisine boğacaksınız. Neticede 
bütün bu müşkülâttan sonra vergiyi vereceğim. 
Bunu yapacağına Devlet, bana ektiğim araziye 
göre, şuna göre, buna göre birtakım bir karine
lere kıstaslara göre bir götürü vergi tatbik eder-
'Sie ben daha memnun olurum demektedir. Ama 
sevgili arkadaşlarım, bu başka şeydir, burada 
getirilmiş olan asgari vergi başka şeydir. Bunu 
karıştırmamak ica'bcder. Bu noktayı bilhassa be
lirtmek isterim. Simidi asgari vergi koyduğumuz 
kıstaslara göre, otuz bin liralık satış bilmem şu 
kadar dönüm ekilir ölçüsü kabul ettik. Bu, kıs
taslara göre kendi gay netim iz hiç dâhil olmadan 
vergi ödemek vecibesini 'yerine getirmiş olan va
tandaşlarımıza zarar etseler dahi, o vatandaşla
ra asgari ibir vergi yükletmek suretiyle yükü on
ların omuzlarına intikal ettirmek fikri; halbu
ki gerçek gelire göre ziraatten vergi alamıyo
rum. Tatbikatı çok zordur ki, zannediyorum, 
Avrupa'da birtakım memleketlerde de bu usul 
gerçek gelirden vergi alınması çok büyük müş
külâtı mucit)olduğu için götürü olarak vergilen
dirme yoluna gitmişlerdir, 
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Vaktiyle yaptıığiım bir 'tetkikte .görmüştüm, 

bu işi bu şekilde vergilendi nmıeye imkân olmu
yor. Götürü yoklan ziraat Gelir Vergisi sistemi 
koyalıım. demek başka şeydir. Bu itibarla sözcü 
arkadaşıımızın bu mevzuda buraya getirdiği mu
cip sebep isabetli bir mucip sebep değildir. 
Bu maddeyi müdafaa edebilmek için ortaya 
atılabilecek bit* esas değildir. Bu hususu böy
lece bilmıekte fayda vardır. 

Sözcü arkadaşımızın bir başka mütalâasına 
dokunmak isterim. Biraz zor bir meseleyi mü
dafaa: ettiği içim bâzı tezatlara düşüyor. Şimdi 
arkadaşımız diyor k i ; «iSistemıi zedelemek pa
hasına da olsa» - dikkat buyurunuz, bir yerde 
böyle dedi - «sistemi zedelemek pahasına da 
olsa, âdil olduğu içim asgari vergiyi getirdik.» 
Şu halde bir noktada kendileri ile de mutalbı-
loz. Sistem zedelenmiştir. Ama, âdil olduğu 
için, diyor. 'Sureti kafiyede gayriâdil olduğu
mu şimdiye kadar verdiğim' izahat açıkça orta
ya koyuyor. Yakalamam; zarar da etse dahi 
vergilendireceğiz, diyoruz. Bu isabetli İbir fikir 
değildir. Elbet adaletle telifi imkânsız bir 
müessese getirmiş olmaktayız, 

Arkadaşımız başka bir yerde de, sureti ka
fiyede biz fiskal gayelerle hareket etmiyoruz, 
sistemi bu suretle bütünlüyoruz demekte. Bi
raz evvel arz ettiğim mütalâası karşısında 
- bu ikinci! mütalâası! taib,iatiyle - tamamiyle 
zıt bir mütalâa halini almaktadır. Aslında: zi
raatten vergi almak fikrimi, bütçenin ihtiya
cını karşılamak fikrini anladnmı. Zaten bu 
mevzuda kendileriyle mutabık! olduğumuzu; 
plânım finansmanı konusunda da beyanı ettik. 
Ama lütfetsinler biz 100 milyon, 150 milyon 
vergi alacağız diye koyduğumuz bir adaletsiz 
fistemi kendi vazifelerimizi yerine getinme-
mekten mütevellit doğan aksaktukları büsbü
tün artırmak suretiyle vatandaşları müşkül 
vaziyete, vatandaşları ,gayriâdil tatbikata mâ
ruz ibırafcmıyalım. Dün arz ettiğim mesele bu
rada büsbütün ehemmiyeti kazanmaktadır. Dün 
arz ettiğimi mesele hakkımda bir ikısum arkadaş-
larıımızım izahlarıedam kâfi derecede aydın
lan amadıklarını müşahede ettim. 

Arkadaşlar, esas Gelir Vergisinde ortaklık
larda muvazaaları önliyelim diye .getirdiğimiz 
bir hüküm, dün arz ettiğim' gibi, küçük çiftçi 
muafiyetlerini ortadan kaldırıcı tatbikata sebe
biyet vermiştir. Bunu arkadaşlaırumTz bölgele-
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rine gittikleri zamanı, bilhassa, (Mart ayından 
sonra bölgelerinde müşahede edeceklerdir. Köy
lerde müşahede edeceklerdir. Köyde münfe-
ridolarak, şahsan çiftçilik yapan bir • vatandaş 
için, şu .kanunda kabul edilmiş olan 300' dö
nüm, 200 dönüm v.s. kıstaslar, yüz ölçümleri 
fatıbik edildiği halde, köyde ortaklık yapan 
vatandaşla]' da - ki, Türk zirai bünyesinde or
taklık geniş surette tahik edilen bir sistem
dir - ortaklığa dâhil bütün ekilen arazi kıs
tasları- nazarı dikkate alındığı için, bir ortaklı
ğın içerisinde ,20 dönüm arazi ekmek suretiyle 
ziraat yapan vatandaşla rınn.z da, 'Gelir Vergi
si içerisine girmektedir. Şu halde asgari ver
giyi de ibiz ıbu gibi vatandaşlara tatbik etmıek 
gibi .bir duruma girersek, mesele apayrı, önem
li bir maıhiyet kazanacaktır. Bu itibarla ben
deniz derini ki, bu meseleyi neticeye ulaştı r-
malk için eğer gerçek gelire göre zirai geliri eri 
vergilendirme meselesini Hükümet olarak tat
bik edemiyors'ak a'çıkça ıgeliriz, deriz İd, ger
çek gelirle bu işi yürütemiyoruz. Biz küçük 
çiftçi muafiyeti için şu kıstastarn bulduk. Kü
çük çiftçileri .bu 'kıstaslarla vergi duş in da bı
rakacağız. Onların dışında kalan vergi öde
mesi icabedcn vatandaşlara götürü usul içinde 
birtakıım karinelere dayanarak şu vergiyi tat-
ıbik edeceğiz. O zaman. yakalanan değil, ver
giyi ödennesi ica/beden vatandaşlardan karineye 
göre tanı gerçek 'kazanca uymıyan Gelir Ver
gisi sistemine uyınııyan, zaten zedelendiği ka
bul edilen bu sisteme uyınııyan fakat- adalet 
inişlerini buna nazaran çok /daha ileri derecede 
tatmin eden bir sistemi tatbik etmiş oluruz. 
Hükümet böyle bir kanaatte ise bunu açıkça 
getirsin:. Şimdi bu maddeyi geri alırlar ve yıl 
içinde meseleyi tetkik ederler ve öyle bir ınad-
d.'G getirirler Yüksek Meclis onu karara bağlar.. 
.Meclis kalbul eder veya etmez, ıbunu bilmem 
fakat karara bağlar. Bu sebeple işi bu esaslar 
'balkıtaundan iyi tetkik etmek karara varırken 
bunları iyice dikkate almak şarttır. 

İkincisi temenni edeceğim bir husus, Maliye; 
Vekâleti eğer bu maddede ısrar edecekse, bırakın 
asgari vergiyi, şu vergi, bu vergi gibi, bir kısım 
müesseselerde vergiye tabi olacak vatandaşları 
tesbit etmenin yollarını bulsun, bu mevzuda teş
kilâtlanmasını tamamlasın, bu mevzuda muraka
besini lâyıkı. veçhile yapsın. O suretle, koskoca 
bir vilâyette iki mükellef, üç mükellef gibi çok 
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mahdut bir rakamla karşılaşmış olmasın. Bin ge
tirilen sistem esas sistemin aksaklıklarını berta
raf: edici, bir sistem değildir. Esas sistemin, ak
saklıkları büsbütün artırıcı bir sistemdir. Küçük 
çiftçileri büsbütün vergi hudutları içine sokacak 
bir sistemdir. Bu itibarla hiçbir suretle kabili 
kabul bir sistem değildir arkadaşla''. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, acaba za-
tıâliniz Millet Partisi Grupu adına konuşacak 
ve Adalet Partisi .adına konuşacak olan arkadaş
lardan sonra konuşabilir misiniz'?. 

MALİYE BAKANI l1 EKİ D MELEN — Şim
di konuşmak istiyorum, çünkü mevzu dağılmış 
olur.. 

BAŞKAN — Şimdi konuşacaksanız buyuru
nuz etendim. 

MALİYE BAKANI FEflM) MELEN — Pek 
muhterem arkadaşlar, Sayın Alican zirai gelir
leri vergilendirmede Hükümetle mutabık olduk
larını ve bunun nasıl vergilendirileceği hususun
da da Meclisin geçen gün bir karara varmış ol
duğunu, gerçek gelirin esas alındığını tesbit et
miş bulunuyor, birlikte ve bunun için iki kıstas 
koyduk diyor. İşte bu kıstasları iyice tetkik ede
rek Gelir Yergisini zirai kazanca tatbik edelim. 
Eğer bu kıstasları iyice tesbit ede iniyorsak bu
nun kusuru Maliyenindir; Maliye Bakanlığı teş
kilâtlansın ve bu kıstasları iyice tetkik etsin, 
o zaman zirai kazançtan Gelir Vergisi almak 
mümkün olur. 

Muhterem arkadaşlar, mesele sadece bu kıs
taslardan ibaret, kalsaydı Sayın Alican'a hak 
verirdim. Bu kıstaslar Gelir Vergisine giren mü
kellefleri tesbit eden kıstaslardır. Yoksa bizati
hi verginin matrahını, kazancı tâyin eden kıstas
la r değildir. Burada hangi mükellefler Gelir 
Vergisi ödemeye muktedir mükelleftir 1 Günkü 
:>,5 milyon çiftçimiz vardır. Bu 3,5 milyon çift
çimizi toptan Gelir Vergisine tabi tutup, hepsin
den beyanname almak mümkündür. Başka mem
leketler de böyledir. Faraza Amerika'da böyle 
değildir. Amerika'da muayyen bir gelirin üstün
de, faraza 1 000, 2 000 doların üstünde bir ka
zanç sağlıyan her Amerikalı veya Amreika'da ika
met vden kimse hangi işle uğraşırsa uğraşsın 
Gelir Vergisini ödvv. Orada böyle bir kıstas, 
Gelir Vergisi mükelleflerini tesbit etmeye imkân 
veren kıstastır. Günkü, orada muameleler banka
lar vasıtasiyle cereyan eder, her muamele kayda 
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tabidir, bir vesikaya bağlanır. Herkez defter tu
tar. Binaenaleyh herkes sene sonunda, defterini 
tesbit eder. Kazanç kanunun emrettiği mikta
rın üstünde ise kendisini Gelir Vergisi mükelle
fi addeder ve beyannamesini verir. Vermediği 
takdirde bunun Amerika'da kontrolle meydana 
çıkarılması mümkündür, l^akat bizim memleke
timizde şartlar böyle, maalesef basit bir usul ile 
Gelir Vergisine tabi olanlarla olmıyanları ayır
ma imkânı vermemiştir. Sadece ziraatte değil, 
ticarette de öyledir*. Ticaret sahasında da esnaf 
grupu diye bir grup ayırıyoruz. Bunu da mec
buren neyle ayırdık. Faraza diyebilirdik, safi 
kazancı 2 bin, :> bin liranın üstünde olan mükel
lef Gelir Vergisine tabidir, beyanname verir*. 
Onun altında kalanlar vermez. Fakat bunu mad
di bir delile bağladığınız takdirde tesbitine Tür
kiye'de imkân olmadığı için çaresiz Gelir Vergi
sine tabi olan ve olmıyan ticari kazanç mükel
leflerini esnafı bâzı ölçülerle ayırmaya gayret 
etmişiz, işte içinde oturduğu ticarethanenin ki
rası veyahut cirosu gibi tatbikatla tcsbiti az - çok 
mümkün olan kıstaslar almışız. Tarımda da bu
nu aldık. Ama dediğim gibi bu kıstaslar sadece 
ve sadece vergi mevzuuna girenleri girmiy mler-
den ayırmak içindir. Yani, bir ayıklamadır. Kal
bur üstünde şu vatandaşlar kanunun tesbit etti
ği ölçüler içinde nazari olarak Gelir Vergisi öde
me kudretinde olanlardır. Binaenaleyh, Maliye
nin, meşgul olacağı vatandaşlar bunlardır. Bu kıs
taslar nasıl tatbik edilir. Lâyıkiyle tatbik ede
biliyor muyuz, edemiyor muyuz"?. Satışı kovala
yabiliyor muyuz, kovalıyamıyor muyuz?. Bun
lar ayrı mesele zaten. Satışı yalnız başına kova-
lıyabilseydik ölçü almaya lüzum kalmazdı. Ölçü
yü bu sebeple alıyoruz, ölçü ve satışı kolayca 
kavrıyabilsek kazançtan istisna alırdık. 

Bunlar birbirlerini tamamlıyan bilhassa sert 
köşeleri yumuşatmak için alman bütün şeyler
dir. Onun için bu arada alınmışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımızın hakkı 
vradır. Biz de geçen yıl Gelir Vergisini böyle 
çıplak olarak getirdik. Yani nazari olarak haki
katen buna götürü usul, şu usul, bu usul gibi bir 
şey katıp Gelir Vergisinin bünyesini zedelemek 
istemedik. Doğrudur, ama, tatbikatta gördük 
ki, bu sistem ile, Gelir Vergisi mükellefiyetinin 
içerisine girecekleri, belki az veya çok, tesbit et
mek mümkündür. Ama zirai kazançları kavra
maya imkân yoktur. Zirai kazançları neyle kav-
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rıyacağız? Satışıni bize beyan edecek. Sadece 
Gelir Vergisi mükellefi olmak kâfi değildir. 
Tesbit ettik, falan zat Gelir Vergisine tabi, be
yanname de veriyor bize. Fakat, beyannamede 
kendisi satışını beyan ediyor. Binaenaleyh, İni
nim Gelir Vergisini tesbit edebilmemiz bu satı
şı kovalayıp tesbit etmemize bağlıdır. Ofise mal 
geliyor, bir de bakıyorsunuz bizim Gelir Ver
gisi mükellefi kendi tütününü, pamuğunu başka 
bir adla ofise göndermiş, defter tutmadığı için 
bu satışı maalesef test) i t etmek imkânı bulamıyo
ruz. Bir liberal sistem kabul elmeye mecbur ol
muşuzdur. Günkü güç bir mesele, olduğu için 
hepsine defter de tutmadık. Onun için sadece 
kendisinin yaptığı satış ile ve sonra açık kapı
lar, yani erozyon dediğimiz kapılarda kayna
malar olmıya başladı. Ortaklık müessesesi haki
katen yüzlerce adamın bir işletmede ortak oldu
ğunu gördük ve arıladık ki, Gelir Vergisini ha
kikaten ideal olan nizam içinde zirai kazanca 
tatbik etmeye imkân yoktur. 

Bu durumda iki vaziyet var: Gelir Vergisi
ni zirai kazanca, tatbik etmekten vazgeçmek ve 
hakikaten geçen gün birçok arkadaşlarımızın üze
rinde durduğu gibi -ki, onlara hak verdiğimiz 

„de olmuştur- zirai kazancı vergilendirmede 
esas olduğuna göre memleketimizde bunun için* 
bir ayrı usul, bir ayrı metot aramak lâzımdır. 
Fakat biz daima, dün de izah ettiğim sebepler
le, Gelir Vergisinde ısrar etmeyi başka sebep
lerle zaruri görüyoruz. Gelir Vergisinin açık 
kapısını bu yolla kapatmak, yani maksadımız 
sadece zirai kazancı vergilendirmek değil. Aynı 
zamanda başka mükelleflerin, tarım sektörü ile 
alış - verişte olan ve onlarla münasebette bulu
nan başka sektörleri, faraza ihracat ticaretini 
birçok sanayi hammaddesini tarımdan satımdan 
sanayi veyahut bunlara satan ticaret erbainin. 
aynı zamanda kazancını da daha rahatlıkla kav-
rıyabilmek için bütün bu müşküllerine rağmen 
Gelir Vergisinde ısrar etmeyi tercih ettik. Bu
nunla beraber Gelir Vergisinde safi kazancı, ha
kiki kazancı arz ettiğim klâsik ve daha doğrusu 
ideal bir metot tesbit edemeğidimizden, biraz 
geri olmasına, bâzı kusurları olmasına rağmen, 
ufak tefek haksızlıkları ihtiva etmesine rağmen, 
yanında bir asgari vergi getirmeyi lüzumlu gör
dük. Aksi halde bu sahaya Gelir Vergisi tatbi
kine imkân olmaz. Ama muhterem arkadaşla
rım, hemen arz edeyim ki, bu getirmiş olduğu-
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muz sistemin kusurlarını, üzedinde biraz dur
duğumuz takdirde izale etmek de mümkündür. 

Faraza arkadaşlarım, bana şimdi hatırlattı
lar, efendim burada şikâyet nedir? Zarar ettiği 
halde bir çiftçi Gelir Vergisi ödiyecektir. 
'Teknisyen arkadaşlarımız bunun çaresini de 
bir fıkra ilâvesiyle hallettiler. «Zarar ettiği 
inceleme ile sabit olanlara asgari vergiyi iade 
edelim» Bu, üzerinde ısrarla durulan bir şeyi 
tamamen ortadan kaldırır. Ama asgari vergiyi 
tatbik 'etmediğimiz takdirde muhterem arkadaş
larım, Gelir Vergisini ziraate tatbik etmiş 
sayılara ayız maalesef. Bir yıllık tatbikatta 
böyle göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu şeyleri 
kaldırdığımız takdirde geçen yıl 30 milyon 
almıştık, bu hüküm kalkarsa ben Maliye Ba
kanı olarak bu yıl bu 30 milyonun üstünde 
bir şey taahhüdedemem. Ama netice ne olur? 
Bu yara kapanmamış olur. Bu mesele halledil
memiş olur, bu mesele Türkiye'de muallâkta 
kalmış olur ve tarım yine vergilendirilmemiş 
olur ve herkes bunu böyle görür. Bunu biz
zat çiftçiler dahi istememektedir. «Çiftçilerin 
dönüm başına bir vergi isteyin yerelim» de
mek istemelerinin başlıca sebebi de budur. Bu* 
ithamın altından kurtulmak istiyorlar, vergi 
verelim diyorlar. Ama lütfetsin, inayet buyur
sun Yüksek Meclis bâzı ufak tefek 'kusurları 
varsa bunları ortadan 'kaldıralım. Fakat çift
çiyi vergilendirelim ve çiftçinin vergilendi-
rildigine bütün memleketin her zümresi inan
sın, çiftçi de kazancı • nisbetinde bu memleke
tin masraflarına iştirak ediyor densin. Bunu, 
şu veya bu sebepleri ileri sürerek geri bırak 
tığımız takdirde Türkiye'de bu mesele bu
günden itibaren geri kalacak ve muallâkta 
kalacaktır. Halledilmemiş sayılacaktır ve her
kes buna bir tedbir' 'aramaya ıme/dbur olacaktır. 
arkadaşımız diyor ki, «asgari vergi mükellef
lerinin adedi artırılacak mı » Asgari vergi 
mükelleflerin adedinin artırılması için kulla-' 
nılmıyor. Arz ettim, mükelleflerin sayısını, 
adedini tesbit eden öteki ölçülerdir. O öl
çüler tatbik edilecek. Onlara (göre Glelir 
Vergisi mükellefiyetine girenler girecek, as
gari vergi Gelir Vergisi mükellefiyetine gi
renden . hem de beyan edecek, yani kazanç 
beyanında bulunacak. 
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Bir de bunun arasında asgari had var, han

gisi fazla ile onu alacağız. Muhterem arkadaşlar 
bunu biraz da karİkatürüze ettiler, Sadece 
yakaladıklarımızı vergilendirelim, dediler. 

Muhterem arkadaşlarımı, yakalamak m'ev-
zuu yok. Koyduğumuz kısitaslar yılda beş bili 
liradan fazla kazanç 'elde etımlenin kıstasları
dır. Binaenaleyh, yılda Ibeşlbin liradan fazla 
kazanç elde edeni Gelir Vergisine tabi tu
tuyoruz. Bunu yakalamak diye tavsif etmemek 
lâzımdır. Bunun dışında kalan yakalanmıyan 
insan değil, kanun vazımın, Yüksek Meclisin. 
Gelir Vergisi ödemeye muktedir saymadığı kişi
lerdir. Zaten biz bunlarla meşgul olmıyacağız. 
Binaenaleyh bu meseleyi böyle karikatürüze et
mek için ciddî bir sebep de mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşım, «Avrupa'da da götürü 
vergi vardır» diyor. Avrupa'da olduğuna göre, 

demek ki, bu sahada bu zaruret mevcuttur. 
Yani Avrupa'da mevcudolması, bu sahada ha
kikaten bir zaruretin mevcudolduğuna işaret
tir. Yoksa bu, müessesenin aleyhinde olmaz. 

Değerli arkadaşım, sözcüye cevap olarak de
diler ki, «Sözcü bunu vergi adaletini sağlamak 
için getirdik dedi, bunun adeleti neresinde
dir?» 

Muhterem arkadaşlarım, dün de arz etmiş
tim, vergi adeletinde metodun, usulün aslın
da ehemmiyeti yoktur. Metot, kıstas geri ola
bilir, iptidai olabilir ama neticede bizi vergi 
adaletine yaklaştırmaya müsait bir usul ise, en 
mütekâmil usul olan daha âdil olduğunu, söy-
liyebilirim. Bir liberal sistem kabul edin ki, 
bir vatandaş kazancını tam olarak beyan edi
yor, diğer biri etmiyor. Ama sistem aslında 
lilberaldir, moderndir. Ama bunları kontrolla 
meydana çıkaramadığıma göre, binaenaleyh, ne 
kadar modern olursa olsun, bu beni vergi ada
letine götürmediği için iptidai addettiğimiz di
ğer sistemden daha modern bir sistem olarak 
ısayimamak mümkündür. 

Ortaklıklara gelince, muhterem arkadaşla
rım ; ortaklık mevzuu hakikaten üzerinde duru
lacak bir mevzudur. Bu, maddelerle ilgisi olan 
bir hüküm değil, yaşıyan hüküm, getirdiğimiz 
hükümler arasında bu ortaklık mevzuuna temas 
eden bir kayıt mevcut değildir. Sayın arkada
şımız tatbik edilmekte olan bir hükümden bah
sediyorlar. Orada durum şudur : Bir arazi sa
hibi, bir köy içinde bulunan arazisini muhtelif 
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ortaklara vermişse hepsini bir işletme sayıyo
ruz. Banım sebebi meydandadır. Bunu böylece 
kabul etmediğimiz takdirde bir işletme sahibi 
Gelir Vergisinden kurtulmak için ki, tatbikatta 
bunu kolaylıkla göreceksiniz. Yanyana bulunan 
tarlaların her birisini bir adama; sen ortağım-
sm, demekle bunu bir kalemde ayırmak müm
kündür. Zaten vergicilikte bütün mesele «eroz
yon» dediğimiz hâdiselere yani, kanunun bı
raktığı açık kapılardan, kanunun verdiği ce
vazlardan istifade etmek suretiyle vergi kaçır
mayı önlemek. Bunu önlerken ufak tefek hak
sızlık olduğunu arz ederim. Olabilir, mümkün
dür, ama umumi bir nizam uğruna bunu göze 
almak da zannederim büyük bir mahzur bulun
maz. 

Muhterem arkadaşlarım ; başta da arz ettim; 
hakikaten getirdiğimiz sistem ki, yalnız çiftçi
ler için getirmedik. Esnaf için, gider esası, or
talama kazanç esası umumiyetle Gelir Vergi
sinde Büyük Meclisimizin, bütün vatandaşların 
şikâyet ettiği vergi ziyanı önlemeye matuf ted
birler getirdik. Bunlar arasında perakendecile
re ortalama kâr haddi esasını kabili tatbik gör
dük. Diğer mükelleflere giden esasını kabili 
tatbik gördük. Çiftçilere de bu iki esası tatbik 
etmek imkânsızlığı karşısında çaresiz bir asgari 
mükellefiyet getirmiş bulunuyoruz. Bütün bun
ların hedefi Gelir Vergi ziyamı mümkün oldu
ğu nisbette azaltmak ve vergi adaletine bu yol
dan biraz daha yaklaşmaktan ibarettir. Bu sis
temde ufak tefek mahzurlar varsa, bu anda ak
lımıza geldi, ben encümene rica ederim, bu 
maddeyi geri alıp üzerinde birkaç saat daha ça
lışmak suretiyle bu mahzurları izale edecek 
bâzı tedbirler getirebilir. Ama bu maddeyi kal
dırırsanız bunun mânası Gelir Vergisini zirai 
kazanca tatbik etmek teşebbüsü bir kere daha 
akamete uğramış olur ve bu mesele memleketi
mizde bir yara olarak kalacaktır, mânasına ge
lir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız Sayın 
Sezgin, buyurun. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Bakan, 
asgari vergi mükellefiyeti esasının bir kıstas 
olarak kabul edildiği üzerinde durdular. Kıstas 
olarak kabul edildiği takdirde işletmenin bü
yüklük ölçüsü ve satış tutarı dışında üçüncü bir 
ölçü mü getiriliyor? 
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MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De

vamla) — Kıstas değil, belki kelimeyi yanlış 
kullandım. Bir vergiye girenleri, girmiyeni er
den ayıracak ölçülerdir, onlara kıstastır. Bu da 
asgari bir mükellefiyettir. 

BAŞKAN — Sayın Güner sual soracaksanız 
buyurun. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 
Vekilin ifadesinden anladığıma göre zarar edil
diği takdirde komisyona vereceği izahat muka
bilinde asgari vergi almmıyacaktır. Eğer anla
dığım böyle ise, zarar etmeyip de, kâr da etmi-
yen yahut da ettiği kâr miktarı geçim indirimi
nin hudutları içinde bulunursa bu durumda 
vergi alınacak mıdır? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Ben ilâve edeyim, kazancı asgari ver
giye tekabül eden bir nisbette değil ise, vergi 
almmıyacaktır, Sadece zarar değil, asgari ver
giye tekabül edecek nisbette değilse terkin. 
Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — M. P. si Grupu adına buyurun 
Saym Akdoğan... Sayın arkadaşlarım, biraz son
ra açık oylama vardır. Dikkatinize arz ederim. 

M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
AKDOĞAN (Yozgat) — Muhterem, arkadaşlar, 
zirai kazançların vergilendirilmesi mevzuunda 
Grupumuzun görüşünü Grup Sözcüsü arkadaşı
mız mütaaddit konuşmalarla Yüksek Meclise 
açıklamış bulunmaktadır. Ancak, bugün sabah 
Komisyon Sözcüsünün burada bâzı beyanları 
dolayısiyle Grupumuz adına tekrar söz almak 
ihtiyacını hissettik. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergi kanunları 
münasebetiyle görüşler arasındaki münakaşa 
bütçe müzakeresi sırasında başlamış, bu vergi
lerin bir reform olduğu veya zammokluğu yo
lunda münakaşalar cereyan etmiş, uzun müna
kaşalardan sonra bu kanunların reform kanu
nu mu, yoksa zam kanunu mu olduğu, içinden 
çıkılmaz bir mesele haline gelmiştir. Ve netice
de taraflar görüşlerinde inadetmişlerdir. Bu zi
rai kazançlar kısmındaki münakaşalar, görüşler 
arasındaki fikir ayrılıkları ise 10 ncü madde 
ile alınmak istenen verginin bir Gelir Vergisi 
mahiyetinde mi olduğu, yoksa bir sermaye ver
gisi veya Arazi Vergisi mahiyetinde mi olduğu
dur? Yine görüşler arasında iki günden beri bu 
mevzuda münakaşalar devam etmiş. Bir taraf 
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butıun Crelir Vergisi mahiyetinde olduğunda İs
rar etmiş, diğer taraf ise hakh olarak bunun 
bir sermaye vergisi mahiyetinde olduğunu, bir 
birim vergisi olduğunu ileri sürmüştür. Mama
fih, iyi bir netice olarak kabul etmek lâzımdır 
ki, bugün gerek Sayın Komisyon Sözcüsü ve ge
rekse Sayın Maliye Bakanı çekingen bir ifade 
ile de olsa 10 ncu madde ile alınmak istenen 
verginin bir sermaye vergisi mahiyetinde oldu
ğunu, bir Arazi Vergisi mahiyetinde olduğunu 
kabul etmiş durumdadır. Bu bakımdan bu ver
ginin Crelir Vergisi mahiyetinde olmadığı yolun
daki görüşlerimizi tekrar etmekte fayda müta
lâa etmekteyiz. 

Sözcü arkadaşımız çiftçilerin perişan olduğu 
yolundaki beyanlar karşısında üç milyon çiftçi 
ailesinin ancak onda biri olan üç yüz bin aile
nin vergi mevzuuna gireceği yolunda beyanda 
bulundular, veya bu yolda tahmin yaptıklarını 
ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım; bu vergilerden za
rar-görecek. vatandaşların az veya çok olması 
birinci derecede önem taşımaz. Mesele verginin 
muhatabı kaç kişi olursa, olsun âdil bir vergi 
olması, varlığı ile mütenasibolması, bugüne ka
dar olan usul ve kanunlara, teamüllere göre uy
gun bulunması ile Ölçülür. 

O halde karşıda üç milyon, beş milyon mü
kellefin bulunması ile 300 bin mükellefin bu
lunması belki siyasi mânada bir kıymet ifade 
eder ama, vergi adaleti bakımından bir kıymet 
ifade etmez. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Sözcü, bura
da yapılan tenkidlerin, sadece ziraat ürünlerin
den zahire, buğday kısmına dokunulduğunu, 
cay, bağ ve bahçe gibi diğer gene miktarla mec
buri ölçüye, tabi tutulan hususların tenkid edil
mediğini ileri sürdüler ve yine ikinci sefer ko
nuşurken de, bâzı arkadaşların, sözcünün ikazı 
üzerine, bu konular üzerinde sual sormaya kal
kıştıklarını beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarını, asıl vergi birinci 
grupta toplanmaıktadır. Diğerleri aşağı - yukarı 
vergi kanununda yev almış, faika t mevcudu ol-
mıyan hususlardır. Bakalım bu rakamlara. 
Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü top
lanıl 150 dönüm; Tütün, cay ve selbze ziraatin
de ekili arazinin yüzölçümü 50 'dönüm. Bende
niz Karadeniz mımtakasına gitmediğim, için ora
ları bilmiyorum, arkadaşlara sordum; 50 dö

nüm yüzölçümünde cay bahçesi olan mükelle
fin olduğunu zannetmiyorum dedi. Bilmiyorum 
var mı, yoik mu? Bu hususta tam salahiyetli 
konuşamıyorum, ama olmadığını 'söylüyorlar. 
Yine öbür tarafta büyükbaş hayvan 50 adet. 
mandıra bulunan kısımlarda, fennî bir şekilde 
çalışma yapan yerlerde büyük sermaye bağ-
•lıyan kimselerin, elli aded büyükbaş hayvanı 
olabilecektir. Ben Orta - Anadoluıiun bir çok 
vilâyetlerini, köylerini, gezdim, elli aded büyük
baş hayvan sahibi olan bir veya ilki kişiye ras-
1 aidim, yani bunlar mevcut değildir hemen he
men böyle bir vergiyi almak mümkün değildir. 
Esasen varsa dahi bunlar verginin miktar ile 
tahdidedilen kısmına dâhil olacaktır, meselâ 
o0 bin liralık gelir kısmına dâhi! olacaktır, 
yüzölçüımü ile ilgili olan kısımlarına dâhil cdi-
lemiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarımı, hepinizin malûmu 
olduğu üzere; vergide iki esas kabul edilmiştir, 
birisi gelir iniktin ile, birisi de yüzölçümü ve
ya, aded ile. 

Şimdi, zirai 'kazançlardan bilhassa- buğday 
ve arpa bedellerinden veya fasulye, nohut gibi 
zirai bedellerden elde edilecek miktarların üze
rinde Yüksele Heyetinizin fazla durmasının se
bebi diğer ürünler tasarıda yer 'alan yüzölçümü 

veya adeclî miktarın da elde bulunduğu takdirde 
yıllık gayrisâfi iradı esasen 30 bin liranın üze
rine çıkar. 30 bin lira gayrisâfi irattan fazla
sından vergi alınacağına göre, bu maddenin içi
ne zaten girecek. Ama buğday mahsulü hiç
bir zaman için 'burada kabul edilen yüzölçümü
nün içinde - gayrisâfi irad 30 bin liranın üzeri
ne çıkan bâzı bölgeler hariç - akla getirilme
melidir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının espirisi 
30 bin liralık bir mahsulün 300 dönüm araziden 
elde edileceği esasına d ayanım akta dır. Bir çok 
bölgelerde belki bu mümkündür. (Benim biz
zat içerisinde bulunduğum ve hattâ ufak bir 
kısmını da bizzat ekip biçtiğim o benim arazi
min tamamı burada kabul edilen miktardan çok 
çok düşüktür. Yani hiçbir suretle vergi mev
zuuna. girmiyor, o )bakımdan iarz etmek isterim.) 
Şimdi bizzat ekip biçtiğimi ufak bir araziden 
edindiğim tecrübeler şunu göstermektedir: 

Bizim. Orta - Anadolu'da sulu kısma on alt t 
kilo, yarıl bizim o tarafın ölçüsüyle bir şinik 
sekiz kilo hesabı ile bir dönüme iki şinik huğ-
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d ay ekilir. 'Bundan âzami olarak ekle edilen 
mahsulât tohumu içerisinde dâhil, iyi verim ya-
pıldıdığı senelerde on şinik ile 20 şinik' yani 
bire sekize kadar mahsul alınır. Bire beş, ile 
bire sefiriz arasında tohum da dâhilse bire 10 
arasında mahsul alınır. Şimdi bir dönüm ara
ziye 8 ilâ 10 dönümlük tohum atıldığına göre 
âzami miktarda 1 e 10 verse-iri, bunu hiçbir 
zaman vermez, ben yirmi senedir bu işle uğra
şırım 1 e 8 den fazla almadım. 1 e 10 verdiği 
taikdirde tohum dâhil, bir dönümden 100 lira 
gayrisâfi irat elde edilir. Ama bu belki on se
nede bir defa vukubulur. Bu suretle senelerin 
tecrübeleri- 'göstermiştir !ki, devamlı olarak gay
risâfi iradın mahsulü bunun altındadır. O hal
de bir dönüm bin liralık mahsul getirir esası, 
bu 'tasarıda tamamen yanlıktır. Bunu bir kere 
sureti katiyede reddetmek lâzımdır'. Bir dönüm
den yüz lira getirilemiyeceğine göre, 300 dö
nümün karşılığının da -10 bin lira olaraik kabul 
edilmesi doğru değildir. O halde sayın sözcü
nün diğer bir görüşüne 'burada itiraz etmek 
isterim. 

Dediler ki, bölgeler arasında ufak tefek de
ğişiklikler olacaktır, ama Orta - Anadohınun bir 
evlâdı olarak .hıma katlanmak zorundayız. 
Belki Ege bölgesinde işitiyoruz, buğday bire 
kır, kırkbeş, arpa bire doksan, doksanbeş verir
miş, ama bizim, bahtı kara köylümüzün yaşadı
ğı yerlerde çilesi dol miyarı köylünün yaşadığı 
yerlerde âzami mahsul bire sekizdir. Bire sekiz 
mahsul alan yerde de hiçbir zaman bir dönüm
den 100 lira elde cdilemiyeceğine göre bir tarafta 
30 bin lira yıllık gayrisâfi irat vergilendirilirken, 
bunun 'karşısında1 300 dönümlük bir arazi sahi
hini bir mecburi vergi altına sokmak hiçbir 
zaman hak ve adalete uygu olmaz. 

iMuıhterem arkadaşlarım, bir de hu miktar
dan fazla olanların mecburi vergi vermesi ileri 
sürüldüğü zaman aklıma, üzülerek ifade etmek 
ist erim, İkinci 'Cihan Harbinde takdir edilerek 
alman vergiler ıgelmiştir. Bizim oralarda yeşil 
ekinden vergi aldılar tabiri; 'zamanında ehli 
vukuflar tarlaları geze geze buradan ne kadar 
mahsûl çıkar diye Ibir vergi tarh etmişler ve 
zamanı geldiğinde de o miktarda aynî buğday 
veya aynî vergiyi talebetmişler, ıköylü vatan
daş bunu (bulamadığı için öküzünü satmak su
retiyle, kah kaçağını satmak suretiyle, hattâ 
yufkasını satmak sudetiyle bu borcu ödemek 

meoburiyetinde kalmıştır. Ve hâlâ o günıden 
bugüne kadar yeşil ekinden vergi alma mevzuu 
devam edip gitmiştir. O gün'kü iktidaırm tat
bikatımın yaptığı bir hatayı bugün biz de Bü
yük Millet 'Meclisi olarak yapmaktayız. 
T. B. M. Meclisi olarak 'kafamızdaki bir hesaba, 
göre, malnsulü de ıgörmeden, en az bire on, bire 
onbeş vereceğini kabul etmek suretiyle bir ver-
ıgi alınaib ileceğini tahmin etmek ve bunu da ka
nuni hale getirmek, evvelce bir kısım ,göriiş sa
hiplerinin yapmış olduğu hatayı bııgiin bir 
•kamım halinde Büyük Meclise yaptırmaık demek
tir. Bu itibarla arkadaşlar bu mecburi vergi 
sisteminden sureti katiyede, sarfın azîar edilmesi 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu şekilde yüzölçü
müyle t ahd id edilmiş ola'n ve mecburi vergilen
dirmenin istihsatede tesir edeceği ve onu azal
tacağı kanaatindeyiz. Bir misal olarak 350 dö
nüm bir sabayı ekebilecek olan bir vatandaşı
mız 350 dönümlük yeri ektiği zaman, asgari 
3'75 liralık bir vergi ödemek mecburiyetinde kal
dığına göre, elindeki arazinin 50 dönümlük 
kısmına elemiyecektir. Bu kısım ekilmeyince 
de istihsal az 'olacaktır. Halbuki koymuş bulun
duğumuz vergi kanunları istihsali artırıcı ma
hiyette olmalıdırlar. Vatandaşlarımızın gerek 
teksifi ziraat yapmak suretiyle verimi artımna-
ları, gerekse ellerinde ekilmeye müsait bulu
nan araziyi ekmek suretiyle istihsali artırma 
yoluna gitmelerini teşvik edici kanunların ya
pılması lâzımgelmektcdir. 

Bu bakımdan kanaatimizce, her bakımdan 
bu geçici onuncu maddenin tasarıdan çıkarıl
ması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarını; Sayın Maliye Ba
kanımız mecburi vergi hususunda geçici onun
cu maddenin taşıdığı sert mânayı tahfif eder 
mahiyette teknik arkadaşların bir çare bulduk
larını ve bu maddeye bir fıkra eklenmek: sure
tiyle zarar edildiği takdirde mecburi vergi alın
ması yoluna gidilmesinin önlenebileceğini burada 
beyan ettiler. Sayın bir milletvekili arkadaşımı
zın haklı sorusu üzerine de şayet vergi matrahı 
kadar bir kazanç elde edilememişse ve yahut da 
vergi miktarı kadar bir kazanç elde edilememişse 
vergiyi tamamen kaldıracak bir fıkranın eklenebi
leceğinin de mümkün olduğunu söylediler. Bu şe
kilde konacak bir fıkra ile vatandaşlarımızın mağ
duriyetten tamamen kurtulacağına kaani değiliz. 
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Şayet konacak bu fıkralar, bu geçici 10 ncu mad
denin mecburi vergi ödeme yolundaki hükmünü 
tadil edici mahiyette ise maddenin tasarıdan çıka
rıl masiyle, bu şekilde bir fıkra ile tadil edilmesi 
arasında hiçbir fark kalmaz. Ama kanaatimce, ko
nulacak bu fıkra maddenin mahzurlarının tama
mını ortadan kaldırmıyacaktır. Sadece pek cüzi 
olarak, kâr yapmamış veya zarar yapmış olan va
tandaşların vergi ödeme yükünden kurtarılmasını 
temin edecektir, uzunboylu bir fayda sağlıyaca-
ğı kanaatinde değiliz. 

Bu bakımdan grup adına vermiş bulunduğu
muz ve Geçici Onuncu maddenin tasarıdan çıka
rılması yolundaki takririmizin kabulü ve bu mad
denin tasarıdan çıkarılması yerinde olur kanaatin
deyiz. 

Yüksek Meclisinizin de bu görüşe iştirak ede
ceğine emin bulunmaktayız. 

Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Konya) — Komisyon adına bir teklifim 
var, arz edeyim. 

BAŞKAN — Grupları adına konuşacakları 
dinlemek istemez misiniz? Arkadaşlarımız beyan
da bulunacaklardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON- SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Konya) — Maddeyi geri alma teklifimiz 
var. 

BAŞKAN — Maddeyi geri mi alıyorsunuz?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Takrirlerle beraber, maddeyi 
geri istiyorum. 

BAŞKAN — Madde komisyonun talebi üzeri
ne geri veril mistir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Takrirlerle beraber. 

BAŞKAN — Bütün değişiklik önergeleriyle 
birlikte madde komisyona iade edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Müsaade buyurursanız bir ci
heti açıklamak istiyorum. Bundan sonraki mad
delerle beraber iki madde var, bunu arz edecek
tim. 

BAŞKAN — Maddeyi okutalım, Saym Özal 
işimizi zor!aştırmayın. Geçici madde 1 i okutuyo
rum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun; 
a) 1, 2, 3 ve 10 ncu maddeleri 1963 takvim 

yılı, 
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b) 4 ve 5 nci maddeleri 1964 takvim yılı ba

şından; 
c) Diğer maddeleri 1.3.1964 tarihinden; 

itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici birinci madde üzerinde 
söz istiyen? Komisyon adına Sayın Rüştü Özal. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
10 ncu madde görüşülmeden bu görüşülmez. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim, yapılan müzakere
lerin ışığı tahtında 10 ncu maddenin yeniden ted
vin edilebilmesi için, komisyona geriverilmesini 
istirham etmiş idik, kabul buyunıldu. Bu esas 
dâhilinde geçici birinci maddede bâzı değişiklik
ler yapılması mümkün olduğu için bu maddeyi de 
istemekteyiz. 

Aynı veçhile geçici ikinci maddeyi de, onuncu 
madde ile ilgili olması dolayısiyle istirham edece
ğiz. 

Huzurunuza bir kere daha çıkmamak için bu 
ciheti de arz edeyim. 

Geçici ikinci maddenin de komisyona verilme
sini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Birinci ve ikinci maddeyi isti
yorsunuz değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, secici bi
rinci ve ikinci madde komisyonun talebi üzerine . 
yine komisyona gerivcrilmiştir. 

KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Başkanım, 
geçici birinci madde üzerinde bir takrir var. Lüt
fen bu takrirle beraber iade edin. 

BAŞKAN — Bütün takrirlerle beraber ne ka
dar takrir varsa hepsini veriyorum, tabiî. 

Geçici maddeler üzerinde daha önce arkadaş
larımız tarafından verilmiş olan önergeler de ko
misyona gönderilmektedir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 4936, 5017, 5027, 
6564, 6995 sayılı kanunlarla 5 . 7 . 1962 tarih ve 
60 sayılı Kanunla ve diğer özel kanunlarda veya 
bu kanunlarla ilgili tefsir kararlarında vergilen
dirme bakımından aylıklarla birleştirilmiycceği 
açıklanmış olan ödemeler hakkında bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ayın başından 
itibaren 7 nci madde hükmüne göre işlem ya
pılır. 
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BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde söz 

istiyenler? Sayın Sabri Keskin geçici 3 ncü mad
de üzerinde konuşmak için isminizi yazdırmış
sınız. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 
söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Geçici 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. ? 

GEÇİCİ MADDE 4. — Gelir Vergisi Kanu
nunun bu kanunun 8 nci maddesiyle değiştiril
miş olan 111 nci maddesinde sözü edilen komis
yon, ticaret odaları veya belediyelerce ilk uygu
lama yılında iştirak ettirilecek üye, mahallin en 
büyük mülkiye âmirinin yazılı talebi üzerine 
bu idarelerce, en geç 15 gün içinde tefrik edile
rek bildirilir. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde 
söz istiyen yok. Olmadığına göre 4 ncü maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Geçici 4 ncü maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenlcr... Geçici 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİÜİ MADDE 5. — Bu kanunun 6, 8 ve 
9 ncu maddeleriyle Gelir Vergisi Kanununun 
91, 111 ve 113 ncü maddelerinde yapılmış olan i 
değişiklikler 1963 takvim yılı gelirleri için ve
rilen beyannameler hakkında da uygulanır. Sö-
zü edilen hükümlerle ilgili değişikliklerin ne 
suretle yerine getirileceği Maliye Bakanlığınca 
tâyin ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — Geçici beşinci madde üzerinde 
söz istiyenlerden Sayın Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Komisyonca geri alman geçici 2 nci 
maddede belirtilen Ibu kanun tadilâtının ma
kable şümul dereceleri hakkındaki hükümle il
gili olduğu için geçici beşinci maddenin de ko
misyona verilmesi gerekir kanaatindeyim, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Güner, bu
yurun. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 
arkadaşlarım, geçici 5 nci maddede «6, 8 ve 9 ncu 
maddelerle, Gelir Vergisi Kanununun 91, 111, 
113 ncü maddelerinde yapılmış olan değişiklik
ler 1963 takvim yılı gelirleri için verilen be
yannameler hakkında da uygulanır. Sözü edi
len hükümlerle ilgili değişikliklerin ne suretle j 
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i yemıe getiriliceği Maliye Bakanlığınca tâyin 
I ve tesbit edilir» denmektedir. 
! Şimdi, bundan evvelki maddelerde bilhassa 

6 nci maddede beyannamede yazılması lâzım-
gelen hususlar sayılmış ve eski kanunda olmı-
yan bir takım hususların bildirilmesi isten
miştir. Halbuki, Ni&an ayma gelmiş ve vatan
daşların çoğu verecekleri beyannameleri ver
mişlerdir. Yeniden bu madde ile bu vatandaşlar
dan bu hususların bildirilmesini istemek hem 
güç olacaktır, hem de birçok vatandaş bu hük
mü çıkaracağını ve kendilerine tatbik edileceğini 
bilmediği için meselâ ne kadar geçim masrafı 
yaptığını, ne kadar ısıtma ve aydınlatma ve 
saire masraflar yaptığını unutmuştur, tesbit et
memiştir. Takriben tesbit ettiği takdirde ve bun
larla bildirdiği gelir arasında hele 1 000 lira 
fark olduğu takdirde, biliyorsunuz, ikmalen tarh 
cihetine gidilecektir. Filhakika bu hususta il
gili komisyona izahat vermek suretiyle bu fark
ların sebebini izah edebilir. Ama böyle bir şey
le karşı karşıya kalacağını bilmediği için bu 
hususlarda vereceği malûmat yanlış olacak ve
ya ezbere olacaktır. Hakikate dayanmıyan bir 
takım bilgiler vermek suretiyle, hani uydurma 
bir takım bilgilerle maliyeyi işgal etmektense, 
bu hükmün 1963 değil, 1963 ten sonraki yılla
ra tatbikinin uygun olacağı mütalâasmdayım, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, beşinci mad
de üzerinde buyurunuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, geçici beşinci maddede aynen geçi
ci birinci madde gibi mükellefleri makable şa
mil kılacak şekilde mükellefiyet altına almak

tadır. Bu bakımdan bu geçici maddenin de yine 
komisyon tarafından, mademki, birinci ve ikin
ci maddeleri geri almıştır. Bunun da aynı şe
kilde geri alınması lâzımdır. Bunun esbabı mu-
cibesini şu şekilde ifade etmek isterim: 

1. Her hâdisenin hukukkî hükümleri hâdi
senin yukübulduğuna müteallik tarihte meri 
olan kanuna tabidir. (Medeni Kanunun, meri
yete vaz'ına mütaalik kanun.) 

2. Usul hükümleri müktesep hakları ih
lâl etmemek şartiyle makable teşmil edilebilir. 
(H. U. M. K. 578) 

3. İşlendiği zamanın kanunu ile sonradan 
neşrolunan kanun hükümleri birbirinden fark-
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lı ise failin lehinde olna kanım tatbik ve infaz 
olunur. (T. O. K. 2). 

4. Bir kimse işlediği zaman yürürlükte Ibu-
lunan kanunun suç saymadığı fiilden dolayı 
eezalandırılamaz. (Anayasa Madde 33). 

5. 1950 takvim yılından evvelki zamanlar
da vükulralan faaliyetlere ait vergiler eski hü
kümlere göre alınır (5421 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, geçici madde 1). 

fi. 1961 takvim yılından evvelki zamanlar
da vuknbulan faaliyetlerin vergilendirilmesin
de eski hükümler uygulanır (193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu, geçici madde 1) 

7. Yeni Anayasamız cezanın makabline teş
mil edilmemesi prensibini kabul etmiştir. (Ki
şi güvenliği, hak arama hürriyeti, tabiî yargı 
yolu, ispat hakkı) gibi hakların korunması ile 
ilgili hükümleri gösteren I - ITI neü bölümde 
yer aldığı için vatandaş aleyhine sonuç doğura
caktır. Bu sebeple Anayasa bakımından yersiz
dir. Kişinin temel hak ve hürriyetleri Anaya
sanın ruh ve maksadına uygun şekilde sınır
lanabil i i'. 

Muhterem arkadaşlar ceza hukukunda olan 
sistem aynen vergi sisteminde de caridir. Ka
nunsuz suç ve ceza olmaz prensibi Ceza Huku
kunun temel prensiplerinden biridir. Verginin 
almış şekli de kanunen olabilir, kanımla vergi 
alınabilir ve salmabilir. Bu vaziyete göre bu 
hüküm geçici beşinci madde vatandaşları makab
le teşmil edilmek suretiyle mükellefiyet altına 
almaktadır. Bunun da yine komisyon tarafın
dan bütün bu saydığım nazari ve amelî pren
sipler muvacehesinde geri alınmasını arz ve 
rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Geçici beşinci madde üzerin
de ba§ka söz istiyen var mı? Yok. Olmadığına 
göre bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin makable şümulle ilgili diğer 

maddeler gibi komisyona iadesini arz ve teklif 
ederim. 

Arif Hikmet Güncr 
Rizo 

BAŞKAN —• Komisyon, Sayın özal, bir öner
ge okunmuştur. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. (Soldan 

«Komisyon katılıyor mu, katılmıyor mu?» sek
leri) . 

Kiyaset Komisyona sual sormaya mecbur 
değildir. Komisyon Riyasetten söz talebedebilir. 

Katılıyor musunuz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler?.. Kabul 'Ctmiyen-
lcr?... önerge reddedilmiştir. (Soldan, «Nasıl 
olur, hatalı, olmadı» sesleri) 

Oylama sonucuna itiraz mı ediyorsunuz?.. 
(«Yeniden, yeniden» sesleri) Peki. 

Lütfen ayağa kalkarak oylıyalım efendim. 
Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — önergem var 
Başkanını. 

BAŞKAN — Oylama sırasında önerge ve
rilir mi efendim? Oturunuz lütfen, rica ederim 
Sayın Diler. 

(Jok fark olduğu için dikkate almamıştık ar
kadaşlar. Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Önerge 126 oya mukabil 150 oyla red
dedilmiştir. 

Geçici 5 nci maddeyi tekrar okutuyorum: 
(Geçici 5 nci mdade tekrar okundu) 

BAKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarını, bu kanunun 10 ucu 
maddesi ve diğer geçici iki maddesi Komisyon 
tarafından geri alındığı için yürürlük maddele
rini okutmamı ve oya koymam mümkün olamaya
caktır, o bakımdan Komisyondan gelecek mad
delere in'tizaren bu şekliyle geçiyorum. 

Gündemin diğer maddesine geçmeden evvel 
bir önerge var Maliye Bakanı tarafından veril
miş, onu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 19 sıra numarasında yor 

alan 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiş
tirilmesi ve bu kanıma bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının .1964 ma
lî yılı ile ilgili olması sebebiyle gündemde bu
lunan diğer tasarılara takdimen görüşülmesini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 
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BAŞKAN Önergeyi okutmuş bulunınakta-

yım. Oyunuza sunuyoram. Kabul edenler... Vani 
bugün gündemde bulunan diğer maddelere tak-
dimen Vergi Usul Kanununun görüşülmesini ka
bul. edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. — 4 . 1 . 1961 ve 213 say ıh Vergi Usul Ka
nununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilme
si ve bu kanuna, bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/625) (S. Sayısı : 617) (1) 

BAŞKAN — Komisyon tarafından Yüce He
yete takdim edilen raporda öncelik mevcuttur. 
öncelik hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Öncelikle görüşülmesi tek
lifi kabul edilmiştir. Tümü üzerinde söz istiyen-
ler... Sayın G ursan buyurunuz. Adalet Partisi 
Grupu adına mı efendim? 

İHSAN GÜRSAN (İzmir) Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ((URSAN 

(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Öncelik ve ivedilikle müzakeresini kabul et
tiğiniz Vergi Usul Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılmasına dair olan kanun tasarısının A. P. 
Meclis Grupu olarak tek bir maddesi üzerinde 
duracağız. Bu da vergi güvenliği sağlamak mak-
sadiyle vergilerin mükelleflere ait kazanç ve za
rarları ilânı hususundaki birinci maddesidir. 

Muhterem arkadaşlar, vergi güvenliğini sağ
lamak maksat ve amaciyle bir otokontrol mües
sesesi olarak ihdas edildiği ileri sürülen bu tat
bikat şeklinin dayandığı mucip sebepler zararlı 
neticelerinden çok, zayıftır. 

Vergi tasarılarının tümü üzerinde belirtti
ğimiz gibi, ısrarla üzerinde durduğumuz gibi 
ticari hayat güven ister, huzur ister, gizli
liğe, itibar ve itimada dayanır. Bunları ilân 
eden bir tasarruf da netice itibariyle memleke
tin iktisadi düzenine tesir eder. Beyan ve 
iddia edildiğinin aiksine, ticari faaliyet netice
lerinin bir aksi olan verginin ve bilhassa zara
rın afişe edilmesi ticaret erbabı vatandaş 

(1) 617 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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zümrelerinde huzursuzluklar, endişeler yarata
caktır. Kahlı ki, her Türk vatandaşı aksi sa
bit olmadıkça temizdir, insanlık haysiyetine sa
hiptir, ticari haysiyet ve itibar da bunların 
en başında gelir. Devlet, vatandaşların maddi 
ve mânevi gelişmelerinde onların adalete, tam 
çalışma esasına ve insanlık haysiyetine yara
şır bir seviyeye erişmelerinde, sosyal ve ik
tisadi hayatın düzenlenmesinde ve korunmasın
da Anayasa ile vazife ve sorumluluk almış oldu
ğuna göre, böylesine bu esasları çiğniyen bir 
tatbikata gidilmesi hiçbir suretle tecviz edile
mez. Beyan ve iddia edildiğinin 'aksine, ticari 
faaliyet neticelerinin bir aksi olan zararların 
afişe edilmesi mevzuunda sadece iki memleket 
misal gösterilmektedir. Bu da Finlandiya ve 
isveç'tir. Ancak muhterem arkadaşlarım bu 
memleketlerin iktisadi seviyeleri, sosyal sevi
yeleri, erişmiş oldukları tekâmül merhaleleri 
ve nihayet siyasi rejimlerini dikkat nazarını
za arz etmek isterim. Bunların dışında 'İm 
hususta bir tatbikatı olmıyan yüzlerce memle
ketin neden misal olarak ele alınmamış oldu
ğunu da kendilerinden bilhassa sormak iste
rim. Bu mevzuda biz, bu maddenin tasarıdan 
çıkarılması konusunda bir takririmizi Yüksek 
Başkanlığa, tasvibinize sunulmak üzere takdim 
et m iş bulunuyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil inal, Millet Par
tisi Grupu adına. (Yok, sesleri.) 

Sayın irfan Baran, Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi Grupu adına. (Yok, sesleri.) 

Sayın Arif Hikmet Güner, şahsı adına. Bu
yurun. 

ARtF HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Vergi Usul 
Kanununun tadil tasarısı üzerindeki görüşle
rimi arz edeceğim. Bu tasarı ile vergicileğimiz 
üzerinde vergi ziyamı önlemek gayesiyle getiri
len vergilerin ilânı, hükmü, varidat kaynağını 
zedeleyici, lüzumsuz ve fazdasız, zararlı haksız 
birtatkım içtimai mahzurlar doğurucu bulunmak
tadır. Arkadaşlarımın malûmları bulunduğu 
üzere oto - kontrol bakımından servet beyanna
melerine büyük ümitler bağlanmıştır. Görü
lüyor ki, bu, vazifesini lâyıkiyle yapamamış, ye
ni tedbirlere tevessül etme zaruretini doğurmuş
tur. Bundan sonra ortalama kâr hadleri, gi-
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der beyanname müessesesi vaz'edilmiştir. Yine 
anlaşılıyor ki, istenen netice alınamamış, bu ka
nunla kâr ve zararların, daha doğrusu ne ka
dar kâr edildiğinin veya zararın ne kadar 
olduğunun ilân edilmesi suretiyle vatandaşlar 
üzerinde, daha doğrusu mükellefler üzerinde bir 
tazyik yapmak suretiyle doğru beyana zorla
mak istenmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, ticaret âlemi içinde yaşa
mamış olanlar için böyle bir teklifi getirmek, 
böyle bir şeyi istemek kolaydır. Fakat, bu 
âlem. içinde yaşıyanlar bunun ne demek olduğu
nu çok iyi bilirler. Bugün duraklatma devrin
de olduğunu gördüğümüz iktisadi hayatımız 
yalnız bu kanundaki Ibu madde, ;bu ilân hük
müyle daha çoık yavaışiıyacaktır. Biliyorsunuz, 
kredi müessesesi bu hükümle büyük ızaırar gö
recektir. Denecektir, iki «efendim, bu adam1-
lar bankadan kredi allıyorlarsa, banikajar ha 
ad anılanın hakiki durumunu bilsinler.» Bu fik
re fazla itiraz eıtmiıyeceğim. Amıa arkadaşlar, 
birçok şıaırtlar altında namuslu, dirayetıli, ikti
sadi güçleri olan vat and aşlarım zarar etmeleri 
mümkündür. ıHattâ haysiyetleri uğruna 'borç
larını zamanlında ödeımek için maliyetin çok dû
nunda satış yapıp, «arar etmeleri müm'künıdür. 
Böyle zarar eden bir vatandaşın bu zararının 
ilânı, bu zararına halksız olaralk, bu müessese
ye karşı, bu vatandaşa karşı kredisini kullan
dığı gereik harikalar, 'gerekse ticari münasebette' 
.bulunduğu, aıçıik ıhesaibı bulluman imalâtçılar veya 
diğer ticaret erbabı nezıdinıde olan müınasebet-
lerinin sekteye uğrayacağı aşikârdır. Bundan 
ne beklenmektedir? ıNe netice alınacaktır? 
Esasen bu ilân hiçbir mâna; ifade etınemıeıkte-
dir. 

Şimdi, düşünüınıüz Gelir Vergisi ibeyannaıme-
islinıde kazançlarının yekûnunu bildirecek ve bu 
yekûn, feâr veya >zararsa ilân edilecektir. Hal
buki, bir adaımıın yaşayışını hu beyannamenin 
neticesi ıhiçbir zamanı gösterimiyeeeik ve onun, 
aynası olmıyacaktır. Meselâ milyonlarını Hazi
nenin tahvillerine yatıran vatandaş, yüzibinler
ce lira irat temin ettiği halde, ıbu bunları ver
diden muaf olacağı için Gelir Vergisi beyanna;-
ımesinde gösterilmiyecek. Eğer başıka bir tica
ri işi varsa bundan mütevellit de zarar etmişse 
veya az kâr göstermişse, bu ikâra göre vatan
daş bu mükellef hakkında hüküm verecektir. 
Elbetteki bu hüküm isaibetli olmıyacaktır. Ay-
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rica bunu ilân etmıek suretiyle, bu ilân ile han
gi vatandaşlar aılâkanacaktır? 'Ticaretle uğra
şan 'arkadaşlarımız 'bilirle rki, bu ilânlarla 
meşgul olacakları şöylece sıralaımak mümkün
dür. Birincisi; o firma ile münasebette bulu
nan diğer ticari müesseseler. Ve bilhassa o fir
maya açık hesap, cari hesap şeklinde mal .gön
deren, mal münasebetinde bulunan firmalar. 

'İkincisi; şantaj yapmak suretiyle /birtakım 
mıenfaatler temin, etmıeik istiyem, kötü niyetliler 
ve nihayet bu dunumu istismar etmek istiyen 
ison zamanların modası1 olan. sosyalistleridir, ar
kadaşlar. Bunun içtimai hayatımızda doğuraca
ğı kötü neticeler, vatandaşlar arasında do
ğuracağı husumetler karşısında birhiç me
sabesinde olan faydası karşılığında bu hükmün 
buraya getirilmesi, iktisadi hayatımız için, içti
mai hayatımız için bir darbedir, arkadaşlar . 

Yine arkadaşlarım, ben yalnız Hazine bono
su almak suretiyle vergiden muaf olan vatan
daşların bu kârlarının, bu kazançlarının, bu ge
lirlerinin beyannameye intikal etmediğini söy
lemiştim. Ayrıca malûmunuzdur ki, limitet şir
ketlerde, anonim şirketlerde kârlar tevzi edil
mediği zaman, bu kârlar beyannamelere de inti
kal etmiyeceği için, vatandaşın çok iyi şartları 
karşısında beyannamesinde görünen kârı çok 
az olacak; böylece bu vatandaşlara karşı husu
met beslenecek, şantajlar yapılacak ve sosyalist
lerin istismar vesilesi olacaktır. 

Arkadaşlar; bu kanunun en mühim madde
si budur. Buna bu kadar temas ettikten sonra 
bir iki küçük noktaya daha temas etmek isti
yorum. 

Bu kanunun diğer maddelerinde iyi taraf
lar vardır. Bu iyi taraflar daha tekâmül ettiri
lebilirdi. Nitekim Veraset vergileri için iyi bir 
llıüküm getirilmiştir. Gönül arzu edlerdi ki, ku
sur gilbi, vergi cezaları içinde yer almış olan 
nıüesseseninde bu kanunla beraber düzeltil-
mesi yoluna gidilseydi. Çünkü biliyorsunuz ki, 
kusur, maksaltlı bir vergi ziyaı değildir; ku
surdan doğmaktadır. Suiniyetin eseri değildir. 
Fakat burada ödenen ceza, ziyaa uğrayan ce
zanın yarısıdır, 'arkadaşlar. 

Sözlerimi bağlamadan evvel şu noktayı 'be
lirtmek suretiyle sözlerime nihayet vereceğim. 
O da kanunun gerekçesinde, «Vergi Usul Ka
nunu mucibince ikmalen veya , re'sen alınan 
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vergilerin ilânında bir fayda umulmamakta-
dır» denmektedir. 

Arkadaşlar, eğer hakikaten bir tazyik mev-
zuubahisse asıl vergi kaçakçılığı yapmış ik-
malen veye re'sen üzerinde vergi alınan va
tandaşların ilânı düşünülebilir. Ama beyan
namesinde şu veya bu sebeple tamamen hüs
nüniyetle zarar etmiş veya az kâr etmiş va
tandaşların ilânı - demin de arz etmiş olduğum 
gibi - ticarî hayatımıza, içtimai hayatımıza dar
bedir ve memlekette huzurun bozulmasına daha 
çok yardım edecektir. Hürmetlerimle. (Soldan 
'alkışlar.) 

BAŞKAN — ,Sayın ihsan Ataöv, yok. Sa
yın Halûk Nur Baki, yok. ıSayın ismet Kapısız, 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Maddeler 
üzerinde konuşacağım, efendim. 

BAŞKAN — Daha evvel söz istemiştiniz, 
dosyada isminiz mevcut. 

Sayın Yusuf Aktimur, söz istemişsiniz . 
YUSUF AKTtMUR (Adana) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Diler, lehinde mi, aley

hinde mi? 
NlHAT DlLER (Erzurum) — Tümü üze

rinde. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Hikmet Güner, bu ka
nunun 5 nci maddesi üzerinde kendi kanaat
lerini zikrettiler. Ben de aynı maddeye temas 
edeceğim : Vergi Usul Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi, tasarıda birçok mahsur
ları intacedecektir. Vergi Usul Kanununun 
5 nci maddesi mükellefin, mükellefle ilgili 
kimselerin şahıslarına muamele ve hesap du
rumlarına, işlerine, işletmelerdn'e, servetlerine 
veya mesleklerine mütaallik olmak üzere bir 
vergi mahremiyeti koymuştur. Tasarı bun
dan inhiraf ederek alenilik prensibini kabul 
»etmiş, sebebolarak da âmme menfaati düşünce
sini ve vergi ziyamı önleme fikrini göstermiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar; tasarının buna mü
taallik maddesinde açıklanan bu. bilgiler ele 
alınarak mükelleflerin haysiyet,. şeref ve hak
larına tecavüz edilemez. Aksine hareket eden
ler hakkında Türk Ceza Kanununun 480 ve 
481 nci maddeleri hükümleri uygulanır, de-
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mektedir. Aleniyete durumu intikal- eden mü
kelleflerin eğer kazançlariyle mütenasip bir 
vergi vermedikleri', onu gören kimselerde bir 
zehap hâsıl olursa bu takdirde keyfiyeti ihbar 
edeceklerdir. Bu suretle neticede eğer vergi 
zıyaı mevzuubahis ise Devlet vergesini alacak -
tir. Bu suretle vergi ziyamın önüne geçilebilir, 
Başka türlü aleniyetin mânası anlaşılmaz :Bu 
halde de çeşitli menfi propagandalarla ser
vet sahibi ve vergi veren ve fakat huzursuz 
edilen mükellefler bu defa da ihbar ve tezvir 
çarkları içinde huzursuz edileceklerdir, 

Muhterem arkadaşlar, esasen bugün Hükü
metin yüksek huzurlarınıza getirmiş olduğu 
vergilerin hakikaten vatandaşlar tarafından 
bir ölüm kalım vaziyeti mevzuubaîısedilerek 
seve seve ödemeleri icabeder. Nasıl ki, bu ftrille--
tin hayatı ve istikbali tehlikeye düştüğü sav
man her fert teker teker cephede düşman kar
şısında canını feda etmekten çekinmezse, ikti
sadi hayatın var oluşu ile yok oluşunda da yi
ne kendisine düşen fedakârlığı yapacaktır. Fa
kat bugün esefle ifade etmek isterim ki, sos
yalizm nikabı altında bu vergiyi vermekle 
'mükellef olan vatandaşlarım, hayat ve geçimle
rine ımesnedolan servetlerinle zıaımıan zıaman men
fi propaganda yapılmıaık suretiyle diğer vatan
daşların .husumet ve kinleri tahrik edilmekte
dir. Işıte bu edebiyat altında eğer bu alenilik 
prensibi de ortaya konulursa, menfi vaziyetteki 
kimselerin üzerinde, yani vergi verme inekte ıs
rar eden kimselerin üzerinde belki az bir tesiri 
olabilir. Fakat hakilkatem dürüst, şerefli, na
muslu ve mıemlelketin'i seven ve bu memleketlin' 
kaılkınmasrıiida, kendi hissesi olduğunu düşünen 
vatandaş, kendi vergisini ödiyeceik. Faikat bu 
menfi propagandaların; tesiri altında kalarak 
hasetleri ve kinleri kabanmuş' olaın vatandaşla-
on ihbar ve jurnallarının tesiri altımdan ken
dini kurtaramııyacak, nefesi mahkemelerde ala
caktır. işte bu madde bu balkumdam, ımahzur-
ludur. Eski mıaddenin aynen iblkasını, bu yeni 
konulan prensibin kaldırıılmasiını arz ve istir
ham ederim. Hürmetlerimle. 

Madenin görüşülmesi esnasında zaten fikir
lerimi arz edeceğim;; bu m<addenin mahzurları 
•bunlardır. 

'BAŞKAN — ıSaynı Zeyyat Kocamemıi, bu 
kanunum tümü üzerinde söz> almıştunuz. 
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ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat) — Vaz geç

tim. 
'BAŞKAN — Vazgeçtiniz; Sayın Necmettin 

Küçük e r i . Yok. ıSayın Reşit Üllker, buyurunuz. 
REŞİT ÜUKER (istanbul) — Muhterem. 

arkadaşlarım, bu getirilmiş olan kanun hakika
ten memleketimiz için faydalı olabileceğine 
itıandığiım bir Ikaınuudur. Zaıınan içerisinde el
bet teki tatbikatı görülerek üzerinde gerekli de
ğişiklikle t- yapılıp Türkiye'nin millî bünyesine 
uygun bii' hale getirilebilir. Ama bugün va
tandaşta vergi ödemi e şuurunu ve ibn verilen 
verginin her vatandaşını verdiği verginin diğer 
vatandaşı da doğrudan doğruya ilgilendirdiği
nin vatandaşlar tarafından bilinmesi ve bu 
şuur içimde haırket edilmesi lâzımdır. Son bir
kaç sene içerisinde, gerek basının yaptığı yayın 
ısay esin de, gerekse top! a ut il a r, ikomfe rausl a r 
ve vergi tadil tasarılarının Meclisteki •müzake
releri sayesinde vatandaş -diğer bir vatandaşın 
vermiş olduğu verginin doğrudan doğruya ken
disini ilgilendirdiğini anlamış bulunma'ktadır. 

(îeçen gün bir takside, bir dolmuşta gidi
yorduk. Şoför- bize şunu söyledi: «iBeycfendi, 
tabiî bizi ilgilendiriyor, bu. Eğer hor şöfö, ber 
vatandaş kendisine düşen vergiyi verirse ben 
daha az vergi vereceğim.» dedi. 

İşte İm kanunun espiıisi bu. ;Bu kamun, bu 
ruhu temin edecek mahiyettedir. Şilindi burada 
vatandaşın mahrem olan bilgilerinin neşrinden 
bahsedilmektedir. Yani, bunun aleyhinde konu
şanlar vatandaşa ait mahrem bilgilerin ifşa edil
miş olmasından ve birtakım, dedikoduların 
içine düşüleceğinden bahsetmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, bir vatandaşın verdi
ği verginin somu; rakamı mahrem bir bilgi de
ğildir; mahrem bir bilgi olarak kabul edilemez. 
Vatandaş vergi vermekle şeref duyar ve tarihî 
tekâmül içinde pek çok memleketlerde seçme 
hakkı ancak muayyen vergiyi verenlere tanın
mıştır. Son senelere kadar bu yolda mücadele
ler olmuş, ancak seçmenliğin genelliği prensi
bi kabul edilmekle kalkmıştır.. 

Bir sayın arkadaşını ifade ediyordu: Ameri
ka 'da vatandaş tâbiri yerine, vergi ödiyen tâ
birinin kullanıldığını çok güzel'olarak: ifade etti. 
Yergi ödiyen vatandaş kelimesini kullanmıyor 
da, vergi ödiyen kelimesi kullanılıyor. 

Şimdi burada, tehlike nedir? Biz zengini dü
şünelim. Zenginin mahallesindeki insanlar onun 
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etrefmdakiler onun bütün yaşayışını, girdisini 
çıktısını 'bilirler. Bu yalnız bizde değil, bütün 
dünyada, böyledir tecessüs sayesinde biribiıie-
rinin hakkında, malûmat alırlar ve ufak tefek 
yahut geniş mikyasta dedikodu yaparlar. Bu 
bir 'defa hakikattir. 

Şimdi ne oluyor onun yaşayışını, otomobili
mi, yatını, kotrasını, ve sairesini bildiği bir ada
mın günün birinde zarar ettiğini öğreniyor va
tandaş. Vatandaşın bunda hakkı yok um? O 
vatandaşa çatır çatır vergi memuru geliyor, ha-
•eiz yapıyor, mallarını satıyor. Devletin hizme
tine iştirak payı zorla almıyor. Diğer taraftan 
bütün imikânları içerisinde olan diğer bir va
tandaş da zarar ediyor, bunun üzerinde diğer 
vatandaşın açık (bir hakkı vardır. 

Şimdi burada konuşan arkadaşlar, maddenin 
altındaki kısımdan biç. bahsetmediler. Bu 'mad
de bir bütün halinde ve altında da bir kısım 
vardır. Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mü
kelleflerin 'şeref, haysiyet ve haklarına tecavüz 
edilemez. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Şikayet eder
lerse? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) - -Aksine hare
ket edenler hakkında Türk Ceza Kanununun 
480 ve 481 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 
«Şimdi tabiîdir ki, bunu burada konuşurken bu 
maddenin altında böyle bir hüküm olduğunu 
da ifade etmek lâzım. Yani bu konudan dolayı 
Türk (-eza, Kanununda kabul edilen şekilde bir 
dedikodu yapılmasına iın'kân yoktur. Bir arka
daşım, Sayın Nihat Diler buyurdular ki, ihbar 
yaparsa vatandaş? 

Arkadaşlar, ihbar hakkı vatandaşların tabiî 
haklarındandır. İftira da bütün medeni memle
ketlerde ceza görür. Yani bir kimse vergi daire
linin astığı beyannameden dolayı gelişi güzel bir 
ihbar yaparsa, bunun karşısında iftira dâvası 
ile muhataibolaibilir. Ve hele böyle hali vakti ye
rinde olan insanlar için bahis konusu olursa, bu 
iftira dâvaları ile beraber tazminat ve hakaret 
•dâvaları da beraber açılır. Yani o sistem işlediği 
takdirde. 

Şimdi bâzı kıymetli arkadaşlarımız ve efkâ
rı umumiyede şunlar söylenmektedir : Öyle bir 
mükellef vardır ki, - bu mükellef Türkiye'de 
vardır - büyük miktarda tasarruf bonosu almış
tır. Bundan para kazanmaktadır; 50 000 lira, 

308 



M. Meclisi B : 82 
100 000 lira, 200 000 lira kazanmıştır. Vergiye 
tabi olmadığı için, Gelir Vergisi, yani bu tasar
ruf bonolarından gelen kazanç vergiye tabi ol
madığı için ilân beyannamesinde bunu göstermi-
yecek. Hakikatte tasarruf bonosundan o sene 
yüzbin lira kazanmıştır. Altında güzel bir oto
mobili vardır, hanımına kürk almıştır, seyahate 
çıkmaktadır. Fakat beyannamesinde bu gözükme- i 
inektedir. Bunun gibi Kurumlar Vergisinde 5-6 
milyon lira, ortak olduğu şirket para kazanmış
tır, kendi hissesine yüzde 30 düşmektedir. Fakat 
bunu sermayeye ilâve etmiştir, beyanında gö-
zükmiyecoktir. Yine bunun gibi tekaüt maaşı al- j 
maktadır, tekaüt maaşından vergi kesilmemekte- j 
dir, dâhil edilmiyecektir, bu gözükmemektedir. 
Telif kazancı vardır, senede 10 bin lira telif ka
zancı istisnası vardır, bu gözükmiyecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; burada bu 
tenkidleri yapan arkadaşlara halk vermemeye im
kân yoktur. Bendeniz tamamen metnin tarafta
rıyım. Ve biraz evvel de ifade ettim ki, bu me
tin tatbikatta kendi millî bünyemize uygun bir 
şekilde, bir hal alacaktır. Fakat bu aksaklıkları 
burada görüyoruz. Bendeniz şu teklifte bulunu- | 
yorum : Bu gibi durumların ifade edilebilmesi 
için, bu beyanın yanında kısa bir izahat hakkı | 
mükellefe tanınmalıdır, yani bir satırlık bir iza
hat halkkı tanınmalıdır. «Ben bonodan şu kadar 
kazandım» demek isterse mecbur tutulmamalı- | 
dır. Eğer dedikodudan kaçmak istiyorsa, etra-
fmdakilerin düşüncelerine ehemmiyet veriyorsa, 
basının düşüncelerine ehemmiyet veriyorsa bu
nun üzerinde kim duracaksa «böyle» benim ayrıca I 
telif kazancımdan muafiyetim vardır, tekaüt maa
şım vergiye tabi değildir, Kurumlar Vergisinden ı 
şirketim şu kadar kazanmıştır. Fakat şuraya ser
maye olarak yatırmıştır ve daha bunun gibi 
bendenizin şu anda hatırıma gelmiyen durumla
rı bir kısa izalhat verme hakkı tanınmalıdır. 

Bunun ötesinde bugün bütün dünyada mü
kellef, - bizim Gelir Vergimiz esas beyana da
yanır - beyana dayanan bir sistem içinde maliye
nin beyanları vardır. Biz bütün beyannameleri 
teker teker kontrol edemiyoruz. Nasıl bir kon- ı 
trol yapılacaktır? İşte diğer kanunlarla getirilen, 
biraz evvel kabul edilen, dün kabul edilen mad- , 
delerle de yıllık gider beyanları esası için bu ı 
madde de getirildiği takdirde, ileride mahzurları ] 
görüldüğü takdirde, bunların da düzeltilmesini j 
'hesaba katarak bu madde hakikaten Türkiye'de ı 
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Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi bakımından 
çok faydalı olacaktır. 

Hiçbir tehlikesi yoktur. Eğer, iftira ve saire 
tehlikelerini düşünürsek bu tehlikeler her za
man mevcuttur, vardır. Bu tehlikelerin karşı 
tedbirleri de ceza kanunlarında vardır. Türkiye 
bir hukuk devletidir. Bu yola tevessül etmek is-
tiy enler de adaletin karşısında cezalandırılacak
lardır. Bu bakımdan kanunu bütün kalbimle iyi 
bir kanun olarak karşılıyorum ve Encümen de 
şu görüşümde kendilerine göre bir mahzur gör
mezler de yanma «kısa bir izahait verebilir» di
ye bir hak tanırlarsa zannederim ki, daha mü
kemmel olacaktır. Hürmetlerimle. 

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

beyan keyfiyeti üzerinde bendeniz de söz aldım. 
Muhterem, arkadaşlarım, bu kere yine Cum

huriyet Hükümetinin vergi tahsilinde, vergi al
maktaki bir za'fını ortaya dökmek maksadiyle bu 
tasarının bendeki intibaı getirilmiş bulunmak
tadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Maliyesi vergi almak
tan âciz değildir. 

Aziz arkadaşlarım, bundan evvelki meseleler
de de lıenden daha kuvvetli arkadaşlarım bu ko
nuya temas ettiler. Hükümetin, Maliyenin vergi 
almakta, - halk tâbiri ile söylüyorum; - kolu 
uzundur. Başka tedbirler vardır. Bu tedbirleri 
bir kenara itip arkasından birçok mahzurları 
davet edecek bir beyan keyfiyetine gitmek hiç. de 
doğru bir davranış, doğru bir tasarruf değildir, 
arkadaşlarım. Daiha evvel bir servet beyanı mev
zuu vardı, aziz arkadaşlarım. Ben zannetmiyo
rum ki, servet beyanı ile kasdedilen otokontrol 
gayesi sağlanmış olsun. 

CELÂL S TNG UR (Yozgat) — Çok güzel 
yapılıyor. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Size 
güre öyle. 

Şimdi bir nisbete otokontrol sağlıyacağım di
ye servet beyanına doğru gidilirken onun ürküt
tüğü teşebbüs ve sermayeyi de aziz arkadaşla
rımın nazarı itibara aldığına kaani bulunmak
tayım. Bir defa bu suretle bir beyan ticari mah
remiyeti tamamiyle sarsacaktır. Arkadaşlarım, 
ticaret demek, teşebbüs demek, -haddizatında 
bir tertiptir, bu ticareti yapan müteşebbisin ih
dasıdır, onun ihtirasıdır, onun zekâsının ortaya 
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koyduğu - belki muvaffak olacağı, belki olamı-
yacağı - bir tertiptir. Bunu şu veya bu vesile ile 
ortaya dökmek, onun bu tertibini fahretmek 
hiçbir zaman ticari mahremiyete riayet etmeyi 
prensibolarak alan sistemler ve ticaret ortam
ları için kabule şayan bir tasavvur ve bir tertip 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu beyanlar, afişe 
edilecek, bunlar gerek rekabet hırsı ile, gerek 
her hangi bir menfaat hırsı ile bunlar istismar 
edilecek, ve memleketimizde bilhassa ticari ha
yatla, sanayi hayatına menfi tesir edecek, tez-
viratı kemaliyle tahrik edecektir. Bunun neti
cesi; namuslu ticaret yapacak, namuslu sanayi 
ile iştigal edecek kimseler bu ifşaların, bu afişe 
edilmelerin korkusu altında belki de teşebbüs
lerinden, sermaye vâz'mdan vazgeçecek ve da
ha ileri giderek işletmekte olduğu ve Türk eko
nomisi için her biri birer kıymet olan işletme 
birimlerinin anahtarlarını terk etmek zorunda 
kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz burada ne isti
yoruz'? Vergi gelirini, vergi varidatını artırmak. 
Bir taraftan teşebbüsü ürkütürsek, sermayeyi 
ürkütürsek ve bunun neticesi verginin asıl kay
nağı olan bu unsurlar piyasadan çekilirlerse ve 
teşebbüs vüsatlarım, hacımlannı daraltırlarsa 
bunun zararı Türk ekonomisine olacaktır, bu 
cemiyete olacaktır. Faydadan ziyade zararı or
tada olan bir teşebbüsten, bir tasavvurdan ne 
beklenir? İhbar edilecek, Devlet vergilerini ih
barla mı tahsil edecek, aziz arkadaşlarım? Dev
let malî idaresini ihbarla mı yürütecektir? Ben
deniz yine aynı itimadı Türkiye Cumhuriyetine 
ve onun maliyesine olan itimadını muhafaza 
eden bir insan olarak bu kabîl beyanlara, bu ka
ini ihbarlara ihtiyacolmadan Türkiye Cumhuri
yetinin malî idaresi - ki, arkadaşlarımın şu nok
taya dikkatini çekmek isterim - Türkiye mali
yesi birçok noktalarda Garp memleketlerinden 
geridir ama, Türkiye'nin malî idaresi, Türkiye'
nin malî sistemi - geri değildir. Ancak bunun 
tertiplerini bulmak, bunun çarelerini bulmak 
lâzımgelir. Ve şu iddiayı da kemaliyle arz ede
bilirim .ki; Türkiye maliyesini idare edenler de 
büyük bir kısmı itibariyle bu teşebbüsün aley
hindedir ve Türkiye'nin maliyesini idare eden
ler ve Türkiye'nin vergi reformunda sözü olan 
kimseler hiçbir surette bu teşebbüslere gitme
den başka çareleri düşünecek kabiliyette, liya-
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katte insanlardır. Kemdileriyle iftihar 'ettiğimiz 
bu kimseler Devleti, Devlet maliyesini ihbar
larla, tezviratla idare edecek bir yola tevessülü 
katiyen kabul etmiyeceklerdir. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasanın 15 nei mad
desi «özel hayatın gizliliğine dokunulamaz» de
mektedir. Bu teşebbüs ve bu tasavvur, bu tasa
rıda getirilen bu madde özel hayatın gizliliğini 
ihlâl ettiği gibi, özel hayatta en ziyade gizlili
ği icabettiren ticaret hayatının gizliliğini de 
seli) etmektedir. Bu bakımdan Anayasa ile de 
kabili telif görmemekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, vergi zıyaı bütün dünya
da vardır. Dünyanın en iyi vergi veren mükel
lefleri dahi vergi hataları yapmaktadırlar. Ver
gi ziyama sebebiyet vermektedirler. Almanya'
da yapılan bir hesapta, Almanya'da vergi mü
kelleflerinin tetkik edilen hesaplarında ancak, 
yüzde onu doğru çıkmış, yüzde onunda da muh
telif derecelerde hatalar bulunmuş ve vergi 
ziyaı şu safhada şu derecede müşahede edilmiş
tir. 

Binaenaleyh, vergi ziyaı vardır, diye bizim 
içinde bulunduğumuz, benimsediğimiz sistemle 
kabili telil' olmıyan tasavvur ve teklifleri ka
nunlaştırma teşebbüsü hiçbir zaman doğru kar
şılanamaz. 

Arkadaşlar, sözlerimin başında arz ettiğim 
gibi, Türk mükellefi, Türk vatandaşı vergi ver
mekle ancak vatandaş olma haysiyeti ile, şeref 
duyar. Ancak, hakikaten vergi vermek öteden 
beri demokratik fahrilerle müteradif kullanılır, 
vatandaş tabiriyle müteradif kullanılır ama ver
gi ziyamı önliyeeek basit bir tedbir için ben 
kaani değilim ki, vregi varidatını ümidedildiği 
nisbette artıracak, belin bu teşebbüsün demin 
arz ettiğim-veçhile faydasından çok zararı ola
cak ve şerefle, namusla vergi veren vatandaşları 
da belki piyasadan bertaraf etmek, itmek teh
likesini beraber getirecektir, bu tasarı. Bu ba
kımdan bu tasarının, bilhassa bu maddesinin 
tasarıdan çıkarılmasının çok isabetli olacağını 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın 
runuz. 

Tahsin Demiray, buyu-

TAITSÎN DEMİRAY (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, ben de aynen benden evvel 
konuşan arkadaşlarımın temas ettiği madde 
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üzerinde konuşacağım . Bu madde üzerinde bir 
arkadaşımız diğer dünya devletleri arasında bu 
teşhir maddesinin, ilân maddesinin, sadece Fin
landiya, İsveç ve Norveç'te olduğunu, fakat 
buna mukabil dünyanın diğer memleketlerin
den misal verilmediğini söyledi. 

Hakkiaten gerekçede de misal olarak bu üç 
memleket verilmiştir. Şimdi, misal olarak bu üç 
memleket verildiğine göre, bendeniz Türkiye 
denilen memlekete, örnek alman bu memleketler 
hakkında birkaç şey söylemek isterim. Bu örnek 
Beyaz Zambaklar mmeleketinden alınmıştır, 
muhterem arkadaşlarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZ AL (Konya ) — İsveç'ten alındı. 

TAHSİN DEMlRAY (Devamla) — Beyaz 
Zambaklar memleketinden alımıştır. Evvelâ. 
Beyaz Zambaklar memleketi tâbiri terbiye il
minde, sosyolojide bir ıstılahtır, arkadaşlar. 
Gerçi büyük bir muharrir, bir trebiyeci Beyaz 
Zambaklar memleketi diye Finlandiya hakkın
da bir kitap yazmıştır. Fakat mütekâmil insan 
numunesi bahis mvezuu edildiği zaman, müte
kâmil insan cemiyeti örnek gösterildiği zaman 
(Beyaz Zambaklar) terimi kullanılır. Dünyada 
Beyaz Zambaklar, insanlar için ideal olan ce
miyete bir örnek olarak gösterilir. Beyaz Zam
baklar, dedim. 

Şimdi, bizim maliyecilerimiz ne yapmışlar? 
Beyaz Zambaklar memleketinden misal getir
mişler. İyi mi yapmışlar, fena mı, şimdi söyliye-
ceğim. 

Burada, bu kürsüde bir defa daha plân mü
nasebetiyle söyledim. Türkiye'nin millî eğitimin 
veriminin ibresi nerede ve hangi şeyde sallanır?.. 

Bunun dedim, bence örneği Türkiye'de bir yıl 
içinde neşredilen kitaptır. 

Senin İstatistik Umum Müdürlüğünün şu ka
dar talebesi, şu kadar mektebi, şu kadar öğretme
ni beni pek fazla doldurmaz, tatmin etmez, ben 
randımana, neticeye bakarım. 

O Maariften aldığın netice nedir, onu görmek 
isterim. Bunu da görmek isterseniz, kocaman ko
caman devletlere bakmayın, bu kürsüden dönünüz 
Finlandiya'ya bakınız diyen de ben idim o zaman. 
"Ve o zaman Türkiye'de neşredilen kitapların, 
bütün propagandalarımıza, övünmelerimize, ge
rinmelerimize rağmen 1928 inkılâbından bu yana 
c/c 100 den fazla artmadığını da ispat ettim. Evet 
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talebelerimiz 225 binden, 250 binden iki milyonu 
aştı ama Türkiye'de kitap sayısı -olduğu yerde 
saydı dedim. Bilhassa nüfusun artışiyle de kıyas
lanırsa geri gitti, dedim. Şimdi ona mukabil de 
Finlandiya'yı gösterdim. Finlandiya'nın bir se
ne zarfında tabettiği kitabın adedi Türkiye'de 
basılan kitap adedinin bir mislinden fazladır de
dim. Nüfusu ise Türkiyen'in beşte biridir, dedim. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Gelelim, vergiye. 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Tabiî ge
leceğiz. 

ORTADAN BİR MİLLETVEKİLİ — Fin
landiya'da var mı? 

BAŞKAN — Karşılıklı müdahale etmeyin 
efendim. 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Finlan
diya'da var. Şu halde bizimkiler işlerine gelirse 
nerde ne örnek dünyada var, onlardan işlerine ge
leni ele alıyorlar. 

ETEM AĞVA (Antalya) — Hoca tasrih et 
bize; Fenlândiya mı, Finlandiya mı? Anlıyama-
dık yani. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demiray. 
TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Gelelim 

diğer iki komşu Devlete. Hemhudut olduğu Şar
kı'ndakine değil. Onunla arasında okyanuslar 
var. O komşu bize yakın. 

BAŞKAN — Sayın Demiray, biraz da Usul 
Kanununun tümü üzerinde lütfedin. 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) -^ örnek al
dığımız memleketlerin kritiğini yapıyorum. 

BAŞKAN — Âdeta bir coğrafya dersi olu
yor. 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — İçtimai 
bünyeler meselesi üzerinde duruyorum, çünkü 
bundan evvelki kanunda; Gelir Vergisi, modern bir 
vergidir, fakat bunca çalışmalarımıza rağmen bi
zim içtimai bünyemize estek, köstek uyduramadı
ğımızdan, yine estek köstek şu geri usullere git
tik diyenler kendileridir. 

Binaenaleyh içtimai mesele mevzuu üzerinde, 
bu kanunları tatbik edeceğiniz neresi efendiler? 
Bu içtimai bünye değil mi? bu iktisadi bünye de
ğil mi?.. O halde coğrafyadan bahsediyorsun de
mek... Rica ederim, Sayın Reis. 

BAŞKAN — Efendim saded dışına çıkıyor
sunuz. O kadar uzatıyorsunuz ki... 
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TAHSÎN DEMÎRAY (Devamla) — isterseniz 

keserim. («Devam etsin» sesleri.) 
BAŞKAN — Vergi Kanunu olduğu için Sayın 

Demiray. 
TAHSİN DEMÎRAY (Devamla) — Fakat 

biraz bu gibi bilgilere de zannederim ihtiyaç var. 
(«Var» sesleri.) 

Gelelim bu iki Şimal komşuya. Orada da var
dır bu vergi. İçtimai ilimlerde, tecrübeli sosyolo
jide insan cemiyeti ünitelerinin bilhassa tetkikin
de monografilerde, bilhassa onum reperlüsion-
larında Şimal memleketlerinden ısrarla bahsedilir. 
Şimal memleketleri içtimai ilimler bakımından en
teresandır. Karekter bir teşekkül etmiş insan ce
miyeti olarak gösterilir ve insanları formasyonlar
da adam olarak teşkil etmiş adamlar memleketi 
olarak gösterilir ve bunun nasıl yapıldığı da gös
terilir. Karaborsada, nerede, şimdi onu anlata
cağım. 

O nasıl şarklı memleket, onu anlatacağım. İş
te ondan dolayı bu örnek nasıl olmuş onu anla
tacağım. Daha girizgâh. Bâzı mutalara, bilgilere, 
temellere ihtiyaç var ki, o bilgilerin üzerinde bi
nayı yükselteceğim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Bir de çıkışını göster. 

BAŞKAN — Sayın Uzun, karşılıklı tahrik et
meyiniz. O zaman daha çok uzuyor. Buyurun Sa
yın Demiray. 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Şimdi, 
yani bir de ordan söz attılar, dediler ki; İsviçre'
de de var. Bakın bize hep hangi memleketler mi
sal alınıyor; Finlandiya, İsveç, Norveç, (Gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etımeyn. 
TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Şimdi 

gelelim 'Türkiye'ye. Bir kere de burada toplantı 
ve gösteri yürüyüşleri münasebetiyle' bu top
lunu mevzuuna temas ettiğimi hatırlıyorum. 
Ve o zaman da demiştim k i ; bu, bizim, toplu;-
muımuzuM hususiyeti erine göre şu şu gibi ta
dillerin yapılması icabeder. Sizin, İsviçre'den 
aldığımız Medeni Kanunu, nasıl bütün zorla-
malarıınııza rağmen pek uyduranı adınız ise böyle 
tercüme kanunlarla olmaz, dedirm. Tercüme 
profesör beye de birtakım, sözler söyledim. Ter
cüme profesör, tercüme konur, dedim. Binaen
aleyh, bu da teTCÜmıe örnek. Gelelim bizim bün
yeye : Şimdi bizim, bünye muhterem arkadaş-
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larım, nedir? Türk içtimai bünyesi ve Türk 
ahlâkı nedir? (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Dermaıncı, lütfen müda
hale etmeyin. 

TAHSİN DEMÎRAY (Devamla) — Henüz 
Türkiye'deki içtimai bünye ve buna mütenido-
lan ahlâk bir tipik kapalı cemiyet ahlâkıdır. 
İçtimai ilimlerde tarifi budur. 

MEUİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(A:larP,NI — îvi mî, kötü mü? 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Kapab 
ve geri bir cemiyet ahlâkî. Türkiye'deki ahlâk 
'buhranlarınım en mühim sebeplerden 'bir tane
si de, yar yer kapalı cemiyet nizamından çı
kıp, içtimai bünyenin açık ve müşterek 'bir 
hususiyet almasına doğru gitmıesi ve bu kırıl
malar neticesinde meydana gelen alhlâki buh
ran! ardır. 

Şimdi, bu kapalı cemiyet dediğimiz, o peçe 
ile kapalı demek değil, içtimai ilimierdeki ka
palı cemiyet ahlâkı. (Orta sıralardaın gülüşme
ler) 

Şimıli, Türkiye bir kapalı' cemiyetten bir 
açık cemiyete ve müşterek bir ahlâlkii nizama 
doğru :gitme buhranları içerisinde iken, siz o 
cemiyete, bütün bütün buhranlara sevk ede
cek, binbiriıne karış'tıracak 'birtakımı kanuni 
şeyler de soktunuz mu kendi tabiî buhranlar: 
yetmiyormuş gibi, ârıtzi ve taibiî .buhranları da 
inzimam ettirdiniz mi, o buhranları teşıdideder
siniz. öeımiyet onu kendisi taibiî bir şekilde, 
tabiî kanunlarla'; içtimai kanunlarıma uygun 
olarak ıslah eder, tekâmül eyler. iS'iz ona mü
dahale ettikçe bozaırsıni'z. Günde 200 gramlık 
mama alacak çocuğa bilmem yarım kilo verdi
ğiniz zaman çocuğu hasta edersiniz. Binaen
aleyh, birtakım ukalâlar bu ciheti anlamadan 
mııncıklamıaya kalktığı için, cemiyette buh
ranlar üzerin© buhranlar yaratırlar. («Nasıl su
sar?» sesleri) Yer de kusar... 

Burada yine söyledim; biliyorsunuz Ame
rikalılar açık saçıktırlar. Amerika çıplaklar 
kampı olan bir memlekettir. Fakat buraya, bu 
memlekete geldi mi, evlerinin etrafıma tahta 
perde çekiyorlaır, dedim. Niçin? «Edepsizden 
ırzını satm al» tâbiri Amerika'da yok ama 
Türkiye'de var. («Ne alâkası var?» sesleıri) 
Alâkası şu : Dünya edepsiz oldu, olması dola-
yıısiyle erbabı ırz ve namus, 'Türkiye'de kapalı 
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- cemiyetlerden gelen bir ahlâki ve tehaşi halin

dedir. Zaten halindedir zaten. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
'Boyuma kapalı cemiyet diyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayım Uzum çok riea ediyorumı. 
Sayım Demiray lütfen sadetle ilgili beyıanda bu
lununuz. 

TAHSİN DBMİEAY (Devamla) — Bu iti
barla esasen bir memlekettesiniz ki görmüyor 
unusunuz, kömür parçaları bulmak için birta
kımı insanlar çörçöpleri karıştırıyorlar; An-
Ikara'da bile birtakımı çöplükleri karıştırarak 
içimde acaba Amerikalılarım attığı ve yalnızı 
'bir defa kullanılan tabak, çana:k gibi şeyler 
var mıdır diye araştırıyorlar. Bu şimdi hâlâ 
devam etmektedir. Oörmiyenleriniz varsa ben 
size göstereyim, Binaenaleyh karaborsa zama
nı nasıl doğdu izam edeceğim. Karaborsa şöyle 
doğdu, itihal birlitklerinde asılan listeleri sa
bahleyin gidip karıştırıyorlardı, kimlere ne 
mal geldiğini evvelden tesıbit edip, gidip kuy
ruğa o malla hiç alâkası olmıyan adaımlar alı
yorlardı ve sonra da Türkiye'de karaborsa ola
rak satıyorlardı. Bunun esnafı teşekkül etti, 
bunun piyasası teşekkül etti, bundan dolayı 
da yeni zenginler teşefklkül etti. 

Binaenaleyh, bu gösteriyor 'ki, Türkiye'de 
henüz Gelir Vergisini doğru dürüst, nizamına 
uygun bir şekilde tatbik edemediğimizi itiraf 
edegeldiğimiz şu sırada ve henüz bu modern 
sistemin yarı yolunda bulunduğumuz bir za
manda henüz mükellefle 'maliyenin arasını dü
zeltecek, maliye ile (mükellefin münasebetlerini 
ancaik tanzim edecek takatimiz yeterken, bir 
de araya fırsat kollayıcıları katmak, yeni es
nafım teşekkül etmesine yol aşmak, bu içtimai 
bünyeyi bir kere daha! buhrana sofomıak de
mektir arkadaşlar. 

Binaenaleyh, bu tenhim müessesesi bir gelir 
temim etmez. Yalnız huzursuzluk tevlideder. 
Bunu niye koydular o halde? Bilmezler mi bu 
arkadaşlar o kadar işi? Bu bizim arkadaşlar, 
- yana komisyon değil, burada Balkan arkadaş
larımız değil - yani bunları böyle hazırbyan 
zevat bilmezler mi bunları? Bilirler, âlâsını' bi
lirler. O halde niçin yaparlar? 

.SADRETTiİN ÇANGA (Bursa) — Babasını! 
bilm edikleri için.. 
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TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Niçin 

yaparlar? İşte bu niçin yaparlar sualinin ceva
bını size verirsem siz bana hücum edersimiz. 
(«Etmeyiz» sesleri, «'hatibe hürmetimiz var» 
sesleri) 

Yalnız, bu hakikatler, ıbu tatbikler - kürsü
de ifade edeyim - yamyana konuldukça değil be
nim gibi 40 yılın ötesinden beri gelen adam
lar için, birçok erbabı gafletin dahi gözlerini 
açmaktadır. («Yemıgeç misali» sesleri) Bu ka-
Kİarcuk dokunmak da zannederim 'kâfidir. Eğer 
iböyle değil de.. («Anlıyam'adıık» sesleri) Ben 
anlıyacak bir söz söyledim. Yani bendenim 
1928 senesinde de §u 'kıtayı yazmıştımı; 

Küremizin Şarkındayz, 
Hem feleğin çarkın d ayız, 
Bizi gafil zennetmeyin, 
©iz her şeyin farkındayız. 
Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bâzı arka
daşlarımız kanunun tümü üzerinde, bâzıları 
birinci madde üzerinde söz istemiştir. O ba
kımdan birinci madde üzerinde söz istiyene tü
mü üzerinde söz veraniıyeceğiım. 

Sayın Maliye Bakanı, buyurun. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 

Muhterem arkadaşlar, umumi tenkidlere cevap 
arz edeceğim. Ancak biraz evvel konuşan ar
kadaşımız, memur arkadaşlarımı kasdetmiş ol
sa gerek.. Onlara imâ tarikiyle bâzı şeyler söy
lemek istedi, ama söylemek istediğini de açıkça 
burada ifade etmeye cesaret edemedi. Neler 
söylediği hissediliyordu. Ben de ona karşı, arka
daşlarımı yakinen tanıdığım için, onun sandığı 
insanlar olmadığı için ona karşı şunu söyliye-
ceğim: İçinden geçeni arkadaşıma iade ediyo
rum. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Sağlam, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SAĞ
LAM (Kayseri) — Pek muhterem arkadaşlarım; 
Gelir Vergisi Usul Kanununda yapılmak isteni
len yeni değişiklikler üzerinde arkadaşımız mev
zuu cidden dağıttılar. Yeni bir sistem geliyor. 
Bu sistem nedir? Gelir Vergisine tabi gerçek ve 
tüzel kişilerin yıllık beyannameye tabi olanla
rın, bir senede ödedikleri vergilerin Maliye Dai
relerinde cetveller halinde ilân edilip edilmiye-
ceği hususudur. Bir kere mesele bu. 
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Arkadaşlarımın bir kısmı, «Bu ihbar müesse

sesini teşvik edecektir» diye iddia ettiler, Bir ce
miyette ihbar müessesesi o cemiyetin ahlâkı ile 
alâkalı bir konudur Böyle bir müessese, Gelir 
Vergisi Usul Kanununda kabul edilip edilmeme
si ile ihbarın zerrece alâkası yoktur. Ayrıca ser
vetin, kazancın, sermayenin mahremiyetini ha
leldar edeceği iddiası da kanaatimce varit değil
dir. Bir kere Vergi Usul Kanununun 5 nci mad
desi şahısların servetlerinin, kazançlarının gizli 
kalmasını derpiş etmiştir; emretmiştir. Ama bu 
müessese bir istisna teşkil ediyor. Neye karşı is
tisna teşkil ediyor, kim için istisna teşkil edi
yor? Kurumlar vergisine tabi olan mükellefler 
için ve bir de Gelir Vergisine tabi olan gerçek 
kişiler için.. 

Şimdi arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri bilirler; Ticaret Kanunu 
hükümlerine ve diğer kanun hükümlerine göre, 
şirketlerin senelik kârları, kazançları gazeteler
de ilân edilir ve bu konuda mahremiyet gibi bir-
şey yoktur. Bütün anonim şirketlerin Türkiye 
inşallah sermaye kristalizasyonu, sermaye te-
rakkümü olarak bir memleket haline gelecek
tir ve inşallah büyük şirketler halinde ticaret 
hayatımız inkişaf edecektir. Anonim, şirketler 
de sermaye şirketleri olduğuna göre ve bugünkü 
cari mevzuata göre cemiyet de bunu kabul et
miştir. 

Anonim şirketin ortakları duysunlar, bilsin
ler vesair birtakım gerçekler içerisinde ve kâr
ları, kazançları, yıllık gelirinin hepsi gazeteler
de ilân edilmektedir. Şu halde sermayenin kâ
rın, kazancın ilânı gibi bir mahremiyetin zaten 
mevzuuıbahsolımiadığı bir ortaım içimde, bir va
sat içindeyiz. Şimdi bundan ne elde edilmek is
teniyor? Arkadaşlar, cemiyetimizde türlü cere
yanlar vardır. Hasedin, kötülüğün birçok za
manlarda, türlü maksatlarla sermayeye karşı ol
duğu bir gerçektir. Gizli gizli cereyanlar kapalı 
şekilde ve gizlilik içinde memleketimizde maale
sef bir sermaye ve servet düşmanlığı yaratmak 
çabasını göstermektedirler. Birtakım maksatlı 
akımlar bu cereyanı teşvik etmektedirler. Bu 
arada iyi niyetli mükellefi korumak, Devletin 
ve kanunun vazifesidir. Buradaki ilândan mak
sat ki, her toplumda vergi mükellefi olsun, va
tandaş olsun; ne olursa olsun, elbette iyisinin 
yanında kötüsü de vardır, iyi niyetli vergi mü
kellefleri vikaye, kötü niyetli vergi mükellefle- | 
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rini iyi niyetli ile bir tutmamaktadır. Bu da ver» 
gi adaletinin bir icabıdır. 

Esas olan budur muhterem arkadaşlar. Mah
remiyet gibi bir husus zaten bahis konusu değil
dir. îyi niyetli mükellefi korumak kanunun va
zifesidir ve ayrıca cidden her memlekette oldu
ğu gibi, memleketimizde de vergi kaçakçılığı 
vardır, vergi zıyaı vardır. Vergi ziyamı önlemek 
Devletin vazifesidir. Bir çare ve bir tedbir ola
rak bu ilân keyfiyetini getirmiştir. Bir çare ve 
tedbir olarak bunu ele aldığımız zaman, kanaa
tim odur ki, en müşkülpesent olan arkadaşımız 
dahi bu konuda insaflı bir görüşe gelebilir. Ar
kadaşlar; 1962 senesinde beyana tabi gerçek ki
şilerin mükellef adedi 304 bin küsurdu. 

304 bin küsur Gelir vergisine taibi vergi mü
kellefinin ortalama kâr haddi beyannamede 
gösterdiği kâr miktarı 2 020 liradır. Bunun için
de muhtelif mesleklere mensup mükellefler it
halâtçılar, ihracatçılar serbest meslek erbabı, 
hekimler, avukatlar vardır. Ama kül olarak me
seleyi ele almaktayız. Ve ödediği vergi miktarı 
da 181 liradır. Bu hâdise basma intikal etmiştir 
ve bu hâdisenin basındaki intikali, şu kadar mü
kellef faraza, âmme vicdanında, muhtelif vatan
daşların indinde vergi kaçakçılığı yapımalkıtıadır, 
diye bu zümre haklı veya haksız bir itham al
tında bırakılmıştır. Doğru mudur, yanlış mı
dır?.. Bunu tesbit etmek mümkün değildir, ar
kadaşlarım. 

Sabahki müzakerelerinizde de Geçici Komis
yon sözcüsü sayın arkadaşımıza, bir meselede 
Yüce Meclisin bir sayın üyesi tarafından dahi 
gösterilen reaksiyon, şu arz ettiğim hususu tc-
yidetti. 124 bin küsur mükellefin ödediği vergi
nin vasatisi 181 liradır. Bunu şu veya bu cere
yanların takibinde, işte art maksatları olanlar, 
işte kötü niyetli olanlar bu cemiyetin aleyhine, 
bu memleketin aleyhine bütün bunları istismar 
etmekte ve ellerinde böyle bir fırsatı gayet gü
zel kullanmakta maalesef mahir olabilmekte
dirler. Alenilikten, açıklıktan hiçbir şey çıkmaz. 
Hiçbir mahzur çıkmaz. Batılda bunun örnekleri 
vardır. Sayın Demiray'm konuşmalarını maale
sef tam takitoedemedim. Şu veya bu bâzı misal
ler vermek istediler. Bugün Batı alemindeki bir
çok memleketlerde modern vergi ahlâkını ve 
prensiplerini savunan memleketlerde vergi ki
tapları neşredilmektedir. Bunlardan alenilik 
prensipleri artık ortaya çıkmıştır ve yeni bir 
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adımdır. Türkiye'ye bu alenilik prensibinin ge
tirilmesinde hiçbir sakıncamız olmamalıdır, 
korkmamalıyız. Cesaretle bu konu üzerinde hep 
beraber bir karar verelim. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

4. — Bina Vergisi, esnaf ve küçük sanatkâr
lar ve İcra ve İflâs kanunlariyle ilgili tasarıların 
Pazartesi ve Cuma günleri saat 15 ten başlanıla
rak ele alınması hususunda verilen karar. 

BAŞKAN •— Sayın arkadaşlar Yüce Meclisin 
aldığı karar gereğince saat 19 da birleşimi ka-
katmak mecburiyetindeyim. Ancak birleşimi ka
patmadan evvel bir noktada bir meseleyi sun
mak mecburiyetindeyim. Daha evvel Yüce Mec
lisinizin aldığı bir karar gereğince Sayın Sabri 
Vardarlı arkadaşımız tarafından yapılmış tek
lif kabul edilmiş ve Meclisin Cumartesi ve Pa
zar günleri saat 14,00 ten itibaren münhasıran 
Kira Kanunu, îcra ve îflâs Kanunu ve daha 
sonra da bir önerge ile kabul etmiş bulunduğu
muz Esnaf ve Küçük Sanatlar Kanununun gö
rüşülmesi kararlaştırılmış idi. 

Şimdi beyan edilen bu irade muvacehesinde 
Yüce Meclisin Cumartesi gününe talik edilmesi 
lâzımgelmektedir. Bu sebeple, bir abes durum 
karşısında kalmamak için, Cumartesi ve Pazar 
günü Yüce Meclisin toplanıp da, Cuma günü 
toplanmaması insan üzerinde nahoş bir tesir ic
ra etmesi dolayısiyle, Cumartesi ve Pazarı, Cu
ma ve Pazartesi olarak telâkki etmek suretiyle, 
arkadaşımızın teklifinin muhtevası dâhilinde 
ve Yüce Meclisin vâki olan iradesi dâhilinde bu 
meseleyi halledelim ve Cuma günü ve Pazartesi 
günü münhasıran Kira Kanunu, îcra ve îflâs 
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Bu alenilik prensibinin terhiyevi tarafı var

dır. Vergi ahlâkını teessüs ettirecek bir yol ve 
çaredir. Aziz arkadaşlarım fazla vaktinizi al
dım özür dilerim. Hürmetlerimi arz ederim. 

KURULA SUNUŞLARİ (Devamı) 

Kanunu, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu
nun görüşülmesine devam edelim. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Efendim, Sabri Bey arkadaşımızın verdiği tak
rir yalnız bu Cumartesi, Pazar günlerine mün
hasırdır. Her Cumartesi Pazara ait değildir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Tur
gut. 

Efendim, biz bunu gereği nisbetinde tetkik 
ettik. Sayın arkadaşımızın önergesini tahkik et
tik ve anladığımız mâna bu şekilde idi. Yüce 
Heyetinize sunduğumuz nokta da Cumartesi Pa
zar günleri Meclisin toplanıp da Cuma günü top
lanmaması abes olacaktır. Bu itibarla Cuma ve 
Pazartesi günleri toplanalım ve Cumartesi Pa
zar günleri toplanmıyalım diye Riyaset olarak 
bir sunuşta bulunuyorum. Teklifi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Efendim teklif kabul 
edilmezse Cumartesi günü toplanacağız (Gürül
tüler) 

Biraz evvel belirttiğim hususlar muvacehe
sinde Cuma ve Pazartesi günü Meclisin Kira, 
Kanununu, îcra ve iflâs Kanununu ve Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Kanununa münhasıran gö
rüşülmesi hususunda karara varıyoruz. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

3 Nisan 1964 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,15 

• . . * » >9< 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ıSEKSENlKİNOİ BİRLEŞİM 

2.4.1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — 6746 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 

2 nci fıkrasında (İstimlâk bedelleri vergi kıy
metlerinin 15 mislini geçemez) hükmünün Ana 
yasaya aykırı olması sebebiyle iptaline dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
(3/857) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/632) (S. Sayısı: 
616) [Dağıtma tarihi : 25 .2.1964] 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 3. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 4. — Özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Amme menfaatine 

hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 

5. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargı
lama usulü ve disiplin suçları ve cezalan hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19.2.1964] (M. Meclisi S. Sayısı: 497 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 

6. — Kanun dışı yakalanan veya tutukla
nan kimselere tazminat verilmesi hakkında ka
nun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/544; C. Senatosu 1/311) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 328) [Dağıtma tarihi : 25.3.1964] 

7. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nm, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi: 
17 . 8 .1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
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menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydm Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydm Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

11. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
y ansan 'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 3 .1.1964] 

12. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Feride'den 
doğma 11.10.1942 doğumlu Veysel Aslan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) 
(S. Sayısı : 579) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

13. — Uşak Merkez Aybey mahallesi hane 
143, cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/792) (S. Sayısı : 580) 
[Dağıtma tarihi: 10.2.1964] 

14. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu, Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 

doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) mn ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 
(S. Sayısı : 581) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1964] 

15. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık Köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (S. Sayısı : 582) [Dağıtma tarihi : 
10 . 2 .1964] 

16. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü, hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/806) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 .1964] 

X 17. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/625) (S. Sayısı: 
617) [Dağıtma tarihi: 26.2.1964] 

X 18. — 1937 sayılı Bina Vergisi Kanunun
da değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli 
ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/623) (S. Sa
yısı: 631) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 19. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, iç
işleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı: 632) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

20. — iktisadi Buhran Vergisi Kanununa 
Ek Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/629) 
(S. Sayısı: 633) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 



X 21. — 27 . 6 . 1931 tarihli ve 1833 sayılı 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/634) (S. Sayısı: 635) [Da
ğıtma tarihi: 4.3.1964] 

X 22. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sa
nayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/633) (S. Sayısı : 636) [Dağıtma tarihi : 
4.3.1964] 

X 23. — Gider Vergileri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/628) (S. 
Savısı: 638) [Dağıtma tarihi: 4.3.1964] 

24. — 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının G. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 
(M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 . 1964] 

25. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. 
Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 9 .3 .1964] 

26. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

27. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısının C. Sena
tosunca değiştirilen ve M. Meclisince benimsen
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 
1/432; C. Senatosu 1/255) (M. Meclisi S. Sa-
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yısı : 247 ye 2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 
231) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1964] 

28. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 422) [Dağıtma tarihi : 31. 3 .1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 

ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : : 5.9.1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı: 391) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı : 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/268) (S. Sa
yısı : 394) [Dağıtma tarihi: 14 . 9 . 1963] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 



raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

6. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Millî Eğitim Komisyo
nunun mütalâası (2/325) (S. Sayısı: 396) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/327) (S. Sayısı : 397) [Dağıtma ta
rihi : 14. 9 .1963] 

8. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları rapordan (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayıdı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı:441) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı ; 
443) [Dağıtma tarihi : 19 , 9 . 1963] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın 
5585 sayıdı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat, ve Ay
dın Miletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayıdı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâ& mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı: 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 .1963] 

13. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayıdı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü madesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. Sa
yısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

14. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 saydı Ka
nunda muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

15. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştiridmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında~kanuh teklifi ve Maliye ve Plâiı ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teldifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9.1963] 

17. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğdu'nun, Devlet memurlan aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3686 sayılı Ka-



nunun bası maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

18. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetlerinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail San-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil înal'ın, 3656 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkındaki kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 . 1963] 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3.10 . 1963] 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporlan (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

21. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve S arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vaıifeye giren yetim kızların yetim aylık

larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
lan (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

22. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmak ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla meseileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

25. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En-
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporlan (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

26. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporlan (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

27. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

28. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma-



İiye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lemesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 .10 .1963] 

30. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

31. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9 . 10 . 1963] 

32. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşını, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

33. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

34. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının, Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı : 512) [Dağıtma tarihi : 
21 . 10 . 1963] 

35. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma tarihi : 
24 . 10 . 1968] 

36. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı : 518) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

37. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

38. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi 1 . 11 . 1963] 

39. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 523) [Dağıtma tarihi : 1 .11 .1963] 

40. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan zirai maddeler Andlaşma'sında 
yeniden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/421) (S. Sa
yısı : 506) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

42. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan ile 
Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Memurin 
Kanununun bâzı maddeleri ile buna müzeyyel 
olan 1777 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini ta
dil eden 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/469) 
(S. Sayısı: 540) [Dağıtma tarihi: 26.12.1963] 

43. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli »ilâhlar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1958 tarih ve 



6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/511) (S. Sayısı: 572) [Dağıtma tarihi: 29. 
1.1964] 

X44. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1960 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayışştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/665, 1/114) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 2 .1964] 

45. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 372 numaralı kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 
(5/75; O. Senatosu 4/59) (M. Meclisi S. Sayısı : 
605, C. Senatosu S. Sayısı : 372) [Dağıtma ta
rihi : 21.2 .1964] 

46. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarihli 371 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8.11.1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
C. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S. Sayısı : 606) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

47. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 .1963 tarih ve 374 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
C. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

48. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6.1963 tarih ve 391 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 .11.1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka-

rarı ve Dilekçe Karma komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
[Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

49. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar cet-

j velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
| 13. 6.1963 tarih ve 397 numaralı Kararına kar

şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
; 8.11.1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka-
| rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku-
| rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 

C. Senatosu 4/63)) (M. Meclisi S. Sayısı : 609) 
i [Dağıtma tarihi : 22 .2 .1964] 

i 50. — îzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
, Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 104 ncü 
| maddesine bir fıkra eklenmesine dair kânun 

teklifi ve Adalet Kamisyonu raporu (2/344) 
. (S. Sayısı : 570) [Dağıtma tarihi : 28 .1.1964] 

i 51. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
{ Yılmaz ve 4 arkadaşının, 3005 sayılı Meşhut suç-
I larm Muhakeme Usulü Kanununun 1 nci mad-
I desine bir bend ilâvesine dair kanun teklifi ve 
i Adalet Komisyonu raporu (2/458) (S. Sayısı : 
' 568) [Dağıtma tarihi : 31.1.1964] 

! 52. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma ile 
| Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
i ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören

lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (S. Sayısı : 618) [Da
ğıtma tarihi : 26 .2 .1964] 

53. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğü hakkın
da Anayasa Komisyonunun benimseme raporu 
(2/379) (S. Sayısı: 346 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 29.2.1964] 

X 54. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/567, 1/130) (S. Sayısı: 625) [Dağıtma ta
rihi: 29.2.1964] 

X 55. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan-



lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür- y 

lüğü 1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/650, 
1/133) (S. Sayısı: 626) [Dağıtma tarihi : 
2.3.1964] 

X 56. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/529, 1/134) (S. Sayısı: 627) 
[Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

X 57. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış- • 
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1961 Bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/743, 1/414) (S. Sayısı: 628) [Dağıt
ma tarihi: 2.3.1964] 

X 58. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1961 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1961 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve ' 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/746, 1/465) I 
(S. Sayısı: 629) [Dağıtma tarihi: 2.3.1964] j 

X 59. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1960 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/566, 1/120) 
(S. Sayısı: 630) [Dağıtma tarihi: 3.3.1964] 

60. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Eylül, Ekim ve Kasım ay
ları hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/81) (S. Sayısı : 639) [Da
ğıtma tarihi : 11. 3 .1964] 

61. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
öğretmenlerin 788, 1702 ve 4357 sayılı kanun
larla aldıkları disiplin cezalarının affına dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (2/621) (S. Sayısı: 641) [Dağıtma tari
hi : 12 . 3 .1964] 

62. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1962 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporları (5/70) (S. Sayısı : 643) 
[Dağıtma tarihi: 16 . 3 . 1964] 

63. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 20.11.1963 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 962 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/82, C. Se
natosu 4/65) (M. Meclisi S. Sayısı: 645, C. Se
natosu S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 
24 .3 .1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 
296) [Dağıtma tarihi: 2.7.1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6.7.1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 
15 . 7.1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rıfat Öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi İncesulu 'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnce ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı: 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

X 5. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26.9.1963] 

X 6. — Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 
18 .10 .1963] 
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7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 

ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı: 
513) [Dağıtma tarihi: 23.10.1963] 

X 8. -— Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasansı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı: 516) [Dağıtma tarihi: 
24.10.1963] 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı: 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

10. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Dağıt
ma tarihi: 26.6.1963] 

11. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, , Türk Geza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı: 252) [Dağıtma ta
rihi: 12.6.1963] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sa
yılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(î/295, 2/169) (S. Sayısı: 23 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 4.7.1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/439) (S. Sayısı: 299) 
[Dağıtma tarihi: 4.7.1968] 

14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4.4.1929 tarih ve 1412 sayılı Oeza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun 4.6.1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/410) (S. Sa
yısı : 301) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

X 15. — Kat mülkiyeti kanunu tasansı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı: 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 

16. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 .11.1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı: 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

17. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaüdırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi: 18 . 6 .1963] 

X 18. — La Hayede 14 Mayıs 1954 tarih-
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Mil
lî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/306) (S. Sayısı: 289) [Dağıtma tarihi: 
3.7.1963] 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret, Tanm ve Plân komisyonları raporlan 
(1/297) (S. Sayısı: 123) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

20. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair ka
nun tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlan raporlan (1/374) 
(S. Sayısı: 240) [Dağıtma tarihi: 8.6.1963] 

X 21. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-ettin 
Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
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Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan | 
çoouklarm cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1963] 

22. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor- | 
lan (1/311)( S. Sayısı: 273) [Dağıtma tarihi : I 
25 . 6 . 1963] 

23. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve I 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı, Meslekî ve Tek
nik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu ı 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
rapordan 1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 .1963] 

24. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı j 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de- ! 
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldmlması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldmlmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

25. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldmlmasına dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sa
yısı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 196â] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun tekliii ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporlan (2/33) 
(S. Sayısı: 294) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 

X 27. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı: 298) [Dağıtma 
tarihi : 3.7.1963] 

X 28. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne muta- I 
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu- | 

lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari
hi : 9.7.1963] 

X 29. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporlan (1/97) (S. Sayısı: 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 .1963] 

X 30. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı: 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7 .1963] 

X 31. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9.7.1963] 

X 32. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 
uygun buluduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı: 336) [Dağıtma tarihi: 9 . 7 . 1963] 

X 33. — Ambalâjlann muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporlan (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

34. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1968] 

35. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-



nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/419) 
(S. Sayısı: 344) [Dağıtma tarihi: 11 . 7 .1963] 

36. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı: 345) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

37. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/457) (S. Sayısı: 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8.1963] 

38. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/271) (S. Sayı
sı : 366) [Dağıtma tarihi: 16 . 8 . 1963] 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi : 
2 . 9 . 1963] 

X 40. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 .4 .1926 gün ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma tarihi : 
3.9.1963] 

41. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/185) (S. Sayısı: 373) 
[Dağıtma tarihi: 4.9.1963] 

42. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

43. — Nakdî Tazminat Kanununun 6335 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/440) (S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi : 
5.9.1963] 

44. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve imar ve İskân, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâaları (2/177) (S. Sayısı: 384) [Dağıt
ma tarihi: 9.9.1963] 

45. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı: 385) 
[Dağıtma tarihi: 9.9.1963] 

46. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayı
sı: 388) [Dağıtma tarihi: 13.9.1963] 

47. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
Özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı: 400) [Da
ğıtma tarihi: 14.9.1963] 

48. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

49. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'ın, T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Plân komisyonları raporları (2/423, 
2/424) (S. Sayısı : • 442) [Dağıtma tarihi : 
19 . 9 .1963] 

50. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi-
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir milletvekilleri İbrahim Cemalcı-
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lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı: 444) 
[Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

51. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
GKiler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 
7 ve 3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı: 
460) [Dağıtma tarihi: 1.10.1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi: 4.10.1963] 

53. — îst&nbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletve
kili Hayri Mumcuoğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu 
kanunun 7 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân ko
misyonları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayı
sı: 475) [Dağıtma tarihi: 5.10.1963] 

54. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) (S. 
Sayısı: 490) [Dağıtma tarihi: 7.10.1963] 

55. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacı
lardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmak
ta olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan'ın hekimlere aylık hikmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun t-klifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları (1/531, 2/89) (S. Sayısı • 489) 
[Dağıtma tarihi : 8.10.1963] 

56. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumlarlyle esenleştirme (Re

habilitasyon) tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesi
nin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve .Sosyal Yar
dım, Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/481, 2/278) (S. Sayısı: 491) [Dağıtma ta
rihi: 9.10.1963] 

57. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı 'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı: 501) [Dağıt
ma tarihi: 15.10.1963] 

58. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporlan (1/475) (S. 
Sayısı: 520) [Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

X 59. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı: 266 ve 266 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 20.9.1963] 

60. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tanm 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 268) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

61. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporlan (1/435) (S. Sayısı: 269) 
[Dağıtma tarihi: 20.6.1963] 

62. — Eskişehir Milletvekili Seyfi östürfc 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçioi bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa-
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı: 
350) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 
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68. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu

nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
384) [Dağıtma tarihi: 19.7.1963] 

X 64. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî ir
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanm II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaş
ması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasının uygulanması için imza edilen And
laşmanm, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kibri? 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

65. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] j 

66. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun j 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) • 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi :19 . 6 .19631 

67. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

68. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu 
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12 . 7 .1963] 

69. — C. Senatosu tamir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nm, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminderin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

70. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

X 71. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi: 18 . 12 . 1963] 

X 72. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 73. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı: 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

74. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı: 533) [Dağıtma tarihi: 3.12 .1963] 

X 75. — Türk - Yunan Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecra
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağıtma tar ihi : 
18 .10 .1963] 



X 76. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

X 77. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

78. — 2 . 7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Hân 
komisyonları raporları (1/538) (S. Sayısı : 538) 
[Dağıtma tarihi: 25.12.1963] 

X 79. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkrasının değiştiril
mesine dair protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı* ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonları raporları 
(1/264) (S. Sayısı: 541) [Dağıtma tarihi: 
26 .12 .1963] 

80. — Kayseri Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 24 arkadaşının, Devlet Demiryolları 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 4620 numaralı Kanuna ek 
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/564) (S. Sayısı : 542) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 12 . 1963] 

81. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Bor
saları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 271) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1963] 

82. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

83. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, silâh taşıyan ve bulunduranların affına 
dair olan 28 . 6 . 1960 tarih ve 5 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/431) (S. Sa
yısı : 566) [Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1964] 

84. — C. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunha-
sanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/525) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma tarihi : 
28 . 1 . 1964] 

85. — Ödemişli, Ahmetoğlu Ali Orhan îlk-
kurşun'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 
577) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1964] 

86. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 nci 
maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300 e 1 nci ek ) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

87. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 
1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 288 ve 290 ncu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/510) (S. Sayısı : 585) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

88. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak 
Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana 
Milletvekili İbrahim Tekin'in Sendikalar Ka
nununun 20 nci maddesinin 4/a bendinin 22 
nci maddesinin 1 nci bendinin, 25 nci madde
sinin 1 nci bendinin, 27 nci maddesinin 1 nci 
ve 3 ncü fıkralarının, 31 nci maddesinin 10 
ncu bendinin ve 2 nci geçici maddesinin düzel
tilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/629) (S. Sayısı : 586) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1964] 

89. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1964] 

90. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Mil
letvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Mil
letvekili ibrahim Tekin'in, Toplu tş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin 
2 nci bendinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin 
çıkarılması, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının, 62 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 2 nci geçici 
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maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet ve Çalışma komisyonları raporlan 
(2/628) (S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1964] 

91. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (S. Sayısı : 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

92. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı &uç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

93. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve içişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2 .1964] 

94. — Nöbetçi memurlu ğu kurulmasını ve ola 
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

95. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 

konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret Komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

96. — Kaş ilçesinin, islâmlar köyü hane 11, 
cilt 5 ve sayfa 82 nüfusunda kayıtlı Isaoğlu Ru-
kiye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/827) (S. Sayısı: 623) [Dağıtma tarihi: 
29 . 2 .1964] 

97. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dİkmen'-
in, 7334 sayılı iktisat ve Ticari ilimler Akade
mileri Kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(2/641) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
12 . 3 .1964] 

98. — C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'm, 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (l/A) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/615) (S. Sayısı : 644) 
[Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1964] 

X 99. — Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/174) (S. Sayısı : 
646) [Dağıtma tarihi : 27 . 3 .1964] 

X 100. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporlan 
(1/338) (S. Sayısı : 647) [Dağıtma tarihi : 
31. 3 .1964] 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 

raporu (1 /625) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 1 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar ' 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/2216/172 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
T5 . 1 . 1964 tariihiın'de kararlaştırılan « 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 ısaynlı Vergi Usul Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarımın değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak suınulmuşımuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
İsmet înönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

1. Vergi Usul 'hükümlerinin, vergi kanunlarının tesis ettiği mükellefiyetlerin, idare ve mü
kellefler yönünden en uygun 'şekilde yerine getirilmesini sağlıyaaak surette düzenlenmiş -olması, 
vergilerin tarh ve tahsilinde gerekli süratin sağlanması, vergi güvenliğinin temin edilmesi ve 
nihayet vergi kanunlarının maksadı dışında vergilemelere yol açmaması lâzımıgelir. 

Belirtilen bu hususların temini düşüncesiyle '213 ısayıilı Vengi Usul' Kanunumuzda, aşağıda 
belirtilen diğer özel gerekçelere de dayanılarak, gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

I I - Yapılan değişikliklere ait açıklamalar. 
1.* Vergide alenilik : 
Vergi güvenliğinin sağlanması için bu tasalı ile getirilen tedbirlerden biri de muayyen 

şartlar altında ve belirli konulara münhasır olmıak üzere mükelleflerin vergi işlerinde açıklık 
(teminidir. 

Vergi işlerinde muayyen ölçüde aleniyet temini, vergi ziyamı önleyici bir fonksiyon icra 
'ettiği gibi, vergi ödemede eşitlik sağlamaya da nizmet ettiğinden, demokratik düşüncelere de ay
kırı bulunmamaktadır. 

Nitekim :son yıllarda bâzı Avrupa ve Asya memleketlerinde vergi ziyamın önlenmesi mak-
ısadiyle bu yola gidildiği müşahade edilmektedir. 

İBugün Norveç, İsveç, Finlandiya ve J<aponya,da mükelleflerin vergi işlerinde belirli ölçülerde 
(alenilik prensibi cani olduğu igilbti!, ekonomik ve malî yönden memleketiimlizıe (benzerlik arz eden komşu
muz Yunanistan'da da, 1957 yılında kalbul edilen 'bir kanunla alenilik usulü yürürlüğe konulmuş
tur. 
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Bu bakımdan memleketimizde de vergi işlerinde muayyen ölçüler dâhilinde alenilik tesisi faydalı 

görülmektedir. 
Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunumuzun 5 nci maddesi ile, mükellefin ve mükellefle ilgili kimse

lerin; şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine, veya meslekle
rine mütaallik olmak üzere, mutlak bir vergi mahremiyeti ihdas olunmuştur. 

Tasarı ile getirilen alenilik prensibi, bu mutlak mahremiyet esasına, sadece kamu yararı düşün
cesine dayanan bir istisna teşkil etmektedir. 

Filhakika mevzuatımıza alınmak istenen hüküm, vergi işlerinde sağlanacak açıklığın, hiçbir zaman 
mükellefler aleyhine kötüye kullanılmasına imkân vermiyecek mahiyettedir. 

Nitekim tasarı ile kabul edilen şekle göre açıklanabilecek olan husus, yalnız Kurumlar Vergisi mü-
kelefleri ile Gelir Vergisi mükelleflerinden yıllık beyanname verenlere ve bunların münhasıran adları 
unvanları ve vergi miktarlarına mütaalliktir. 

Bu suretle mükeleflerin işlerinin mahiyetlerine, şahıslarına, aile durumlarına, servetlerine ilişkin 
olup Vergi Dairelerinin malûmatı dâhilinde bulunan hususlar yine açıklanmıyaeak, mutlak surette 
mahrem tutulacaktır. 

Tasarının hazırlanmasında hâkim olan düşünce, sadece vergi güvenliği olduğu cin, yukarda emsal 
gösterilen memleketlerin bir kısmında görüldüğü üzere her yıl muaycn bir meblâğ üzerinde kazanç be
yan eden mükelleflerin açıklanması cihetine de gidilmemiş, zira vergi durumlarının ilânını arzu et-
miyen mükelleflerin tesbit edilen kazanç haddmin altında kalmak için gayret sarf edecekleri ve bu su
retle müesseseden beklenen neticenin elde edilemiyeceği mütalâa edilmiştir. 

Tasarı ile kabul edilen şekle göre, açıklanacak olan husus mükeleflerin beyanlarına göre tarhedi-
len vergi miktarıdır. Vergi Usul Kanunu mucibince ikmalen veya re'sen salman vergilerin ilânında 
bir fayda umulmamaktadır. 

Açıklanan mükelleflerin isim ve unvanlarının re vergilerinin dairenin münasip yerlerine asılacak 
cetveller vasıtası ile yapılması öngörülmektedir. 

Ancak vergi dairelerinin, mükellef adedini nazara alıp cetvellerde gelir nev'ine veya gelir kade
melerine göre tasnif yapması mümkün bulunmaktadır. 

Beyanname vermiyenler ile beyannamelerinde zarar gösterenlerin, aleniyet dışında kalmaları da 
taşandaki ikinci fıkra ile önlenmiş olmaktadır. 

Filhakika bu mükelleflerin mezkûr durumları cetvellerde meselâ (beyanname vermemiştir.) veya 
(zarar beyan etmiştir.) şeklinde ayrıca belirtilecektir. 

Bu suretle mevzuatımıza alınacak olan aleniyet müessesesinin, vergi ziyamın Önlenmesine ve vergi 
ödemede eşitliğin sağlanmasına hizmet edeceğine inanılmaktadır. 

2. Ortalama kâr hadlerinin tesbiti : 
Gelir Vergisi Kanununun ortalama kâr hadleri müessesesine ait 43 ncii maddesinde yapılmış olan 

değişikliğe muvazi olarak Vergi Usul Kanununun 43 neü maddesi de değiştirilmiş bulunmaktadır. 
Bu değişikliğin esas maksadı, ortalama kâr mabetlerinin daha ince bir dikkatle incelenerek ve 

Türkiye ölçüsünde ahenkleştirilmesini, hata ve noksanlardan âri bir hale getirilmesini sağlamak mak
sadı ile merkezde yüksek seviyede bir komisyonun kurulmasıdır. 

Hiç şüpesiz bu komisyon çalışmalarında, idarenin teknik elemanlarından geniş ölçüde faydala-
cak, mahallerinde düzenlenen kâr hadleri cetvelleri üzerinde yaptıracağı çeşitli iş kollarına ait etüt 
ve monografilere müsteniden tasarrufta bulunacak ve bunları daha ciddî ve disiplinli bir hale ge
tirerek kesinleştirecektir. 

Maddeye eklenen bir hüküm ile bu cetvellerin mükelleflerin ıttılaına ulaşmasını ve kıyaslama 
ölçüleri hakkında bir fikir edinmelerini sağlamak maksadı ile nihai olarak tesbit edilen kâr nispet
lerinin ilânı kabul edilmiştir. 

3. — Menkul kıymetlerde değer artışlarının vergilendirilmesi. 
Gelir ve Kurumlar Vergisi sistemimizde, işletmelerin faaliyetine ilişkin değer fazlaları, ticarî 

kazancın fiskal anlamı öz sermaye mukayesesi prensibine dayandığı cihetle, vergiye tâbi tutulmuş
tur. 

M. Metlki ( S. Sayısı : «17 ) 



Ancak, amortosmana tabi aktif malların »atışından veya sigortalı mallarda sigorta tanzminatın-
dan doğan farklar, bu malların yenilerinin alınması yolunda sarf edilirse vergileme yoluna gidilme
mektedir. Keza, kurumlarda belli şartlara göre devir sayılan füzyonlarda da değer fazlaları vergi 
dışında bırakılmaktadır. 

Sözü edilen değer artışlarının, genel olarak realize edildikleri zaman vergilendirilmeleri yoluna 
gidilmektedir. Bu halin başlıca istisnasını, borsada kote olan hisse senetleri ve tahvillerin değerle-
rindeki artışların vergilendirilmesi teşkil etmektedir. 

Filhakika, bu kabîl menkul kıymetler Vergi Usul Kanununun 279 ncu maddesindeki borsa de
ğerleri ile değerlendirilmeleri mecburiyetinden dolayı, husule gelen değer farkları (müspet veya 
menfi farklar) vergilemede nazara alınmakta, menkul kıymetin değerinde, sene başındaki değere 
nisbetle bir artış varsa kâra, azalış mevcutsa zarar hesaplarına intikal ettirilmektedir. 

Halbuki gerek tecride, gerek çeşitli memleketlerin tatbikatında, değer fazlalarının ancak ger
çekleştikleri zaman vergilendirilmeleri prensibine aykırı düşten ve ıeko'nomdk ve malî birtaıkum. 
mahsurları da bünyesinde taşıyan bu halin, izalesi zaruri ve faydalı görülmüştür. 

Bu maksatla Vergi Usul Kanunumuzun menkul kıymetlerin değerlenmesi ile ilgili 279 uncu 
maddesi hükmü maksada uygun hale getirilmiş, sözü edilen kıymetlerin alış bedelleri ile değerlen
mesi kabul edilmiştir. 

Yabancı paraların ve servetlerin değerlenmesi ile ilgili 280 ve 294 üncü maddelerde de değişti
rilmesi uygun görülen 279 uncu maddeye atıflar bulunduğunıdam Ibu mıaddelerde de maksalda uygun 
değişiklikler yapılmıştır. 

Bu suretle yapılmış değişikliğin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki değerlenmelere 
müspet veya menfî tesir icra etmemesi için tasarıya gerekli geçici bir madde eklenmiş bulunmak
tadır. 

4. — Re'sen takdir esası : 
Vergi beyannamelerinin kanunda belirtilen süreler içinde verilmemesi re'sen vergi tarhını ge

rektiren sebepler arasında yer almaktadır. 
Bu gibi hallerde, mükellefin beyanına rağmen, Takdir Komisyonunun kararına değin vergi tar-

hiyatı yapılmamaktadır. 
Bunun gibi, bir vergi incelenmesinde, maddi delillere dayanılarak bir matrah farkı tesbit edil-

ımekle beraber, hâdisede ayrıca re'sen takdiri gerektiren bir durumun da mevcut olması halinde, 
aynı şekilde, maddi delillere müstenit tesbit edilmiş olan matrah farkları üzerinden yapılması ge
rekli ikmal tarhiyatı, takdir komisyonu karar verinceye kadar bekletilmektedir. 

Bu hal, vergilerin vaktinde tarh ve tahsilini geniş ölçüde engellemektedir. 
Bu sebeple, bu kabîl hallerde mükelleflerin beyanı üzerine veya maddi delillere dayanılarak tes

bit edilen matrah farkları üzerinden gerekli tarhiyatın yapılması, re'sen takdir neticelerine göre ay
rıca matrah farkı tesbit edilirse bunun üzerinden re'sen vergi tarhı cihetine gidilmesi uygun görül
müştür. 

5. Veraset ve İntikal Vergisinde özel usulsüzlük cezası : 
Veraset ve İntikal Vergisi beyannamelerinin geç verilmesi veya hiç verilmemesi hallerinde özel 

usulsüzlük cezasını tâyin eden Vergi Usul Kanununun 354 ncü maddesinde, asgari ceza miktarı gös
terilmek suretiyle ziyaa uğrayan verginin % 2 veya % 5 i nisbetinde usulsüzlük cezası kesilmektedir. 

Cezanın asgari miktarı tâyin edilip, âzami sınırının tesbit edilmemiş bulunması, birçok hallerde 
mükelleflerin ağır şekilde cezaya muhatap tutulmasını intacetmektedir. 

Filhakika, kendisine intikal eden servete göre 500 000 lira vergi ödemesi gereken bir mükellef 
adına mer'i hükümlere göre 25 000 lira usulsüzlük cezası kesilmesi gerekecektir. 

Bu durumda kesilen cezanın işlenen saç ile mütenasibolmadığı aşikârdır. 
Bu hallerde usulsüzlük cezasının mâkul seviyede tutulması için, kesilecek cezanın âzami sınırı tâ

yin edilmek suretiyle ceza miktarı tâyini uygun görülmüş ve bu maksatla Vergi Usul Kanununun 354 
ncü maddesi değiştirilmiş bulunmaktadır 

M. Mwlwd ( S. Suyıtı : »17 ) 
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6. Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler yapan tasarı ile ortalama kâr hadleri ve gider esasları 

işler hale konulmuştur, 
Bu hükümlere dayanılarak yapılacak tarhiyatında diğer ikmalen ve re'sen vergi tarhlarında oldu

ğu gibi uzlaşma konusu yapılabilmesi için uzlaşmaya mütaallik Vergi Usul Kanunundaki maddeye ge
rekli hüküm eklenmiş bulunmaktadır. >• 

Diğer taraftan, bu hallerin de uzlaşma konusu yapılması uzlaşma komisyonlarının işlerini büyük 
ölçüde artıracağı göz önünde tutularak bu işleri yürütmek üzere ayrı komisyonlar teşkiline imkân ve
ren bir hüküm alâkalı maddeye eklenmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle uzlaşma işlerinin aksamadan yürütülmesi sağlanabilecektir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 25 . 2 . 1964 
Esas No. : 1/625 

Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı Ma
liye Bakanlığı temsilcilerinin de iştiraki ile görüşüldü. 

Komisyonumuz çalışmalarında, evvelce mütalâa ve görüşleri öğrenilmiş olan Devlet Plânlama 
Teşkilâtının, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin, Ziraat Odaları Bir
liğinin bu görüş ve mütalâaları da göz önünde tutulmuştur. 

Daha çok, evvelce müzakere ve bâzı değişikliklerle kabul edilmiş olan Gelir Vergisi Kanunu 
tadil tasarısı ile ilgili usul hükümlerinin, idare ve mükellefler yönünden en uygun şekilde yerine 
getirilmesini, vergilerin tarh ve tahsilinde gerekli süratin sağlanmasını, vergi güvenliğinin temi
nini ve nihayet vergi kanunlarının maksatları dışında vergilemelere yol açmamasını hedef tutan 
değişiklikler, bu maksatları daha belirli ve tesirli şekilde gerçekleştirecek bâzı ilâveler yapılmak 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca değiştirilen maddelerin gerekçesi : 
Tasarı maddesi 1. — Vergi güvenliğini sağlamak düşüncesiyle bir kısım Gelir ve Kurumlar 

Vergisi mükelleflerinin vergilerinin ilânını öngören bu maddenin müessiriyetini -artırmak ve 
beyanlarını gerçeğe uygun şekilde yapan mükelleflerin bu durumlarını, her zaman belirtebilme
lerine imkân sağlamak maksadiyle cetvellerin vergi dairelerince yapılan ilânı yanında Resmî Ga
zetede veya kitap halinde yayınlanması da uygun görülmüştür. 

Ayrıca, ilân edilecek verginin, yıllık beyannamede yer alan ve üzerinden tevkif suretiyle ver
gisi alınmış olan vergileri de kayrıyacak şekilde açıklanması için maddeye gerekli vuzuh verilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu madde komisyonumuzca düzenlenmiştir. 
Ortalama kâr hadlerini tâyin eden özel komisyonun, ilçelere ait tesbitlerinde bu ilçelerden ge

lecek mükellef temsilcilerinin görevlendirilmesi ve ayrıca bu üyelerin yalnız tüccara ait takdirler
de Ticaret Odasınca seçilerek esnaf ve sanatkârlarla ilgili takdirlerde bu kimselerin bağlı olduk
ları meslekî teşekküllerin temsilci seçmesi, ortalama kâr hadlerinin daha gerçeğe uygun tesbiti-
ni sağlıyacağı düşüncesiyle Vergi Usul Kanununun 42 nci maddesinde gerekli değişiklikler ya
pılmıştır. 

M. MecM ( S . Sayısı : 617) 
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Madde 4. — Tasarının 3 ncü maddesine tekabül eden bu hükme, ortalama kâr hadlerinin de^ 

vamlı olarak mükelleflerin bilgisine açık tutulması düşüncesiyle ortalama kâr hadlerine ait cet
vellerin ayrıca Resmî Gazetede de yayınlanması hususunda hüküm eklenmiştir. 

Ayrıca ortalama kâr hadlerinin tesbitinde görevli Merkez Komisyonunun işleyişinde sürat 
sağlanması düşüncesiyle üye sayısı azaltılmıştır. 

Madde 5. — Bu madde Komisiyionumuızca tedvin edilmiştir. 
Vergi Usul Kanununun yürüriülkteM 92 nci maddesinde orftalama 'kâr (hadlerini ıteislbiit eden kıo'-

misyonlar yer almadığı için üyelerine bu hizmetleri ikanşıluğında ücrelt 'ödenmemektedir. 
Bunun temini için madde hükmü yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarı maddesi 5, 7 — Tasarının 5 ve 7 nci maddelerimde, Italbı sırasında düştüğü anlaşılan (Ve) 

kelimeleri hükümlere ve matlaba eklenmiştir. 
Geçici .madde 2. — Komiısıyonumuzıea, 'ortalama Ikâr (hadlerini tesibilt 'eden kıomilsyonların hünye-

ısinde yapılmıış olan değişikliklerin, ilik uygulama yılımda slüratie yerine getirilmesi ıamaciyle bu 
geçici madde hükmü Komisyonumuıztca Itasarııya efclenmişltir. 

Madde 13. — Tasarının 1 Marttan sonra kanunlaşması ihtimaline ıbima'en yürürlük maddesi 
1 Mart 1964 olarak tadil edlmiştir. 

Hüklürnelt .tasarısında yer alan diğer maddeler aynen kalbul edilmiş, ısadıeee lyapıılaın ilâve hüküm
ler s'elbelbiyle madde numaraları değiştirilmişıtir. 

Komisyonumuz bu kanun tasarısının, işin mahiyetine ve müJsbaıceliyeitine "binaen öncelik ve ive
dilikle 'giönü'şülmeısini kararlaştırmış Ibuluınımaktadır.-

Genel Kurula arz 'edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü 

Çanakkale Sakarya Konya 
§. înan N. Bayar R. özal 

Ağrı 
Muhalifim 
N. Güngör 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Savrun 
Buıisa 

1 nci maddeye muhalifim 
isöz hakkim mahfuzdur 

A. Türkel 
îstanlbul 

V. özarar 

Konya 
K. Ataman 

Giresun 
A. Cüceoğlu 

Sürt 
ff. özgen 

Amasya 
R. Arpacıoğlu 

Amasya 
M. K. Karan 

Burlsa 
Söz hakkım mahfuz 

Z. Uğur 

izmir 
1 ınc.iınıaddeye muhalifim ve 

söz hakkım ımalhfuiz 
/. Gürsan 

Konya 
A. Kuzucu 

Ordu 
t. Ağaloğlu 

Tni'zalda (bulunamadı 

-Sülvaiş 
R. Günay 

Adana 
Söz hakkım malhfuzıdur 

Y. Aktimur 
> Burdur 

N. Yavuzkan 

Erzurum 
G. Karaca 

• 

Kasıtamıoınu 
Söz hakkım mahfuızdur 

, /. H. Yilanlıoğlu 

Maraş 
Muhalifim 

A. Hüdayioğlu 
Riızıe 

1 nci maddeye muhalifim 
söz hakkı'm mahfuz olmak üzere 

A. İT. Güner 
Van 

8. Kösereisoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4.1. 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun bâzı madde ve fıkralarının değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul (Kanu
nunun 5 nci maddesinin ısonuna aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amaciy-
le gelir vergisi Jmükellefleriinin yıllık Gelir 
Vergisi, Sermaye Şirketlerinin Kurumlar Ver
gisi beyannameleriL üzerinden tarh olunan ge
lir ve kurumlar vergileri ile \ mükelleflerin 
adlan ve unvanları, bağlı oldukları vergi da
irelerince beyannamejleırin verildiği yıl içinde 
dairenin münasip (yerlerine asılacak cetvel
lerde açıklanır. 

Beyanname vermiyenlerle zarar gösteren
lerin bu durumları cetvellerde belirtilir. , 

Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükel
leflerin haysiyeıt, şeref ve haklarına tecavüz edi
lemez. Aksine hareket edenler hakkında ,T. Ce
za Kanununun 480 ve 481 nci maddeleri hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 2. i— Aynı kanunun 30 ncu madde
sine aşağıdaki fıkralar e&lenmiştir. 

Vergi beyannamelerini kanuni sürenin so
nundan itibaren 15 gün geçtikten sonra iver-
miş olanlara bu beyannamelerinde gösterdikle-
leri gelir 'üzerinden gerekli tarhiyat yapı
lır 've 'takdir komisyonunca mükellefin beya
nından fazla bir matrah ıtakdiır olunduğu ah
valde bu fark nazara alınmak suretiyle re'sen 
vergi tarh olunur. 

Yukarıdaki bendlerin hükümlerine göre re'-
seaı vergi tarhını gerektirir bir sebep yanın
da ikmalen vergi tarhını Jda ' lüzumlu lalan 
bir durum mevcut |ise, re'sen takdir ısonucu bek
lenmeksizin gerekli ikmal tarhiyatı yapılır. 
Re'sen takdir sırasında ikmal /tarhiyatına 
mesnedolan matrah farkı nazara alınmışsa vergi 
tarhı 'sırasında evvelce tarh edilmiş olan ver
gi indirilir. 

M. Meclisi ( 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 

hakkında kanım tasarısı 

MADDE 1. — 4 .1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 5 nci maddesinin so
nuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amaciyle 
Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Ver
gisi, (mahsuptan evvelki vergisi), sermaye şir
ketlerinin Kurumlar Vergisi beyannameleri üze
rinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergisi 
ile mükelleflerin adları ve unvanları, bağlı ol
dukları vergi dairelerince beyannamelerin ve
rildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine 
asılacak cetvellerde açıklanmakla beraber ay
rıca kitap halinde veya Resmî Gazete ile yayın
lanır. 

Beyanname vermiyenlerle zarar gösterenle
rin bu durumları cetvellerde belirtilir. 

Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükellef
lerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edi
lemez. Aksine hareket edenler hakkında T. Ce
za Kanununun 480 ve 481 nci maddeleri hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 30 ncu mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Vergi beyannamelerini kanuni süresini so
nundan itibaren 15 gün geçtikten sonra vermiş 
olanlara bu beyannamelerinde gösterdikleri ge
lir üzerinden gerekli tarhiyat yapılır ve Tak
dir Komisyonunca mükellefin beyanından fazla 
bir matrah takdir olunduğu ahvalde bu fark 
nazara alınmak suretiyle re'sen vergi tarh olu
nur. 

Yukarıdaki bentlerin hükümlerine göre re'
sen vergi tarhını gerektirir bir sebep yanında 
ikmalen vergi tarhını da lüzumlu kılan bir du
rum mevcut ise re'sen takdir sonucu beklen
meksizin gerekli ikmal tarhiyatı yapılır. Re'
sen takdir sırasında ikmal tarhiyatına mesnet 
olan matrah farkı nazara alınmışsa vergi tarhı 
sırasında evvelce tarhedilmiş olan vergi indi
rilir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 42 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 
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MADDE 3. — 4 . 1 .1961 tarihli ye 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 43 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Ortalama kâr hadlerinin kesinleşmesi ve ilânı 

Madde 43. — 42 nci madde gereğince düzen
lenen ortalama kâr hadlerine ait cetveller, dü
zenlenmelerini takibeden ay içinde Maliye Ba
kanlığına gönderilir. 

Maliye Bakanlığına gelmiş olan bu cetveller 
Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonunca 
incelenerek hatalı ve noksan bulunanlar ile böl
geleri itibariyle uygunliuk göstermiyenler ge
rekçeli olarak ilgili özel komisyonlara geri gön
derilir. 

Özel komisyonlara geri gelen cetveller, yeni
den incelenerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan, 
düzeltme sebebi görülmiyenler hakkında ise ge
rekçeleri belirtildikten sonra Merkez Komisyo
nuna gönderilir. 

Merkez Komisyonu cetveller üzerinde son 
incelemesini yaparak ortalama kâr hadlerinin 
kesin miktarlarını tâyin eder. 

Kesinleşmiş ortalama kâr hadlerine ait cet
veller Maliye Bakanlığınca mahallerine tebliğ 
olunur. 

Vergi, daireleri, Bakanlıktan gelen bu cet
velleri, bir ay süre üe, dairelerinin uygun bir 
yerine asmak suretiyle ilân ederler. 

M. Meclisi 
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Ortalama kâr hadleri; Maliye Bakanlığınca 
emtia ve iş nevilerine göre hazırlanacak cetvel
ler üzerine', tüccarlar için il merkezindeki Tica
ret Odalarınca, esnaf ve sanatkârlar için ka
nunla kurulan esnaf dernekleri birliğince, bir
likleri yo'lcsa esnaf ve sanatkâr teşekküllerin
ce; odaların, birlik ve teşekküllerin bulunma
dığı yerlerde il merkezlerindeki belediyelerce 
seçilecek dört kişi ile o il defterdarının ve ma
zereti halinde tevkil edeceği bir maliye memu-
rununun başkanlığında kurulan özel bir komis
yon tarafından ilçeler itibariyle gayrisâfi ka
zanca göre ayrı ayrı tâyin olunur. Şu kadarki, 
merkez ilçesi dışındaki mükelleflere ait ortala
ma kâr hadlerinin tesbitinde, il merkezinden 
seçilmiş olan üyelerden ikisinin yerine o ilçe
lerde aynı mahiyetteki teşekküller tarafından 
seçilmiş olan iki üye toplantılara katılır. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 43 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ortalama kâr hadlerinin kesinleşmesi ve ilânı 

Madde 43. — 42 nci madde gereğince düzen
lenen ortalama kâr hadlerine ait cetveller, dü
zenlenmelerini takibeden ay içinde Maliye Ba
kanlığına gönderilir. 

Maliye Bakanlığına gelmiş olan bu cetveller, 
Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonunca 
incelenerek hatalı ve noksan bulunanlar ile böl
geleri itibariyle uygunluk göstermiyenler gerek
çeli olarak ilgili özel komisyonlara geri gönde
rilir. 

Özel komisyonlara geri gelen cetveller, ye
niden incelenerek gerekli düzeltmeler yapıldık
tan, düzeltme sebebi görülmiyenler hakkında ise 
gerekçeleri belirtildikten sonra Merkez Komis
yonuna gönderilir. 

Merkez Komisyonu cetveller üzerinde son in
celemesini yaparak ortalama kâr hadlerinin ke
sin miktarlarını tâyin eder. 

Kesinleşmiş ortalama kâr hadlerine ait cet
veller Maliye Bakanlığınca mahallerine tebliğ 
olunur. 

Vergi daireleri, Bakanlıktan gelen bu cetvel
leri, bir ay süre ile, dairelerinin uygun bir yeri-
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Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu, 
Maliye Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında 
Gelirler Genel Müdürü veya bunların tevkil 
edeceği kimseler ile Ticaret ve Sanayi bakan
lıklarının birer temsilcisinden ve Türkiye Tica
ret, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği
nin üç temsilcisinden kurulur. 

89 ncu maddedeki nisap hükmü, ortalama 
kâr hadleri merkez komisyonu hakkında da uy
gulanır. 

MADDE 4. — 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 279 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Menkul kıymetler 

Madde 279. — Türk ve yabancı 
tahvilâtı alış bedeli ile değerlenir. 

esham ve 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 280 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir, 

Geçici Ko. 

ne asmak suretiyle ilân ederler. Bu cetveller 
ayrıca Resmî Gazete ile ilân olunur. _ 

Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu, 
Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında 
Gelirler Genel Müdürü veya bunların tevkil ede
ceği kimseler ile Türkiye Ticaret Odaları, Sana
yi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin üç 
temsilcisinden kuruttur. 

89 ncu maddedeki nisap hükmü, Ortalama 
Kâr Hadleri Merkez Komisyonu hakkında da 
uygulanır. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 92 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ücretler 

Madde 92. — Bu kısımda yazılı komisyonlar
la ortalama kâr hadlerini tesbit eden özel ko
misyonların (Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu 
ile Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu 
hariç) BaŞkan ve üyeleri ile Gelir Vergisi Kanu
nunun 111 nci maddesinde yazılı komisyonun 
seçilmiş üyesine bu komisyonlardaki görevleri 
dolayısiyle, mahallî defterdarlığın teklifi üze
rine Maliye Bakanlığınca tâyin olunacak miktar
da ücret verilir. 

Şu kadar ki, bu komisyonların seçim yoliyle 
gelmiyen üyelerine verilecek ücret miktarı, her 
toplantı günü için seçilmiş üyelere verilen mik
tarı aşmamak kaydiyle aylık tutarı 200 lirayı ge
çemez. 

Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu ile Orta
lama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu Başkan ve 
üyelerine, bu komisyonlardaki çalışmaları dola
yısiyle verilecek ücreti Maliye Bakanlığının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle tâyin 
olunur. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 279 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Menkul Kıymetler 

Madde 279. — Türk ve yabancı esham ve tah
vilâtı alış bedeli ile değerlenir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 280 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 
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Yabancı paralar 

MADDE 280. — Yabancı paralar borsa ra
yici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrürün
de muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine 
alış bedeli esas alınır. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 294 ncü mad
desi aşağıdaki şekMe değiştirilmiştir. 

Eskam ve tahvilât ve yabancı paralar 

Madda 294. — Ticarî sermayeye dâhil ol
sun olmasın bütün esham ve tahvilât borsa ra
yici ile borsajda kayıtlı olmıyan esham ve tah
vilât emsal bedelleri ile değerlenir. Borsa rayi
cinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa 
bu rayiç yerine emsal bedeli esas olur. 

Ticarî sermayeye dâhîl olsun olmasın ya
bancı paraların ve yabancı paralar üzerinden 
tanzim edilmiş alacak ve borç senetlerinin de
ğerlenmesinde ikinci bölümün hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 352 nci mad
desinin (II nci derece usulsüzlükler) bölümü
ne aşağıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir: 

Yıllık beyannamede hiç gider bildiriminde 
bulunulmaması veya gider unsurlarından bir 
kısmının bildirilmemesi. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 354 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Veraset ve İntikal Vergisinde 

Madde 354. — Veraset ve tntikal Vergisi 
beyannamelerini kanuni süresinin bitmesini ta- -
kibeden günden başlıyarak 15 gün içinde ve
renlere, 25 liradan az 250 liradan çok olmamak 
şartiyle verginin % 2 si; daha sonra verenlere, 
100 liradan az 2 000 liradan çok olmamak şar
tiyle % 5 i tutarında usulsüzlük cezası kesilir. 

MADDE 9. — Aynı kanuna 19 . 2 .1963 ta
rihli ve 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle 
eklenen ek 1 nci maddesinin sonuna aşağıdaki 
6 numaralı bend eklenmiştir. 

6. Gelir Vergisi Kanununda yer alan orta
lama kâr haddi ve gider esası hükümlerine gö
re vergi tarh olunmuşsa. 

9 — 
Geçlioi Ko. 

Yabancı paralar 

Madde 280. — Yabancı paralar borsa rayici 
ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe 
muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerjne alış 
bedeli esas alınır. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 294 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Esha7n, tahvilât ve yabancı paralar 

Madde 294. — Ticari sermayeye dâhil ol
sun olmasın bütün esham ve tahvilât rayici ile 
borsada kayıtlı olmıyan esham ve tahvilât em
sal bedelleri ile değerlenir. Borsa rayicinin ta
karrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç 
yerine emsal bedeli esas olur. 

Ticari sermayeye dâhil olsun olmasın ya
bancı paraların ve yabancı paralar üzerinden 
tanzim edilmiş alacak ve borç senetlerinin de
ğerlenmesinde ikinci bölümün hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 352 nci mad
desinin (II nci derece usulsüzlükler) bölümüne 
aşağıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir : 

Yıllık beyannamede hiç gider bildiriminde 
bulunulmaması veya gider unsurlarından bir 
kısmının bildirilmemesi. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 354 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Veraset ve intikal vergisinde 

Madene 354. — Veraset ve intikal vergisi 
beyannamelerini kanuni süresinin bitmesini ta-
kibeden günden îbaşlıyaraık 15 gün içinde ve
renler©, 125 liradan az 250 liradan çok olma
mak şartiyle vergimin i% 2 si; daha sonra ve>-
renlere, 100 liradan az 2 000 liradan çok olma
mak şartiyle % 5 i tutarında usulsüzlük ceza
sı kesilir. 

MADDE 11. — ,Aym ikanuna 19 . 2 . 1963 
tarihli ve 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiy
le eklenen ©k 1 nci maddesinin sonuna aşağı
daki 6 numaralı bend eklenmiştir. 

6. Gelir Vergisi Kanununda yer alan orta
lama kâr haddi ve gider esası hükümlerine gö-

I re vergi tarh olunmuşsa. 
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MADDE 10. — Aynı Kanuna 19 . 2 . 1963 
tarihli ve 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle 
eklenen ek 3 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü mahaller
de ortalama kâr haddi ve gider esasları ile ilgili 
uzlaşma taleplerinin incelenmesi için ayrı uzlaş
ma komisyonları teşkil ve bu komisyonların kim
lerden terekkübedeceğini tâyin edebilir 

GEÇİCİ MADDE — Vergi Usul Kanununun 
bu kanunun 4 ncü maddesiyle değiştirilen 279 
ncu maddesindeki değerleme hükmü, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisabolu-
nan esham ve tahvilât hakkında uygulanır. 

Bu kanunun yürüdüğe girmesinden önce sa-
hibolunan esham ve tahvilâtın son bilançoda 
kayıtlı değerleri üzerinden değerlenmelerine 
devam olunur. 

Yürürlük 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

15 . 1 . 1964 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı V. 
/. 8. Omay 

Devlet Bakam 
/. 8. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Devlet Bakanı ve 
Bagb. Yardımcısı 

K. Sattr 
Devlet B'ikaııı 

M. Yolaç 
Adalet Bakanı 

8. (Jumralî 
İçişleri Bakanı 

O. Öztrak 

Geçici Ko. 

MADDE ,12. — Aynı kanuna 19 . 2 . 1963 
tarihli ve 205 sayılı kanunun 22 nci maddesiy
le eklenen ek 3 ncü maddesinin sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü mahaller
de ortalama kâr haddi ve gider esaslariyle il
gili uzlaşma taleplerinin incelenmesi için ayrı 
uzlaşma komisyonları teşkil ve bu komisyon
ların kimlerden terekkübedeceğini tâyin ede
bilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Vergi Usul Kanunu
nun bu kanunun 4 ncü maddesiyle )değiştirilen 
279 ncu maddesindeki değerleme hükmü, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisabo-
lunan esham ve tahvilât hakkında uygulanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden 'önce 
sahibolunan esham ve tahvilâtın son bilançoda 
kayıtlı değerleri üzerinden değerlenmelerine 
devam olunur. 

GEÇİCİ "MADDE 2. — Bu kanunun 3 ncü 
maddesi ile Vergi Usul Kanununun 42 nci mad
desinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe 
göre seçim yoliyle özel komisyona yeniden ka
tılacak üyeler, ilk 'uygulama yılında, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 
deffterdarın yazılı isteği üzerine bir ay içinde 
seçilir. 

Yürürlük 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1964 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

Yürüt mo 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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Dışişleri Bakam V. 
K. Satır 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. îslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tanın Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
//. Oral 

Tur. ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakam 
.4. / . Göğüs C. Üzer 

•Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 
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