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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı, bir 
aydan beri bankaların esnaf ve tüccarlara ti
cari muamelelerini kesmiş olmasının piyasada 
yarattığı kredi ve para darlığına dair gündem 
dışı demeçte bulundu. 

Grup temsilcilerimin; Genel Kurul çalışma
larının bugünden itibaren saat 15,00 ten 20,00 
ye kadar devam ettirilmesine dair önergesi ka
bul olundu. 

Millî Savunma Bakanlığı gtörev, yetki ve 
teşkilâtı hakkındaki kanun tasarısı, öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek, kabul edildi. 

1970 yılı Bütçesi finansman kanunu tasa
rısının tümü üzerinde bir süre gÖrüşülMi. 

19 . 6 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 20,00 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
İsmail Arar Kemal Ataman 

Kâtip 
Ordu 

31emduh Ekşi 

(Sorular 

Sözlü soru 

1. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
imar ve iskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair sözlü soru öner
gesi, imar ve iskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/146) 

Yazılı sorular 

1. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
kültürel varlığın korunmasını temin içifn, Av
rupa Sözleşmesini hazırlıyacak olan Daimî Ko-
mitenÂı çalışmalarında memleketimizin tutumu
na dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/287) 

2. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
Avrupa İkamet Sözleşmesinin hangi safhada ol
duğuna dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/238) 

3. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
Sosyal Güvenlik Avrupa Kodu ve ek Protoko
lün onaylanmasının ne safhada olduğuna dair 
yazılı soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/239) 

4. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
Avrupa Konseyi İstişare Meclisinin, ormanla
rın korunması ve geliştirilmesi amaciyle alın
ması öngörülen tedbirlere uygun olarak, mem
leketimizde ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 

yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/240) 

5. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
Uluslararası Denizcilik istişari Teşkilâtına Tür
kiye'nin de katılması âgin yapılan işlemlerin ne 
safhada olduğuna dair yazılı soru önergesi, Dış
işleri Bakanlığına gönderilmiştir (7/241) 

6. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
18 Ekim 1968 de imzalanan Avrupa Sosyal Şar
tının onaylanması muamelelerinin hangi safha
da olduğuna dair yazılı soru önergesi, Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir (7/242) 

7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Üsküdar, gecekondu önleme böl
gesi ıslah sahasına dair yazılı soru öner
gesi, imar ve iskân Bakanlığına gönderil-
mişıtffr. (7/243) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un turistik yerlerinden Kilyos'a su ve 
elektrik verilmesinin düşünülüp düşünülmediği 
ne dair yazılı soru önergesi, Köy işleri ve Tu
rizm ve Tanıtma bakanlıklarına gönderiümiştir. 
(7/244) 

9. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yabancı Parlâmentoların yaptıkları davetler dı
şında, milletvekillerinin hangi sebeplerle yurt 
dışına gittiklerine dair yazılı soru önergesi, Mil
let Meclis* Başkanlığına gönderilmiştir. (7/245) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turgangil 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 107 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın milletvekillerinin düğmelere 
basmalarını rica edeceğim. 

1. — Manisa Milletvekili Muammer Ertem'-
in, tarım ürünlerinde, özellikle pamuk ve üzüm
de, takibolunan fiyat politikasının üreticileri güç 
durumlara soktuğuna, gerekli tadbirlerin alın
masına dair demeci. 

BAŞKAN — Üzüm ve pamuk fiyatları üze
rinde, Sayın Muammer Ertem gündem dışı söz 
istemişlerdir. Beş dakikalık süreyi aşmamak 
fcz$re buyurunuz. 

MUAMMER ERTEM (Manisa) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Son zamanlarda birçok olaylar arasında Tür
kiye'nin önemli başta gelen konularından birisi 
olan tarım ürünleri fiyat politikası, âdeta geri
ye itilmiş bir manzarada görülmektedir. Tür
kiye'de halkımızın % 70 i tarımla uğraşmakta, 
ihracatımızın % 80 ini de tarım ürünleri teşkil 
etmektedir. Fakat 1965 ten bu yana takibedilen 
ekonomik politika sonucu tarım ürünlerinin sa
tış fiyatları maliyet fiyatlarını altına düşmüş 
bulunmaktadır. Rakamlarla bu işi tetkik etti
ğimiz zaman gerçek pek açık olarak önümüze 
çıkmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsünün çı
kardığı aylık istatistik bültenine göre bir iki 
maddeyi misâl olarak olacağım ki, bunların pi
yasası önümüzdeki günlerde açılmak üzere
dir. 

1963 yılında dokuz numara kuru üzüm fiyat
ları 228 kuruş iken 1969 yılında ancak dört ku
ruş artmak suretiyle 232 kuruşa yükselmiştir. 
Pamuk fiyatları; çiğitli pamuk fiyatları 1963 te 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 

228 kuruş iken 1969 yılında 236 kuruşa ancak 
altı kuruşluk bir farkla yükselmiş bulunmakta
dır. Buna karşı aynı istatistik bültenine göre 
genel endekste 1963 te fiyatlar 100 iken, 1970 
senesi ikinci ayında 146,3 e yükselmiştir. Böy
lece % 46 lık bir fiyat artışı ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. Halbuki tarım ürünlerinin fiya
tı aynı seviyede kalmıştır. 

Ayrıca, paramızın dış değerinin % 50 nisbe-
tinde düşüklüğü ihraç malı olan tarım ürünle
rimizde bu farkın köylünün, üreticinin sırtına 
bir nevi prim gibi yüklenmesi durumunu orta
ya çıkarmaktadır ve bunun yılda köylüye kaybı 
3 ilâ 4 milyar lirayı tutmaktadır. Birçok vesi
lelerle meseleyi ortaya koyduğumuz halde ikti
dar bir türlü bu konuda tedbir almaya yanaş-
mamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, köylünün artık dört 
- beş senedir zararına mal sata sata takati tü
kenmiş ve köylüler arasında da toplu yürü
yüşler başlamış bulunmaktadır. İki gün önce 
Alaşehir ilçemizde onbin üzüm üreticisi yürü
yüş yapmış ve iktidarın tarım ürünleri fiyat 
politikasını protesto etmiştir, önümüzdeki gün
lerde pamuk, kuru üzüm gibi mahsûllerimi
zin piyasaları açılacaktır. Bugünkü fiyat sis
temine göre, taban fiyatların üç yüz kuruştan 
aşağı olanların zararına olacağı ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Onun aıçim biz bu hükümetin 
böyle sosyal ekonomik problemlere çare bula
cağı inancında değiliz. Ama uyarmak görevi
mizdir. Hükümetin bu koc&uda tedbir lalmasını 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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rica etmeyi tekrar (bir vazife sayıyorum. Köy
lüler toplu olarak yürümeye başlarlarsa ku
buru, lütfen köylülerde aramayınız, bu prob
lemlere hal çaresi buimıyan iktidarların kusuru 
olacaktır. Onun için biran evvel Hükümetin, 
Hükümet eğilmiyoırsa Parlâmentonun bu ko
kulara eğilmesini rica edeceğim. Zaten bu ko
nularda bir arkadaşımla birlikte bir araştırma 
'önergesi da vermiş bulunuyoruz. Meseleyi par
ti âmento önünde halledemezsek, tabiî şikâyeti
mizi (halkın iarasına götüreceğiz. 

iSaygıilar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkış
lar.) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, fındık üreticilerinin içinde bulunduğu 
sakıntılı durumlara ve alınacak tedbirlere dair 
demeci ve Ticaret Bakam Gürhan Titrek'in ce
vabî. 

BAŞKAN — Fındık üreticilerinin yapmış 
olduMıarı protesto ve yürüyüşler üzerinde Sa
yın Çilesiz söz istemiştir. Beş dakikayı geçme
mek üzere buyurunuz «fendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, 

Çok önemli olan ve son zamanda kamu oyu
nu da ilgilendiren iktisadi bir konuda Hükü
metin ve Yüce Meclisin dikkatini çekmek üze-
ıe söz almış bulunuyorum. 

Aldığımız haberlere ve basında çıkan yazı
lara göre, fındık üretdtm bölgesi halkı, fındık 
fi'yatHarrmın hakiki 'değerinden düşük olacağı 
kanısında olduğundan yer yer toplantılar yap
makta ve protesto toplantı ve yürüyüşleri dü
zenlemektedir. önümüzdeki günlerde bunun 
^ibi toplantı ve yürüyüşler yapılacağı istihbar 
edilmiştir. Yine haber aldığımıza göre, bâzı 
toplantılarda fındık allım fiyatları düşük ol
duğu takdirde köylü, fındığını piyasaya çıkar
mamak suretiyle, protestoya ve direnmeye ka
rarlıdır. 

Yıllardan beri bu kürsüde fındık konusun
da ve tefecilerin halkı nasıl sömürdüğü hak
kında birçok konuşmalar yaparak hükümetleri 
üreticilerin sıkıntılarına çare bulmaya, Ziraat 
Bankası kredileri artırılarak köylünün tefeci
lere olan borçlarından kurtarılmasına ve fın
dık gibi büyük bir döviz kaynağı olan ürün
den memleket çapımda fayda sağlanırken bu 
ürünü alınlarının teri ile yoğurarak meydana 

getiren fakir üreticinin korunması için dış pi
yasadaki fiyatları ile mütenasip bir müdahale 
fiyatı uygulanmasına ilgililerin dikkatini çek
miştim. Ne çare ki, ürünü yurdumuz için de
ğerli bir .ticaret konusu ve döviz kaynağı olan 
üretici, köylü himayesiz bırakıldığı ve tefeci
lerin gaddar pençesine terk edildi. Böylece bü
tün emekleri fırsatçılar tarafından sömürüle-
rek daha da fakir bir hale getirildi. 

Evet sayın arkadaşlarım, fındık müstahsili 
şimdi dalda rekor seviyede bereketli bir mah
sulün müjdelerini görüyor, ama endişe içinde
dir, «acaba tek ümidim, tek dayanağım fındı
ğın gerçek değerini bulabilecek mi» diye. Yu
karıda arz ettiğim yürüyüşler, toplantılar, pro
testolar ilgisizlik yüzünden büyük bir sıkıntı 
ve bunalım içine düşen milyonlarca fakir köy
lünün bu adaletsizliklere karşı tepkisinden iba
rettir. 

Bu arada köylünün muhtacolduğu tüketim 
nıadelerinin fiyatlarında meydana gelen artış-
Jar, bunalımı daha da artıran ve tahammül-
büz hale getiren bir faktör olmuştur. 

19Ö8 yılından sonra fındığa konulan taban 
fiyatlarında husule ıgeıien artışlarda tüketim 
maddelerimin artan fiyatları karşısında bir ni
telik .taşımamıştır, öte yandan gübre ve ilâç
ların fahiş faizli kredilerle sağlanması ve işçi 
ücretlerinin artması, fındık üretim masrafları
nı artırmış ve yapılan hesaplara göre, fındığın 
dalından toplanıp çuvallandığı andaki kilosu-
Dtın maliyeti 460 kuruşu bulmuştur. Nakliye 
ücreti ve ödenen faizler nazara alındığı tak
dirde üreticinin eline ancak kilo başına 70 - 80 
kuruş kadar bir para igeçmektedir. Buna mu
kabil üreticiyi içinde bulunduğu sıkıntı sebe
biyle, henüz findik toplanmadan faizli muka-
vdleiere bağlıyan tefecilerin yaptığı kâr, ak
la ve hayale sığmıyacak kadar fahiştir. 

Diğer taraftan, Fiskobdırlik, üreticiden Hü-
îdimatin tâyin ettiği fiyatlar üzerimden fındık 
aldıktan ve üreticinin elindeki fındıklar bit
tikten sonra Fiskobirliğin tüccardan daha da 
yYCz'jZİ'i. fiyatlarla fındık almasına müsaade 
PtlJlmosi, üreticinin bugün gösterdikleri haklı 
tepkilerin nedenlerimin başında gelmektedir. 
Ç'ittkü, gecen yıl fındık taban fiyatı 580 kuruş 
olarak tesbiıt edilmiş ve bu fiyattan köylünün 
elinde bulunan fındıklar Fiskobirlik tarafm-
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dan alındıktan sonra aynı Fiskobirlik, tüccar I 
ve aracılar elindeki fındığı kilosu 700 kuruş
tan almış ve bu suretle üretici köylüye büyük 
bir haksızlık yapılmıştır. 

Üretici köylü artık fındık ürünü üzerinde 
oynanan dalevereleri anlıyacak bilince var
mıştır. Bugün dış piyasanın durumundan ta
mamen haberdar oldukları için fındıklarına ta-
[ban fiyatı olarak 890 kuruş konmasını istemek
tedir. Devletin zarar görmesini asla istemeyen 
vatansever üreticilerin bu hesaplarında bir 
yanlışlık olup olmadığını kesin olarak bilmi
yorum. Ancak, geçen yıl üretici elindeki ürün
ler bittikten sonra Fiskobirlikçe, tüccardan 
kilosu 750 kuruştan fındık almasına karar ve
rilmesinin sebebi, fındık üreticilerinin kendi 
kaderlerine terkedilmiş olduğunun açık bir 
örneğidir. 

Şimdi bütün gözler, tesbit ve ilân edilecek 
bareme dikilmiştir. 

Yukarda arz ettiğim sebepler muvacehe-
Linde üreticinin beklediği taban fiyatı 890 ku
ruştur. Yapılacak hesaplar bu fiyatın uygu
lanmasını mümkün kılmadığı takdirde fındığın 
taban fiyatı 750 kuruş olarak tesbit edilmeli
dir. I 

Şimdi, belirttiğim nedenlerle meydana ge
len (bunalım yüzünden dertlerini yetkililere an-
1 atmak için sayısı üç bine varan üretici tem
silcileri Ankara'ya kadar gelerek, Sayın Baş
bakan ve Ticaret Bakanı ile görüşmüşlerse de 
clumlu bir sonuç almadan geri gitmişlerdir. 

Üreticilerin bu çabaları cevapsız kalmamalı 
ve fodran evvel yüzlerini güldürecek bir müda
hale fiyatı tesbit edilerek ilân edilmelidir. Bu 
önemli hususu Hükümet yetkililerinden bilhas
sa istirham ediyorum. 

Şunu da belirtmek isterim ki, tefecilik ve 
furyacılık kampanyasının başladığı bugünlerde 
köylüye vakit kaybetmeden kısa vadeli kredi 
verereik onların, fırsatçı tüccarın ve tefecinin 
tlinde bırakılmamasını sayın Ticaret Bakanın
dan ayrıca istirham ediyorum. 

(Saygılarımla. (C.H.P. sıralarından alkışlar.) 

TİGARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
;öunahuriyet Senatosu Çankırı Üyesi) — Sa
yın Başkan, söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşen Sayın 
Mustafa Çilesiz'in beyanlarına cevap vermek | 
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üzere Ticaret Bakanı Sayın Gürhan Titrek, 
buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; bir aya 
yakın bir zamandır gerek gazetelerde, genek 
toplantılar, yürüyüşler tertibetmek suretiyle 
fındık konusu memleketimizde günün konusu 
olmakta devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün fındık müstahsili taban fiyatlarımdan 

şikâyet etmektedir. Yalnız bu şikâyetine esas 
olan hususlara değinmeden evvel fındığın geç
mişi hakkında birazcık bilgi vermek isterdim. 

Muhterem milletvekilleri; 
1964 - 1965 yılından itdlbaren fındıkta des

tekleme mubayaası başlamıştır. 1964 - 1965 yı-
iinda verilen fiyat ortak içi 450, ortak dışı 440 
kuruştur. 1965 - 1966 da 530 kuruş, 1966 - 1967 
ds 500 kuruş, 1967 - 1968 de 530 kuruş, 1968 -
1969 da 530 kuruş ve 1969 - 1970 senesinde de 
580 kuruş ortak içi ve 570 kuruş da ortak dışı
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Hükümetler, fındığa bu taban fiyatlarını 
tâyin ederken dış piyasalardaki fiyat üzerinde 
de ehemmiyetle durmaktadırlar. Bugün yine 
bir sene silsilesi içerisinde dış piyasalardaki fi
yatlara bir bakarsak, 1961 yılının Ocak ayında 
fındığın kentali 110 - 114 dolar, 1962 yı
lında 138 - 141 dolar, 1963 yılında 
131,5 dolar, 1964 yılında 110 - 118 dolar, 1965 
de 98,5 - 100 dolar, 1966 da 116 -118 dolar, 1967 
de 113, 1968 de 125, 1969 da 126 - 127 dolar ve 
1970 yılında da yalnızca Ocak ayıma münhasır 
olmak üzere 151,5 - 152 dolar civarında sey
retmiştir. 

Görülüyor ki, 1964 yılının Ocak ayında 
110 - 118, 1965 yılında 98,5 - 100 dolar olan fın
dığın kentali 1970 yılında 151,5 - 152 dolara 
kadar yükseltilmiştir. Bu hareket fındıkta Hü
kümetin müdebbir hareket etmesi netioesiyle 
elde edilmiş bulunmaktadır. Yalnız bu sene 
Ocak ayında bu fiyatlardan sonra, Şubat ayın
da fiyatlar 145 - 146 ya, Mart ayında 144 - 146 
ya ve Nisan ayı içerisinde de 136 ile 140 dolara 
kadar inmiş bulunmaktadır, halen 143 - 147 ci
varında seyretmektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Nisan ayındaki bu I 
düşüş iki ay içerisinde, Avrupa piyasalarına 
Mart ayında Türkiye'den bir tek fındık tane
si gitmediği halde, fiyatlar alabildiğine inmeye 
başlamıştır. Gerek müstahsil, gerekse tüccar 
ve gerekse Fiskobirlik bu fiyat düşüşünden en
dişe etmeye başlamışlardır. Çünkü, yeni bdr 
kampanya dönemi gelmekte, bu yeni kampan
ya döneminde de rekoltenin, müstahsilin yü
zünü güldürecek bir .seviyede ve Türkiye'de, 
şimdiye kadar erişilmemiş miktarda bir fın
dığın elde edileceği düşünüldüğü takdirde fi
yatların 130 doların altına da düşmüş olması 
önümüzdeki Ekim veya Ağustos ayından iti
baren piyasaya çıkacak olan fındığın kaderi 
üzerinde de ilgili idi. Bu bakamdan fiyatları 
tekrar eski seviyesine yükseltebilmek için Hü
kümet olarak bâzı tedbirler düşündük. Fakat 
netice itibariyle bu tedbirleri Fiskobirliğe tav
siye ettik. 

Fiskobirlik şöyle bir yola girdi : Tüccarın 
elinde bulunan ve Avrupa'da fiyat düşmesine 
sebebolan malardan bir miktarını kendi kredi
siyle, kâr ve zararı da Fiskobirfldğe aMolmak 
iızere, mubayaa etmeye karar verdi. Bu kararın 
alınmasının akabinde Avrupa'da fdyat birdenbi
re 140 - 141 dolara çıkmış ve aradan geçen bir-
kaçgün içerisinde Fiskobirliğin müdahaleyi 
birazcık gevşek yapması neticesinde tekrar 
135 dolara kadar inivermiştir. Bunun üzerine 
Fiskobirlik idarecileri kesin bir şekilde alıma 
girmişler ve 135 dolarlık seviyede, yani Avru
pa 'daiki fiyatlar 135 dolar iken, iç piyasadaki 
îiyat seviyesi ne ise onun üzerinden alımda bu
lunmuşlardır. 

Biraz evvel burada konuşan arkadaşımın 
bahsettiği şekilde tüccardan 700 kuruşa Fisko
birlik fındık mubayaa etanemiştir. Tüccardan 
mubayaa ettiği fındık 600, azami 620 kuruş
tandır. Eğer bu tedbirler de alınmamış olsaydı 
bugün 143 - 147 dolar seviyesinde seyreden 
fiyatların 130 doların da aşağısına düşeceği 
gayet açık bir şekilde ortada bulunduğu halde, 
arkadaşlarımızın tüccar korunmuş intibaını 
uyandıran şeklindeki sözlerine esef etmek ge
rekir. Çünkü, Fiskobirlik müdahaleyi yapma
mış olsaydı, belki bugün fındık piyasası Av
rupa'da 120 - 110 dolara inmiş olurdu. 

Biraz evvel vermiş olduğum rakamlar da 
göstermektedir ki, Avrupa'da fındık maale- | 
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sef istikrarlı değil, dalgalı bir şekilde fiyat tâ^ 
kibetmektedir. Biz Hükümet ottarak, bu dalga* 
dan kurtulup istikrarlı bir şekilde Avrupa pi» 
yasasında fındığın tutulmasını arzu etmekte* 
yiz, tedbirlerimiz de bu yönde olmaktadır. 

Bu itibarla, Fiskobirüğin aldığı fındık - ki, 
aannedersem 300 veya 500 ton civarında ola
caktır, 600 - 620 kuruş ki, bunun dolar olarak 
karşıllığı satışı 130 ilâ 133 dolar - 300 ilâ 500 
ton arasındadır. Bugün aynı tüoardan aldığı 
malı Fiskobirlik Avrupa'ya 147 dolardan sat
mıştır. 

Müstahsilin bir kuruluşu bulunan Fiskobir
lik bu aradaki farkını, piyasayı sabit tutabil
mek gayretiyle yapmış ve bir de kâr elde et
miştir. 

Fiskoıbirliğin bugüne kadar alımlarından 
hazineye 500 milyon liraya yakın bir zararı 
vardır. Yalnızca, 1969 - 1970 dönemi içerisinde 
hazineye zarar vermemektedir ve tahminimize 
göre 10 veya 15 milyon lira arasında bir kâr 
yapacak durumdadır. 

Bu sene ön tahminler fındığın 200 milyon 
kilo civarında olacağı şeklinde idi. Fakat, son 
günlerde yapılan tahminlilere göre 200 milyon ki
lonun da üzerine çıkacağı, hattâ Fiskobirüğin 
tahminlere bakarsak, 250 ile 269 milyon kilo 
civarında fındık elde edileceğini bildirmekte
dirler. 

Geçen sene fındık fiyatlarının 150 dolar ve 
batta Ocak ayında 150 doların da üzerine çık
masına sebep, Avrupa'da rakibimiz bulunan İs
panya ve italya'da fındık mahsulünün bulun-
îrıayışıdır. Bu sene o memleketlerde yaptırmış 
olduğumuz etütler göstermektedir iki, İtalya ve 
ispanya'da da ihtiyaçlarından fazla bir mah
sul idrak etmek üzeredirler. 

Bu durum karşısında fiyatların, gelen yürü
yüşle elde edilmesine, takdir edersiniz ki imkân 
yoktur. Gelen heyete, Sayın Başbakanımdan 
sonra beni de ziyaret ettikleri zaman, gerekli 
cevapları verdim : Biz sizi her zaman için dü
şünüyoruz ve düşünmekte devam edeceğiz, yal
nız bu şekilde yürümeler hiçbir suretle bizim 
alacağımız kararların üzerine sizin lehinize ek 
bir şey ilâve etmiyeoektir, zaten sizi düşünü
yoruz, yürümemiş olsanız da düşünüyoruz, An
kara'ya gelmeseniz de düşünüyoruz, gelmiş ol
sanız da düşünüyoruz, binaenaleyh, gelmeniz-



M. Meclisi B : 107 19 . 6 . 1970 O : 1 

le gelmemeniz arasında, düşünce bakımından 
bizde en ufacık bir fark olmaz. 

Yalnız itelen heyet, benim ağızımdan, halen 
de 'birçok telgraflarla derhal bir fiyıat istemek
tedir. Kendilerine söyledim; bugün ben size fın
dık 10 liradır desem yalan, 5 liradır desem ge
ne yalandır. Bu yalnızca Ticaret Bakanlığının 
bünyesi içerisinde Ticaret Bakanı tarafından 
tesbit edilecek bir fiyat değildir. Bunun içeri
sine birtakım hesaplar girmekte, Maliye Ba-
Fanlığı girmekte, Deflet Plânlama Teşkilâtı gir
mektedir ve şimdiye kadar ilân edememizin 
>ebebi de bu (hesaplardan henüz bir netice al
mamış bulunmamızdır. 

Yalnız şurasını arz etmek isterim ki, mah
sulün çok olmuş olması hiçbir zaman bizim gö
lümüzü korkutmamaktadır. 

Fındık taban fiyatlarını tesbit hususunda 
Mart ayı içerisinde veya Nisan ayı içerisinde 
Bıakaınlığımda yapılan toplantılarda müstahsil 
temsilcileri bu endişede idiler; elimizde zabıt
ları var, orada diyorlardı ki; gerçi belli olmaz, 
ama bu sene fındık mahsulünün çok olacağı 
söylenmektedir, aman taban fiyatları düşmesin. 

t.-
!Biz, hiçbir zaman Hükümet olarak bir mah

sulün fazla olması dolayısiyle taban fiyatını 
düşürecek zihniyette 'değiliz. Her zaman için 
çiftçimizin ve müstahsilimizin eline fazla para 
geçmesini de çok arzu edeniz. Ama bu arzumu
zu sınırlayan dış piyasadaki ve iç piyasadaki 
durum ve Maliyenin, Hazinenin imkânlarıdır. 

Bir arkadaşım burada konuşurken sosyal 
imkânlardan bahsettiler ve bu Hükümet bu sos
yal tedbirleri alamaz, dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu belirtmek is
terim ki, bu Hükümet her türlü sosyal tedbiri 
alır, ama Hazinenin kurutulmasına, memleketin 
mahvolması pahasına değil. Bizim bu seneki 
taban fiyatları politikamız tam nıânasiyle müs
tahsilimizin alın terinin değerlenmesi cihetinde 
olacaktır ve çalışmalarımız bu merkezde de
vam etmektedir, yakn bir tarihte de neticeye 
kavuşacağız. Bu bakımdan gerek fındık, gerek
se pamuk, gerekse üzüm müstahsili olan vatan
daşlarımın endişe buuyrmamalarını bilhassa 
rica edeceğim, istenenle verilmek iarzu edilen 
Maliyenin imkânları; Hazinenin imkânları dâ
hilinde hesabedilmektedir ve kendilerini mağ
dur etmiyeoek bir fiyat mutlaka tanınacaktır. 

Bugüne kadar bu hesapların neticesini almamış 
olmamız dolayısiyle fiyatları ilân edemedik. 
Yalnızca şunu söyliyeyim, bir Hazineyi kurut
ma ve batırma pahasına her halde fiyatın tâ
yinimi sizler de arzu etmemeniz gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, fındığın, çok ol
ması gözümüzü korkutmuyor, hazırlıklarımızı 
ona göre yapmış bulunmaktayız ve bu sene as
gari Fiskobirlikçe 105 milyon kilo fındık sa-
Lmalınacağı düşüncesine göre hazırlıklarımızı, 
ek depolarımızı ve ekiplerimizi hazırlamış bu
lunmaktayız, kampanya ile birlikte harekete 
geçeceğiz. Fındık müstahsılına da, inşallah Dev
letim imkânları nisbetinde kendilerini tatmin 
edecek bir fiyat verilecektir, mağduriyetlerine 
mahal bırakılmıyacaktır. 

Hürmetlerimle. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, İstanbul ve Kocaeli'nde meydana ge
len olaylar dolayısiyle T. B. M. Meclisinin 
17 . 6 . 1970 tarihli toplantısında, olaylar gö
rüşülürken kamu oyunu yanıltacak beyanlarda 
bulundukları iddiasiyle Başbakan ve İçişleri Ba-
] anı haklarında Anayasanın 89 ncu madesi 
•/.. yarınca gensoru açılmasına dair önergesi 
aı/6) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın 
Mehmet Ali Aybar tarafından verilmiş bir gen
soru önergesi vardır okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Demirel ile içişleri Bakanı Men-

teşeoğlu haklarında, Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca ve aşağıda açıklanan nedenlerden 
dolayı, gensoru açılması için sunulan işbu öner
genin Meclis gündemine alınması yolunda ge
rekli kanuni işlemin yapılmasına delâlet buyu-
rulmasını saygılarımla dilerim. 

istanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

T. B. M. Meclisinin 17 . 6 . 1970 günü yap
tığı toplantıda, Başbakan ve işiçleri Bakanı, 
İstanbul ve Kocaeli'nde bir kısım işçilerin 274 
ve 275 sayılı kanunların, bâzı maddelerini de
ğiştiren tasarılara karşı, protestoda bulunmak 
üzere harekete geçmelerini ve zabıtanın buna 
mâni olmak istemesi üzerine de, üzücü olayla
rın cereyan etmiş olomasmı, bir ayaklanma ola-
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rak nitelemişlerdir. Bir ayaklanma karşısında 
bulunduğuna ve sıkı yönetim ilânının haklılı
ğına Yüce Meclisi inandırmak için, Başbakan 
ve İçişleri Bakanı işçi kalabalığının en az 40 
bin kişi ve bunların bellerinde tabancalar bu
lunduğunu iddia etmişler ve asıl maksadın 274 
ve 275 sayılı kanunları protesto değil, ideolo
jik maksatlarla bâzı önemli merkezlerin ele 
geçirilerek hayatı felce uğratmak olduğunu ile
ri sürmüşlerdir. Bu iddialarına başlıca delil 
olarak da, nerede ne zaman yapıldığı açıklan-
mıyan ve DİSK Genel Başkanına atfedilen bir 
konuşmadan cümleler okumuşlardır. Bunlara 
göre DİSK Genel Başkanı: Karşılarına polis 
değil asker çıkarılacağını, fakat kim çıkarsa 
çıksın savaşılacağını, gerektiğinde fabrikaların 
dinamitleneceğini, arkadaşları yakalanırsa, bun
lar nerede göz altına alınmış olurlarsa olsun
lar, buraları basılıp kurtarılacaklarını ifade 
etmiştir. 

Ne var ki, sıkı yönetim kararının onaylan
masında ağır bastığı şüphesiz olan ve DİSK 
Genel Başkanına atfedilen bu beyanların düz
mece olduğu kanısını veren yeni bir faktör 
ortaya çıkmıştır. Filhakika Başbakanla içişleri 
Balkanı bu kürsüden DİSK Genel Başkanını 
suçladıkları sıralarda, İstanbul Savcılığı tutuk
lanması istemi ile Türkler'i nöbetçi sulh ceza 
yargıcı önüne çıkarmış, yargıcın tutuklama ka
rarı vermemesi üzerine, Asliye Ceza Mahkeme
sine başvurmuş, fakat burada da bir sonuç ala-
mamıştır.Normal mahkemeler Türkler'in tutuk
lanmasını gerektirecek bir neden görmemişler
dir ve Türkleri serbest bırakmışlardır. 18 Ha
ziran tarihli Cumhuriyet Gazetesinde haber şu 
şekilde verilmiştir: «Göz altına alınanlardan 
DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, sıkı yö
netim mahkemeleri henüz teşekkül etmediğin
den savcılıkça tutuklanması talebi ile nöbetçi 
Sulh Ceza Mahkemesine verilmiş ve serbest bı
rakılmıştır. Savcılık daha sonra bir üst mah
keme olan nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine 
müracaat etmişse de bu mahkeme de serbest 
bırakılması kararını almıştır. Kemal Türkler 
göz altında tekrar Davutpaşa kışlasına götü
rülmüştür.» 

Hiç şüphe yoktur ki, Başbakan ve içişleri 
Bakanının, Kemal Türkler'e atfettikleri beyan
larda gerçek payı bulunsaydı, normal mah-

19 . 6 . 1970 O : 1 

kemeler DİSK Genel Başkanını serbest bırak
mazlardı. Çok vahîm bir olay karşısında bulun
duğumuz muhakkaktır. Başbakan Demirel ve 
içişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu Yüce Mec
lisi ve kamu oyunu yanıltacak beyanlarda bu
lunmuşlardır. 

Bu olay, Başbakanın Anayasa çizgisi geri
sinde bulunan, Anayasaya ters düşen zihniyet 
ve davran] şiarının ilk tezahürü değildir. Baş
bakan iktidara geldiği günden beri Anayasaya 
aykırı bir politika izlemektedir. Anayasa Mah
kemesinin kararlan, Danıştaym kararları, 
özerk üniversitelerin tutumları, bâzı muhalefet 
partilerinin direnişleri, kendi paralellerinde ol-
mıyan basının, gençliğin davranışları, hiçbir 
uyarı, Başbakanı memleket zararına izlediği ve 
Anayasaya ters düşen politikadan vazgeçire-
memiştir. 

Başbakan, bütün huzursuzlukların, bütün 
ters işlerin mihrak noktası olmuştur. Anayasa 
düzeninin yolunu tıkayan ağır bir vücut hali
ne gelmiştir. Yolun açılması, her şeyden önce 
bu vücudun yarattığı tıkanıklığın bertaraf edil
mesine bağlıdır. 

Bu nedenlerle Başbakan ve İçişleri Bakanı 
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarın
ca gensoru açılmasını talebediyorum. 

istanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Gensoru Önergesi Genel Ku
rulun bilgilerine arz edilmiştir. Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince illi birleşimde görüş
mesi yapılacaktır. 

4. —• Mİlll Eğitim Komisyonu Başkanlığının, 
2/310 esas numaralı kanun teklifinin Dernekler 
kanunu tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçi
ci Komisyona havalesine ve hu komisyona Mil
lî Eğitim Komisyonundan da 4 üye alınmasına 
dair önergesi. (2/310, 4/78) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu Baş
kanı yerine sözcüsü Sayın Salih Aygün tarafın
dan verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza tevdi buyurulan Cumhuri

yet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'-
nin, 28 . 6 . 1938 tarih ve 3512 sayılı Cemiyet
ler Kanununun 13 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi, halen Geçici Ko-
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misyonda görüşülmekte olan «Dernekler kanu
nu tasarısı» ile ilgili olduğundan bu teklifinde, 
Millî Eğitim Komisyonundan da 4 üye alına
rak Geçici Komisyonda görüşülmesi temini ile 
dosyanın Yüksek Başkanlığa sunulduğu arz 
olunur. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Amasya Milletvekili 

Salih Aygün 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine tarafından 
verilmiş kanun teklifinin, Dernekler kanunu ta-

IV - GÖRÜŞÜLEN 

1. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu 
tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
38 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (S. 
Sayısı : 197) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı üzerinde 
gruplar adına görüşmeler bitmiş, kişisel görüş
lerini Sayın Ahmet Şener arz etmiş ve Sayın 
Reşit Ülker'in görüşmesi yarıda kalmış bulun
maktadır. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunan aıkadaşlaramızm isimlerini okuduktan 
sonra Sayın Ülker'e, kaldığı yerden devam et
mek üzere, söz vereceğim. 

Sayın Ülker'den sonra söz alan arkadaşla
rımız sırasiyle şöyledir: Sayın Şinasi Çolakoğ-
lu, Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Ali Rıza Uzu-
ner, Sayın Yaşar Akal, Sayın Hilmi işgüzar, 
Sayın llyas Kılıç, Sayın Mevlût Ocakçıoğlu, 
Sayın ihsan Kabadayı. 

Buyurun, Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar

kadaşlarım, «1970 yılı Bütçesi Finansman ka
nunu tasarısı» adı ile gelip sonra «Finansman 
kanunu» admı alan ve bir kanunlar demeti 
olan, yani on kanunun bir araya getirilmesin
den ve bir arada müzakere edilmesinin isten
mesinden ibaret olan kanunu görüşmekteyiz. 

Bu kanunun bir tek kanun içinde müzakeresi 
usulsüzdür, dün ifade ettiğim için ayrıntılarına 
girmiyeceğim. Aynı zamanda böyle bir kanun 
getirilirken Vergi Reform Komisyonunun görü
şünün alınmasını da bir eksiklik olarak ifade et
miş bulunuyorum. 

i sarısını görüşmek üzere bir Geçici Komisyon 
kurulmuş bulunduğu ve buraya Millî Eğitim 
Komisyonundan dört üye verilmek suretiyle 

s Sayın öztürkçine'nin tadil teklifinin de aynı 
I komisyonda görüşülmesi takrirde öngörülmek-
j tedir. 

öyle mı, Sayın Aygün. 

| SALİH AYGÜN (Amasya) — Evet, efen-
I dim. 

I BAŞKAN — Bu hususu yüksek takdirleri
nize arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 

| ebmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İŞLER 

I Değerli arkadaşlarım, bu arada bu kanunun 
vatandaşa 2, 5 - 3,5 milyar arasında bir yük ge
tirdiğini, öte yandan Sayın Cumhurbaşkanının 
veto ettiği, ve Anayasaya aykırı olduğunu iddia 
etmiş olmamıza rağmen Yüce Meclislerden çı
kan Gider Vergisi Kanunu ile Sayın Maliye 
Bakanımız 800 milyon liralık bir gelir sağlana
cağını ifade etmiş olmalarına rağmen, en azın
dan 1,5 miyarın üstünde bir vergi yükü getir
diğini ve böylece her ikisinin toplam olarak 
5 milyar olduuğnu, bundan başka demir zammı, 
kâğıt zamm?. . ki bu gazete kâğıdına yapılan 
zamdır, kültüre, aydınlığa karşı bir hareket
tir - yapıldığını, Denizcilik Bankasının zam 
yaptığını, Sümerbank mamullerine zamlar ya
pıldığını ve genel olarak piyasada para sıkıntı
sının bulunduğunu, fiyatların alabildiğine yük
seldiğini ve yatırımların yüzde 10 civarında ger-
çekleşmiyeceğini tüm olarak ifade etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, bunları ifade ettikten 
sonra, getirilen bu vergi kanunlarının, acaba 
gerçakten bir reform mu olduğunu - ki, A. P. 

I Sözcüsü sayın arkadaşımız böyle ifade etti
ler - yoksa bütçenin finansmanını kapatmak için 
ve bir ölçüde enflâsyonu durdurmak için, alela-

\ esle olarak almmış, yıldan yıla alınmaya çalışı-
' lan tedbirler mi olduğunu, sorusunu sormuş ve 
; cevabolarak «Bu, bir reform tasarısı değildir» 

demiş, şunu da ilâve etmiştim: «Tarım kesimin
de büyük kazanç sağlıyanlann, bu kesimde «ta-

: rım ağalığı» yapanların tüm olarak vergi şü-
: mulü içine alınması lâzımgeldiğini, millî gelirin 
] yüzde 40 a yakın bir kısmının tarım kesiminden 

— 553 — 
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elde edildiğini, buna rağmen, tarım kesiminden 
1967 yılında 54 milyon liralık Gelir Vergisi alın
dığını tarım kesiminin aşağı - yukarı yüzde 90 
mdan fazlasının vergiden muaf olduğunu, elbet
te ki, kazancı olanların - hele büyük kazancı 
olanların - mutlak surette vergilendirilmesi lâ-
zımgeldiğini» söylemiştim. 

Ayrıca, - Sayın A. P. Sözcüsü de potansiyel 
yönüden 500 ilâ 700 milyon lira olarak ifade 
ettiler - 500 ilâ 700 milyon liralık bir potansiye
lin burada mevcudolduğunu da ifade etmiştim. 

Değerli arkadaşlarım, şunu da burada ifade 
etmek isterim ki, bu, yalnız C. H. P. nin görü
şü değildir. Beş Yıllık Kalkınma Plânı bu ko
nuyu ciddî olarak ele almış bulunmaktadır. Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında sarih olarak: «Tarım 
sektöründen alınan verginin, artan gelire para
lel olarak yükseltilmesi ve mevcut mevzuatın 
bu amaçla gözden geçirilmesi gibi tedbirlerle 
ulaşılacaktır» ibaresi mevcuttur. 

Biraz evvel ifade ettiğim sözleri, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı aynen kabul etmektedir. 
Yani, bunlar C. H. P. li bir milletvekilinin ve
ya O. H. P. nin görüşü değil, Beş Yıllık Kal
kınma Plânının görüşüdür ve «reform tasarısı 

' getiriyoruz» dendiği halde, böyle bir şey geti
rilmemiştir. 

1970 yılı programına baktığımız zaman ora
da da «tarım kazançlarının daha etkin bir şe
kilde vergilendirilmesi imkânı araştırılacaktır» 
deniliyor. Görülüyor ki, yalnız bilim adamları 
değil, yalnız Anamuhalefet Partisi ve diğer par
tiler değil, iktidar Partisi de, uyması lâzımge-
len belgelerinde, bu hakikati kabul etmiş bulun
maktadır. öyleyse, bunun getirilmemiş olması, 
bilhasa tarımda büyük kazançlar sağlıyanlar 
için getirilmemiş olması, hakikaten bir reform 
eksikliğidir. Bu noktayı böylece ifade ettikten 
sonra başka bir noktaya geçmek istiyorum: 

Bugün tahsil edilmekte olan vergilerde,, bil
hassa vasıtasız vergilerde vergi kaybı olduğu 
bilinen bir gerçek. Bu gerçekler konusunda 
muhtelif sözler söyleniyor. Bunlar, bir kenara 
atılacak nitelikte değildir. Son zamanlarda 
basında «hesap uzmanlarının bu konudaki bir 
raporu, Maliye Bakanına sundukları» ifade 
edilmektedir. Bu yazılardan bir bölümü şim
di sizlere okuyayım. Bakınız, Maliye Bakan
lığı Hesap Uzmanları Kurulunun hazırladığı 

belirtilen raporda ne deniliyor; «490 bin ver
gi mükellefi, bir yılda altı milyar lira vergi 
ödüyor. Oysa, biz bu mükelleflerin yılda beş-
buçuk milyar liralık vergi kaçırdıklarını tes-
bit ettik» 

Şimdi, «Vergi potansiyelinin büyük bir kıs
mının kaçırıldığını» kim söylüyor? Meselâ 
bendeniz söylemiş olsam ki, milletvekili oldu
ğum için yetkim var, ama uzman olan, bütün 
ömürleri vergi mükelleflerinin dosyaları ara
sında geçen, Türkiye'nin gerçekten yüksek ka
litede, Avrupa çapında - tereddüdüm olma
dan söylüyorum, bir çok yerde söylemişim
dir - yetişkin Maliye Bakanlığı hesap uzman
ları tarafından söylenmektedir. 

Bakınız, 1969 yılında gazetelerde «Hesap 
uzmanlarının inceleme sonucu; 15 yılda giz
lenen gelir, dört milyar» diye yazı çıkmıştır. 
Yukarda bahsettiklerim, kaçırılan gelir idi, 
bunlar ise, araştırmalar neticesinde 15 yılda 
yakalanan miktar. Öyleyse, burada büyük bir 
adaletsizlik var ve bu adaletsizlik şöyle ifade 
edilebilir; bir işçi düşününüz, bu işçi 30 lira 
gündelik alıyor. O, 30 liradan kolaylıkla ver
gi alınıyor. Ama, vergisi kolaylıkla alınmıya-
cak durumda olanlardan, milyonlarca lira 
vergi kaçırılıyor. 

Netice ne oluyor? Netice; bir uzmanın de
diği gibi «özellikle Gelir Vergisi Kanunu; ver
ginin bütün yükünü zengin sınıflar yerine, 
orta sınıflarda toplamıştır. Bundan başka, be
yan esasına müstenit vergi sisteminin kontrol 
teşkilâtı ile beraber mütalâası gerekir, Za
yıf bir kontrol teşkilâtı, en çok kazanan va
tandaştan vergi almak yerine, geliri kolaylıkla 
kontrol edilebilenlerden tahsilat yapma alter
natifini tercih eder. Bunun tabiî sonucu da sa
bit gelirli vatandaşların vergi yükü ile karşı 
karşıya kalmalarıdır. Devlet için kolay bir 
vergi tahsili olan bu davranışta, vergi adale
tinden bahsetmeye imkân yoktur» . 

Gerçek te budur arkadaşlarım. Bugün yur
dumuzda bir vergi adaletsizliği vardır. Ver
gisi alınabilecek durumda olan orta sınıftan, 
orta halli vatandaştan, işçiden, memurdan ver
gi alınmaktadır. Vergisini kaçıran da rahat 
oturmaktadır. O, orta halli insanların para-
lariyle bu devlet idare edilmektedir. Hal
buki, verginin potansiyeli vardır, her yıl mil-



M. Meclisi B : 107 

yarlarca lira vergi kaçırılmaktadır. Okuyarak I 
vaktinizi israf etmiyeyim. Beş Yıllık Kalkın- I 
ma Plânında da vergi tedbirleri arasında bu I 
kontrolün yapılması istenmektedir. I 

Değerli arkadaşlarım, burada önemli bir I 
noktayı da ifade etmek isterim; vergiye alış- I 
mak, bir eğitim meselesidir. Bu eğitim me
selesi gerçekleştirilirken, vergi idaresinde - ki, I 
onda da reform yapılması kabul edilmiştir - I 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve yıllık I 
programlarda mevcuttur - reform yapmak lâ- I 
zımdır. Vatandaşlardan bir kısmı bilerek ver- I 
gi kaçırmaktadır, buna mukabil pek çok va- I 
tandaş da kanunların nasıl tatbik edileceği- I 
ni, neresinden girileceğini, neresinden çıkıla
cağını, verginin nasıl verileceğini bilmediği I 
için, yanlışlık yapmaktadır. Öyleyse,, bir geçiş I 
devresinde malî idarede vatandaşa mümkün I 
olan müsamahayı göstererek, vatandaşı ver- I 
gi ödemeye alıştırmak lâzımdır. Vatandaş, ver- I 
gi idaresinden korkmaktadır, temastan çe
kinmektedir. Haklıdır, bu haklılıktan dolayı I 
da «nemelâzım, ben gidip şunu sorarsam», de- I 
mek senin böyle bir şeyin var, gerekçesiyle ba
cıma birtakım işler açılır» duygusiyle, seve se- I 
ve vermek istediği halde,, vergi idaresine yak- I 
laşamamaktadır, korkmaktadır. I 

Vergi potansiyelinin kontrolla kullanılma- I 
sı mümkün iken, birtakım vergi tedbirlerine, I 
hiç olmazsa on kanundan sadece bir kısmına I 
gidilmiş olmasını tasvibetmeye imkân yok- I 
tur. Bir potansiyel burada duruyar, biz onun
la meşgul olmuyoruz, onu kullanmaya ve va
tandaşa, «oh.. Herkes veriyor, ben de veriyo- I 
rum» dedirtmeye, vergi adaletini gerçekleş- I 
tirmeye çalışmıyoruz, meşhur Türk atasözünde I 
olduğu gibi,, «herkesle gelen, düğün bayram I 
olur» zihniyetinin içine, adaleti getirip sok- I 
muyoruz. Bu, vergi kaybı da önemli bir mese
ledir. Buna da dokunulmadan doğrudan doğ
ruya vergilendirme yoluna gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; üzerinde önemle du
rulması gereken diğer bir nokta, başta söy
lemiştim; bu kanun tam anlamiyle bir reform 
mahiyetini taşıyamaz. Çünkü - gerekçelerini 
biraz sonra izah edeceğim - bir tarftan va
tandaşa vergi yüklerken, öbür taraftan «yatı
rım indirimi» diye, «özel sektörü teşvik tedbi
ri» diye bütçeden para ayırıyoruz, «Gümrük 1 
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muafiyeti» diyoruz kolaylıklar gösteriyoruz, 
«gümrükleri taksitlendirme» diyoruz, kolaylık
lar gösteriyoruz. Bunların toplamı ise hakika
ten büyük yekûnlara baliğ oluyor. 

Örnek olarak sizlere şunları söylemek is
tiyorum. 

iki yıla yakın bir uygulama ile - biliyorsu
nuz Anayasa Mahkemesince bâzı kısımları ip
tal edilen 933 sayılı Yetki Kanunu - yüz mil
yonlarca liralık para değıtımmdan sonra,, 1969 
Ekim ayında Anayasa Mahkemesi bu kanu
nu iptal etti. 1968 yılında devlet bütçesine yal
nız teşvik fonları olarak konulan ve Plânlama 
Teşkilâtı eliyle dağıtılması öngörülen öde
neklerin miktarı 447 milyon, 1969 bütçesinde 
715 milyon ve 1970 yılı Bütçesinde de 450 mil
yon lira olarak gözükmektedir. Düşününüz, 
bunlar yalnızca teşvik fonlarıdır. Bunun ya
nında gümrük muafiyetleri, gümrük taksit-
lendirmeleri gibi konuları da koyarsanız, mil
yarlarca liralık bir kolaylığa gidilmekte, öbür 
taraftan bunları yapmak için Türk vatanda
şından vergi alınmaktadır. Bunun adaletli bir 
tarafını bulmaya imkân yoktur. 

Acıklı bir tarafını da belirtmek isterim; 
bir yazar teşvik fonundan verilen miktarla
rı ve kaç kişiye verildiğini teker teker hesap
lamış. 1 368 000 000 luk yatırım indiriminden 
yararlanan müracaat adedi 132. Milyarın üze
rinde para ve 132 kişi. Rakamın üzerinde dur
muyorum, rakam aşağı veya yukarı olabilir. 
Biraz evvel rakamları verdim. Yazar, «bun
ları bir şirket halinde ve her birisini de 10 
kişi kabul etsek 1 320 kişi eder ki 1 320 kişi
ye milyarın üstünde bir para veriliyor» di
yor. Devam ediyor; «1968 in ilk on ayında 463 
milyon liralık gümrük muafiyet ve indirimin
den yararlanan talep sayısı 46 ve 463 milyon» 
46 kişi. Bunu da 10 ile çarparsak 460 kişi eder. 
Gümrük taksitlendrimelerinden yararlananla
rın sayısı aynı hesapla 1 630 kişi. 

Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda bir 
taraftan sosyal adaletten, hattâ Hükümet Prog
ramında buna benzer sözlerden bahseden A. 
P. yönetimi elbette İd bu noktaya eğilmek 
mecburiyetindedir. Görüyorsunuz ki şu söyle
diklerimizin toplamı milyarlarca lirayı bul
maktadır. Bu kime yapılıyor? Mahdut,, sınrlı, 
sayısı belli insanlara yapılıyor. Bunun da sos-
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yal adaletle, bırakalım sosyal adaleti, adalet- ı 
le bir ilgisi olamaz. Bunu bu tarafa harcıya-
caksanız, öbür taraftan da 1970 bütçesinin fi
nansmanı için kanun getireceksiniz. Görüyor
sunuz değerli arkadaşlarım, bunun bir ciddî 
izah tarafı mevcut değildir. 

Bu noktayı böylece ifade ettikten sonra 
bir başka noktaya geçmek istiyorum. Bir ta
raftan kaynağa, yani paraya ihtiyacolduğu ifa
de ediliyor, Sayın Başbakana zamlar soruldu
ğu zaman «iktisadi Devlet Teşekküllerinin Ka
nunu var. Kanuna göre ya devlet bunların açık
lanın kapatacak veyahut bunlar kendileri ka
nunun icabı olarak fiyatlarım ayarlıyacaklar» 
diye ifade edilirken bir taraftan da çok haklı gibi 
gözüken bu iddia, yani kaynaklar bakımından, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin karlı olanları
nın devrine çalışıyor. Meselâ,, boru hattı dev-
erdilmiş olsaydı senede 126 milyon civarında, 
100 milyonun üstünde bir para, yani kaynak, 
devlet bütçesine girecek bir kaynak olmaktan 
çıkıp gidecekti. Bakır işletmesi hisse senet
leri satışa çıkarılıyor. Bâzı tesisler satışa 
çıkarılıyor ve bunlar kârlı olan tesüsler, bun
ların karşılığı nereden alınıyor? Elbette ki, 
Türk vatandaşından vergi olarak almıyor. 

Onun için beni bağışlayınız - bütün bu ga
lenleri, bütün bunları bir arada düşündüğüm 
aaman, mtarlı bulmaya meseleyi bir bütün 
içimde görmeye imkân yok. 

Şimdi, bunun yanında, yine önemli bir nok
ta; bugüne kadar A, P. nin vergiler karşı-
'sındaki tutumuyla, bugünkü \A. P. nin tutu-
tumunu karşılaştırmak lâzım. Çünkü, Tür
kiye'de ikili bir hayat yaşıyoruz. Bir tarafta 
bâzı resmi belgelerde rastlanaibiılen beyanlar, 
öföür tarafta, Ihalk önünde yapılan konuşma
lar ve bunlar arasında bir kargaşılık. Ama, 
bâzan birisinin üzerine dayanılır, bâzan di
ğerine dayanılır. Burada öyle konuşursu
nuz, öbür tarafta da öyle konuşursunuz ve 
böyle bir ikili hayat memleketimizde devam 
edip gider. 

Şimdi, vergiler konusunda A. DP. ne demiş
ti? «Cebri tasarruf taraftarı olanlar ağır ver
gilerle kalkınmanın hızlanacağını iddia eder-
lar. Ben şahsan bu kanaatte değilim «Bravo 
sesleri» Bir defa halkın tahammülünü aşan 
cebri tasarruf, iktisadiyatımızın kaynağını ku- | 
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rutur.» Millet Meclisinde ISayın Başbakanın 
konuşması.. 

Vergisiz nasıl idare edeceksiniz, diye soru
luyor da, onun üzerine verilen cevap; «Bâzı 
gruplarda fiyatlar düşürülür, 'boralarında yük
seltilir. IBu ayarlama ile büyük vatandaş 
kütlesini rahatsız edecek zam mahiyetini ala
cak tedbirlere başvurmadan gelir artışı sağ
lamak mümkündür. Buriu kesinlikle söyleyebi
lirim. Şimdilik, tuz ve şeker gibi (maddelere 
zammı asla düşünmüyoruz. Buna ihtiyaç du
yulacağını da kabul etmiyoruz.» 

Yine Sayın Başbakanın resmi beyanların
dan : «Büyük müstehlik kütlelerimizin istih
sal ettiği şeker, gaz, basma gibi madde
lerle, ekonomimizde büyük yer alan nakliye, 
akaryakıt ve enerji , su havagazı fiyatları 
geçen senelerin aynıdır» Tabiî bu, hayal olan 
zamanlarda söylenmiş sözlsr. 

«Tütünden beze, şekerden gaza, ekmekten 
kömüre kadar bütün halk ihtiyaç maddeleri
nin fiyatlarına hep o devirde ve hem de Dev
let eliyle zam yapılır.» Yani O. H. P. nin 
devrini, tek parti devrini kasdediyor ve hem 
de Devlet eliyle zamlar yapılır diyor. Tabiî bu 
sözler de hayal olmuş sözler arasında. 

«Her ailenin ocağında kaynayan tencere
de her akşam ne kaynıyacağı bizim başlıca dü
şüncemizdir.» Ocakta kaynıyan tencereyi (A. P. 
düşünmektedir. 
Değerli arkadaşlarım, bu sözler ifade edilmiş 

bir esas prensibin neticesidir. 
«Bu sebeple, üretimi artırma gayretlerimi 

önleyen, müteşebbislerin işlerini geliştirmek
ten alılkoyan, üretimi daraltan, Vasıtalı ve 
Vasıtasız vergileri yeni baştan gözden geçi
rerek verimsiz 'vergileri kaldırmak» dikkat 
buyurunuz «verimsiz vergileri kaldırmak veya 
nislbetinde indirmeler yapmak imkânlarını araş
tıracağız» Yani «vergi getireceğiz» denmiyor. 

Değerli arkadaşları, 1963 *e 1964, te (O. H. P. 
nin başında bulunduğu koalisyonlarda vergi
ler getirilirken ve ondan sonraki devre
de - değerli arkadaşlarımız, eksik olmasınlar, 
zabıtları gönderdiler neler söylemişler, tepiri 
burada yanımda - verdiler, veriştirdiler, «uçan 
kuştan, kuruyan ağaçtan da vergi alınaca
ğını söylediler ve seçim bildirgesinde, biraz 
evvel okuduğum, beyanda bulunuldu ve yani 
zamanda servet beyanının kaldırılacağı bildi-
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rildi, vergilerin açıklanacağı hususunun 'da 
kaldırılacağı ifade edildi. Vergi alnııyacağı, 
Üstelik bâzı vergilerin indirileceği, beyan edil
di. 

Değerli arkadaşlarım, 1967 de hatırlarsınız, 
o sözlerden sonra bir zam furyası geldi. Bir de 
1969 da geldi, bir de 1970 de geldi. 

Üç defa. Şimdi aşağı - yukarı 1967 de en uz 
geçim indirimine 460 milyon, iki yıl zarfında 
460 milyon. Tomruk.. Tomruğa 45 milyon vergi 
kondu. Şeker zammı 260 milyon. Kömür zam
mı, çimento zamı, demir.. Hatırlıyorsunuz 
birinci zam. 1969 da ikincisi çıktı, iki milyar 
civarında... Seçim evveli idi, fazlası konmamak 
lâzımidı, seçimden sonra nasıl olsa yapılacaktı. 
Nihayet, üçüncü kısım da bu sefer geldi. 

Daha başka beyanlar da var, ama hepsi bir
birini tutar. Kimsenin aksini söyliyeoeğini zan
netmiyorum, çünkü bunların asılları da bende
nizde, yanımda. Zaten bilinen şeylerdir. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, A.P. ik
tidarı olmıyacak bir şeyi va'dederek, yani vergi 
almadan, yeni vergi koymadan memleketi idare 
edeceğini vadederek, üstelik konuşmaların ters 
anlamından çıkan mâna C.H.P. nin haksız olarak 
koyduğu vergileri de kaldırması lâzımgelirken 
o vergileri kaldırmayı bırakın, millete verdiS-i 
söz bakımından kaldırmayı bırakın, yenilerini 
de getiren bir iktidardır. Bu iktidarı, bu açıdan 
da görmek lâzımgeilir. Bu on kanunu bu açıdan 
da görmek lâzımgelir. 

Memleket vergisiz idare edilir mi? Biz C.H.P. 
liler hiçbir zaman böyle bir söz söylemedik. 
Söyliyenler düşünsün. Vergisiz idare edilirmis 
gibi, beyanda bulunup da, bugün sosyal ada
lete uymıyan, geniş kütlelere yayılan, yayılma 
istidadında olan vergileri getiren bu iktidar, 
A.P. iktidarı bunu düşünmek durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, nihayet bir noktayı 
daha ifade ederek sözlerimi bitirmek işitiyorum. 
Bugün Türkiye'de vergi tedbirlerinin yamnida 
fiyatları tutabilme meselesi önemli bir mesele
dir. Fiyatları tutamadığınız takdirde hele, nor
mal fiyat teşekkülü değil de - bir fiyatın teşek
külü vardır, iptidai madde artar, işedik artar, 
şu artar, bu artar, hakikaten topladığınız za
man, toplam bir mâkul fiyat artımına gelir -
bugün piyasada cereyan eden hâdise bu depl-
dir. Bugün monopoller vardır me'mlekette. te
keller vardır, inhisarlar vardır. Bu inhisarlar, 

memleketi sömürmektedir. Şimdi diyecekler ki, 
efendim nerede monopol var, nerede inhisar 
var? Fiyatta inhisar... Fiilî inhisar derler ona. 
Fiilî inhisar var. Her önemli sahada fiilî inhi
sarlar var. 

Bakkallar dahi bakıyor, karşısındaki durup 
dururken fiyatı çıkarmış, ertesi gün öbürü çı
karıyor, beriki gün de bu çıkarıyor. Vatandaş 
ne yapacak buna? Vatandaşın yapacağı bir şey 
yok. Vatandaş buna boyun eğecek? 

Neyi kabul etmiş Beş Yıllık Plân? Normal 
rekabet sistemini kabul etmiş. Rekabet sistemi 
işliyecek. öyle değil, yalnız öyle demiyor Beş 
Yıllık Plân. Beş Yıllık Plânın gerek birincisi, 
gerek ikincisi eğer normal rekabet başka şey
lere dönüşürse, spekülatif işler yapılırsa vatan
daş karaborsa... Tabiî bir kanun yok, «karabor
sayı» baışka mânada kullanıyorum, bugünkü an
lamda, Millî Korunma Kanunu olmadığı için 
karaborsa bir suç teşkil etmiyor. Etiket mec
buriyeti dahi, değerli arkadaşlarım, bir Aralık 
1967 de fiyatlar fırlamaya başladığı zaman, o 
zamanki Sayın Ticaret Bakanının sözleri ya-
nımldadır - «etiket için kanun getiriyoruz» dedi
ler. Ve lüzumludur. Madem ki serbest rekabet 
vardır, hiç olmazsa ben de gidip vitrine baka
rım, şurada ayakkabı otuz lira, öbür vitrinde 
kırk lira, aşağı - yukarı kalite birbirine benzi
yor, otuz liralıktan alırım. 

Bugün vitrinlerden etiket kalkmıştır, «bu
yurun içeride görüşürüz» diyor. Ne görüşeceğiz 
yani, gizli bir sohbet mi yapacağız? Ayakkabı 
mı alacağız? Belli değil. «Buyurun da içeri gö
rüşelim» diyor dükkân sahibi. Ve Hükümet böy
le bir kanunu hazırlamaya başladığı halde vaz
geçmiştir. Ticaret odaları telkinde bulunmuşlar, 
biz kendi tüccarımızı önleriz, siz bize bırakın, 
biz onlara talimat veririz, önleriz. 

İşte önlenmiş hal bu. Şimdi, psikolojik duru
mu, az gelişmiş ülkelerde düzenli olmıyan piya
saların olduğu memleketlerde, piyasa ekonomi
sinin tam düzgün hale gelmediği ülkelerde psi
kolojik faktörler ekonomide büyük rol oynar. 
Bu, yalnız benim fikrim değil, Sayın eski Tica
ret bakanlarından birisi de aynı fileri söylemiş 
ben de dosyama koymuşum. Kanaatine katılı
yorum. 

Düşünün, bugün personel reformu dolayı-
siyle ve şu vergi kanunları dolayısiyle, zaten 
vergi kesilmektedir, fiyatlar kendiliğinden bin-
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dirilmiş vaziyettedir. Onun için, fiyat meselesi 
ciddî olarak ele alınmadığı takdirde; yani bu 
vergilerin, fiyatları önleyici etkileri olduğunu 
kimse inkâr edemez, ama, buna rağmen ifaJde 
ediyorum : Eğer piyasa ile ilgilenilmezse, fiyat
ları tutmaya imkân olmıyacaktır, orta ve fakir 
sınıf halk, bunların arasında ezilip gidecektir. 

Arkadaşlar, monopollerden bahsettim, Kos
koca Amerikan ekonomisi, monopollerden şikâ
yet etmektedir. Monopollerin, bugünkü Ameri
kanın iktisadi buhranına sebebolduğunu, Ame
rikan ekonomistleri, hattâ siyasileri ifade et
mektedir. Bizim memleketimizde etkisi, elbette 
ki daha da fada olur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi görülüyor M, bu 
getirilen vergilerin büyük bir kısmını dar ge
lirli aileler ve orta sınıf halk ile esnaf ödiye-
cektir. Büyük toprak ağaları, büyük iş adam
ları, ithalâtçı, ihracatçı, aracı ve tefecilerin 
milyonlulk gelirleri, bu yeni tasarı ile 1 kuruş
luk bile yeni vergi yükü altına girmiyor. Bu 
yüksek gelirli, varlıklı Zümreler, yine çok ka
zanıp, az vergi vermeye devam edecekleridir. Bu, 
vergileme prensiplerine de, sosyal adalet ilkele
rine de ters düşen bir politikadır. Hakikaten se
çim. bölgeme gittim, bu işlerle meşgul olanlar 
gayet sakindiler. Ekonomik göstergelere bak
maya hacet yok; yeni vergi kanunlarından, ka
nun metinlerinden dolayı, hayatlarından1 çok 
memnundular. 

Değerli arkadaşlarım; maddeler geldiği za
man konuşacağız. Meselâ cam mamulleri var; 
bir taraftan Gider Vergisine konmuştur, - ki, 
Gider Vergiısinde yetki alınmıştır, orsada yetki 
kullanılacaktır - bir taraftan burada birtakım 
maddeler, güya lüks madde... Sayın Bakan, ge
çen konuşmamda üzerinde durdular, ben bir mi
sal olarak vermek istedim. 

Şimdi, bakınız bu kanunlardan bir tanesin
de : «Cilâsız veya sırsız seramikten döşemelik 
veya kaplamalık karolar ve benzerleri, - bunlar 
yeniden vergiye sokulmuş oluyor - seramikten 
döşemelik veya kaplamıalık diğer karolar ve 
bankerleri, musluk taşları, lavabolar, bideler, 
abdesthane küvetleri, banyolar ve sıMıi tesisat
ta kullanılan benzeri sair sabit teçhizat yüzde 
20»... 

Şimdi değerli arkadaşlanim, şu okuduğum 
maddede daha başka şeyler, camlar da var; 

[ «4 mm.» diyor ama, netice itibariyle cam, yani 
pencereye takılan cam. Pencereye 5 mm. de ta
kılır. 

Bugün, «sıhhi tesisat» dediğiniz zaman, ar
tık «sıhhi» dediğiniz bir şeyin, sağlığa lüzumlu 
olduğunu kabul etmek zorunda olursunuz ve 
bunları kalkınmakta olan bir ülkede vatandaş, 
«ben de şöyle düzgün bir lavaboda elimi yıka
yayım, düzgün bir yere gideyim» duygusu için
dedir, bunu, gecekondusunda bile yapmaya ça
lışmaktadır. Anayasanın emrettiği! insanca ya
şayışla ilgili bir durumdur. Ben, bir misal ola-

I rak veriyorum, bunun içerisinde daha birçok 
şeyler vardır, şaraplar ve daha birçok şeyler 
var... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Vis
ki de var. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Viski de var 
mı? Ben onun farkında değilim efendim. 

I Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyorum. 
Netice itibariyle, getirilen bu 10 aded kanun, 

I bir ekonomik politikanın, bir sosyal düşünce-
I nin eseri olarak getirilmiş değildir. Bunlar, de

minden beri izah ettiğim, tamamen yanlış bir 
politikanın neticesinde, memlekette kalkınma 
yapmak için değil, kalkınmaya harcamak için 

I değil, - biraz evvel izah ettim, yüzde 10 a ya-
I km yatırımlar düşüyor - yatırım yapmak için 
I değil, fakirin sofrasına bir lokma daha fasla bir 
I şey koymak için değil, tamamen, bütçedeki aeık-
I lan bir taraftan özel sektöre devredeceksin, 

öbür taraftan buraya getireceksin, öıhür kaynak-
I lara, onlardan rey aldığın için dokunmıyacak-
I sın, çok kazananlara, tarımda büyük kazancı 
I ola;nlara dokunmıyacaksın... Bu, bir prensip içe

risinde gelmiş değildir. Tamaımen bütçenin açı
ğını, yanlış politika neticesinde ortaya çıkmış 
açığını kapatmak için getirilmiş vergilerdir. 

Diğer konulardaki düşüncelerimizi, madde
ler geldiğinde ifade edeceğiz. Adalet Partisinin, 
Türk halkı önündeki durumu budur. Vatandaş
larımız büyük ıstırap çekerek - vatandaşlarımı
zın büyük kısmını, yıllık 5 - 7 milyar1 liralık 
vergiler - her halde petrol boru hattı için, yani 
o nitelikte olanlar için söylemiyorum - ıstıraiba 
garg edecektir, özel sektörcü olan iktidar, fi
yatlara da müdahale etmiyeceği için, vatandaş
larımız bu vergilerle yanacaktır arkadaşlar. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selâmlarım. (C.H, 
I P. sıralarından alkışlar.) 

— 558 — 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Maliye Ba
kanı. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem mdUeffeveküleri; 

Şu ana kadar, dün ve bugün, gerek grupları 
adına, gerek şahısları adına konuşan arkadaş
larımız, verginin prensibinde mutabık oldukla
rını bildirmemiş, açıkça beyan etmemiş iseler 
bile, sözlerinin muhasalası itibariyle çıkan mâ
naya göre, verginin prensibinde, vergi alınma
sı zaruretinde mutabık olduklarını beyan etmiş
lerdir. 

Bunu malî mevzuatın müzakeresiyle ilgili 
Parlâmento hayatımızda, müspet bir gelişme 
olarak kaydetmek gerekir. Bu bakımdan, hiç 
değilse, vergisiz Devletin idare edilemiyeceğini, 
vergisiz yatırımların yapılamıyacağını, plân ve 
programların finansmanının vergisiz temin edi-
lemiyeceğinin bildirilmesini açığa vurulmasını 
teşekkürle karşılıyorum. 

Değerli mütalâalarına, huzurunuzda Yüksek 
Heyetinize arz eden muhterem sözcü arkadaşla
rımın hepsine teker teker, her mütalâalarına 
birer birer cevap verecek değilim. Anahatlan 
itibariyle aydınlığa kavuşması lâzımgelen bâzı 
hususları açıklmaya gayret edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Arkadaşlarımızın birçoğu, bu vergilerin sos

yal adalet ilkesine uygun olmadığını belirtmeye 
çalışmışlardır. Vergiler Parlâmentomuzda gö
rüşülürken, hangi iktidar, hangi Hükümet olur
sa olsun, verginin yükünün, dar gelirli, sabit 
gelirli vatandaşın omuzunda kalacağı, binaen
aleyh, bu sebeple, bu vergilerin uygun olmadığı, 
ifade edilegelmiştir. 

Bu defa bu iddia, eski müzakereler sırasında 
olduğu kadar, geniş bir şekilde müzakerelerde 
yeralmamış olsa bile, yine de ara sıra ifade edil
miştir. Bilhassa, son konuşmacı Reşit Ülker ar
kadaşımız, her vergiyle ilgili oıarak, alışılmış 
olan bu iddiayı yeniden tekrarlamıştır. Yalnız 
bu kere, «Bu vergiler fakir fukaranın omuzun
da kalır» iddiasına bir de «orta sınıfın omuzun
da kahr» iddiası eklenmiştir. Eski müzakerele
re nazaran fark budur. 

Getirdiğimiz bu vergiler, dar gelirli vatan
daşa mı hitabediyor, sabit gelirli vatandaşa mı, 
orta sınıftaki vatandaşamı hitabediyor? Bu ko
nunun aydınlığa kavuşturulmasında fayda var
dır. 

Muhterem milletvekilleri; şimdi müzakere 
edilmekte olan vergi kanunlarını hazırlarken, 
bâzı hatiplerin iddia ettiği gibi, öyle gelişigüzel 
hazırlamadık. Bu kanunların, tediye kaabiliye-
ti, ödeme kaabiliyeti olan mükelleflere hitabet-
mesi noktasında titizlikle durulmuştur. Bu ne 
dereceye kadar böyledir? Bunu anlıyabilmek 
için, bir parça, hangi vergileri getirmişiz ve han
gi mükelleflere hitabediyor; bunun üzerinde 
durmak uygun olur. 

Muhterem arkadaşlar, fertlerin varlığı, öde
me gücü iki şekilde tezahür eder : 

Gelir elde edilir, bir yıllık ticari faaliyet 
sonunda bir gelir elde edilir. Bunu vergiye tâbi 
tutarsınız; elde edilmiştir, defterlerinde görü-
nüyordur, beyannamesinde görünüyordur. Malî 
bir iktidar, malî bir güç vardır ve bunu mükel
lef kendisi beyan etmiştir, beyanında tetkik 
edersiniz; beyanı doğru mu, değilmi; netice 
itibariyle, o malî iktidarı, Gelir Vergisine tâbi 
tutarsınız.. 

Mükellefin ödeme gücünü gösteren ikinci 
hâdise; paranın harcanmasıdır. Eğer ödeme 
gücü yoksa, parası yoksa, harcama mümkün de
ğildir. Vergi adaletini sağlamak bakımından, 
harcamayı da ikiye ayırmak gerekir. Eğer, bu 
harcama havayici zaruriyeyi istihdaf etmiyor
sa, zaruri bir takım maddelerin satınalınmasma 
Jiasredilmiyor, daha ziyade hali vakti yerinde 
olan zengin vatandaşlar tarafından tüketilen 
veya kullanılan maddelerin satınalmması için 
bu harcama yapılıyor ise ve işte bu tip, bu nevi 
harcamayı vergiye tâbi tutuyorsanız, o zaman 
vergi adaletini sağlıyan bir vergi alıyorsunuz; 
sosyal adaleti sağlayan bir vergi alıyorsunuz, 
demektir. 

Huzurunuzda görüşülen bu tasarının, işte 
ödeme gücünü harcama anında gören ve o saf
hada vergiye tabi tutan bir karekteri vardır. 
Bu sözler ne dereceye kadar doğrudur; bunu 
anlatabilmek için, verginin nevilerine bir bak
mak kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar; tasarının ilk getirdiği 
vergi kanunları için Sayın Reşit Ülker, «On ka
nun» dedi. Bu beyanları bana fizikteki Ohm. 
kanunlarını hatırlattı. Aslında, bunların 10 ka
nun olarak getirilişlerinin sebebi, eğer bu ka
nunları teker teker Meclislere getirseydik, bü
tün o müzakere prosedürü her kanun için tek-
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rarlanacağından zaman kaybına sebebiyet ve
rirdi ; bu sebeple bir tek metin içinde toplanmış
tır ve bu durum ilk defa vâki olan bir hâdise 
de değildir, geçen sene de aynı şekilde olmuş
tur. Hakikaten zamandan tasarrufu da gerekti
ren bir usul olmuştur. Bu bakımdan bu yıl da 
bunu tercih ettik. 

Bu parantezi de kapadıktan sonra, getirilen 
vergilerden birisi Otomobil Alım Vergisidir. 
Özel otomobil satınalan adam, bunu satınalır-
ken, satınalma gücünü, varlığını ortaya koy
maktadır. İşte burada biz bunu Vergiye tabi 
tuyoruz. Komisyon, bizim getirdiğimiz tasarıda 
bir değişiklik yapmıştır; eğer motorlu kara 
nakil vasıtası, maişetini bu vasıta ile temin eden 
şahıs tarafından satmalmıyor ve maişetini bu 
vasıta ile temin eden şahsa satılıyorsa; başka 
bir tâbir ile şoförden şoföre satılıyorsa bunu 
vergi dışı bırakmıştır. 

Şu halde geriye ne kalıyor? Geriye, daha 
çok bu verginin ağırlığı özel otomobillerin alı
nıp satılması üzerine oturuyor ki, geriye kalan 
budur. Burada dar gelirli vatandaşı ilgilendi
ren bir vergi var mıdır? Şu halde Sayın Ülker'
in dikkatinden kaçmış olan bir nokta mevcut
tu r ; otomobil alımında, özel otomobil alımında 
daha ziyade bu vergi toplanmış oluyor ve is
tisnalara bakacak olursanız, ağırlığını bu teşkil 
ediyor. Şu halde Reşit Ülker'in söylediği sos
yal adalet ilkesine tam uygun bir husustur. 

ikinci vergiye bakacak olursak, bu, «işlet
me Vergisi» başlığı altında toplanmış olan mad
deleri ihtiva eden kanun tasarısıdır, isletme 
Vergisinin de karakteri, cetveller dikkatle tet
kik edilecek olursa - bir iki madde müstesna, 
onun da sebebini şimdi arz edeceğim - daha zi
yade tediye kabiliyeti olan vatandaşların satı-
naldığı, tükettiği maddeler üzerine konulmuş
tur. Burada, «Efendim, vergiyi esnaf ödiye-
cektir» denildi, «Zannediyorum ki bir nokta 
gözden kaçmıştır» Hayır. Esnaf üzerine konu-. 
lan bir vergi değildir. Bu vergiyi malı satınalan 
kimse ödiyecektir. Hangi malı? 

Efendim? 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — W verdiyi 

birden görüşürsek, hangisini söylediğimin anla
şılmaz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — 10 verginin 10 unu da şimdi burada 

mütalâa edeceğim. Hangisini söylediğiniz o za
man anlaşılır. 

Hangi malı satınalırken, pavyonda, barda 
harcama yaparken/ içkili lokantada, mücevhe-
ratçıda, kürkçüde, gümüşçüde harcama yapar
ken alınacak olan bir vergidir. Şu halde, daha 
ziyade varlığı olan vatandaşlar tarafından tü
ketilen maddeler üzerine konulmuş olan bir ver
gidir. Bunda da sosyal adalet ilkesine uygun 
olmıyan bir cihet var mıdır 

Şimdi, burada sözü vergi kaçakçılığına veya 
vergi ziyama intikâl ettirmek istiyorum. Vergi 
ziyaı noktasında mütalâada bulunan arkadaşla
rıma arzı cevabolsun diye bu noktaya geliyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri; dünyanın her tara
fında vergi ziyaı vardır, Türkiye'de de vardır. 
Vargi ziyaı ile müessir şekilde mücadele etmek 
de lâzımdır. Hükümet programında, vergi ziyaı 
ile etkili şekilde mücadele edileceğini gösteren 
bir de pasa i mevcuttur. Fakat vergi ziyaı ile 
mücadele, bugünden yarına tesirini gösterecek 
bir muamele olamaz. Su getirdiğimiz kanunun 
gözden kaçan bir ciheti de, vergi ziyaı ile mü
cadele konusunda önemli bir adım atılmış ol
masıdır. 

Şimdi, şunu söylemek istiyorum; Türkiye'de 
vergi ziyaı daha ziyade faturasız alış ve satışlar 

üzerine oturur. Faturasız alış ve satışları ön
lemenin yolu mükelleflerin fatura kesmelerini 
temindir. Perakende satışlarda fatura külfetini 
bizim memleketimizde mükelleflere yüklemek 
usulü çok külfetli olacağı için, tercih edilmemiş
tir. Onun yerine, el defteri, makinalı kasalar
da fiş tutmak ve bu fişleri saklamak, günlük 
satışları defterlere geçirmek gibi usuller konul
muştur. Şimdi, bu işletme Vergisi ile de tama
men plân ve programa uygun olarak, iptidai 
madde, hammadde üzerine konulmuş olan Gi
der Vergileri sisteminden, mamul satışları üze
rinden vergi alan bir sisteme geçilecektir, diye 
plân ve program tedbiri vardır; buna uygun 
olarak bir adım atılmış oluyor. İsletme Vergi
sini öcliycTi. sahsa, bu fa«ar:ı kanunlaştığı takdir
de, Maliyenin antetini ve mührünü taşıyan ve 
Maliyenin verdiği bir makbuz verilecektir. Bu 
snretle müteşebMs, işletme sahibi bu makbuzu 
kesmek mecburiyetinde kalacaktır. Makbuzu 
kestiği zaman da bunu defterine işlemek mecbu-
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riyetinde kalacaktır. O cetvellerde sayılan mü- I 
kellefler, umumiyetle az Gelir Vergisi ödiyen 
mükelleflerdir. Bu suretle bunlar, makbuz kes
mek - buna fatura kesmek de diyebilirsiniz -
fatura kesmek mecburiyetinde kalınca, bu hâsı
latı Gelir Vergisi defterine işliyecekler ve bu 
deftere işleyince de Gelir Vergisinin hasılatı ar
tacaktır. Şu halde vergi ziyaı ile mücadele ko
nusunda önemli bir tedbiri de bu vergi getir
mektedir. Demek ki, öyle gelişi güzel düşünül
müş bir vergi de değildir. 

Üçüncü vergi; Değer Artışı Vergisidir. De
ğer Artışı Vergisinin mahiyeti şudur: Bir kim
se gayrimenkulu sattığı zaman, iktisap değeri ile 
satış değeri arasındaki fark vergiye tabidir. İk
tisap değeri ile satış değeri arasındaki müspet 
farkın sebepleri, bilhassa gayrimenkullerde eko
nomik konj oktur ile birlikte spekülâsyon dola-
yısiyle de geniş ölçüde değer artışının vâki olu
şudur. Burada, bu kazancı vergiye tâbi tutu
yorsunuz. Bunun fakir fukara ile ne ilgisi var
dır; dar erelirli vatandaşlarla bu verginin ne il
gisi vardır? 

Üç tanesini saydım; demek ki üçü de sosyal 
adalete uygun çıktı. Diğerlerine geliyorum. 

Spor - Toto Vergisinden söz eden arkada
şım olmadı. Spor - Toto Verçrisi, tamamivle ih
tiyati ve bu oyunu oynayanların ödiyeceği bir 
vergidir. Şu halde, bunun da fakir fukaranın 
üstünde kaldığı gibi bir mütalâa ile ilgisi yok
tur. 

Şimdi geliyoruz, Gider vergilerine... 
Sayın Ülker'in, Gider vergileri ile ilgili ola

rak burada söylediği ve tamamiyle yanlış olan 
bir beyanı düzeltmek istiyorum. Şu elimdeki 
gördüğünüz kanun, Gider Vergileri Kanunudur. 
Seramik, bunun... 

RERİT ÜLKER (İstanbul) — Fayans hak
kındaki kısmı da lütfediniz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Oraya da geleceğim. 

2 numaralı, «Mamul maddeler» tablosunda 
yedinci sırada, «Seramik, çini, porselen, fayans 
ve gre mamulâtı, suni dişler hariç, % 20» de
miştir. Şimdi, Sayın Ülker diyor ki; «Siz, mus
luklardan, lavabolardan, bidelerden vergi alı
yorsunuz» vergi nisbetini artırdınız. Halen mev
cut kanuna göre, global olarak seramikten ma
mul bu eşya % 20 nisbetinde vergiye tabidir. | 
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Acaba, biz ayrıca vergiye tabi tutuyor muyuz, 
değil miyiz; ona bir bakalım : 

«Cilâsız veya sırsız seramikten döşemelik ve 
kaplamalık karolar ve benzerleri % 20» Bugün 
de % 20 dir. Komisyonun metninden arz ediyo
rum : «Seramikten döşemelik veya kaplamalık 
diğer karolar veya benzerleri % 20; musluk taş
ları, lavabolar, bideler, abdesthane küvetleri, 
banyolar ve sıhhi tesisatta kullanılan benzeri 
sair sabit teçhizat % 20; porselenden sofra eş
yası, umumiyetle evde veya tuvalet işlerinde 
kullanılan diğer eşya % 20; sair seramik mad
delerden sofra eşyası ve umumiyetle evde ve 
tuvalet işlerinde kullanılan diğer eşya % 20» 
Bugünkü mer'i kanunda da % 20, teklifte de 
% 20 dir. Nerede bunun munzam vergisi efen
dim, bunun vergisi nerededir? 

Şimdi, Sayın Ülker'e şunu arz etmek iste
rim; Sayın Ülker diyebilir ki, «Madem bunun 
nisbeti değişmiyor, öyle ise bu işi neye kurca
ladınız?» Mesele şudur : Alt pozisyonlara ay
rılmıştır; evvelki kanunda global olan ve bir 
cümle ile ifade edilen bu pozisyon, alt pozisyon
lara ayrılmıştır. Alt pozisyonlara ayrılmasının 
sebebi de şudur; Hükümete Gider Vergileri 
nisbetlerini bir misline kadar artırma yetkisini 
veren kanun var ya; eğer alt pozisyonlara ay-
rılmasa, global olarak o nisbeti artırırsınız. Bu 
suretle, dar gelirli vatandaşların kullandıkları 
maddelere de bizzarur vergi koymuş olursunuz. 
Halbuki bunu pozisyonlara ayırırsanız, bu po
zisyonlar içerisinde daha ziyade hali vakti ye
rinde olan vatandaşların kullandıkları madde
lere vergi koyma imkânını elde edersiniz ki, iş
te biz bu imkânı elde etmek için şu pozisyonlara 
bunun ayrılmasını lüzumlu gördük; ki, tama
men Sayın Ülker'in düşüncelerine uygun bir 
tasarruftur. 

Bu noktada, bir de küçük tarizde bulunma
ma müsaadenizi istirham edeceğim. Meseleyi iyi 
tetkik etmeden, «Efendim, sıhhi tesisatın en kü
çük teferruatına kadar vergi koyuyorsunuz» 
diye bu kürsüden bu meseleyi bu şekilde tak
dim etmek, zannediyorum ki doğru değildir ve 
Sayın Ülker de bunu yapmak istemiyor idi. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir fark yok 
efendim. Siz lütfen diğer tenkidlerimize cevap 
veriniz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Şimdi, bir de, «Efendim, bu tasarılarla 
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6 milyar civarında bir vergi yükü getiriyorsu
nuz» denildi. 

Muhterem milletvekilleri; mesele şundan iba
rettir : 1970 programında 2,5 milyar lira civa
rında, - şimdi rakam olarak tam hatırımda de
ğil, ama bu civarda - bir ek finansman ihtiyacı 
gerekli görülmüştür. Yapılan hesaplar bunu 
göstermiştir. Bu vergi kanunları ile bunu al
maya çalışıyoruz. Bunun 6 milyarla, 8 milyarla 
ilgisi yoktur. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gider Vergisi 
ile birlikte mi? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Evet, bu gerekli olan finansman ihtiyacı 
2,5 milyardır; biz bunu temin etmek istiyoruz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Biz de 2,5-3 
milyar liradır dedik zaten. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Şimdi, söz burada açılmışken, Saym 
Şener dalha önceki oturumda bir iddia
da bulundu Maliye Bakanı bir beyanatta bulun
du; eğer bu vergi kanunları çıkmaz ise Perso
nel Kanununu geri çekeriz.» dedi. Sayın Şener 
bunu buradan söyledi. Maliye Bakanı olarak 
'hiçbir beyanatım yoktur. Personel Kanununun 
geri çekileceğine dair hiçbir söz söylemedim ve 
bilâkis mütaaddit defa, Vergi kanunlariyle 
Personel Kanununun getirdiği külfetin bir ilgisi 
olmadığını beyan ettim. Yalnız bir defa Sena
to Kürsüsünden, «Yine oyalıyorsunuz, Personel 
Kanununu bu yıl da getiremiyeceksiniz, Mali
ye Vekilinin sözleri de zaıfa uğradı.» diye ter 
sayın senatör beyanda bulunmuştu. Onun bu 
ıbeyanına karşılık olarak; «Personel Kanunu 
önümüzdeki günlerde ve tatilden önce Mecliıe 
gelmez ise beni bu vazifede göraıiyeceksiniz.» 
dedftm. Onun haricinde böyle; «Geri çekeceğiz, 
Vergi kanunlariyle ilgisi vardır.» tarzında bir 
foeyanda bulunmadım. 

Personel Kanununun - artık Personel Kanu
nu deniyor - Devlet Memurları Kanununun malî 
hükümlerinin yürürlüğe konulması ile ilgili ta
sarının gerektirdiği finansman ihtiyacı; 1970 
bütçesinde % 6 niibetinde cari harcamalardan, 
transfer harcamalarından ve yatırım harcama
larından % 6 nisbetinde tevkifat yapılmak su
retiyle karşılanmıştır. 

Binaenaleyh Personel Kanununun bu yeni 
vergi kanunlariyle bir ilgisi yoktur. 

— 562 
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Bundan sonra vergilerin sosyal adalet ilke
sine uygun olup olmadığı konusuna devam ede
lim. 

Gider Vergileriyle getirdiğimiz husus; mon
taj muafiyetinin kaldırılması... Türkiye'de Mon
taj Sanayii, Türkiye'deki sanayiin gelişmesine 
büyük hizmet etmiştir ve bugün o safhaya ge
linmiştir ki, artık Türkiye'nin sanayiinin mon
tajdan çıkıp asıl sanayi intikal etmesi safha
sına ulaşılmıştır. Bu sebeple bu sanayi kolunun 
vergi muafiyeti ile daiha ziyade teşvik edilmesi
nin lüzumsuz hale geldiği düşünülmüş ve plân
da, programda yazılı kayıtlara da uygun ola
rak, montaj sanayiindeki vergi muafiyeti kal
dırılmıştır. 

Bu suretle montajı yapılan âlet ve edevatın 
veya taşıtın veya malın, dayanıklı tüketim ma
lının fiyatlarının artacağı ortaya atılabilir. Ve 
burada genellikle vergilerin piyasada fiyatları 
artıracağını söyliyen hatipler oldu. 

Bu. vesile ile o konuya da cevap vermiş ola
yım: Evvelâ vergiler, fiyatları bilâkis artırma
mak için konulan bir tedbirdir. Vergi almazsa
nız haklı olarak şikâyet edildiği gibi, bütçeler 
açık finansmanına gider. Açık finansmanın yo
lu; karşılıksız emisyon demektir. Bu da talebi 
artını'. Talep artınca da eşyanın, emtianın fiyat
ları artar. Bunu önlemek için elbette ki vergiye 
gideceksiniz. Vergi ayrıca talebi de kısar, çün
kü iştira gücünün bir kısmını massediyor. 

Binaenaleyh genellikle, verginin fiyatı artı
rıcı değil, bilâkiy fiyatı artırmayıcı, fiyatı tu
tucu bir tesiri vardır. Fiyatı ayarlıyan ekono
mik hâdise; arz - talep arasındaki dengedir. 
Bir malın maliyetinin 80 bin lira olduğunu ka
bul etsek bu mal 150 bin liraya alıcı buulyor 
ise, demek talebi fazla, arzı noksandır ki, o fi
yata alıcı buluyor. Şimdi, aradaki marj 70 bin 
l'va gibi büyük bir marjdır. 150 000 liraya alı
cı buluyorsa 150 001 lira deseniz alıcı bulmu
yor, o noktada duruyor demektir. Şimdi o ma
lın arzını değiştirmeksizin, arz miktarını azalt-
maksızm o malın bir verigi muafiyetini kaldırır
sanız veya o mala vergi korsanız o vergi şu ara
daki 70 binden ödenir. Bu suretle o malı satan 
adamın kârından eksilir. Çünkü bulduğu fiyat 
150 bin, 150 nin üstüne çıktınız mı müşteri 
bulmuyor, arz da aynı kalıyor. Aradaki marj 
70 bin lira. Verigi kârdan gider. Binaenaleyh 
vergi fiyatları artırıcı bir unsur olmayıp bilâ-
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kis arz ve talep dengesine burada müspet tesir 
eden bir unsur oluyor ve tamamiyle müstehlik
ten çıkacak olan vergi birbakıma isletmeciden 
çıkıyor. Hangi işletmeciden? Arz ile talep do
layısiyle fiyat dengesizliği olan ve büyük kâr 
marjı olan satıcıdan çıkıyor bir kısım vergiler, 
ki montaj muafiyetiınde bu hâdise böyledir - bu
nun da demek ki, fakir fukaraya hitabeden bir 
tarafı yok, bilâkis sosyal adalete uygun olan 
tarafı vardır. 

Sayın Ülker arkadaşımız burada bir alışıl
mış mütalâa daha beyan etti'ler; «Efendim teş
vik fonları dolayısiyle bütçeden paralar harcı
yorsunuz, diğer taraftan da vergi alıyorsunuz. 
Aldığınız vergilerle de muayyen kimseleri kuv
vetlendiriyorsunuz, besleme sektör yaratıyor
sunuz.» 

Şimdi ilk nazarda bunu dinliyen ve işin esa
sını bilmityen kimseler tarafından doğru bir 
mütalâa imiş gibi görünen bu mütalâanın bir 
parça tetkike tahammülü dahi yoktur. 

Biz karma ekonomi sistemini benimsemiş 
miyiz, bu bizim Anayasamızın hükmüne uygun 
mudur? Uygundur. Karma ekonomi sis
teminde özel sektörle kamu sektörü yan-
yana yaşıyacak mıdır? Yaşıyacaktır. Kamu 
sektörü ile özel sektörün yapacağı ya
tırımların mühassalası neticesinde arta
cak üretim dolayısiyle % 7 kalkınma hızına 
ulaşılacak mıdır? Gayet tabiî % 7 kalkınma hı
zına hem özel sektörün faaliyetleri neticesinde, 
hem de kamu sektörünün faaliyetleri neticesin
de ulaşacaksınız. Sadece kamu sektörünün yatı
rımlarını artırmak ve bu sektörün faaliyetleri 
neticesinde % 7 kalkınma hızına ulaşmak ister
seniz tamamiyle onları vergi ile finanse edecek
siniz. özel sektörün de faaliyetlerinin katkısı
nın % 7 kalkınma hızına ulaşılmasında bir payı 
olmasını, katkısının büyük olmasını arzu edi
yorsanız özel sektörün üretimlerini teşvik ede
ceksiniz. Elinizde başka tedbir yok. Özel sektö
rün hangi üretimlerini? Plânın ve programın 
hedeflerine, plânın uzun vadeli hedeflerine uy
gun olan yatırımlarını teşvik edeceksiniz. Bu
nun için de bâzı teşvik tedbirleri alacaksınız. 
Bunlara müsait faizle kredi bulacaksınız, vergi 
muafiyetleri bulacaksınız, taksitlendirme im
kânları getireceksiniz ki, gerek özel sektörün, 
gerek kamu sektörünün faaliyetlerinin muhas- | 

salası neticesinde % 7 kalkınma hızını elde et
miş olasınız. 

«Efendim işte şu kadar milyon lira 132 işlet
meye verilmiş, bunlar 10 kişi olsa 1 300 kişi 
edermiş, 1 320 kişi arasında bu bölüşülmüş» 
Muhterem arkadaşlar, hâdiseye niçin bu açıdan 
bakıyorsunuz da plânın hedeflerine uygun ya
tırım yapan kimselerin bu yatırımlarını kolay
laştırmak için bunlara müsait faizle 'kredi te
min edilmiştir ve bunlar da ekonomiye büyük 
katkıda bulunmuşlardır diye niçin bu açıdan 
bakmıyorsunuz? Eğer hiçbir kayıt kuyut olma
dan gelişi güzel bütçeden paralan birtakım kim
selere vermiş olsanız, dediğiniz belki o zaman 
doğru, ama plân hedeflerine uygun yatırım ya
pan sanayiciye veriyorsunuz ve bunu ödünç ola
rak veriyorsunuz. Muayyen bir vâde sonunda 
bu geri gelecektir. Türkiye gibi bir memlekette 
% 7 kalkınma hızına ulaşmanın başka çaresi 
var mıdır? Ya toptan devlet sektörü ile bunu 
yapacaksınız, o zaman vergi yülkü çok daha faz
la olacaktır veya özel sektöre bâzı teşvik un
surları getireceksiniz. 

Sayın Ülker'in bu hâdiseye bu açıdan bak
masını temenni ederim. 

Sayın Ülker yine burada camlar misalini 
zikretti. 3 mm. ye kadar olan pencere camları
nın vergi nisbeti Hükümet tasarısında değişti
rilmemiştir. Komisyon buna, «4 mm. ye kadar 
olanlar» demiştir. Bu suretle dar gelirli vatan
daşlara hitabeden inşaatta 4 mm. ye kadar kul
lanılacak olan camların vergi nisbetinde bir de
ğişiklik yok. Geriye renkli camlar ve daha ziya
de lüks nitelikte olan camlar kalıyor ki, bu da 
tamamen ödeme gücü yerinde olan vatandaşlara 
hitabedecek olan bir vergidir. Yine Reşit "Ül
ker'in «bağdaşmıyor» dediği halde sosyal ada
let ilkeleriyle bağdaşan bir husustur bu. 

Muhterem arkadaşlar, vergi sevimli bir şey 
değildir. Nereden vergi alırsanız alınız vergi 
üzerinde polemik yapmak ve bunu iç politika 
konularında istismar konusu yapmak fevkalâde 
kolaydır. Bu hususta bu kürsüden ben birkaç 
defa şunu tekrarladım; «Türkiye için şu tercihi 
yapmak lâzım idi; ya sanayileşeceksiniz yahut 
da yerinde sayacaksınız ve muasır medeniyet 
seviyesinde olan devletlerle aranızdaki mesafeyi 
daha çok açacaksınız.» Türkiye'nin 'sanayileş-
memesi ve millî gelirin artmaması Türkiye'ye 
ne getirir? Bunları burada sayıp dökmeye lü-
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zum yoktur. Fert başına düşen millî gelirin ar
tırılması Türkiye'nin hayati bir konusudur ve 
Türkiye'nin sanayileşmesi lâzımdır. Bunu yap
madığınız takdirde memleketiniz büyülk tehlike
lere mâruz olacaktır. Şu halde bunun için Tür
kiye tercihini yapmış, plânlı programlı döneme 
girmiştir. Plânın öngörüldüğü yatırımların ya
pılması, gerçekleştirilmesi, realize edilmesi lâ
zımdır. Onun için de bu yatırımların finansma
nının temin olunması lâzımgelir. Şu halde iç fi
nansman konusu Türkiye için bir hayati konu
dur, bir önemli konudur. Böyle hayati bir konu
da - birkaç defa daha söyledim, bunu tekrarla
mak bana büyük bir haz vermektedir - tedbir 
alan Hükümet; Cumhuriyet Hükümetidir. Han
gi partinin çoğunluğuna dayanırsa dayansın, 
bu kadar hayati bir konuda tedbir alan Hükü
metin bu tedbirlerini desteklemek ve bunu iç 
politika tartışmalarının dışında tutmak gere
kir. Türkiye'de kamu yararı buradadır. 

Geçen oturumda değerli mütalâalarını söyle
miş olan Sayın Uğur arkadaşımız, sözü İktisadi 
Devlet Teşekküllerine de getirerek bunlann 
partizanca yapılan tâyinlere tabi tutulmamala-
rını ve bunlann kanunlarının biran Önce kanun
laşmasını istemiş idi. Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye'de İktisadi Devlet Teşekküllerinin 15 -
20 sene içerisinde ne şekilde idare edildiğini -
ki, bu 15 - 20 sene içerisinde çeşitli partiler, çe
şitli iktidarlar Türkiye'ye gelip gitmiştir - bir 
etüt mevzuu yapınız. En az partizanlığını şim
diki zamanda bulursunuz. Bunun misallerini şa
hısları zikrederek göstermek mümkündür, fa
kat ben bu konuya girmiyorum. 

Şimdi arkadaşımın iktisadi Devlet Teşek
külleri olarak ortaya koyduğu problemde hakkı 
vardır. Bu teşekküllerin bünyelerini kuvvetlen
dirmek ve onların daha rantabl çalışmalarını te
min etmek elbette ki, lâzımdır. Ben arkadaşıma 
şu hususu hatırlatmak istiyorum; yeniden dü
zenleme komisyonunun hazırladığı kanunlardan 
Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Demir - Çelik İş
letmeleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 
Süt Endüstrisi Kurumu, Yem Sanayii Anonim 
Şirketi, Azot Sanayii Türk Anonim Şirketi, 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Ya
pağı ve Tiftik Anonim Şirketi, Ziraat Bankası, 
Zirai Donatım Kurumu, Emniyet Sandığı ve 
Toprak Sanayii Kurumu ile ilgili 12 tasarı Mec-
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lise sevk edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh 
bunlar Meclisin komisyonlarında biran önce tet
kik edilip Umumi Heyete indirilirse bunlann 
kanunlaşması sağlanmış ve bu kurumlarla ilgili 
olarak arkadaşımın temennileri de geniş ölçüde 
yerine getirilmiş olacaktır. Diğer İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile ilgili tasanlar da Bakanlar 
Kurulunda tetkik safhasındadır, onlar da pey
derpey Meclislere sevk edilecektir. 

Bir konuya daha temas ederek huzurunuz
dan aynlmak istiyorum. O da; birçok arkada
şımla birlikte Sayın Ülker'in, ziraatten niye ver
gi almıyorsunuz, plânda, programda da bu ya
zıyor, şeklindeki mütalâası ile ilgili olacaktır. 
Muhterem milletvekilleri, burada yürütülen 
muhakeme tarzı şudur; Türkiye'de millî gelirin 
yüzde 40 ı ziraat sektöründen geliyor, bu sek
törden aldığımız vergi de 100 milyonu bulmu
yor, binaenaleyh burada bir vergi rezervi var
dır ve ziraatten vergi alınız.. Bu iddiayı ileri sü
renleri evvelâ iki kısma ayırmak lâzımdır, hat
tâ üç kısma ayırmak lâzımdır. Birisi; erbabı ti
caret ne zaman bir vergi kanunu mevzuubahsol-
sa bâzı ticari çevreler ziraati gösterirler. Zira
atten vergi alınız derler. Bu iddiayı ileri süren
lerin bir diğeri, fevkalâde hüsnüniyetli olarak, 
işte millî gelirin yüzde 40 ı ziraatten geliyor, 
siz de ancak 100 milyona varmıyan bir vergi alı
yorsunuz, burada vergi rezervi vardır, diyen 
iddia sahipleridir. Zannediyorum Sayın Ülker 
bu kategoriye giren arkadaşlarımızdandır. Bir 
diğer iddia sahipleri de politik açıdan bu konu
ya bakmaktadırlar ve Türkiye'de siyasi istikrar 
unsuru olan köylünün ağır vergilerle harekete 
getirilmesini ve siyasi istikrar unsuru olmaktan 
çıkmasını hedef tutan ve tabu bu hedeflerini 
açıkça söylemeyip, bunlan birtakım rakamlarla 
teyidetmeye çalışan iddia sahipleridir. Şimdi 
hakikat işin neresindedir, bunu araştıralım... 
Filhakika millî gelirin yüzde 40 ı Türkiye'de zi
raatten geliyor. Ve ziraatten aldığımız gelir 
vergisi hakikaten 100 milyonu bulmuyor, ama 
ziraatle iştigal eden çiftçinin ne kadar işletme 
büyüklüğü içerisindeki bir arazide iş görükleri-
ni tetkik eden rakamlara bakacak olursak, Tür
kiye'de arazinin fevkalâde parçalandığını ve da
ha ziyade büyük bir kısmının küçük çiftçi mef
humu içinde kaldığını görüyoruz. Bu rakamlan 
zikrediyorum : 
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Türkiye'de 1983 yılında çıkan Devlet İsta
tistik Enstitüsünün bir bülteni vardır, bu bül
tenden bu rakamları okuyorum: Türkiye'de 
1963 yılında 3,5 milyon çiftçi ailesi var. 1 ilâ 
5 dekar arazi büyüklüğü içerisinde iş gören 
Çiftçi ailelerinin sayısı 398 866, % 11,4 ünü teş
kil ediyor. 6 ilâ 10 dekar, 6 dönüm ile 10 dö
nüm arasında işletme büyüklüğü içerisinde iş 
gören çiftçi ailelerinin sayısı 375 329, bütün 
çiftçi ailelerinin % 10,7 sini teşkil ediyor. 11 
ilâ 20 dekar, 11 ilâ 20 dönüm işletme büyüklü
ğü içerisinde iş gören çiftçi ailelerinin sayısı 
494 623, bütün çiftçi ailesinin % 14,1 ini teşkil 
ediyor. 21 ile 30 dekar arasında işletme büyük
lüğü içinde iş gören çiftçi ailelerinin sayısı 
349 096, % 9,7. 31 ilâ 40 dönüm arasında iş gö
renler 291 121, % 8,3, 41 ilâ 50 dönüm arasın
da iş görenler 223 253, % 6,4. Muhterem arka
daşlar, Türkiye'de 50 dönüme kadar arazi içe
risinde iş gören, bunun içinde 5 dönüm de dâ
hil, çiftçi ailelerinin yekûnu 2 132 288, 50 dö
nüme kadar büyüklük içerisinde iş gören çift
çi ailesi sayısına nisbeti % 60,6. Yani memle
ketimizde 50 dönümlük arazi içerisinde iş gö
ren çiftçi ailelerinin % 60 inin üstünde. Şimdi 
hububatı tasavvur ediniz, bir hiçtir bu. Ve as
la bir aileyi geçindirmez. 

Devam ediyorum; 51 ilâ 100 dekar işletme 
büyüklüğüne gittiğiniz zaman 561 732 aile da
ha ekleniyor. Demek ki, 100 dönüme kadar iş
letme büyüklüğü içinde çalışan çiftçi aileleri
nin yekûnu 2 694 000, bütün çiftçi ailelerinin 
% 76,6 sim teşkil ediyor. 101 ile 200 dönüme 
geldiniz mi, bütün çiftçi ailelerinin % 84 ü bu 
kategoriye giriyor. Şimdi burada belirtmek is
tediğim husus şu; Türkiye'de bir küçük çiftçi 
vakıası var ve Türkiye'de küçük çiftçi, çiftçi 
ailelerinin % 85 ini tutuyor. Böyle bir mem
lekette ziraat sektöründe fazla vergi rezervi 
vardır, iddiası şu rakamlardan sonra biraz kıy
metini kaybediyor. Ziraatte hiç vergi rezervi 
yoktur, demiyorum. Ama öyle zannedildiği gibi, 
1 milyar, Mister Caller'in dediği gibi 3 milyar 
falan ziraatte bir vergi rezervi mevcut değil
dir. Şu halde, hani o millî gelirin % 40 ını ge
tiren ziraat sektörü var va, o % 40 millî gelir 
çok parçalanıyor ve o kadar parçalanıyor ki, 
vergi alamıyacak duruma geliyorsunuz ve Ge
lir Vergisinde tesbit ettiğiniz muafiyetlerin al
tında kalıyor bu. 

Muhterem arkadaşlar, köylerden büyük şe
hirlere vâki hicret ve akınlar gözle görülüyor. 
Benim şu mütalâam ayrıca teyidediyor. İsta
tistik rakamlarından gayrı bu mütalâayı teyi-
deden vakıa köylerden şehirlere vâki hicret-
tirir. O halde küçük çiftçinin, yani köylerde ge-
çinemediği için şehre hicret eden çiftçinin nesi
ni alacaksınız?.. 

Şimdi, Sayın Reşit Ülker arkadaşım bu me
sele üzerinde fazla durduğu için bir noktayı 
daha kendisinin dikkatlerine arz etmek istiyo
rum. Bilindiği gibi Millî Birlik zamanında çık 
mış olan 193 sayılı bir Gelir Vergisi Kanunu 
vardı, şu kitap işte o Gelir Vergisini ihtiva 
eden kitaptır. Eğer Sayın Ülker arkadaşımız 
bilmiyor ise, bunu gösterebilirim. Bu Gelir Ver
gisinde, işletme büyüklüğü ölçüsü ve bir de sa
tış ölçüsü esası konmuştur. O işletme büyüklü
ğünün üstünde olan mükellefler Gelir Vergisi
ne girecek, o satış ölçüsünün üzerinde olan mü
kellefler Gelir Vergisine girecekti. Bakınız 
12 nci maddede; hububat, afyon, ayçiçeği zi-
raatinde ekilen arazinin yüzölçümü toplamı 150 
dönümü geçiyorsa Gelir Vergisine girecek idi. 
Hububatı daha ziyade misal olarak alıyorum, 
diğerleri de aynıdır. Satış tutarı ölçüsünde de 
küçük çiftçi muaflığından istifade edebilmek 
için zirai mahsullerin bir takvim yılı içinde sa
tış bedelleri tutarının 15 000 lirayı geçmemesi 
lâzımdır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hu
bubatta çiftçiyi Gelir Vergisine tabi tutmak 
için 150 dönüm esasını getirmiş idi, satış hâsı
latı olarak da 15 000 lira esasını getirmiş idi. 
Bilâhara, Sayın C. H. P. bu ölçüleri değiştir
miş ve hububatta 500 dönüme çıkarmıştır, sa
tış ölçüsünü de 15 000 liradan 50 000 liraya çı
karmıştır. 150 dönümden 500 dönüme çıkarı
yorsunuz, 15 000 liradan 50 000 liraya çıkarıyor
sunuz... Niçin arkadaşlar, niçin bunu yaptınız? 
Şunun için yaptınız; Türkiye'de bir küçük çift
çi vakıası vardır. Türkiye'de küçük çiftçi vakı
ası olduğuna göre küçük çiftçinin vergi öde
meye tahammülü yoktur, bunun için yaptınız 
bunu. 

Bilâhara bu ölçülerin fazla olduğu anlaşıl
dı, Maliye Bakanlığında memur olarak çalıştı
ğım devirlerde ve Sayın Melen'in de Maliye 
Bakanı olduğu sıralarda, bu ölçüler, 500 dö
nümden 300 dönüme, 50 000 liradan 30 000 lira
ya indirildi. 
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Şimdi ben, zannediyorum ki muhterem ar
kadaşlarıma bir serzenişte bulunmayı hak et
tim. Hem küçük çiftçi vakıasını göz önünde 
tutarak 15 000 lirayı 50 000 liraya, 150 dönü
mü 500 dönüme çıkaracaksınız, muafiyet had
dini fazlalaştıracaksınız, hem de «Ziraatten ver
gi almıyorsunuz.» diyeceksiniz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Beş yıllık 
plân ne oluyor Sayın Bakan?.. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Oraya geliyorum. 

Şimdi hâdiselere, eğer dikkat buyurdu ise
niz, doğru açıdan hep yaklaşmaya çalışıyorum 
ve daima bunu yaptım, bunu yapmaya da de
vam edeceğim. 

Bugün ziraatin, 15 ilâ 200 milyon lira ka
dar, büyük çiftçisinin vergi vermeye tahammü
lü vardır ve Gelir Vergisi sistemi içerisinde şu 
maddelerde yapılacak değişikliklerle bunu te
min etmek belki mümkündür. Fakat her mem
lekette ziraati vergiye tabi tutmakta fevkalâde 
güçlük vardır. Nitekim bakınız* ziraatle ilgili 
hükümler tam üç defa değişikliğe tabi tutul
muş, yine maksat hâsıl olmamıştır. Bunun se
bebi şu: 

Türkiye'de kadastro yapılmamıştır. Türki
ye'de kim kimin tarlasını sürüyor, kimin elin
de, zilyedlik suretiyle de olsa, kaç dönüm tarla 
vardır, kadastro yapılmadığı için bunu tesbit 
ötmek fevkalâde zordur, hattâ gayrinıümkün-
dür. Maliye teşkilâtı da Türkiye'de şehirdedir, 
köyde değildir. Halbuki ziraat da köydedir. 
Ona göre de teçhiz edilmemişsiniz. Yüzölçümü 
tesbit edemiyorsunuz, satış ölçüsünü tesbit et
mekte de fevkalâde güçlük vardır. Bu mahsul
ler bir borsadan ve saireden geçmiyor. 

Kaldı ki, mahsulü bizzat çiftçi mi satıyor, 
başka birine mi sattırıyor, bunun da tesbitinde 
fevkalâde güçlük vardır. Şu halde bu konuy
la ilgili olarak şu 150 - 200 milyon tutarındaki 
vergi rezervini temin için alacağınız yeni ted
birlerin muvaffak olma derecesi de fevkalâ
de şüphelidir, işte plân ve programda yazılı; 
«ziraat vergisiyle ilgili hükümler yeniden göz
den geçirilecektir» tarzındaki tedbiri bu açıdan 
görmek lâzımgelir. 

Getirdiğimiz bir diğer vergi, Veraset Ver
gisinde değişikliktir. 
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Muhterem milletvekilleri; 
Vareset Vergisinin nisbetini, yükünü artı

rıcı her hangi bir değişiklikle huzurunuza gel
miş değiliz. Burada yapılan şey şudur: 

Murisin vefatından sonra dört ay içerisinde 
verilen Veraset ve İntikâl Vergisi Beyanname
sinde bildirilen malların değeri, idarece tahkik 
olunur, tesbit olunur ve ondan sonra vergi alı
nır. İşte bu idarece tahkik, tesbit ve takdir mu
amelesi yıllarca devam etmektedir, öyle mükel
lefler vardır ki, Maliyeye; «Beş senedir benim 
vergiimi tarhetmediniz, bana intikal eden gay-
riimenlkulleri ben satmak istiyorum, halbuki 
Veraset Vergi Dairesiyle ilişkimi kesemediğim 
için satamıyorum, benim muamelemi çabuklaş-
tırın, yakamı bırakın da ben malımı istediğim 
gibi satayım, tasarruf edeyim.» diye müracaat 
etmişlerdir, 

Bizim getirdiğimiz değişiklik burada, mü
kellefin Veraset ve intikâl Vergisi Beyanname
sinde beyan ettiği değerler üzerinden hemen 
vergisi alınsın. Tabiî tahsilat hükümlerinde de 
bir değişiklik getirmiyoruz, mevcut kanunda 
ne kadar müsaade ediyorsa o hükümler aynen 
kalmaktadır. Yalnız, verginin biran önce tarho-
lunması için şu idari muameleyi biz kısaltmak 
istiyoruz. Bilâhara yapılacak tesbit ile, takdir 
ile matrah farkı hâsıl olursa o farka ait vergi 
ayrıca salınsın diye bunu getiriyoruz. Bunun 
da fakir - fukara üzerinde kalacak bir vergi 
ve saire gibi bir iddiaya tahammü
lü yoktur. Çünkü esasen bir vergi yükseltilme
si burada yapılmamaktadır. 

Bunun haricinde Damga Vergileri, harçlar
da bâzı yükseltmeler yapılmaktadır. Damga 
Vergisi ve harçlarda 5 lira olan bâzı harçlar 
10 liraya çıkartılmaktadır, pasaport harçları 
yükseltilmektedir. Pasaport, dış seyahate çıkan 
şahsın aldığı bir vesikadır. Bunun harcının yük
seltilmesi, dış seyahate çıkan kimsenin ödeme 
gücü yerindedir, diye düşünülmüştür, işçiler 
ve saire bunun dışında bırakılmıştır, onlar yi
ne eskisi gibi olacaktır. Binaenaleyh bir mua
mele yapan ve o muamele dolayısiyle o hizmet 
dolayısiyle bunun bedelini ödiyecek olan kim
seden işte üçer beşer lira tutarındaki harçların, 
onar lira tutarındaki harçlar, bugün artık bu 
rakamların bir şey ifade etmediği de düşünüle
rek, artırılması cihetine gidilmiştir. 
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Bunun da doğrudan doğruya varlıksız kim- | 
seler üzerine intikal edeceği ve kâffesinin var
lıksız kimselere hitabettiği tarzındaki iddiada, 
zannediyorum ki, isabet yoktur. Olsa olsa adli
yeye başvurma hakları ve saire hatıra gelebilir. 
Bunlarda da komisyon gerekli değişiklikleri 
yapmıştır. Yapmadıysa bunlar üzerinde elbette 
ki düşünülebilir, elbette ki Meclislerdeki müza
keresi sırasında, biz her şeyi doğru yaptığımız 
iddiasında bulunmuyoruz, bâzı noksanlarımız 
olmuştur, bunları da muhterem milletvekilleri 
kendi mütalâalariyle, önergeleriyle düzeltme 
cihetine gideceklerdir. Mâkul olanlarına bizler 
de Hükümetiniz olarak iştirak edeceğiz ve bu 
tasarılar Meclisimizden daha mükemmel bir hal
de çıkacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra- j 
larmdan ajkışlar.) 

BAŞKAN — Görüşmelerin süresiyle ilgili 
üç takrir var efendim, aykırılık derecesine gö
re okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Finansman Kanunu ile ilgili müzakerat es

nasında maddeler görüşülürken konuşmaların 
beşer dakika ile sınırlandırılmasını saygılarım
la arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Naci Gacıroğlu 

Meclis Başkanlığına 
Grupları adına konuşmalar dışındaki Parlö-

manterlerin konuşmalarının on dakika ile sı
nırlandırılmasını arz ve teklif • ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1970 yılı Bütçesi Fi

nansman kanun tasarısında gruplar adma otu
zar dakika, kişisel görüşler için onbeşer daki
kalık konuşma yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Konya j 
Baha Müderrisoğlu 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bütün arkadaşlarımız birleşirlerse onbeş daki
ka iyi olur. 

BAŞKAN — Sayın Naci Gacıroğlu, tümü 
dışında, maddelere geçildiğinde, konuşmacıla
rın konuşma sürelerinin beş dakika ile kısıtlan- | 
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masını istemektedir. Halen tümü üzerinde mü
zakere yapıyoruz. O bakımdan o takriri mad
delere geçildiğinde oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Salih Aygün şahısları adına konuşacak 
Parlömanterlerin konuşma sürelerinin on dakika 
ile kısıtlanmasını istemekte; Sayın Baha Mü
derrisoğlu, grupların otuz, şahısların onbeşer 
dakika ile görüşmelerinin kısıtlanmasının iste
mektedir. 

Efendim, evvelâ, Sayın Müderrisoğlu'nun 
takriri, hem şahısları, hem grupları kapsama
sı yönünden daha şümullü bulunduğu cihetle 
bu takriri oylarınıza arz ©diyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Salih Aygün'ün yalnız şahısları on 
dakika ile kısıtlıyan takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Gruplar hakkında bir karar 
alınmamıştır. 

Sayın İhsan Kabadayı, ikinci kez G. P. Gru-
pu adma buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADA
YI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Türkiye olarak kalkınma halinde bulunan 
bir memleketiz. Sosyal ve ekonomik kalkınma
mızı sağlarken, ekonomimizi istikrar içinde ve 
dengeli tutmaya mecburuz. Hal böyle iken Tür
kiye'de ekonominin bir hayli güçlükler içerisin
de bulunduğu, halen de bir dar boğazdan geç
mek çabası gösterdiği bir vakıadır. 

Türkiye'de istihdam seviyesindeki yüksel
meler, kamu harcamalarının ve özel yatırımla
rın artışı yanında, düşük gelir gruplarının sa
tmalına güçlüklerindeki artmalar, bilhassa in
şaat sektörüne olan aşırı talep ekonomide bü
yük ölçüde istihlâke yönelmeyi artırmış bu
lunmaktadır. 

Bunun için program hedeflerine ve plân il
kelerine uygun olarak yapılacak harcamalarla 
mevcut mevzuatı öngören gelir artmasındaki 
dengesizliğin sıhhatli kaynaklarla giderilmesi 
elbette bir zarurettir. 

Dünyanın her devrinde hükümetler, yönet
tiği milletlerden vergi almıştır. Hükümetlerin 
vazifelerini güçlü görebilmesi için elbette M 
vergi almaları en tabiî haklarıdır. Hiçbir de
virde hiç kimse hayal etmesin M, milletlerin 
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selâmetle yürütülmesinde vergi almadan mem
leketi selâmete, huzura kavuşturmak mümkün 
olmamıştır. Bunu böyle idare edeceğiz diyenler, 
gelmiş geçmiş devirlerde, tarihlerde olmuştur, 
ama hiçbiı idareci eline Hızır'ın çomağını alıp 
da yokluk kapılarını varlığa çevirmiş, israfil'
in düdüğünü alıp öttürüp de dertleri dindirmiş, 
dua edip gökten Musa Helvası yağdırmış, el 
atıp üfleyip de demiri altın yapmış, Hazine 
açıklarını kapatmış değildir. Elbette bu açık
ların ve memleketin yönetilmesi âdil vergi yol-
lariyle olduğu zaman huzur getirmiştir. 

Bugün bu anlayış içerisinde 1970 yılı Büt
çe Finansman Kanunu gelmiştir. Bunu, grup 
adına söylemeden evvel şu noktayı da işaret 
edeceğim. 

Türk Milleti, tarihi boyunca sık sık badire
lerden geçmiş, hayat şerefinin, istikbal ve var
lığının korunması içerisinde, namusu hariç, ca
nını dahi seve seve vermiş, tek lokmasını dahi 
askerine vergi olarak ödemiş bir millettir. 

Milletin yankısı; Hepiniz millet içinde ge
zen kimselersiniz, bilirsiniz ki, millet vergi ver
mekten kaçmaz, Türk Milleti, şimdi gelmiş olan 
Finansman Kanunundaki vergileri de verecek. 
Milletin asıl derdi, verilmiş olan vergilerin ga
yesine sarf edilmemesi, harcanmamasıdır. öte
den beri ıstırapları bundan doğmuştur. Hükü
metler bu vergiyi alacak. Şurada bir tarihî ger
çeği ben sayın ilgililere anlatmak isterim. Se-
lâhaddîni Eyyübi, Kudüs'ü tahliye etmek zorun
da kaldığı zaman kumandanlarını, valisini ça
ğırmış; «Ben halktan aldığım vergiyi onun 
malını, canını korumak kaydiyle almıştım. Bir 
muvakkat süre için artık benim Kudüs'ü koru
maya takatim kalmadı, Haçlı Orduları geliyor 
Kudüs'ü boşaltacağım. 

Vazifesine sarf edemediğim vergiden müte
vellit üzüntü duymaktayım. Halka, aldığım ver
giyi iade ediniz.» demiştir. 

Hükümetler halktan aldığı vergiyi, eski is-
lâmî inançlarda olduğu gibi, bir Beytülmâl an
layış ve inancında, santimine kadar titriyerek 
harcar; Selâhaddinî Eyyubî Hazretlerinin yap
tığı gibi, gayesine gitmiyen vergiyi halka iade 
etmek gerektiği duygusuna varırsa, Türk halkı 
bu vergileri vermekten üzüntü ve ıstırap duy-
mıyacak, daha çoğunu da verecektir. Ancak 
halkın endişesi, verilen vergilerin yerine sarf 
edilmemiş olmasıdır. 

Yeni kanun neler getiriyor, şöyle kısaca göz 
atıp Grup adına söylenmesi lâzımgelen kısım
ları anlatmaya çalışacağım. 

Lüks İnşaat Vergisi. 
Hiç de korkulacak bir vergi değildir. Tür

kiye'de halkın % 44 ünün üstündeki bir miktarı 
büyük şehirlerde, bilhassa Ankara'da gecekon
dularda oturduğuna göre, yüz metrekarenin al
tındaki bir meskenden vergi de alınmadığına 
göre, yüz metrekarenin üstüne çıkan daire alış-
larındaki bu vergiyi biz Grup olarak tasvibedi-
yoruz. Çok geç kalınmıştır bile. Keşke gelmiş 
geçmiş Hükümetler Hazineye büyük gelir ve 
kaynak sağlıyacak bu kabil spekülatif kazanç 
sahalarına el atsaydı da, vergilendirseydi de, 
İzmir, istanbul, Ankara gibi vergi sorumluluğu 
olmıyan, kısa süre içerisinde yerden mantar bi
ter gibi lüks inşaattan zengin olanlar doğma-
saydı. 

Zengin düşmanı değiliz. Servetlerin, varlı
ğın korunmasına taraftar; Allah canına sıhhat, 
malına bereket versin diyen bir partinin mün-
tesibi olmakla beraber; Türkiye'de son yirmi 
yılda 2 nci Cihan Harbinin getirmiş olduğu şe
hirlere akınla beraber başlıyan lüks inşaat taş
kınlığına Sayın Hükümetler bu tedbiri almış 
olsaydı, inanmaktayız ki, iç ve dış ödeme güç
lükleri, Hazine borçları bu hale gelmez; vergi 
ödemiyen, yalnız servet kazanıp da caka satan 
inşa zenginlerini de görmez; Hazine de bugün 
Beyşehir sıtması tutmuş arıktınk kişi gibi zayıf 
kalmazdı. 

Grup olarak kanaatimiz o ki, lüks inşaata 
konan vergi yerindedir, inşallah ilgililer, yet
kililer de bunu iyi kovalarlar, Hazinenin im
kânlarını böylece sağlamış olurlar. 

Yüksek gelir gruplarına hitabeden vergiler
den otomobil vergisi: 

Allah cümlemize sıhhat, sağlık versin de oto
mobile binmek lüzumunu görmeden yaya gidip 
gelelim. Şükür, belediyenin otobüsleri var, dol
muşlar var... 

Ankara'da geziyorum. Çok dolaşan insanım. 
İstirham ediyorum; hangi sokaktan geçmiyor
sunuz ki, Ankara sokakları konvoy halinde lüks 
otomobillerle dolmuyor?... Türkiye gibi (A) dan 
(Z) ye kadar her yönü ile gelişmeye muhtaç bir 
memleket, 7 milyonu dağ köyünde oturan mem
leket, tezek, çıra, çarıkla kifafı nefseten, ba-
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rinan; bir ipliğini çeksen kırk yaması düşen 
Türkiye'de büyük şehirlerin sokaklarını bu lüks 
arabalar dolduracak, bundan alınan verginin 
karşısında bulunacaksınız. Mümkün değil. Bu
nu benim havsalam almamaktadır. Grupumuz 
da elbette bu fikirdedir. 

Türkiye kalkınsın diyeceksiniz, sosyal Dev
let, sosyal adalet kurulsun diyeceksiniz; Anka
ra sokaklarında konvoyvari dizilen arabalardan 
vergi alırken şahlanacaksınız. Ben bunu Grup 
olarak dâvanın asıl hedefiyle kabili telif bulma
maktayım. 

Elbette, Allah bana da versin, cümlenize ver
sin ; lüks arabamız olsun da vergi verelim. Hü
kümet, olandan alacak, olmıyandan almıyacak. 
Olanın namı hesabına niye ağlarlar bilmem yâ
ni? 

Evet, lüks otomobil vergisi konmalıdır ve 
Türkiye gibi kalkınan memleket tablosunda bu 
kabîl lükse kaçan ve bunun sahibi olan kişi
den, sahibi olduğu imkânlarından, millet fert
lerinden sahibi olmıyanların dertlerini giderici 
sahada sarf imkânlarına fırsat vermek üzere Hü
kümetlere vergileriyle yardım etmelidir. 

Spor Toto Vergisi : 
Bunun halkla, fakir fukarayla, orta tabakay

la, hattâ benimle alâkası yok. özür dilerim yâ
ni; toto, spor toto!.. Kolon dolduruluyormuş iki 
liraya da iki yüzkırk verecekmiş. Keşke üç lira 
yapsaydınız Sayın Bakanım. 

Bunun halkla hiç alâkası yoktur; fakir fu
karayla alâkası yoktur. Parası olup da şevki 
için oynıyan tabaka içindir. Yerinde olmuştur. 
Allah razı olsun. Varsın totocular bana kızsın. 

Gayrimenkul yatırımlarının cazibesini azalt
mak için bina ve arsa vergisi konmuştur. Ye
rindedir. Fakat çok geç kalınmıştır. İkinci 
Dünya Harbinin getirmiş olduğu büyük şehir
lere akın haliyle, dağ, kır, bayırın altın derece
sinde para edişi ve arsa spekülatörlerine büyük 
imkân sağlanmasında geç kalınmıştır bile Biz 
G. P. Grupu olarak bina ve arsaların gelir ve 
temliklerinden doğan değer farklarının vergilen
mesini kabul ediyoruz. Ancak, bir üzüntümüzü 
de beyan etmeye mecburuz; nisbet fazla tutul
muştur. % 60 a kadar varan bir nisbet, bir nevi 
Gelir Vergisi manzarası arz etmektedir. Nisbe-
tin daha düşük olması kaydiyle buna taraftar 
olduğumuzu bildirmeye mecburuz. 

Hakikaten bu arsa ve bina vergileri, satışla-
rındaki gelir f arklarındaki vergilendirmede geç 
kalınmamış olsaydı hem Hazine hem de beledi
yeler büyük çapta imkânlara kavuşmuş olur
du. 

Veraset ve İntikâl Vergisi : 
Sayın Bakan güzel izah ettiler, dinledim. 

Yeni bir vergi ağırlığı getirmemekte, müddeti 
daraltmaktadır. Acaba bu daralma içerisinde 
dul kadın gibi, yetim, öksüz çocuk gibi. bir 
hâdisenin doğurduğu üzüntü neticesinde kanun 
icabını vaktinde yerine getiremeyip de evi mülkü 
satılır, perişanlığa vesile olur mu gibi bir üzün
tünün içindeyiz. Bu endişeyi de silici tedbirler 
koymak mümkün olursa Grup olarak ancak 
memnun kalacağız. 

İşletme Vergisi, satış yerlerinden alınacak 
vergi : 

Amerika ve Fransa gibi memleketlerde de 
bu vergi varmış. Ancak bu % 3 ü, % 4 ü geç
miyor, % 20 ye kadar çıkıyor. 

Evet, büyük şehirlerde, çoluk çocuk kaçkını, 
meyhanede, zevkü sefa yerinde gecesini âlemle 
geçiren kişi vergi vermelidir. Devlet güçlü kuv
vetli olursa, onun zevkü sefasına da eylence yer
lerinde de zevk sürmesine ancak imkân doğar. 
Devlet zayıf olur, vazifesini yapmazsa ne onun 
parası kalır, ne de eğlence yerinde zevkü sefa 
sürmesine fırsat olur. Bu vergiyi vermeli. Ye
rinde olmuştur. İçecektir, eğlenecektir; bardır, 
sazdır, görecektir. Hiçolmazsa yediği içtiği zev
kinden, sazından sözünden, buraları değil gelip 
oturmak, görmek fırsatını dahi bulamıyan dağ 
köylerinin, fakir fukara diyarlarının dertlerinin 
silinmesine bir nebzecik, bu çorbada bizim de 
tuzumuz bulunsun kabilinden vergiye katkısı 
olmalıdır. Ancak ve ancak, sayın ilgililere du
yurmak isterim ki, % 20 nisbet çok fazla. Şim
diye kadar ihmal ettik, bu yola hiç yanaşma
dık, şimdi de birden ağır bir vuruşla dilimi 
% 20 ve üstünde artmış görmekteyiz. 

Şimdi bu vergileri böyle bu yönüyle kabul 
ettiğimizi Grup olarak belirttikten ve kısaca, 
hepsinin üzerinde durmadan, bâzılarında müta
lâamızı belirtikten sonra G. P. Grupu olarak bi
zim bu vergilere gelmeden evvel alınması mut
lak elzem olan ciddî tedbirleri Hükümetin al
madığından dertliyiz. 
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı bundan 
üç yıl önce Millet Meclisinde müzakere edilirken 
Grupumuz, kalkınma Plânımda yer alan ısla
hat tedbirlerinden birçoklarının yerinde oldu
ğunu belirtmiş idi. 1970 Kalkınma Pragramında 
belirtildiği gibi, ek finansman ihtiyaçları kar
şılamak üzere kaynaklan harekete getirmenin 
en ciddî tedbir olduğunu G. P. Grupu olarak 
da kabul etmiş, muhterem Hükümetin bu ted
birlere yönelmesini arzu etmiş idik. Şimdi sıra-
lıyacağım tedbirlere Hükümet el tamadan bu 
vergilerin gelmiş olmasını, takdim tehirle, evve
lâ gelmesini bırakmış, sonra geleceğe el atma
sından mütevellit önceliği seçemediği kanısın
dayız. Evvelâ şimdi sıralıyacağım tedbirleri al
saydı da, Hazinenin takati, gücü doğmazsa on
dan sonra bu vergilere gelseydi demek istiyo
rum. 

Bu tedbirler şöyle sıralanmış idi. : 
«Vergi reformu çalışmalarını hızlandırmak.» 

Bugüne kadar vergi reformu çalışmalarını hız
landırıcı ciddî tedbirlerin, Grup olarak görül
mediği üzüntüsündeyiz. 

«Vergi idaresini ıslâh etmek ve güçlendir
mek. Vergi ziyamı önlemek.» Hakikaten bu
gün Türkiye'de büyük vergi ziyaı vardır. Bir 
ara, hatırımda kalmıştı, muhterem Şefik tnan, 
«sadece İstanbul'da 1,5 milyar vergi ziyaı var
dır» demişti. Branşım değildir, Sayın Bakanın 
meslekidir, her halde doğru olsa gerek. Gez
diğimiz her yerde halktan duymaktayız, Tür
kiye'de bu vergi ziyama en büyük sebep de fa
tura kaçağıdır. Büyüğünden orta seviyedekine 
kadar tüccar hiçbir zaman fatura vermeye ya-
naşmamaktadır. Bilhassa İzmir, İstanbul, An
kara'daki büyük tüccarlar Devletin tahsis ettiği 
demire dahi fatura istediğin zaman vermemek
tedir. 12 ton demir almışsın, fatura istediğin 
zaman 6 ton faturası vermektedir. 

Vergi ziyamın bizce Grup olarak en büyük 
açık kapısı, fatura kaçağı mevzuudur. Burada 
mecburuz söylemeye: Büyük tüccar, hem de 
çok kazanan tüccar, makina ve parçasiyle, inşaat 
malzemesine ait, demire ait satışlarında maale
sef, maateessüf fatura vermemekte, istediğin 
zaman, on ton demir almışsan beş ton demir fa
turası keserek aradaki farkı kapatmakta, maki
na parçası alırsan keza; normal fiyatını fatu
raya, yazıp, mütabakisini yazmamaktadır. 

Muhterem Hükümetin ve ilgili Bakanın fa
tura kaçağını önleyici yönlere yönelmesi ve bu 
kabîl tedbirleri almasının, şimdi çıkacak kanun
lardan daha evvel gelmesi zaruri olduğu kanı
sındayız. 

Vergi kazası maalesef ıslâh edici bir yöne 
yönelmemiştir. Gönüllü tasarrufları teşvik edi
ci tedbirler alınmamıştır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında Muh
terem Bakan izahatta bulundular; kendilerine 
Grup adına teşekkür ederiz. Ancak, biz G. P. 
Grupu olarak şu kanıdayız: Bu memleket, sen 
ettiydin, ben etmedimdi... Birbiriyle itişme ka
kışmadan usanmıştır. Dün, artık gelip geçti; 
bütün lâfiyla, acı ve tatlı tarafıyla gelip geçti. 
Bugün, bir yeni gündür. Yarma selâmetle git
mek için iyi sözler, ciddî tedbirlerle, kendimizi 
emin kılıcı yola düşmemiz gerek. Biz G. P. Gru
pu olarak iddia etmekteyiz ki, Türkiye'de İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ciddî bir ıstırap mev
zuudur. 70 milyarın üzerindeki, bu fakir mille
tin parası bu teşekküllerde yatmaktadır. Hal 
böyle iken, iktisadi Devlet Teşekkülleri mille
tin üzerinde bir zulmî Devlet teşekkülü olarak 
işlemektedir. Saltanat içindedir. Binalariyle, 
araçlariyle Türkiye'nin millî bünyesine uygun 
değil, başka âlemin bir teşekkülü gibi saltanat 
sürmektedir. Bunu söylemeye mecburuz. Buna 
ait tedbirlerin alınmasını hasseten istemekte
yiz. 

Söyledi sayın arkadaşım, Bakan da cevap 
verdi; idare kurullarına tâyin ferasetin ta ken
disidir. Lüzum yoktur kanısındayız. Şu parti, 
bu parti meselesi değildir. Dbst kayırma yeri 
olmamalıdır iktisadi teşekküller. Adam kayır
ma teşekkülü olmamalıdır iktisadi teşekküller. 
Buna ait tedbirlerin ivedilikle alınmasını Muh
terem Heyetten istemekteyiz. 

G. P. olarak Türkiye'nin en büyük derdi, 
israflar konusudur. Hakikaten milletin özünde 
yatan ıstırabı bilmeden, köydeki halkı tanıma
dan, Devlet yapısındaki tekmil birimlerin para 
harcaması, Hazineden kendisine tahsis edilmiş 
olan parayı sarf etmesi yürekler acısı bir konu
dur. Yıl sonuna doğru, kendine tahsis edilmiş 
paradan, bölümünde, faslında ne para varsa tü
ketmek hali tekmil Devlet teşekküllerinde bir 
yarış halidir. Ne yapsak bilmiyorum? Buna ait 
bir tedbir bulsak da normali kadar harcananın 
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dışında, fazlasının bu fakir fukara, kalkınma I 
halinde olan memleket için ıstırap olduğunu 
duyurabilsek veyahut da Muhterem Bakanım 
bu yolda daha ciddî tedbirler alarak bunun önü
ne geçmenin yollarını arasa. 

Türkiye, demin de söyledim, kerpiç bina, 
toprak dam... Kasabası köyleri böyle. Gelir se
viyesi çok düşük. Yapılan devlet binaları, bir 
hizmetin görüldüğü yer değil de, bir saray gibi, 
bir köşk gibi yapılmaktadır. Bu lüks ve kon
forlu inşaat yapımından vazgeçsek ve yıl so
nunda ayrılmış olan kuruşuna kadar israf etme, 
sarf etme duygusundaki demirbaş harcamaları
na mâni olabilsek. Türkiye'de tekmil devairin 
demirbaş harcamaları bir felâkettir. 

«Murakabeyi etkili hale getirmek.» Evet. 
Türkiye'de maalesef mükelleflerin % 2 si dahi 
murakabe edilememektedir. Murakabe cihazı 
çok noksandır. Mükellefleri kontrol edici mura
kabe cihazının kuvvetlendirilmesi kanaatinde
yiz. 

Şurada şöylece kısaca özetlemiş olduğumuz 
tedbirler alınmalıydı da, ikinci tertibolarak bu 
kanunlar gelmeliydi. Priyoritede eksiklik oldu
ğu kanısındayız, takdim tehirde eksiklik oldu
ğu kanısındayız. Bu tedbirler evvelâ alınmalı, 
sonra da bu kanunlar gelmeliydi. Bununla be
raber, Hükümetin emisyona gitmeyip de böyle 
ciddî bir yola gitmiş olmasından G. P. Grupu 
olarak memnunuz. 

Ancak, kanunlar nasıl çıkarsa çıksın; iyi 
kanun çıkarmak değil, Konfiçyüs devrinden be
ri aslolan, selâmeti yaratan da, felâketi getiren 
de insandır. Çok iyi kanunlar kötü ellerde ıs
tırabın kaynağı, eksik kanunlar da iyi ellerde 
huzur ve selâmetin vasıtası olmuştur. İnşallah, 
şu kanun hepinizin tasvibi ile iyi çıkar, iyi el
lerde, iyi anlayışla memlekete, millete huzur 
getirici, saadet doğurucu vasıtalar olur. 

Hürmetlerimle. (A. P. ve G. P. sıralarından, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir, okutuyorum. Aleyhinde Sayın Uzuner 
evvelden söz istemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. I 

Saygılarımla. 
Yavuz Acar 

Amasya | 
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BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, kifaye
tin aleyhinde buyurun. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bâzı meseleler vardır ki, Yüksek Meclisler
de görüşüldüğü zaman kifayet önergesini ver
mek, zaruret haline gelir; fakat bugün müza
kere ettiğimiz ve Türk toplumunu köylüsün
den, kentlisinden, işçisinden, esnafından, fabri
katörüne, tüccarına kadar herkesi yakinen ilgi
lendiren çok önemli bir konuda henüz mesele 
bir berraklığa kavuşmadan kifayet önergesi 
vermenin yetersizliğini belirtmek isterim. Hele 
bu kifayet önergesi hemen ondan önce, bir ko
nuşmacıdan önce verilen ve konuşmaları tah-
dideden bir önergeyi takibederse, böyle bir öner
geyi talihsiz görürüm. Değerli arkadaşlarımın, 
bi bakıma nakzedici mahiyet taşıyan bu öner
geye iltifat etmemesini, peşinen istirham ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; çok Sayın Maliye 
Bakanının tatlı ve çok yumuşak üslûbu ile, tak-
dirkârı olduğumuz üslûbu ile, çok hayatî olan 
bu konudaki endişelerimizin giderilemediğini 
peşinen belirtmek isterim. Lütfettikleri beyan
lar, endişelerimizi gidermekten uzak kalmıştır. 
Bu bakımdan gerek grupları adına, gerekse şa
hısları adına konuşan arkadaşlarımızın temas 
ettikleri hususlar açıklık bulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kifayet önerge
sini lütfen kabul buyurmazsanız, bu vergilerin 
kalkınma ile olan ilişkisini belirtmek imkânını 
bulacağız ve iddia ile ispat edeceğiz ki, pahalı 
ve partizan Devlet yönetimini finanse etmek, 
Devlet kesiminden, Devlet bütçesinden alınacak 
vergilerden besleme özel sektöre teşvik fonları
nı cömertçe dağıtmak, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin Sayın Bakanın iddia ettikleri görüşün 
tamamen aksine partizan, verimsiz ve plânsız 
yönetimlerin sonucu ortaya çıkan milyarlarca 
liralık finansman açıklarını bütçeden karşıla
mak gayesi güdüldüğünü izah etmek, arz etmek 
imkânını bulalım. 

Kalkınmamız için ve Türk Milletinin her fer
di ile böylesine ilgili bir konuda lütfen kifayeti 
kabul buyurmayınız. Esasen, her nedense siyasi 
ortamın veya Türkiye'nin bugün içinde bulun
duğu şartların bir icabı olsa gerek, böylesine 
hayatî bir mevzuda Yüksek Mecliste bu konu 
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ile ilgili olan arkadaşlarımız maalesef çok azdır. I 
Esasen söz alanların miktarı da azdır. Sayın 
Başkan söz alanları okumuşlardı, fazla bir ye
kûn teşkil etmiyor. I 

BAŞKAN — Sekiz arkadaş daha var efen
dim. 

ALÎ RIZA UZUNER (Devamla) — Kısıtla
nabilir, Sayın Başkan. Esasen bir önerge veril
miştir. Sekiz arkadaşın konuşmasının böyle bir 
konuda fazla görülmemesi lâzımgelir. 

Sayın Maliye Bakanının iddia ettiklerinin 
aksine, bu kanun ile hayatın tahammül edilmi-
yecek bir ölçüde - esasen buhranlı bir devir 
yaşadığımız aşikârdır - büsbütün pahalılaşaca-
ğını iddia ettiğimizi isbat etmeye imkân lütfe
din. 

Fakir ve orta sınıf vatandaşın altından kal-
kamıyacağı külfetler altında sıkıştırılacağı ta
rafımızdan iddia ediliyor. Lütfedin, kifayet 
önergesini kabul etmeyin ve bu getirilen vergi
lerin nasıl fakir ve orta sınıfa, esnafa, sanat
kâra büyük yükler tahmil edeceğini ve bunun 
münhasıran muayyen şahıslardan alınarak, di
ğer fertlere hiçbir tesiri olmıyacağı şeklindeki 
bir iddianın havada kalacağını arz ve izah ede
lim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, süre size de şâ
mil. Onun için bağlamanızı rica edeceğim. 

ALI RIZA UZUNER (Devamla) — Bağlı
yorum, Sayın Başkan. 

Bu vergilerin sosyal ve ekonomik hayatımıza 
büyük bir yük ve bunalım getireceğini, daha 
şimdiden beliren emarelerle iddia ediyoruz ve 
lütfeder önergeyi kabul etmezseniz, daha geniş 
görüşlerimizi arz etmek imkânını buluruz. 

Yeni vergiler mi ihdas etmek lâzım, yoksa 
mevcut vergi kanunlarının kaçaklarını, sızma
larını önlemek tedbirleriyle mi yetinmek lâzım. 
Bunu detaylı olarak arz ve izah etmek imkânını 
bulalım. Anayasanın öngördüğü çeşitli reform
ları yapmadan, Türkiye'nin refah... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Beyefendi, 
kifayet mi bu, şimdi?.. 

BAŞKAN — Gayet usuli efendim. 
ALI RIZA UZUNER (Devamla) — Türki

ye'nin refah devleti olamıyacağını, bu önergeyi 
kabul etmezseniz arz ve izah etmek imkânını 
bulacağız. 

Değerli arkadaşlarım; bu tasarının yarat
mak istediği ortamın vehameti karşısında, sa- | 
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yın milletvekillerinin konuya alâkaları esasen 
azalmıştır, söz alanlar da fazla değildir. Lütfen 
kifayeti reddediniz. 

Teşekkürlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Kifayet takririni okudum. Ki

fayeti kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddelerle ilgili Naci Gacıroğlu'nun bir 
önergesi vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Finansman kanunu ile ilgili müzakerat es

nasında maddeler görüşülürken konuşmaların 
beşer dakika ile sınırlanmasını saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

Naci Gacıroğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Finansman Kanunu tasarısı 
Birinci kısım 

Taşıt Alım Vergisi 
Mevzu ve mükellef 

Madde 1. — Trafik şube veya bürolarına ka
yıtlı olan ve bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı madde
lerinde yazılı tarifelerde gösterilen taşıtların 
ivaz mukabili veya hibe suretiyle intikalinde 
(mükellefiyeti muhafaza kaydiyle yapılan sa
tışlar dâhil) bu taşıtları satmalanlar veya hibe 
suretiyle edinenler ile trafik şube veya bürola
rına kayıtlı olmıyan ve aynı tarifelerde yazılı 
taşıtları çeşitli yollarla iktisabedenler, Taşıt 
Alım Vergisini ödemeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hayret
tin Uysal?.. Yok. Sayın Yaşar Akal?.. Yok. Baş
ka görüşmek istiyen sayın üye?.. Buyurun. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Efendim, 
maddede parantez içinde «mükellefiyeti muha
faza» diyor, «mülkiyeti muhafaza» olması lâzım. 

BAŞKAN — Mülkiyeti midir, mükellefiyeti 
midir?.. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DÎNÇER (Konya) — Mülkiyeti. 

BAŞKAN — Tabı hatasıdır, mülkiyetidir 
efendim. Buyurun. 

ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok muh
terem arkadaşlar; kısaca bir hususu önemle be
lirtmek istiyorum. Tümü üzerinde konuşan de
ğerli arkadaşlarımız da zannederim örnek ver
mek suretiyle arz edeceğim meseleye temas bu
yurmuşlardı. 

Şimdi, Taşıt Alım Vergisi, diğer maddelere 
de atıf yaparak o maddelerde de yaş meselesi 
ile, ağırlık meselesi noktasından hareket edil
mek suretiyle farklı bir vergilendirme getiril
miş bulunmaktadır. Bu nisbetlerin tesbitinde 
alman kıstasların yetersiz ve objektif olmadığı
nı veya tamamlanmaya muhtacolduğunu arz 
etmek isterim. Meselâ, bir ağırlık meselesi ve 
yaş meselesi. Bunun yanında piyasadaki cari 
değeri büyük önem taşır. Benim kanaatim odur 
ki, piyasadaki cari değer, yalnız iki faktörün 
yanında değil, başında gelmesi lâzımgelen en 
önemli faktörlerden biri olmak lâzımgelir. 

Şöyle ki; düşününüz ki, kilosu v. s. hafif ve 
fakat gayet lüks ve spor arabadır, değeri gayet 
yüksektir. Buradaki hesaplamalarda cetvellerde 
buna yer verilmemiştir; yani daha ziyade yaş 
ve ağırlık noktasından hareket edilmiştir. Oysa 
ki, piyasadaki değerin - bilhassa, küçük araba
lar için arz ediyorum - büyük bir önem taşıdığı 
kanaatindeyim. 

Bilmiyorum, bu kanun zaten pek süratli ola
rak karşımıza çıktı. Dört başı mamur tetkik et
me imkânını bulamadık. Bu konuda tereddüt
lerim var. Arz ettiğim endişeyi, Sayın Komis
yonun veyahut Hükümetin açıklama yapmak 
suretiyle vuzuha kavuşturmasını rica ediyorum. 

Teşekür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Ba

kanı. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, bizim getirdiğimiB tarife
de arabaların ağırlıkları ve yaşlan, Sayın Uzun-
er'in temas ettiği arabanın kıymeti ile ilgili bir 
husustur. Araba çok yaşlı ise, değeri azdır; ara
ba yaşlı değilse değeri fazladır. Araba hafifse, 
değeri azdır; araba ağırsa değeri fazladır. Ta
rife buna göre tanzim edih&^tir. 

Sayın Uzuner'in bir hususta hakkı vardır. 
Haklı olduğu konuyu da cetvelin altındaki şu 

fıkra ile telâfi ettiğimize kaaniiz. «Bu hadler 
spor ve yarış otomobilleri için % 100 zamlı uy
gulanır.» demek suretiyle Sayın Uzuner'in te
reddüdünü gidermiş olacağımızı umuyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, Sayın Maliye Bakanının lütfettikleri 
izahata teşekkür ederim. Ancak, «Spor ve yarış 
otomobilleri» demek meseleyi halletmiyor, kap
samıyor. Bunu, başka bir formül üle halletmek 
lâzım. Çok farklı değerler vardır ve haksız ver
gilendirmeler doğabilir. 

BAŞKAN — Efendim, temenninize Sayın 
Bakan cevap verdi. Bir tadil teklifi de olmadı
ğına göre meseleyi haHetmiyor. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen başka sa
yın üye .. Yok. Birinci maddeyi tashih edilmiş 
şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarifler 
Madde 2. — Bu kanunda kullanılan tâbir

lerin taşıdıkları anlamlar, 18 . 2 . 1963 tarifli 
ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
Kanununun 2 nci maddesine göre tâyin edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. İkinci maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul ediümiştir. 

Muaflıklar ve istisnalar 
Madde 3. — a) (Jenel bütçeye dâhil daire

ler, katma bütçeli idareler, özel idare ve bele
diyeler ve köy hükmi şahsiyeti tarafından ya
pılan taşıt alımları ile iktisapları Taşıt Alım 
Vergisine tabi değildir. 

b) 17 . 7 . 1964 tarih ve 507 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin kapsamına giren dernek
lere kayıtlı olup profesyonel veya ağır vasıta 
ehliyetine sahilbolan götürü Gelir Vergisi mü
kelleflerinin I sayılı tarifeye dâhül taşıtlar ile 
istiaib hadd'j 5 tona kadar olan kamyonlar ve 
oturma yeri 25 kişiye kadar olan münibüs, oto
büs, troleybüs ve benzeri taşıtlarla ilgili alım
ları bu vergiden müstesnadır. 

Bi? yıl içinde trafik şube ve bürolarına ka
yıtlı olmıyan taşıtlarla ilgili birden fazla alım
lar bu istisnadan faydalandınlamaz. İstisnanın 
uygulanabilmesi için ilgili vergi dairesi aracı
lığıyla Maliye Bakanlığından bir belge alınma
sı şarttır. 
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c) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan 
elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahrî kon
soloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara 
mensubolan ve o memleketin uyrukluğunda 
bulunan memurları, Türkiye'de resmî bir göreve 
memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve kar
şılıklı olmak şartiyle Taşıt Alım Vergisine tabi 
(değildir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde bir tadil 
takriri vardır. Madde ile ilgili olarak buyuru
nuz Sayın Çolakoğlu. 

ŞİNASJ: ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 3 ncü mad
dede istisnalar sayılmış/tır. Bu istisnalar arasına 
bir de trafik kazalarında hurda haline gelen 
veya ileri derecede hasara uğramış olan taşıtla
rın vergiden muafiyeti gerekir kanısındayım. 

Bir taşıt biliyorsunuz trafik bürosuna kay
dedilince gemi siciline benzer bir şekilde taşıt 
niteliğini kazanıyor ve kayda göre işlem görü
yor. Ama bir kazada hasara uğrıyan veya hur
da halitne gelen bir arabayı plâkası üzerinden 
satmalar. kimsenin yükleneceği vergi dolaylı 
olarak satana da aksedeceğinden bu bence ada
lete uymıyan bir vergi olacaktır. O sebeple is
tisnalar arasına bu ğilbi taşıtların da girmesini 
uygun buluyorum ve bu konuda bir öneri sunu
yorum, dikkate alınmasını saygı ile arz ede
rim. 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen Sayın 
üye?.. Yok. 

İki tane takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Finansman Kanunu tasarısının Taışıt Alım 

Vergisine ait bölümün 3 ncü maddesini teşkil 
eden muaflıklar ve istisnalara mütaallik (b) 
fıkrasında işaret olunan (I) sayılı tarifede gös
terilen taşıtlarda istiaib haddi 5 tona kadar olan 
taşıtlar vergiden muaf tutulmuştur. 

Bu muafiyetin 7 tonluk taşıtlar (7 ton dâ
hil) şeklinde değiştirilmesin!! arz ve teklif ede
riz. 

Bursa Bursa 
Kasım Önadım Mustafa Tayyar 

İstanbul 
Kâzım özeke 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Finansman kanun tasarısının 3 ncü madde
sinin (b) bendine; 

«Trafik kazalarında hasara uğrıyan taşıtlar
dan hasar nisbetinde vergiden indirim yapılır. 
Hurda haline gelen taşıtlardan vergi alınmaz.» 
'hükmünün eklenmesini öneririm. 

'Gaziantep 
Şinasi Çolakoğlu 

BAŞKAN — Sayın Önadım, Tayyar ve Öze
ke vermiş oldukları takrirde maddede musarrah 
5 tonun, 7 tona çıkarılmasını arzu etmektedir
ler. 

Hükümet ve Komisyon bu takrire katılmak
tadır. Takririn dikkate alınması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Çolakoğlu vermiş olduğu takdirde, 
«Trafik kazalarımda hasara uğrıyan taşıtlardan 
hasar nisbetinde vergiden indirim yapılır. Hur
da hale gelen taşıtlardan vergi alınmaz.» ibare
sinin 3 ncü maddenin (ıb) fıkrasına ilâvesini is
temektedirler. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, hurda ha
line gelmiş olan vasıta, taşıt vasfını kaybeder 
ve trafikten düşer. Bir hasar görmüş ise sigor-
taran zaten bedelini alır. Bu, uzun boylu komis
yonumuzda müzakere edilmiştir. Plâka alış ve
rişine sebebiyet vereceği hükmü üzerinde du
rulduğu cihetle katılmamız mümkün değildir 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bu öner
geye katılmamaktadır. Takririm dikkate alın
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi tadil edilen şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4 ü okutuyorum. 

Vergileme (ölçü ve nisbetleri 

(I) sayılı tarife 

Madde 4. — insan veya eşya nakline mah
sus otomobil, kaptıkaçtı, kamyonet, panel ve 
arazi taşıtı aşağıdaki I sayılı tarifeye göre ver
gilendirilir. 
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(I) sayılı tarife 

Taşılarm yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtların net ağırlığı 

950 kilo ve daha aşağı 
951 - 1 200 kilo 

1 201 - 1 600 kilo 
1 601 - 1 800 kilo 
1 801 ve daha yukarı kilo 

1 yaş 
Tl. 

2 500 
7 000 

12 000 
15 000 
20 000 

2 - 3 yaş 
Tl. 

2 250 
6 500 

11 000 
14 000 
19 OOO 

4-5 yaş 
Tl. 

2 000 
6 000 

10 000 
13 000 
118 O00 

6-8 yaş 
Tl. 

1 600 
4 800 
8 000 

11 000 
16 000 

9 -11 yaş 
Tl. 

1 250 
3 500 
6 000 
9 OOO 

13 000 
Bu hadler, spor ve yarış otomobilleri için % 100 zamlı uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Çolak-
oğlu buyurunuz. 

ŞÎNASÎ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Artaç. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, I sayılı tarifede 950 ve daha aşağı 
kiloda taşıtların vergisi 2 500 lira olarak kabul 
edilmiş ve 1 kilo farkla 951 kilo ağırlığındaki 
taşıtlara 7 bin lira gilhi yüksek bir vergi kon
muştur. 

Şimdi, vergi adaleti bakımından bu rakam
lar arasında büyük fark olduğu gibi hususi şa
hısların kullanabileceği 950 kilo ağırlığındaki 
taşıtlardan komisyonda o zaman % 50 tenzilât 
yapılmıştı. Bendeniz komisyonda diğer taşıtlar 
için de aynı tenzilâtın tanınmasını teklif etmiş
tim, fakat reddedildi. Buradaki nisbetsizlik Ta

şıt Alım Vergisinde âdilâne olmadığı için ben 
950 kiloyu takifoeden diğer taşıtların da aynı 
nisbette, % 50 tenzilâttan faydalanmalarını tek
lif ediyorum. Zira, daha evvel Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanan tasanda bunlar bir nisbet dâ
hilinde ve birbirine muvazi olarak tertilbi neti
cesi bir rakam elde edilmişti. Fakat 1 nci kısım
da % 50 nin tenzili ile bu kademe ve bu fark
lılık bozulmuştur. Bu bakımdan % 50 tenzilâtın 
diğer kısımlara da teşmilini istirham ediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Takrirler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi ISayın Başkanlığına 

Bütçe ve finansman kanununun 4 ncü mad
dede zikredilen Taşıt Alım Vergisinin (I) sayılı 
tarifesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

TraJbzon Milletvekili 
Necati Çakıroğlu 

(I) sayılı tarife 

Taşıtlann yaşlan ile bunlar için ödenecek vergiler, 

Taşıtların net ağırlığı 

950 ve daha aşağı kilo 
951 - 1 200 kilo 

1 601 - 1 800 kilo 
1 801 ve daha fazla kilo 

1 yaş 2 - 3 yaş 4-5 yaş 

2 000 
5 000 

10 000 
20 000 

1 000 
4 000 
9 000 

19 000 

500 
3 000 
8 000 

18 OOO 
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Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinde yer alan 1 sayılı 

tarifedeki 950 kilo ve daha aşağı taşıtlarla il
gili pozisyon vergileme hadleri, Geçici Komis-
yon tarafından % 50 oranında indirilmiş bulun
maktadır. 

Oysa, bu kategorideki arabalara karşı olan 
talep genellikle özel otolara olan talep karakte-
rindedir. Ayrıca bugün bunlara olan aşın talep, 
zaten bu otoların piyasada 8 -10 bin lira arasın
da bir prim yapması sonucunu doğurmuştur. Bu 
sebeple mezkûr primin vergi olarak Hazineye 
intikal ettirilebilmesi için Hükümet tasarısında
ki hadlerin aynen ipkası uygun olacaktır. 

Bu itibarla 1 sayılı tarifedeki 950 kilo ve 
daha aşağı olan taşıtlarla iflgili vergi hadlerinin 
Hükümetin teklifi seviyesine çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Amasya 
Yavuz Acar 

BAŞKAN — Sayın Yavuz Acar, 1 sayılı ta
rifenin Hükümet teklifi şeklinde kabulünü iste
mektedir. 

Buvurunuz Savın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 

TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, ben bu hu
susu Yüce Heyetin takdirine bırakıyorum. Çün
kü komisyonda görüşülüp kararlaştırılmış bir 
konudur. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hükümet. 
MALÎYE BAKANI MBSUT EREZ (Kütah

ya) — Bu takrire iştirak ediyoruz efendim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Saym Başkan, 

ben hepsinde % 50 indirim yapıllmasını istiyo
rum. 

NURİ EROĞAN (îstanlbul) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Takrirlerin oylamasına giriş
tik. Şu anda söz taleplerinizi yerine getirmem 
mümkün değil. Takrir aleyhinde söz olur mu? 
Takriri çıkar sahibi izah eder, o kadar. Takrir 
kanun üzerinde tadil teklifidir. ıSizin sadece 
oyunuz var şu anda. 

Efendim, Sayın Acar teklifinde Hükümet ta
sarısına ekli tarifenin aynen kabulünü istemek
tedir. 

Komisyon işi Genel Kuruttun takdirine bı
raktı. Hükümet takrire iştirak ettiğini ifade 
etti. Çünkü kendi tasarısıdır. 

Takririn dikkate alınması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde diğer takrirlerin oya arz edilmesi 
imkânı olmadığı cihetle oya sunmuyorum. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Takririmi geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Ben de oya arz etmedim zaten. 
Efendim, Hükümetin tasarısındaki tarife 

ile birlikte maddeyi okumak suretiyle oylarını
za arz edeceğim. 

Vergileme ölçü ve nisbetleri 
(I) sayılı tarife 

Madde 4. — İnsan veya eşya nakline mah
sus otomobil, kaptıkaçtı, kamyonet, panel ve 
arazi taşıtı aşağıdaki I sayılı tarifeye göre ver
gilendirilir. 

(I) sayılı tarife 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler : 

Taşıtların net ağırlığı 

950 kilo ve daha aşağı 
951 - 1 200 kilo 

1 201 - 1 600 kilo 
1 601 - 1 800 kilo 
1 801 ve daha yukarı kilo 

1 2-3 
yaş Tl. yaş Tl. 

5 000 
7 000 

12 000 
15 000 
20 000 

4 500 
6 500 

11 000 
14 000 
19 000 

4-4 
yaş Tl. 

4 000 
6 000 

10 000 
13 000 
18 000 

6-8 
yaş Tl. 

3 200 
4 800 
8 000 

11 000 
16 000 

9-11 
yaş Tl. 

2 500 
3 500 
6 000 
9 000 

13 000 

12-15 16-20 
yaş Tl. yaş Tl. 

1 500 
2 500 
4 000 
7 000 

10 000 

1 000 
1 500 
3 000 
5 000 
8 000 

Bu hadler, spor ve yarış otomobilleri için % 100 zamlı uygulanır. 
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BAŞKAN — 4 ncü maddeyi okunan tarife 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

(II) sayılı tarife 
Madde 5. — Kamyon, minibüs, otobüs, tro-

leybüs ve benzerleri aşağıdaki II sayılı tarife
ye göre vergilendirilir. 

(II) sayılı tarife 
1 

Taşıtların yaşlan ile bunlar için ödenecek vergiler yaş 
Taşıtlann cins ve vasfı 

a) Kamyon : 
İstiap haddi : 
1. 3000 Kg. a kadar 
2. 3001-5000 Kg. a kadar 
3. 5001 Kg. ve daha yukan 
b) Minibüs, otobüs, troleybüs ve 
Oturma yeri : 
1. 25 (dâhil) kişiye kadar 
2. 26 - 35 kişiye kadar 
3. 36 ve daha yukan Mşi için olan 

benzerleri : 

Tl. 

7 000 
9 000 

12 000 

8 000 
11 000 
14 000 

2 — 3 
yaş 

Tl. 

6 000 
8 000 

10 000 

7 000 
10 000 
13 000 

4 — 5 
yaş 
Tl. 

4 000 
6 000 
9 000 

5 000 
8 000 

11 000 

6 — 8 
yaş 
Tl. 

3 000 
4 500 
7 500 

4 000 
5 500 
8 500 

9 — 11 
yaş 

Tl. 

2 000 
3 000 
5 000 

3 000 
4 000 
6 000 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Takririm 
var, gönderiyorum. 

BAŞKAN — Takririniz var, biliyorum. Tak
ririnizde imza yok. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Afedersiniz, 
Sayın Başkanım «Nuri Eroğan» olacak. 

BAŞKAN — Lütfen, bir daha adınızı ve so
yadınızı yazmanızı rica ederim. 

Efendim, İM takrir vardır, onları okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddeye bağlı (II) sayılı tarifenin 

de Hükümet tasarısındaki haliyle kabulünü arz 
ederim. 

istanbul 
Nuri Eroğan 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bütçe ve Finansman Kanununun 5 nci mad

desinde zikredilen Taşıt Alım Vergisinin (II) 
sayılı tarifesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Necati Çakıroğlu 

(II) sayılı tarife 

Taşıtların yaşlan ile bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtlann cins ve evsafı 

a) Kamyon : 
istiab haddi : 

1. 3 000 Kg. a kadar 
2. 3 001 - 5 000 Kg. a kadar 
3. 5 001 Kg. ve daha yukan 
b) Minibüs, otobüs, troleybüs ve 
Oturma yeri : 
1. 25 (dâhil) kişiye kadar 
2. 26 - 35 kişiye kadar 
3. 36 ve daha yukarı kişiler için 

benzerleri : 

olan 

1 
yaş Tl. 

5 000 
9 000 

12 000 

5 000 
10 000 
14 000 

2 - 3 
yaş Tl. 

4 000 
8 000 

10 000 

4 000 
9 000 

13 000 

4 - 5 
yaş Tl. 

3 000 
6 000 
9 000 

3 000 
7 000 

10 000 

6 - 8 
yaş Tl 

2 000 
4 000 
7 000 

2 000 
5 000 
7 000 
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BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup oy
larınıza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Heyeti 
Umumiyenin takdirine bırakıyoruz, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılıyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon Heyeti Umumiyenin 
takdirine bırakıyor, Hükümet de kendi teklifi 
olması dolayısiyle katılıyor, önergenin dikkate 
alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, komisyon sarahatle ifade etmelidir, 
«Umumi Heyetin takdirine bırakıyorum» ne 
demektir? 

BAŞKAN — özel otomobillerle ilgili kısım
da Hükümet teklifinin kabul edildiğini de ha
tırlatırım. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Komis
yon sarih olarak görüş belirtmelidir. 

BAŞKAN — Komisyon etmiyebilir. «Genel 
Kurulun takdirine bırakıyorum» diyor. Hükü
met, pek tabiî kendi teklifidir, «katılıyorum» 
diyor. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... (A. P. sı
ralarından gürültüler ve «anlaşılmadı» sesle
ri) 

Efendim, Sayın Nuri Eroğan, Hükümet ta
sarısındaki tarifenin kabulünü istiyor. Bunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul buyuranlar lüt
fen işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir, efendim. 

Sayın Çakıroğlu'nun takririni tekrar oku
tup oylarınıza sunacağım. 

(Trabzon Milletvekili Necati Çakıroğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon, takrire katılıyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu'nun takririne 
Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. Takririn 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir, efendim.. 

Maddeyi okunan (II) sayılı tarife ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

(III) sayılı tarif© 

Madde 6. — Motosiklet, yük - yolcu moto
sikleti ile triportör aşağıdaki tarifeye göre ver
gilendirilir : 

(III) sayılı tarife 

Taşıtların yaşlan ile bunlar için ödenecek vergiler 

1 2-5 6-11 
yaş yaş yaş 

Tl. Tl. Tl. 

Motosiklet 500 300 200 
Yük-yolcu motosikleti 1 100 700 500 
Triportör 1 500 1 100 800 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Sayın 
Hayrettin Uysal... Yok. 

ıSayın Yaşar Akal... Yok. 
Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
6 ncı maddeye bağdı (III) sayılı tarifenin : 

1 2-5 6-11 
yaş yaş yaş 

Tl. Tl. Tl. 

Motosiklet 400 250 150 
Yük motosikleti 800 600 400 
Triportör 1 100 800 600 

şpfal.inıde değiştirilmesini arz ederian. 
Denizli 

Sami Arslan 

BAŞKAN — Kofmıisyon, önergeye katılıyor 
nnısrınuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 
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(BAŞKAN — Hükümet, katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 

katılmıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ©diyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi (III) sayılı tarifeyle binlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergimin tarhı : 
Beyan esası 

Madde 7. — Taşıt Alım Vergisi, mükellef
lerin ilgili trafik şube veya büroları veya noter
ler tarafından tasdik edilmiş beyanı üzerine 
tartı olunur. 

Taşıt Alım Vergisi mükellefleri, bu vergiye 
ilişkin beyanlarını, kayıt ve tescilden veya sair 
devir ve temlik muamelelerinin ikmalinden ön
ce kayıt ve tescilin veya ilgili muamelelerin 
yapıldığı yerin vergi dairesine yapmaya mec
burdurlar. 

Beyanda kullanılacak beyannamelerin, şe
kil, muhteva ve ekleri Maliye Bakanlığınca ter
tip ve tanzim olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
üyen sayın üye?.. Yok. 

7 noi maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ödeme süresi 
Madde 8. — Taşıt Alım Vergisi trafik şube 

veya bürolarmca yapılacak kayıt ve tescilden 
veya sair devir ve temlik muamelelerinin ik
malinden önoe ödenir. 

BAŞKAN — 8 noi madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

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

Çeşitli hükümler 
Trafik Şube veya büro memurlariyle 

noterin görevi 

Madde 9. — Trafik şube veya büro memur
ları iıle noterler, kayıt ve tescil ve noter sene
di işlemlerini yapmadan önoe ilgili vergi daire
since düzenlenmiş, Taşıt Alım Vergisinin öden
diğini gösterir belgeyi talebetmeye ve muhafa
zaya mecburdurlar. 

— 579 

19 . 6 . 1970 0 : 1 

Söz konusu belgelerim şekil ve muhtevasını 
Maliye Bakanlığı tâyin eder. 

Kayıt ve tescil veya noter senedinin tanzi
mini mütaakıp mezkûr belgeler, muhtevası Ma
liye Bakanlığınca tesbit edilecek cetvellere dö
külerek muamelenin yapıldığı tarihi takibeden 
günden itibaren em geç 15 güm içinde ilgili ver
gi dairesine gönderilir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerimde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

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

Trafik Şube veya büro memurlariyle 
noterlerin sorumluluğu 

Madde 10. — Gerekli verginin ödenmesinden 
önce muameleyi yapan trafik şube veya büro 
ınemurlan ve noterler, verginin ödenmesinden 
mükellef ile müteseılsilen sorumludurlar. 

Trafik şube veya büro memurları ve noter
ler bu madde gereğince ödemeye mecbur ol
dukları vergiler içim mükelleflere rücu ede-
Lilirlr. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II NCİ KISIM 

İşletme Vergisi 
Mevzuu, mükellef 

Madde 11. — 1. Bu kanuna bağlı I numa
ra1! tabloda gösterilen hizmet işletmelerini iş
letenler, mezkûr tabloda gösterilen hadlerde iş
letme vergisini ödemeye mecburdurlar. 

II - B,ı kanuna bağlı II numaralı tabloda 
gösterilen işletmeleri işletenler ve aynı tabloda 
ynzılı emtianın perakende satışını yapanlar ile 
I numaralı tabloda asgari ve âzami hadleri gös
terilen derecelere göre vergilendirilmek iste-
miyen mükellefler kendi talepleri üzerine, I ve 
II numaralı tablolarda gösterilen nisbetler üze
rinden ve Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 
perakende satış vesikalarını veya aynı vesikala
rı makinalı kasalarda kullanmak suretiyle tah
sil ettikleri işletme vergisini satış vergisi olarak 
Ödemeye mecburdurlar. 

Maikinalı kasaların işletilmesi ve perakende 
satış vesikalarının düzenlenmesi ile kullanıl-
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masma mütaallik esaslar, Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Bu maddede belirtilen, tablolarda gösterilen 

konularda perakende saitış yapan toptancı mü
kellefler de işletme verıgiisine tabiidir. 

BAŞKAN — I numaralı' tablo. 

(I) NUMARALI TABLO 

Bu kanunun 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre vergileme ölçüleri 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

C. 

7. 

8. 

İşletmenin 

Lokantalar 

nev'i 

İçkili (3 ncü sınıf içkili lokantalar hariç) 
Çalgılı 
Meyhaneler 
Çalgısız 
Bahçe işletenler 
İçkili 
Çalgılı 
Bezik salonları ve benzeri 
Bilardo, piyango, ımasa 
yerler işletenler. 
Gazinolar 
İçkili 
Çalgılı 
Kır bahçesi işletenler 
İçkili 
Çalgılı 

yerler 
futbolu v( 

Samanıca ve benzeri talih 
lan 

ve mah 

işletenler 
î benzeri 

ıret oyıifîi-

Asgari vergi 
haddi 

(Tl.) 

6 000 
6 000 

6 000 

6 000 
6 000 

10 000 

10 000 

15 000 
15 000 

3 000 
3 000 

5 000 

Âzami vergi 
haddi 
(Tl.) 

150 000 
150 000 

150 000 

150 000 
150 000 
100 000 

120 000 

175 000 
150 000 

40 000 
40 000 

35 000 

Bu kamunun 11 nci 
maddesinin II nci 
fıkrasına göre öde
necek satış vergisi 

nisbetleri (%) 

10 
10 

10 

10 
10 
15 

— 

10 
10 

10 
10 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? Sayın Yıldız, buyurun. 

M. SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

işletme vergisinin birinci maddesi olarak 
11 nci madde şeklinde görüşülmekte bulunan 
bu maddenin, bu kanun tasarısının tümü üzerin
de yaptığım konuşma sırasında da arz ettiğim 
gibi, işlemez bir vergi olduğunu tekrar etmek 
isterim. Gerçekten bu maddeyi işletmek hiçbir 
surette mümkün olmıyacaktır. 

Maliye Bakanlığı bu kanun tasarısı ile bir 
gelire kavuşmak için samimî bir cehtin için
de ise de, kendisine büyük bir - tâbir caizse - be
lâ satınalmaktadır. Bir lokantadan, bir gazi

nodan, bir şuradan bir .buradan vergi alma
nın son derece güç olduğunu ve kabili tatbik 
bir vergi olmıyacağını bir vicdan borcu ola
rak tekrar arz etmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, finansman kanun tasarısı ile getiri
len, dört yeni vergiden en önemlisi ve en ağır 
olanı işletme vergisidir. Bu vergi, genellikle 
tüketimi kısmaya yönelmiş ve vergi yükünün 
geniş halk kütlelerine yansımasını öngören bir 
vergidir. Türk vergi sistemine «satış vergisi» 
niteliğinde yeni bir vergileme usulü getiril
mektedir. Bu kanuna bağlı olarak getirilen 

— 580 — 
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iki tablo vardır ve buna göre iki farklı ver- j 
gileme söz konusudur. Bir numaralı tabloda 
gösterilen hizmet işletmelerini işletenler, tab
loda gösterilen hadlerde işletme vergisi ödi-
yeceklerdir. iki numaralı tabloda gösterilen 
işletmelerde tabloda yazılı emtianın perakende 
satışını yapanlar satış bedeli üzerinden % 10 
ilâ % 30 arasında vergi ödiyeceklerdir. İşlet
me vergisinin bir numaralı tablosuna göre 
vergilendirilmeleri öngörülen hizmet işletme
leri, iki farklı vergileme yolundan birini ken
dileri seçeceklerdir. Ya satış değeri üzerinden 
belirli % oranlarına göre bir satış vergisi öde
meyi göze alacaklar ve bunun için Maliye Ba
kanlığınca hazırlanacak perakende satış ve
sikalarını veya makinalı kasaları kullanacak
lardır. Veya tabloda gösterilen asgari ve âza
mi vergi hadleri içinde kendisi için tesbit edil
miş olan vergi derecesi hangisi ise onu ödi-
yecektir. 

Bu dereceler her iş ve emtia nevi için altı 
derece halinde tesbit olunacaktır. Satış mik
tarı üzerinden vergi vermeyi tercih eden mü
kellefler, aynı işe devam ettikleri müddetçe, 
üç yıl için bu usulden dönemiyeceklerdir. 

Bu vergileme usullerinin her ikisi de son 
derece sakıncalıdır ve ekonomimizin bugünkü 
gelişme aşamasında son derece güç uygulana
cak hükümler getirmektedir. Önce, bu vergi 
ile vergi idaremiz, ağır bir yeni görev altına 
sokulmuş olacaktır. Hizmet işletmeleri büyük 
bir bürokrasiye boğulacak ve maliye memu
ru ile, devlet ile başı sıkıntıya girecektir. Dü
rüst ve titiz vatandaşlar her an vergi kaçak
çısı durumuna kolayca düşebilecekleri için 
huzurlarını kaybedeceklerdir. Dürüst olmı-
yanlar ise akla hayale gelmiyen dolaplarını 
çevirebileceklerdir. 

Maliye Bakanlığınca hazırlanacak pera
kende satış vesikalarını kullanarak teker te
ker bütün satışlarını kaydetmek suretiyle 
vergi ödemek istiyen işletme sahiplerinin sa
yılarının fazla olacağını sanmıyoruz. Bunun do
ğuracağı külfetten kurtulmak yanında, ayrıca 
bu yolu seçenlerin üç yıl buna devam zorun
da bırakılmaları bu yöndeki tercihleri azal
tacaktır. 

Fakat, götürü vergi yolunun seçilmesi ha
linde de çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. | 

— 581 

19 . 6 . 1970 O : 1 

Örneğin; bir lokanta işletmesi beş, altı bin 
lira ile 150 bin lira arasında belirlenecek, al
tı dereceden birine göre vergi yükliyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz bitmiş
tir. Beş dakika ile kısıtlıdır, malûmâliniz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Mükellefin yüksek derecelerinden birine 
sokulması halinde bir yıl içinde o lokantanın 
iş hacmi o miktar vergiyi çıkarmaya elveriş
li olmıyabilir ve sonunda mükellef o işyerini 
kapatmak zorunda kalabilir veya tam aksine 
işletme düşük derecelerden birine sokulabilir 
ve mükellef bütün bir yıl müşterilerinden ke
seceği % 10 vergilerle Maliyeye ödemek zo
runda olduğu verginin birkaç mislini - iltiza
ma benziyor bu - halktan tahsil etmek imkâ
nını bulabilir. Müşterisi bol, fakat, gösterişi az 
olan işyerleri,, lokantalar, gazinolar v,s. bunu 
kolayca yapabileceği gibi işletmenin vergi de
recesini tâyin edecek kimseleri iktisadi veya 
siyasi kanallardan etkilemenin yollarını bu
labilenler de yapabileceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bir iltizam usulü 
dedim. Gerçekten iltizam usulüne döner. Vergi
yi vatandaş devlete verir. Bir başka vatan
daş vergi diye verilen paradan kâr edemez, 
kabul edilemez böyle bir esas. Halbuki, bu 
bunu getirir. Onun için bu maddelerin kabul 
edilmemesi lâzımdır. Türk vergi sistemi içe
risinde bu kısmın tüm olarak kabul edilme
mesi lâzımdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Artaç, buyu
run. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arka
daşlarım, 11 nci maddede işletme vergisinin 
vaz'ma mütaallik hüküm 24 ncü maddede bu 
işletme vergisinin müşteriye inikas edece
ğini tasrih etmiştir. Her iki liste tetkik edil
dikte, evvelâ lokantalar mevzuu vardı. Tür
kiye'de bugün tahminederim ki, hemen he
men her şehirde yemek yenilebilecek lokan
tanın ekserisi içkilidir. Bunun yanı başında, 
içkisiz olan lokantalarda bulunabilir, ama bü
yük şehirlerde bunu bulmak gayrikabildir. 
Herkes girdiği lokantada içki içmek zorun
da olmadığına göre,, yemek yemek için öğle
yin veyahut akşamleyin çoluğu çocuğu ile ve-
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ya etrafiyle lokantaya giren herkes bu ka- ı 
nunla bir vergiye tabi tutulmuş oluyor. Yani, 
bu kanunla bir nebze, eğer tâbir caizse, va
tandaşın yaşama hakkına dâhi müdahale edil
mektedir. Bu bakımdan her lokantaya giren 
kişi bir çorba içtiği zaman içki içmese dâhi 
vergi vermek zorundadır ki, bu şartlanıl ta
hakkuku halinde bu vergi gayriâdildir. 

Bununla beraber, iki numaralı tabloda da, 
bizim komisyonda arz ve izah ettiğimiz gibi, 
halka inen bâzı meselelerde yine vergi vaz'-
edilmektedir. Sayın Maliye Bakanı fakir hal
ka bu vergilerin intikal etmiyeceği yolunda 
izahta bulunmuşlardı. Arkadaşlarım ben ko
misyonda Maliye Bakanlığının temsilcisine 
sordum. «Mobilyadaki kastınız nedir, hezeraıı 
sandalya buna dâhil midir?» diye. «Dâhil» de
nildi. Koltuk dâhil mi? «Dâhil» denildi. Bir 
hususu sormamıştım. Mümkündür ki, sorulur
sa ona da «evet» denilebilecektir. Çünkü, mo
bilya dükkânlarında o da imal edilmektedir. 
Tabutların dâhi vergiye tabi tutulması muh-
telemeldir. 

Yine o zamanki izahatımızda, Maliye temsilci
sine sorduğumuz hususlardan biri de; nalburiye 
mevzuunda köydeki hemşehrimizin nalından 
tut da, şehirdeki mandala kadar hepsi dâhil 
midir? «Sadece nal hariç» dediler; bunun dı
şındaki bütün her şey dâhildir. Bu şartlar al
tında 24 ncü maddeye göre bu verginin köy
lüye, fakir halka intikal etmemesi gayrika-
bildir. Bu bakımdan biz, teklif edilen bir kı
sım maddelerin kanundan çıkarılması gerek
tiğine kaaniiz. Vergi tümüyle adilâne değil
dir, daha âdil şekle sokulması gereklidir. Bu 
bakımdan getirilen bu iki cetveldeki kalem
lerin bir çok kısımları gayriâdildir. Arz ede
rim. 

BAŞKAN" — Sayın Abdurrahman Güler, bu
yurun. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Muhterem arkadaşlarım, işletme vergisi vergi 
hayatımıza yeni giren bir vergidir. Bu ver
ginin aleyhinde söylenen sözleri bugün için 
yadırgamak doğru değildir. Tıpkı gelir ver
gisi de 1950 lerde vergi hayatımıza girmeye I 
başladığı zaman bu nevi yanlış anlamalara 
sebebolmuştu. | 
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İşlenme vergisi modern devletlerin vergi-
sidir. İşletme vergisi vergide bir tekâmül ve 
reformu ifade etmektedir. İşletme vergisinin 
en büyük fonksiyonu ve bu vergiden taki-
bedilen gaye, gelir vergisini kontrol etmek
tir. Modern vergi hukukunda gelir vergisi, 
harcama vergisi niteliğinde olan işletme ver
gileriyle kontrol edilir. Binaenaleyh, huzuru
nuza sunulmuş olan 1 ve 2 numaralı tablolar
daki işletme yerlerinin vergilendirilmesinin 
başlıca nedeni, bu işletmeler ayrıca gelir ver
gisine tabi oldukları için, gelir vergisi hası
latını kontrol edebilme arzusuna dayanır. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım; «lo
kantalar çok geniş ölçüde halk kütlelerinin 
yemek yediği yerlerdir. Bu vergi geniş ölçüde 
halk kütlelerini etkiler, Bu balamdan böyle 
yerlerin vergilendirilmesi sakıncalıdır.» bu
yurdular. 

Muhterem, arkadaşlarım, bir kere, bu böyle 
değildir. Şehir nüfusu 20 000 in altında bu
lunan yerlerdeki bütün lokantalar vergi kap
samının dışındadır ve bir de Komisyonumuz
da, içkili dâhi olsa, üçüncü sınıf lokantalar 
vergi kapsamı dışına alınmıştır. 

Her zaman misaller, fakir halk tabakala
rı öne sürülmek suretiyle alınıyor. Bir de An
kara'da, istanbul'da, İstanbulu'un Boğazında 
çok lüks mahiyette olan içkili lokantaların, 
içkili lokantalarda harcanan paraların vergi 
dışı bırakılmasmdaki sakıncalar dikkate alın
mıyor. 

Hele ortanın solu felsefesini kendilerine 
kader olarak seçmiş olanların; istanbul'da 
bir Boğaz lokantasında pazarın öğlesinden ak
samına kadar içki içip eğlenen, alabildiğine pa
ra harcama gücüne sahibolan vatandaşların 
vergi dışı kalmlaarını arzu etmeleri program-
lariyle, partilerinin felsefeleriyle taban tabana 
zıt bir görüşü teşkil etmektedir. 

Burada vergilendirilen şeyler nelerdir: 
Lokantalar, 
Üçüncü sınıf içkili lokantalar hariç, içkili 

lokantalar, çalgılı lokantalar, 
Meyhaneler, 
Bahçe işletenler; içkili, çalgılı, 
Bezik salonları ve benzeri yerler işleten

le?, 
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Bilardo, piyango, masa futbolu ve benzeri 
yerler işletenler, 

Gazinolar, 
Kır bahçesi işletenler; içkili, çalgılı, 
Sammaca ve benzeri talih ve maharet oyun

ları oynatanlar. 
2 numaralı tabloda da: 
Kuyumcular, sarraflar, mücevheratçılar; 

meşkûk altın ve bilezikler hariç, 
Sauna işletenler, 
İçkili ve çalgılı lokantalar, 
Çalgılı meyhaneler, 
Birahaneler, çalgılı, 
Bahçe işletenler; içkili, çalgılı, 
Gazinolar; içkili ve çalgılı, 
Bar işletenler,, 
Kır bahçesi işletenler; içkili ve çalgılı, 
Paviyon işletenler, 
Her çeşit mobilya, koltuk, korniş, halı gru-

pu. 
BAŞKAN — Sayın Güler, vaktiniz dolmuş

tur, lütfen bağlayınız. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 

Bir dakika efendim. 
Bir konuşmacı arkadaşım, «ölünün tabu

tundan da mı vergi alacaksınız?» diyor. 1 000 
liraya kadar olan satışlar için % 1 vergi nis-
beti uygulanıyor bu halı ve möblede. Bunun ge
reği de şu: Halı ve mobilya kesiminden gelir 
vergisi tahsili güç olduğu için, gelir vergisi 
tahsilatını kolaylaştırmak, kaçakları önlemek 
için % 1 nisbetinde bir vergi konmuştur, bu 
% 1 lik vergi de hiçbir zaman istismara mü
sait bir vergi değildir. Burada ne, muhalefet 
şerhinde yazıldığı gibi, yeni evlenen gelinin 
çehiz sandığı bahis mevzuudur, ne hazeran 
sandalya bahis mevzuudur, ne de ölen ada
mın tabutu bahis mevzuudur. Bu sırf muhale
fet yapmak için söylenen ve aslında kanuna 
uymıyan birtakım sözlerdir. 

BAŞKAN — Sürenizin bittiğini ifade et
tim Sayın Güler. Konuşmalar beş dakika ile kı
sıtlıdır, süreniz bitmiştir efendim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Mücevherat grupu, taklit ziynet eşyası, 
plâk, oyun âletleri ve saire deniyor. Yani bü
tün bu vergilendirilen hususlar lüks tüketim 
çerçevesi içine giren,, halkın lüks harcama gru-

— 583 

19 . 6 . 1970 O : 1 

pu içinde kalan işletme sahaları ve işletme 
metalarıdır. Harcama gücüne sahibolan vatan
daşlar verecektir, bu vatandaşlardan alman 
bu vergilerle, harcama gücüne sahibolmıyan 
vatandaşlara sübvansiyon yapılacaktır. îşte 
esas vergi getirilmesinin nedeni budur. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Vahit Bozatlı, buyuru
nuz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; 

11 nci maddede bahsi geçen 2 numaralı 
tablo var. Yanlış anlamıyorsam 2 numaralı 
tabloda "bahsi geçen bütün metalar satış sı
rasında, satış Vergisi dediğimiz ve % 10 - 15 
- 25 civarında değişen vergilere tâbi tutulu
yor. 

Bu madde bu listesiyle beraber kabul edil
diği takdirde, kanaatimiz odur ki, tadade-
dilen ticari emtiayı satan bütün esnaf Devle
tin bir tahsildarı gibi akşama kadar tahsilat 
yapacaktır, kırtasiyeciliği artıracaktır. Hattâ 
diyebilirim ki, belki birçoklarınızın gözünde 
büyüttüğü ikinci smıf, birinci smıf lokanta 
veya zengin dediğimiz kimlseler, akşama ka
dar bankalara faiz vererek can çekiştiren 
kimselerdir, bunların sırtına, bu şekilde yeni 
bir külfet yüklemek, hattâ bir işletme def
terinden şikâyet eden esnafın sırtına bu defa 
tutup Devlet vergisini tahsil etmek gibi bir 
külfet yüklemek başlılbaşına bir ağırlık, baş-
lıbaşma bir güçlük doğuracaktır. 

Bu madde yeni bir mükellefiyet, yeni bir 
müessese getiriyor; 

Arkadaşımın dediği gibi, medeni ülkele
rin hepsinde olan bir müessese değildir bu. 
Hakikaten, ifade ettikleri gibi daha çok sos
yalist ülkelerin uyguladıkları bir sistemdir. 
Bunun neticesi esnaf rahat içinde olmanın, 
huzur içinde olmanın, Devlete karşı olan 
mükellefiyetlerini tam olarak yapmış olma
nın rahatlığını elinden kaçırmış olacak ve 
bugün vergi kaçakçılığı yapmıyorum, vergi
mi tam veriyorum diyen esnaf var iken, ya
rın bunu da bulamıyacağız, dolayısiyle esna
fın huzuru kaçmış, rahatı kaçmış olacaktır. 

Ayrı bir neticesi de, gayet tabiî vergi 
mükellefiyetine giren bölgeler için konuşu
yorum, ayrı bir neticesi de, ticari müessese-
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lerin dışında tamamiyle birtakım özel statü
lerle dernekler halinde, lokaller halinde veya 
çeşitli kuruluşlar halinde kendi mensuplarının 
yiyecek ve saire ihtiyaçlarını karşılıyan bir
takım kuruluşlar çoğalacak ve bu suretle vergi 
dışı kalmış birçok ticarethaneler kurulmak su
retiyle Devlet beklediği geliri bu yolla yine 
temin edememiş duruma düşecektir. Netice 
olarak esnafın ve halkın huzurunu kaçırmak
tan başka bir şey yapmış olmıyacaktır. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen sa
yın üye.. Buyurun Sayın Arslan. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; vatandaşın hayatı bo
yunca lâzımolan gıdaları, malzemeleri saymı
şız, uykuyu unuttuğunuz için teşekkür ede
rim... 

Şimdi sarraf ve kuyumcular için konan 
% 10 vergiyi ben fazla buluyorum. Çünkü 
altın, Türkiye piyasasında, vatandaşın para 
muhafaza etmek için bankaya koşmaktan zi
yade, biriktirdiği 100 lirası ile gidip küçük bir 
altın, küçük bir bilezik almak suretiyle mu
hafaza ettiği bir paradır; sıkıldığı zamanda 
kimseye başvurmadan, kara günlerimde lâ
zım olur diye sarrafa koştuğu bir paradır. 
Bunu ayıda bir defa alır, bir defa verebilir.. 
ıSaym Türk köylüsünün almış olduğu bu 
altınlarını vergiye tâbi tutmak yerine, ben 
bunun kalkmasını, mümkün değilse % 5 e, 
yani verginin % 5' e inmesini teklif ediyorum. 
Ayrıca önerage de vereceğim. 

ikinci bir konu, parfümeri mamullerine 
% 15 vergi konmuş. Bildiğiniz gibi aziz ar
kadaşlarım, bu zevk işidir. Allahm yarattığı 
bir çehreyi, Allahm verdiği bir bünyeyi, ben 
böylesine değl'l, şöylesine işitiyorum diyerek in
san vücuduna şekil vermek ister. Bu bir zevk 
işidir, herkes bunu yapmaz. Madem ki zevk işi
dir, vergiye fazla tabi olması gerekir. 

Meselâ saçlarını veya saçlarının rengini be
ğenmez, gider başına bir saç taktırır. Biliyorsu
nuz ki, bunlara «peruka» diyoruz. Bunun da ver
giye tabi olması lâzım. Madem İri beyefendi ha
nımının saçlarının değişik olmasını istiyor, ver
gi vermekten kaçmamalıdır. Onun için ben bu
nun da girmesini istiyorum, (Alkışlar) 

Paviyonlar var, barlar var. bu arada benin 
tasvibetmediğrYn, ama Devletimizin, hayatımızın 

icabı saydığımız genelevler var. Oraları hariç 
tutmuşuz, orasın* vergi dışı tutmuşuz. Ben ora
nın da vergiye girmesini istiyorum. 

«Oyun aletleri» demişiz. Bu ifadenin içine 
oyun kâğıdı girer mi girmez mi bilmiyorum ama, 
sarahat vermek için «oyun kâğıtları» diye bir 
madde koyup onu da vergilendirmek gerekir. 

Ben bu hususları belirten bir önerge verdim, 
yardımınızı istirham edeceğim. 

Bilıhasisa kuyumcu ve sarraflarda verginin 
% 5 e düşmesini, parfümeri ve kadın kuaför
lerinden de vergi alınmasını teklif ediyorum. 
Çünkü, malûmuâîiniz arkadaşlarım, kadınların 
tıraşa ihtiyacı yoktur ama, madem ki kadın tı
raş olmayı istemiş, para vermelidir. Bunu isti
yorum. Çünkü bildiğiniz gibi, Allahm sade bir 
şekilde yarattığı kadına, tıraşa gitmesin, çünkü 
her zama;i çocuğu ile meşguldür diyerek, bizim 
yüzümüzde çıkardığı gibi sakal, bıyık verme
miştir. Madem ki berbere ihtiyacı vardır, ver
giyi de çekinmeden vermelidir, hem de % 50 
vermelidir. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim, alkışlarınızı verdiğim 
önergenin kabulünde yaparsanız çok daha mem
nun olurum, adalet yerini bulur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Tur
gut Toker, buyurun, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, işletme vergileri kapsomma gi
ren iki husus var; birisi, perakende satış yapı
lan bası emtia, birisi de bâzı hizmet işletmeleri. 

Arkadaşlarınım tenkidleri aşağı - yukarı iki 
notada toplanıyor; birisi, bu vergi uygulana
maz. Yani daha çok ileri sürülen tenkid uygu
lama ile ilgili. 

Henüz kanun tasarısı huzurunuzda müzake
re edilirken ileride yapılacak uygulamadan bu 
kadar endişe duymak maliyeci arkadaşlarımızı, 
maliyenin teknisyenlerini ve uzmanlarını hassa
siyete sevk etmek bakımından faydalıdır. 

Bizim kanaatimiz, işletme Vergilerinde, ge
rek perakende satışı yapılan emtia üzerinden 
olsun, gerekse hizmet işletmelerinden olsun 
tahminimle, uygulamada büyük bir güçlük çekil-
miyeoektir. 

Maliye Bakanlığı yönetmelikle, genelre ile 
gerekli tedbiri alacak; bir taraftan hiztmet işlet
melerinin tabi olması lâzımgeien sistem ve ni-
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zamı, bir taraftan da müşteri olacak vatandaş
larımızın tabi olacakları hususları elbette ki 
kenJdilerini uyarmak suretiyle bildirecektir. 

Burada büyük bir gelir beklemekten ziyade, 
değerli Maliye Bakanı arkadaşımın da tasarının 
tümü üzerinde çok değerli görüşmeci arkadaş
larıma vermiş olduğu cevapta da belirttiği üze 
re, hemen hemen bu hizmet işletmlelerinıde ve 
perakende satış yapan işletmelerde Gelir Vergi
si bakımından hiç denecek mesabede vergi alın
makta olması nazarı itibare alınarak, daha çok 
bir oto - kontrol sistemi getirilmiş bulunmak
tadır. Esasen eğer perakende satışı bir elemeye 
tabi tutamazsak, bir süzgece tabi tutâmazsak 
burada doğrudan doğruya vatandaşın bir mura
kıpla kontrol rolünü yüklenmesini kendisine ve-
remezısek, ondan sonraki toptancı satışı, sonra 
imalâtçı satıcıyı kontrol altına almak fevkalâde 
güç olur. Perakende satışta makina - kasa su
retiyle veya vesika tanzimi suretiyle peraken
decinin günlük satışını kaydetmesi dolayıısiyle 
kendisini toptancıdan da fatura almaya bizza-
rur sevk edecektir. Toptancı perakendeciye fa
tura verme durumunda kalınca, imalâtçı da ay
nı mecburiyet içinde aynı zorunluk içinde top
tancıya fatura vermek durumunda kalacaktır. 

Şimdi, arkadaşlarım dediler ki, zannediyo
rum Sayın Ülker söylediler, bir kısmı nisibetler 
dâhilinde, hadler dâhilinde satış vesikası üze
rinde görülecek vergiye tabi tutulmuş, bir kısmı 
götürü vergiye tabi tutulmuş. Götürü vergiye 
tabi tutulduğu takdirde, götürü vergiyi 60, 70 
bin olarak verecek, ama bunu müşteriye akset
tirdiği zaman bu miktar 80, 90 bin olacak. Bu 
suretle bir vergi kanunu ile satıcıya, hizmet iş
letmesine vatandaştan fazla tahsilat yapma im
kânını, kâr etme imkânını bir nevi tanımış ola
caksınız. 

Değerli arkadaşlarım; dikkat edilirse tablo
larda götürü sisteme tabi olanlar daha çok hiz
met işletmeleridir ve bunlar tarifeye tabi olan 
işletmelerdir. Ya turistik belgeleri vardır, turis
tik tarifeleri vardır, yahut da belediyelerden al
mış oldukları lüks işletme, 1 nci sınıf, 2 nci sı
nıf, 3 ncü sınıf tarifeleri vardır. Bu tarife üze
rinden müşteriye verecekleri malı, hizmet sure

tiyle, eğer nisbetleri kabul etmişlerse nisbet üze
rinden kendilerine satış vesikası vermek sure
tiyle esasen kayda geçireceklerdir. Götürüye ta
bi olmuşlarsa, bunu aynı tarife üzerinden va
tandaşa aksettirdikleri zaman, bu da kayda gi
recektir. Götürünün üstündeki farkı Maliyenin 
tahsil etme imkânı kendiliğinden hâsıl olacak
tır. Esasen tarifenin üstüne her hangi bir vergi 
nisbeti yüklemeden vatandaşa, satışta bulunur
sa, o zaman kendi kârından, kâr marjından bir 
kısmını Maliyeye, kamuya, devlete intikal ettir
miş olacaktır. Bu itibarla vergi kanunu yoluyla 
satıcının, hizmet işletmecisinin vatandaştan her 
hangi bir farklı vergi tahsili, kâr yoluyla bir 
vergi tahsili bahis konusu değildir. 

Değerli arkadaşım Sami Arslan bir noktaya 
temas buyurdular. Eğer tasarıyı incelerlerse, 
komisyon değiştirişinde vardır, altın ile altın
dan yapılma bilezik zaten muaf kılınmıştır. 

Bir arkadaşım, «Ancak sosyalist ülkelerde 
bu tip işletmelerde işletme vergisi alınır» dedi; 
ya ben yanılıyorum, ya kendisi yanılıyor. Bilmi
yorum ama, benim görebildiğim kadarı, bizzat 
alış veriş yapmak suretiyle ödediğim yerlerde 
meselâ, Amerika'da, meselâ Holânda'da, meselâ 
Belçika'da, meselâ Fransa'da ve meselâ Alman
ya'da. bu getirilen tabloların çok daha genişini 
kapsıyan emtia ve hizmet işletmelerinde satış 
vesikası esasına istinadeden vergi alınmaktadır. 

Mâruzâtım bu kadar. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye.. Yok. 

Efendim, şimdi 1 nci ve 2 nci tablo ile ilgili 
takrirleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının ekli işletme 

vergisinin 11 nci maddesinde zikredilen bir nu
maralı tablosuna aşağıdaki gösterilen işletme 
nevilerinin 4, 8 ve 10 numaralı pozisyonlar ola
rak ilâve edilmesini ve diğer pozisyonların nu
maralarının buna göre tadilini arz ve teklif ede
rim : 

H. Turgut Toker 
Sözcü 

Not : Yeniden düzenlenen tablolar ilişikte 
sunulmuştur. 
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İşletmenin nev'i 

4. Güzellik enstitüleri ve salonları 
8. Bilûmum kulüpler ve lokaller (Spor kulüp

lerinin istirahat mahalleri hariç) 
10. Otel, motel ve mokamplar (Belediye hudut

ları dışında kalıp da gelir veya kurumlar 
vergileri mükellefleri tarafından işletilen 
işletmeler) 

Sayın Başkanlığa 

Finansman Kanununun 11 nci maddesinin 
1 numaralı cetveline aşağıdaki işletme yerinin 
de ithal edilmesi hususunun oylanmasını arz 
ederim. 

Antalya 
Hasan Akçalıoğlu 

a) Kuaför salonları; lüks % 20 

b) Kuaför salonları; 1 nci sınıf % 15 

ıc) Kuaför salonları; 2 ve 3 ncü sınıf % 10 

BAŞKAN — Maddenin 2 nci tablosu üzerin
deki tadil takrirlerini okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

11 nci maddede zikredilen II numaralı talb-
lonun 13, 18, 21 nci sıralarında adı geçen mad
delerden İşletme Vergisi alınmamasını arz ve 
teklif ederim. 

Necati Çakıroğlu 

ıSayın Başkanlığa 

11 nci madde şümulüne diskoteklerin de 
alınmasını arz ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

Not : Cetvelin 6 nci bendine ilâve edilmesi. 

Sayın Başkanlığa 

Bütçe Finansman Kanununun 11 nci mad
desine ilişkin 2 numarah cetvelin 12 nci ben-

Bu kanunun 11 nci 
maddesinin II nci fık-

Asgari vergi Azami vergi rasma göre ödenecek 
haddi haddi satış vergisi nisbetleri 
(TL) (Tl.) (%) 

10 000 150 000 15 

6 000 200 000 15 

6 000 120 000 10 

dine aşağıdaki yerlerin de ithal edilmesi hu
susunu arz ederim. 

Antalya 
Hasan Akçalıoğlu 

A) Diskotek - Faşiııg, 
B) Olup, 

Sayın Başkanlığa 
11 nci maddenin 2 numaralı tablosundaki, 
Kuyumcu ve sarrafların % 5, 
Parfümeri ve kadın kuaför ve perukalardan 

% 35, 
Pavyon bar ve genelevlerden % 40, 
Oyun âlet ve kâğıtları %30, 
Olarak düzeltilmesini arz ederim. 

Denizli 
Samı Arslan 

Sayın Başkanlığa 

Tasarının, işletme vergisi ile ilgili olup 
11 nci maddesinde zikredilen II numaralı tab
lonun 19 rcu pozisyonuna (kolonya hariç) iba
resinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Hasan Dinçer 

Yüksek Başkanlığa 

Finansman kanunu tasarısına ekli işletme 
vergisinin 11 nci maddesinde zikredilen iki nu
maralı tablonun aşağıda gösterilen işletme ve 
emtia nevilerinin 11, 12 ve 18 numaralı pozis
yonlar olarak ilâve edilmesini ve diğer pozis
yonlarının numaralarının buna göre tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Turgut Toker 
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Satış Vergisi 
işletme veya emtianın nevi Nisbeti(%) 

11. Kokteyl salonları 15 
12. Diskotekler 25 
18. Her türlü televizyon 5 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın bir is
tirhamı var. Komisyondan geliyor anateklifler, 
acaba komisyon başka bir tedbir düşünmezler 
mi? Çünkü bu kanunu bu anda bitirmemiz 
mümkün değil, daha birçok maddelerimiz var. 
Siz tadil teklifleri yapıyorsunuz, ama öyle hu
suslar var ki, karışıyor. Meselâ şimdi 4 ncü 
madde, olarak «Güzellik enstitüleri ve selonla-
n...» diyorsunuz; «Bilûmum kulüpler» ayrıca, 
«spor, kulüpleri» diye burada, belirtiliyor. «Bi
lardo, piyango, masa futbolu ve benzeri» ki, 
bunların 5 nci maddede yer alması lâzım. 

«Otel, motel» diyor, ayrı bir madde... Eğer 
komisyon bir rahatlık sağlamak lûtfunda bu
lunursa; bu takrirlerin taaddüdü, tablolar üze
rinde mütaaddit tekliflerin bulunuşu sebebiyle 
komisyon bu 11 nci maddeyi alır, bilâhara Pa
zartesi veya Salı günkü müzakerede getirirse 
daha iyi olur kanaatindeyim. Ben muamele ya
payım, ancak hatalı olabilir kanısındayım, 
çünkü takrirler de acele verilmiş durumda. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, bütün bu 
meseleleri komisyonumuz müzakere etti, fakat 
komisyonda yeni bir maddenin hükümlenmesi 
mümkün olmadığı cihetle, raporumuzda ko
misyonun temennileri olarak yüksek huzurunu
za getirdik. Vermiş olduğumuz önerge, komis
yonun kabul etmiş olduğu temenni istikametin
de bir önergedir. 

İsabetli işaret buyurduunuz. Lütfediniz, 
önergeleri veriniz komisyona. 

BAŞKAN — Komisyon tablolarla ilgili 
önergeleri ve 11 nci maddeyi geriye istemekte
dir. önergelerle beraber madde komisyona ge
ri verilmiştir. 

Muaflıklar 

Madde 12. — Son nüfus sayanına göre be
lediye için nüfusu 20 000 ve daha aşağı olan 
yerlerde faaliyet gösteren mükellefler işletme 
vergisinden muaftır. (Bu kanuna ekli II No. lu 

tabalodaki 1, 2, 3, 15, 18, 20, 21 ve 22 numaralı 
pozisyonlar hariç.) 

BAŞKAN — Sayın Uysal... Yok. Sayın 
Ocakçıoğlu... Yok. Sayın Kılıç, buyurun madde 
üzerinde. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
12 nci maddenin istisna kabul ettiği II numa
ralı tablonun 18 nci fıkrası üzerinde durmak is
tiyorum. 

18 nci fıkrada; «Nalburiye inşaat hırdava
tı, sıhhi tesisat malzemesi grupu, kapı tokma
ğı, kilit, menteşe ve her nevi çivi ile ilgili top
lam satışların 10 lirasından 1 lira vergi alınır» 
diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; piyasada demire 
yapılan zamdan sonra bununla ilgili inşaat mal
zemesi, ki burada tadadetmiştir, zaten 
% 20 zam oldu. Bu müstehlikin üze
rine bindi. Şimdi bir de bunun üzerin
den vegi almak suretiyle müstehliki daha ağır 
bir yük altına atıyorsunuz. 

Sayın Komisyon Sözcüsü Turgut Toker ar
kadaşımız demin burada konuşurken, bu ver
gilerin medeni memleketlerde ve Garp memle
ketlerinde olduğundan bahsetti, ama bir şeyi 
söylemeyi unuttu: O memleketlerde fiyatlar da 
bizim memlekette olduğu gibi, her sene asan
sörle çıkıp, her yıl bir gökdelene doğru yükse
liyor. Yıllardan beri o fiyatlar cüzi bir artış 
gösteriyor ve o satıcılar malzemenin üzerinde
ki fiyatı asla aşacak mahiyette kendi kendine 
aklına geldiği gibi zam yapmıyor ve yapamı
yor. Bu otoriteyi temin edebilirseniz, bu sağ
lamlığı temin edebilirseniz, dediğiniz doğru 
olabilir, 

Beş sene evvel gidiyorsunuz Almanya'dan bir 
kalem alıyorsunuz 15 marka, bu sene gitseniz, 
aynı kalemi 15 mark 5 fenike alabileceksiniz. 
Ama dün demire yaptığınız zamdan sonra hiç pi
yasayı dolaştınız mı? Gördünüz mü inşaaat mal
zemesine binen zammı? Bu maddeye yapaca
ğınız zamla müstehlikin, fakir halk kütlesinin, 
inşaatına, güzel bir ev yapmasına, mazbut bir 
ev yapmasına, kerpiçten kurtulup da çivi ile, 
tuğla ile, çimento ile ev yapmasına mâni olu
yorsunuz. Bu, bizim hem parti olarak felsefe
mize aykırıdır, hem memleketin gerçeklerine, 
•̂eniş halk kütlelerine intikâl eden verginin 

adaleti bakımından da aykırıdır. 
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İkincisi, 21 nci sıra üzerinde duracağım. 
Tablonun 21 nci maddesinde de her çeşit 

oto lâstiği, yedek parça ve malzeme grupunu 
vergiye tabi tutuyorsunuz. E, ne oluyor? Za
ten nüfusu küçük olan yerlerde bu vasıtaları 
kullanan şoförlerin, bu vasıtaların sahiplerinin 
kazancı ne ki, bunun lâstiğine, bunun yedek 
parçasına ve otomobille ilgili diğer parçalarını 
vergiye tabi tutuyorsunuz? Hani sosyal adalet? 
Hani her şoföre bir araba, hani her şoförü bir 
araba sahibi ve zangin yapmanın felsefesi ve 
sözü? Bu olmadı, bu uymadı, bu programını
za da mugayirdir. 

Binaenaleyh, Adalet Partisinin programına 
mugayir bir vergilemeyi biz de şahsan kabul 
etmiyoruz ve bunların da, 21 ve 18 nci madde
nin de nüfusu 20 000 den az olan bölgelerde 
vergi dışı kabul edilmesini, Komisyonun kabul 
etmesini istiyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Saym Komisyondan, bu madde
nin, geriye aldığınız 11 nci madde ile ilgisini sor
mak istiyorum: 

Bu 12 nci maddenin, 11 nci maddeye ek (I) 
ve (II) numaralı tablo ile ilgisi var mıdır, yok 
mudur? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ II. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Var, Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Önergeler varsa, onları da rica 
edeyim. 

SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, o bakımdan bu
nu arz ediyorum. Bu maddenin müzakeresine 
imkân yoktur. Çünkü, bu maddeye atıf yapan 
11 nci madde Komisyonca geri alınmıştır. 

SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
11 nci maddenin reddedildiğini düşünün, artık 
mütaakıp maddelerin görüşülmesi hiçbir mâna 
ifade etmez. 

BAŞKAN — Bu maddeyi de geri alıyor mu
sunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Evet Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — ilgisi dolayısiyle Komisyonca, 
12 nci madde de geri alınmıştır. 

SALİH YILDIZ (Van) — Usule aykırıdır, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Salih Yıldız diyorlar ki, bu 
11 nci madde ile ilgili tüm bir kısımdır, 3 ncü 
kısma geçmemiz gerekiyor. 

Komisyon bu gerekçeyi mahfuz mütalâa edi
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Doğrudur, Sayın 
Başkanım, iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde, 3 ncü kısma kadar 
olan bütün maddeleri geri alıyorsunuz. 

3 ncü kısnıa kadar olan bütün maddeler geri 
verilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gayrimenkul kıymet artışı Vergisi 

Mevzu. : Vergiyi doğuran olay 

Madde 33. — Türkiye'deki arazi, arsa veya 
bunların üzerindeki binaların (bağımsız bölüm
ler dâhil) ivazlı veya ivazsız, (veraset yolu ile 
intikaller ve kanuni mirasçılara yapılan şartlı 
veya şartsız hibeler kanuni mirasçılar arasm-

'da yapılan her nevi taksim, ifraz, temlik veya 
tırampalar ile müşterek malikler arasında yapı
lan taksim ve ifrazlar hariç) devir ve temlikin
de ve bunların karşılıklı olarak trampa edilme
sinden doğan değer farkları vergiye tabidir. 

BAŞKAN — Sayın Uysal... Yok. Oeakcıoğ-
lu... Yok. Bozatlı.. Buyurun efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; «Gayrimenkul Kıymet 
artışı Vergisi» diye, tasarının 33 ncü maddesiy
le yen* bir vergi müessesesi getirmiş oluyoruz. 

Türkiye'de, belki emsali az bulunacak Ma
bette, para piyasasında devamlı bir değişiklik 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Zannediyorum bu
na, kısmen Hükümet ve Komisyon da katılmış 
durumda, çünkü, bu maddeyi taküfbeden 38 nci 
maddede % 5 oranında hesaplanacak götürü gi
der diye bir indirim yapma yoluna gitmiştir. 

Benim üzerinde durmak istediğim, Türkiye'-
da yalnız gayrimenkuller değil, bilûmum men
kul kıymetler de, menkul mallar da bir değer 
artışına tabidir. Bu değer artışlarından bir ver
gileme yapacaksak, hepsi üzerimde yapmayı dü
şünmemi gerekir. Bunlardan yalnız gayrimen-

I külün değer artışı üzerinden bir vergi almayı 

588 — 
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düşünüyoruz. Değer artışlarının % 5 oranından 
çok daha fazla nisbette artış yapmasının nedeni, 
para değerlideki değişikliktir. Paranın satmal
ına gücünün mütemadiyen düşmesi neticesinde 
gayrJmenkullerde gördüğümüz değer artışı ger
çek bir artış değildir. 

Bu itibarla, bu maddede ve bunu takibeden 
maddede dercedi'len Değer Artış Vergiciyle, bir 
nevi, vatandaşın malına müsadere misali elkoy-
ma, yani, Hazineye mal etme yolunu seçmiş olu
yoruz. Şimdi, mütaakıp maddelerde var, Damga 
Resminde, harçta Hükümet tasarısı ve Komisyon 
yüzde yüz bir artışı kabul ediyor. Bu maddede 
ise ve bunun müstenidi olan, biraz evvel okudu
ğum % 5 oranında hesaplanacak götürü gider
de ise; ancak 20 senede biır, paranın kendM ka
darını kazanacağını hesabediyor. 

Netice itibariyle, bu madde mâna ve muh
tevası itibariyle hukuka, hakkaniyete uygun bir 
müessese getirmiyor. Türkiye'de, gayrimenkul 
ffıyatlarmm süratle artışının nedeni, arz ve ta
lep müessesesinin meydana getirdiği bir sonuç
tur. Arz ve talep müessesesinin daha evvel çe
şitli zamanlarda gerek İkinci Cihan Harbi sıra
sında, gerekse Birâci Cihan Harbi sırasında 
Türkiye'de piyasa üzerinde bu kabîl spekülâs
yonlar yaptığı hepimizin malûmudur. 

Arsa fiyatlarındaki süratli artışın nedeni 
de, daha çok büyük şehirlerde... 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı süreniz dolmuş
tur. 

VAHtT BOZATLI (Devamla) — Bilhassa 
Ankara'da görülmektedir. Bu kibarla, Ankara'
da arz ve talep müessesesinin getirmekte oldu
ğu büyük fiyat farklarının, bütün Türkiye'ye 
şâmil bir gerçekmi'} gibi, bir olaymış gibi hesa
ba katılarak, bu şekil bâr vergi müessesesinin 
getirilmesi hiç doğru değildir. Arz ve talep mü
essesesinin dengesM sağlamak gerekir. O yol
da yapılacak müdahaleler, bu kabîl aşırı fiyat 
farklarını önliyebilsr. iktisat kanunlarının em
rine de bu surette uygun tetbirler getirmiş olu
ruz. 

Saygılar sunarım 
BAŞKAN — Sayın Güler, buyurun. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) —Muh
terem arkadaşlarım; bu 33 ncü madde ile gay
rimenkul değer artışları vergilendirilmektedir. 
33 ncü maddeyi müstakil olarak mütalâa ettiği

miz takdirde bâzı yanlış anlamlara varmak 
mümkündür. 

33 ncü maddeyi, değer artışının hesabını 
tanzim eden 37 nci madde ile birlikte mütalâa 
etmek lâzımdır. Burada anaunsur şudur : De
ğer artışı tarihi hangi tarihtir? Yani gayrimen
kulun değerinin arttığı hangi tarihe göre he-
sabedilecektir, meselesi mühimdir. 

Huzurunuza bu kanundan sonra Emlâk Ka
nunu gelecektir. Bu kanuna göre, 1 . 3 . 1971 
tarihinde herkes gayrimenkullerinin değerini 
bildirecektir. 1 . 3 . 1971 tarihinden sonra her 
hangi bir satış bahis mevzuu olunca, o satış be
deli ile, 1 . 3 . 1971 tarihindeki bildirilen be
del arasındaki fark, değer artışının matrahını 
tenkil edecektir. 

Binaenaleyh, biraz önce konuşan arkadaşı
mın beyan ettiği gibi, enflâsyonun cezasının 
gayrimenkul sahibinden alınması gibi bir du
rum bahis mevzuu değildir. Bu verginin getiril
mesinin ana nedeni; Emlâk Vergisinin tahsila
tının iyi yapılmasını, yani oto - kontrolü temin 
maksadına matuftur. 

Kaldı ki. Türkiye'de gayrimenkul satışlarını 
enflâsyonla izah etmek de mümkün değildir. 
Türkiye süratle sehirleşen, şehirleşmek için teş
vik gören, bu uğurda Devletçe büyük harcama
lar ve yatırımlar yapılan bir memlekettir. Ka
munun yaptığı bu harcamalar sonunda değeri 
artan arsaların, değer artısını arsa sahiplerine 
vermek insaflı değildir. Bu nevi değer artışla
rında âmmenin de hakkı vardır. îşte bu değer 
artvu vergisi âmme haklarını tahsil zımnında 
getirilmiş, sosyal adalete uygun, çok yerinde bir 
vergidir. 

Bir misal vereyim; 1965 senesinde 21 500 
lira olan bir arsanın bedeli, Bahçelievlerin Şen-
yuva Kooperatif evlerinde 1965 te 21 500 lira 
olan arsanın bugünkü bedeli 165 000 liradır. 
Bu, on misline yaklaşan bir artıştır. Türkiye'de 
on misli bir enflâsyon mu vardır ki böyle bir 
değer artışı olmuştur? Bu, her yıl bir Aydın 
vilâyetinin nüfusu kadar bir nüfusun Ankara-
ya golmesi, Ankara'nın büyük şehirleşme ham
lesine mâruz kalması sonucunda, - ki bu hare
ketin teşviki kamu yatırımlarıdır. - kamu yatı
rımlarının artması sonucundan meydana gelen 
bir fasla ranttır. îşte bu rantı, bu değer artışı 
Vergisi Kanunu vergilendirmektedir ve diğer 
maksadı da bu kanunun; Emlâk Vergisinde 
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oto - kontrol sistemini kurmaktır, çok yerinde 
bir vergidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa

yın üye?.. Buyurun Sayın Gülcan. 
HASAN ALÎ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu kanun ta
sarısının getirmiş bulunduğu gayrimenkul kıy
met Artışı Vergisi, kanaatimizce evvelemirde 
âdil bir vergi değildir. Çünkü gayrimenkulun 
devir ve temlikinde binde 70 tapu harcı alın
maktadır. Tapu harcı alınmakta iken bir de de
ğer Artışı Vergisi getirildiği takdirde bu, bir 
koyundan iki post çıkarmaya benser. Âdil ol
mayışı bu yöndendir. Kaldı ki, bir gayrimenku
lun değerinin artışı mal sahibinin veya alıcısı
nın elinde olmıyan bir şeydir. Ben bir arsa al
mışsam, iki sene, üç sene sonra satışında; bir 
tarla almışsam beş sene sonra satıcında bir de
ğer artısı olmuşsa, benim bunda ne kusurum 
var? Zamanında kanunlara istinaden, kanunla
rın bana bahşettiği bir hakka dayanarak bir ar
sa, bir tarla almışım, bunu bilâhara satıyorum, 
aradaki farktan Değer artışı Vergisi vereceğim. 
Bunun âdil bir vergi olduğunu zannetmiyorum. 

îşte bu yönden bu tasarının getirmiş bulun
duğu bu vergi halkımızı iki defa vergi ödemek 
zorunda bırakacağından; vergi alım şartlarına, 
adalete uygun bulunmaması hasebiyle bunun 
tasarıda yer almasını uygun bulmuyoruz. Eğer 
bu madde tasarıda bu şekilde değil de, birden 
ziyade tarla ve arsa satışı mevzuunda vergi al
ma düşioülseydi, şekil daha başka olurdu, 
Çünkü arsa spekülâsyonunu önlemek de mev-
zuubahsolurdu. Elinde birşaç arsası bulunan bir 
şahıs ilerde buna vergi ödiyeceğini bilecek bel
ki de elinde birkaç arsa bulundurmanın daha 
faydalı, daha kârlı olmıyacağmı düşünür idi. 
Ama bugün böyle düsünülmiyerek, elinde bir 
tek arsa olsa dahi vergi alınması, elindeki arsa
sının devir ve temlikinden vergi alınması hak
kaniyete uygun bulunmamaktadır. Bu bakım
dan bu maddenin bu tasarıda yer alma^m uy
gun bulmuyoruz. Arz ederim, saygılar sunarım. 
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gayrimenkul, arazi, arsa icra marifetiyle satıl
sa yine kanun kapsamı içinde midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Efendim, ko
misyon raporunda vardır, dâhildir. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mükellef 

Madde 34. — Verginin mükellefi, bina, ara
zi ve arsaları devir ve temlik eden gerçek ve tü
zel kişilerdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. 34 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İstisna ve muaflıklar 

Madde 35. — a) Genel bütçeye dâhil dai
reler, katma bütçeli idameler, özel idare ve bele
diyeler ile köyler vergiye tabi değildir. 

b) Belediye sınırlarının ve belediye sınır
larına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel 
inkişafı bakımından lüzum görülen sahaların 
drmdaki devir ve temliklerden doğan değer 
farklarının 40 000 lirası veya iktisabolunan de
ğerlerin % 10 u vergiden müstesnadır. 

c) Belediye sınırlarının ve belediye sınırla
rına mücavir bulunan ve beldenin müstakbel 
inkişafı bakımından lüzum görülen sahaların 
teindeki devir ve temliklerden doğan değer fark
larının 5 000 lirası, (ziraat arazisinin devir ve 
temlikinde değer farklarının 25 bin lirası veya 
iktisabolunan değerlerin % 10 u) vergiden müs
tesnadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. 35 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Matrah 

Madde 38. — Verginm matrahı arazi» arsa 
ve burkar üzerindeki binaların (bağımsız bölüm
leri drbil) devir ve temliki karşılığında ikti-
r<aboIıma"i değerler ile bunların iktisap maliyet
leri arasındaki, farktır. 

Devir ve temlik karalığında iktisabolunan 
değerler beyan tarihindeki rayiç bedelden aşağı 
olamaz, 

BAŞKAN ı— Başkaca görülmek is^ve??. ca
yın üye?.. Buyurun Sayın Earagözoğlu, 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (îzmir) — Sa
yın Başkanım, izin verirseniz Sayın Komisyon 
Başkanına bir sual soracağım. O da şudur : Bir 

— 590 
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Arazi, arsa ve bunlar üzerindeki binaların 
(bağımsız bölümler dâhil) ivazsız devir ve tem
likinde matrah, bunların devir ve temlik tari
hindeki rayiç bedelleriyle devir ve temlik edenin 
iktisap maliyetleri arasındaki farktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza a:z 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İktisap maliyetinin tesbiti 
Madde 37. — iktisap maliyeti {p;eçici mad

de hükmü mahfuz olmak kaydiyle) aşağıdaki 
esaslara göre tesbit olunur. 

a) Vergiyi doğuran olayın vukuu tarihin
de- Bina ve Arazi vergilerinin tarhına esas olan 
vergi değeri, 

b) Bina ve Arazi verdilerinin tarhına esas 
olan ver^i delerinden yüksek bir iktisap değe i 
mevcutsa bu değer, 

Bu fıkrada Bina ve Arazi Vergisi tarhına 
esas olan değerden yüksek değer olarak kabul 
edilecek değerler. (İvazlı intika1lerde) E m l ^ 
Alîm Vergisi, ivazsız intikallerde Veraset ve İn
tikal Vergisi matrahının tesbitine esas olan de
ğerdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Buyurun Sayın Salih Yıldız. 

M. SALİH YILDIZ (Van) — Muhterem ar
kadaşlarım, gayrimenkul değer artısına tesir 
eden unsurlardan birisi, hiç şüphesiz belki de 
en mühimmi para değerinde zaman içerisinde 
meydana gelen farklardır. Evet; bir yol yapı
lır, bir hizmet yapılır ve bundan dolayı bir şe
refiye kazanabilir, bunlar ayrı.. Ama bunların 
dışında da para değerindeki tahayyüller geniş 
ölçüde Değer Artışı Vergisine tesir eden esaslı 
bir unsurdur. 

Gayrimenkul yatırımları da diğer yatırımlar 
gibi bir yatırımdır ve bu yatırımdan, yatırım 
yapanın bir nema beklemesi en normal hakkı
dır ve keza bunun bir teminat altonda olma^m 
beklemesi de normal bir neticedir, Binaenaleyh, 
beyan tarihi ile - geriye götrümeye lüzum yok, 
sadece beyan tarihi ile - satış tarihi arasında 
para değerinde ne ölçüde bir düşüş olmuştur, 
bunu her vesile ile hükümetler zaman zaman 
ifade etmektedirler ve resmî istatistiklere isti-
nadetmektedir. Binaenaleyh, bu iktisap değeri 
hesabedilirken, para değerinin düşüşü dolayı-

siyle kaybedilen kısmın da keza iktisap değer
leri arasına ilâve edilmesi lâzımdır. 

İkincisi, buraya sermayesini yatıran, bir ya
tırım yapan kimse bir para yatırmıştır ve bu-
mm/bu iki müddet arasındaki bir faizini de ke
za hesaba katmak lâzımdır. Aksi takdirde bu 
para düşüşündeki ve faiz hadlerindeki esas un
sur nazarı itibara alınmaz ise, hakikaten bir 
ölçüde haksızlık ve adaletsizliğe prim vermiş 
oluruz. Şayet Sayın Komisyon bunu benimsiyor 
ise, - ki tatbikatımız budur; komisyonun veya 
Hükümetin benimsemediği bir önergenin kabu
lü hemen hemen varit değildir - bu hususta te
emmül buyurulmasmı, hiç olmazsa para de
ğerinin nazarı itibara alınmasını ve iktisap de
ğeri araşma bir unsur olarak ilâve edilmesini 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
bu vergi ile ilgili bâzı hususların açıklığa ka
vuşması için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Evvelâ, bâzı arkadaşlarımız, «Para değerin
de düşüşler vardır ve değer artışını husule ge
tiren sebep te budur. Binaenaleyh, bunu kaale 
almadan vergi alınca bir müsadere vardır. Mut
laka para değerindeki düşüşün nazarı itibara 
alınması lâzımdır» tarzında beyanda bulundu
lar. 

Muhterem arkadaşlar, bu mütalâalar mese
leyi daha derinden tetkik etmemekten veya bi
zim bu meseleyi iyi anlatmamış olmamızdan 
ileri gelmektedir. 

Şimdi, evvelâ, emlâkin değerlerindeki artı
şın sadece para değerinin düşüşünden ileri gel
mediği bir gerçektir. Altın fiyatlarındaki artış 
nispetiyle arsa fiyatlarındaki, gayrimenkul fi
yatlarındaki artışı mukayese edecek olursanız, 
gayrimenkul fiyatlarında bunun çok üstünde bir 
artış olduğu muhakkaktır, bu bir. 

İkincisi; bu verginin bir nispeti var. İkti
sap maliyetiyle satış değeri arasındaki farkın 
tamamını vergi olarak almıyoruz M, bir muay
yen nisbetini vergi olarak alıyoruz. Bu aldığı
mız nisbet para değerindeki düşüşü karşılıyor 
veya para değerindeki düşüşü nazarı itibara 
alırsak hiç vergi almamamız icabediyor, tarzın
daki mütalâayı ileri sürebilmek için, detaylı bir 
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hesap yapmış olmak ve bunu rakamlarla gös
termek icabeder. Hiçbir arkadaşım bunu yap
madı. 

Bu verginin değerlendirilmesi yapılırken şöy
le düşünmek gerekir: Huzurunuza, şu vergi 
kanunu bittikten sonra bir vergi kanunu daha 
geliyor, Emlâk Vergisi Kanunu geliyor. Emlâk 
Vergisi Kanunu bina vergilerini, arazi vergile
rini kaldırıyor, onun yerine yeri bir vergi ih
das ediyor: Emlâk Vergisi. Ayrıca bir sistem 
değişikliği getiriyor; binalarda evvelce gayri-
safi irat üzerinden alman vergiyi binanın, de
ğeri üzerinden alıyor; arazide de zaten kıymet 
esasına göre vergi alınmakta idi, yine kıymet 
esasını muhafaza ediyor. 

Ancak, 1930 yıllarında takdir edilmiş olan 
kıymetlere göre tesbit edilen gayri safi iratlar 
üzerinden alınan vergilerde, yeni binalarla mu
kayese ettiğimiz zaman büyük bir adaletsizlik 
olduğu ortadadır. Bunu ortadan kaldırmak 
için beyan esası getiriyor bu Emlâk Vergisi vs 
Emlâk Vergisi yürürlüğe girdikten sonra gay
rimenkul sahiplerine diyor ki bu kanun. «Gay
rimenkulunuzun değerini beyan ediniz, bu be
yan üzerinden % 1 nisbetinde binalarda bir ver
gi alacağım. 

İşte bu beyan ile şu değer artışı vergisini 
birlikte mütalâa etmek lâzımgelir. 

Emlâk Vergisi Kanunu 1971 de meriyete 
girecek olan bir kanundur. 1971 de meriyete 
girdiği zaman herkes gayrimenkulunun değe
rini, 1970 veya 1971 deki, yani beyan ettiği ta
rihteki rayiç bedelini bildirmiş olacak. îşte, bu 
bildirdiği kıymet ile, yani 1970 ve 1971 yılın
daki kıymet ile, sattığı takdirde, sattığı anda
ki bu gayrimenkulun satış değeri arasındaki 
fark vergiye tabi tutulacaktır. 

Şimdi, bu bir kontrol meselesidir. Eğer, Em
lâk Vergisinden kaçmak istiyorsa gayrimenku
lun değerini az bildiricektir. Gayrimenkulun 
değerini az bildirdiği takdirde, bir gün bu gay-
rinmenkulü satar ise bu defa Değer Satışı Ver
gisini fazla ödiyecektir. Emlâk Vergisinden 
kaçmak istiyen, Değer Artışı Vergisine yakala
nacaktır. Bu suretle mükellefi Emlâk Vergisi
nin matrahını teşkil eden değerleri, kıymetleri 
doğru bildirmeye sevk etmek için bu mekaniz
mayı, bu vergiyi getirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi Sayın Yıldız arkadaşıma arzı cevabe-
diyorum, burada Emlâk Vergisi Kanunu yürür
lüğe girinceye kadar bir geçici madde var, 
zannediyorum, komisyonun ilâve ettiği bu ge
çici maddeyi okumamışlar. Emlâk Vergisi Ka
nunu yürürlüğe girinciye kadar ne olacaktır, 
meselesini o geçici madde tanzim ediyor. Yani, 
5 - 6 aylık bir müddet içerisinde yapılacak olan 
satışlara geçici maddedeki emsaller uygulana
rak iktisap değeri tesbit edilecek ve bu satış
larda bu emsaller ile tesbit edilmiş olan değer 
ile satış değeri arasındaki fark kanunda göste
rilen nisbetler dâhilinde vergiye tabi tutulacak
tır. Kanaatimizce bunun sosyal adalete uygun 
olmıyan bir tarafı olmadığı gibi, müsadere ile 
de bir güna alâkası yoktur. 

Saygılarımı sunarım. 

SALİH YIDIZ (Van) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. Yalnız 
görüşme imkânınız yok Sayın Yıldız. Beş dakika 
ile kısıtlanmıştır, ben soru soracaksınız zannet
tim. O takdirde on dakikaya çıkarmış oluyoruz. 

SALÎH YIDIZ (Van) — Kifayet takriri 
verilmediğine göre ikinci defa söz istemek müm
inin, Saym Başkan. 

I BAŞKAN — Efendim, o takdirde bir sa
yın üyenin bir saat konuşması mümkün. Bir ha 
tibin görüşmesi 5 dakika ile kısıtlanmıştır. O 
takdirde beş defa söz aldığı zaman 25 dakika 
konuşma imkânına sahibolur, fikrinizle beraber 
değilim, 

! Buyurun. 
SALÎH YILDIZ (Van) — Muhterem arka

daşlarım, çok kıymetli Maliye Bakanımız şayet 
benim için «Emlâk Kanunu meriyete girinciye 
kadar ne gibi bir muamele yapaılacaktır, husu
sunu tssTbdt eden bir maddeyi Yıldız arkadaşı
mız her halde okumamış» demeselerdi ben söz 
alınıyacaktım. 

Komisyonun mesaisini başından sonuna ka-
d-r üye olmaiığı halde takibettim ve ekseriye
tin ne krJdar güçlükle temin edilebildiğini de bu 
vekile ile müşahede ettim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ya
nılıyorsunuz. 

•SALİH YILDIZ (Devamla) — Ne ise, bunu 
söylemek mecburiyetinde, ekseriyetle toplanı
yordu ama, bir müşkülât çekiliyordu. 
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Orada Emlâk Kanunu meriyete girinceye 
kadar geçici hükümlerin üstelik beraberce mü
nakaşasını yaptık. Binaenaleyh, ben bunu bili
yorum, ve tüimü üzerinde konuştuğum zaman 
da Sayın Maliye Bakanı buradalardı. Ben her 
hangi bir yanlış anlamaya mahal kalmasın diye, 
hiç kimse izah etmeden şu hususu izah etmiş
tim, demiştim ki : Bu kanunu iyi anlamak lâ
zımdır, geriye doğru işliyen bir kanun değildir, 
beyanda bulunduğunuz tarihteki kıymet sle sa
tış tarihindeki kıymet arasındaki fark değer 
artışı vergisine matrah olacaktır. Ben bunu her
kesken evvel ifade etmiştim. Gerçek bu, gerçe
ğin hilâfına konuşimak mümkün değildir. 

Kaldı ki, bir müsadere olduğunu da iddia et
medim, ama demin de konuştuğum gibi, para 
değeri münhasıran gayrimenkul değer artışı 
vergisine tesir eden bir faktör olmamakla be
raber, para değerindeki düşüş bu artışa tesir 
eden önemli bir faktördür. Bunu hesaba katma
mak kanaatimce âdil bir tasarruf olmaz. Bunları 
arz etmek için söz aldım. Teşekkür öderim. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, burada 
«iktisap maliyeti» dendikten sonra parantez 
içinde «geçici maJdde hükmü mahfuz kalmak 
kaydiyle» diye bir ibare var. Bu tüm bir kanun 
olduğu için bir karışıklığa, bir yanlış anlama
ya meydan vermemek için «üçüncü kısımla il
gili geçici madde hükmü mahfuz olmak kay
diyle» demek lâzınıgeliyor. 

BAŞKAN — «Üçüncü kısılmla ilgili geçici 
maidde hükmü mahfuz olmak kaydiyle» şeklinde 
teklif ediyorsunuz. 

Komisyon maddenin parantez içinde kısmını, 
«üçücü kısımla ilgili geçici madde hükmü mah
fuz olmak kaydiyle» şeklmide ifade ediyor ve 
«üçüncü kısımla ilgili» ibaresinin eklenmesini 
talebeidiyor. Hükümet katılıyor mu efendim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu talebe Hükümet katılıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

TaJdil şekliyle maddeyi tekrar okutup oyları
nıza arz edeceğim. 
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(37 nci madlde tadil edilen şekliyle tekrar 
okundu.) 

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

Maıtraihtan 'yapılacak tenıziller 
MADDE 38. — Aşağıda gösterilen giderler 

matrahtan tenzil olunur. 
a) Gayrimenkulun iktisabı için ödenmiş 

bulunan her türlü aynı vergi, resim ve harç
larla faiz, Gider Vergisi, komüısyon ve benzeri 
masraflar. 

b) İktisaptan itibaren her yıl için iktisap 
maliyetinin % 5 i oranında hesaplanacak götürü 
gider ile bina ve arazi için ödenmiş bulunan bi
na ve arazi vergileri, 

BAŞKAN — Buraidaki «ayni vergi» ne de-
mektiir, Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, şahıisla il
gili olmıyan vergiler, yani bina üe, arsa ile, 
arazi ile ilgili olan, meselâ Emlâk Vergisi gibi, 
Tanzifat, Tenvirat Vergisi gibi... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Böyle 
bir tâbir ıkullanılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon izah ettiler 
efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MElSUT EREZ (Kütah

ya) — Buradaki «aynî vergi», aynın zatına taal
lûk eden, gayrimenkule taallûk eden vergi 
mânasına geliyor, «reel vergiler» de denir bu
na. O mânaJda kullanılmıştır ve Bina Vergi
sini, Arazi Vergisini, binalardan alınan Savun
ma Vergisini, Buhran Vergisini kavrıyan bir 
tâbir oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan izah ettiler, Sa
yın Komisyondan da tereiddüdümüzü ifade ile 
açıklamalarını istedik, zapta geçti. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
olmadığına göre, bir tadil teklifi gelmiştir, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin (b) bendindeki yüzde 5 

oranının yüzde 10 a çıkarılması arz ve teklif 
olunur. 

Sivas 
Vahit Bozatlı 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TURGUT 

TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen

dim 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz efendim. 

VAHİT BOZ ATLI (ISivas) — izah edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, kısaca izah 
ediniz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; elimizde 1970 yılının Mart 
ayına ait istatistik bülteni var. Bu bültenin, 
«Menkul kıymetlerin toptan eşya fiyatları» de
diği kısmında «1964 te 101 iken, 1965 te 109» 
ve seneler takibediyor, «114, 123, 127 ve 136» 
oluyor. 

Şimdi, maddenin bu 105 e oranı, anladığıma 
göre şöyle bir neticeyi getiriyor: 100 bin liraya 
alınmış bir gayrimenkul, farzımuhal 150 bine 
satılacak. Burada, 50 bin lira değer artışı var
dır. Bu değer artışından bâzı şeyleri düşeceğiz, 
düşeceklerimizden birisi de yüzde 5 tir. Ne idi 
bunun maliyeti, iktisap bedeli? 100 bin lira idi. 
Bu 100 bin liranın yüzde 5 ini her sene için ilâ
ve edeceğiz. Her sene 100 bin liranın yüzde 
5 ini ilâve etmek suretiyle farzımuhal 6 senelik 
30 bin lira gibi bir farkı 50 bin liradan düşüyo
ruz. 

Piyasadaki eşya fiyatlarının artış nisbetine 
göre bu yüzde 5 çok düşüktür. Yani, bir nevi 
gayrimenkul alanlar için istisnai birtakım mü
kellefiyetler, ağır yükler tahmil ediyoruz; hiçol-
liıazsa diğer menkul malların fiyat artışlariyle 
mütenasip bir nisbet olsun. 

Buradaki rakamlara göre, tüketici fiyatları
na ait yine başka örnekler de var, buradaki 
rakamlar yüzde 10 civarında bir artışı ifade et
mektedir. 

Bu itibarla, bu nisbetin hiçolmazsa yüzde 
10 a çıkarılması hakkaniyete ve piyasa fiyatla
rına ve dolayısiyle kısmen de para değerindeki 
değişikliğe uygun bir sonuç olur kanaatindeyim. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı tarafından veri
len, yüzde 5 i yüzde 10 a çıkarmayı öngören tak-

• • ^mm 
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rire Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu

nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Başer, Adıyaman ve Müderrisoğlu ta
rafından verilmiş bulunan müşterek bir takrir 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
38 nci maddedeki «aynî» tâbirinin kaldırıl

masını arz ve teklif ederiz. 
M. Zeki Adıyaman Hüsamettin Başer 

Adıyaman Milletvekili Nevşehir Milletvekili 
Baha Müderrisoğlu 
Konya Milletvekili 

BAŞKAN — Efendim, «aynî» kelimesini ver
dikleri takrirle kaldıralım diyorlar. Komisyon 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
«aynî» yi kaldırdığımız takdirde yerine reel ver
giler diyeceğiz, yani onun yerine bir şey koya
cağız. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ba
şında aynî var ya... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Katılmamız mümkün 
değil Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü açıkça izahat 
verdiler, katılmıyorlar. Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, «aynî vergi» madde
de kalmalı diyorlar. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınması
nı kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

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

Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu mesai 
saati hitam bulduğu cihetle, 22 . 6 . 1970 Pazar
tesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,05 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Istanibul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nın, 5434 sayıL T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

X 2. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanu
nu tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
38 No.lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (S. 
Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 

(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlıı 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesibit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (ıS. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, ee-
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
istanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko-
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misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1070) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ermi ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yona Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Ûağıtma ta
rihi : 28 . 5 . 1970) 

8. — izmir Milletvekili İhsan Cürsan'nı, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
(Cumhuriyet Senatosu. ;S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tp.flihi : 26 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
raan'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 neü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Eınine'den olma 1 . 1 . 1947 
'doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanıma geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) ' 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. —• Erzurum Milletvekili Ocvat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko-
nomiisti Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 



Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği işlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olnııyan 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihî : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 
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16. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Meclisi personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komîsyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1970) 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Bursa Milletvekili Kasım Önadını'm, 
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı;' 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 

X 21. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

22. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve imar ve iskân, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numar'alı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

23. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındıaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/273) (S. Sayısı : 138) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 



24. — iSakarya iline .bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa 
numarasında onüfusa kayıtlı Nurioğlu Selünaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilimin Erenler köyü. 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'mn ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

2.5. — Turgutlu'mun, Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin Sokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160) (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

26. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıraftlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5.1970) 

27. — Fazıla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 28. —-Bursa Milletvekili Kasımı Önadını'rn, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
(2/15) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

X 29. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada-
şmm Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu

rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

30. — .Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanım teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 .5 .1970) 

31. — Osman ıSalırnankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

32. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5.1970) 

33. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'mıa 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

X 34. — 13.5.1961 tarihimde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 35. — Gümrük kamunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı : 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

X 36. — 5237 sayılı Blelediye Gelirleri Kamun 
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun ta-
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sarısı ve Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/263) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5.1970) 

37. — İstanbul (Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1970) 

38. — Umumi Hıf zıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna ilci 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı : 179) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1970) 

39. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununum 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında ıkanun tasarısı ile Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güner'in ve İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/130, 2/240, 2/238) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970 

40. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adımın kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/162, 2/16(3) (iS. Sayısı : 
192) (Dağıtma tarihi : T5 .6 .1970) 

(107 nci Birleşim) 




