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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Ticaret Komisyonu Başkanlığının, Ziraat 

Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısını görüşmek üzere kuru
lan Geçici Komisyona, 2/52 esas numaralı kanun 
teklifinin de havale edilmesine ve 

Plân Komisyonu Başkanlığının, Cumhuriyet 
Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 3 arka
daşının: İnhisar Beyiyeleri üçte birlerinin harb 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii
ne dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanu
na ek kanun teklifinin havale edildiği komisyon
lardan 3 er kişi seçilerek kurulacak bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair tezkereleri ka
bul olundu. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Ay-
dm'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı yapıldı

ğına dair Başbakandan sözlü sorusunun yazılı 
soruya çevrilmesine dair önergesi okundu ve ge
reğinin yapılacağı bildirildi. 

1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu tasarısı
nın maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 13,05 te ara verildi. 
İkinci Oturum 

1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu tasarısı
nın maddeleri üzerindeki görüşmelere bir süre 
devam olundu. 

26 . 6 . 1970 Cuma günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Şevket Doğan 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 

İhsan Topaloğlu ve 17 arkadaşının, Hayati öne
me sahip madenlerin kamulaştırılması hakkın
da kanun teklifi (2/377) (Anayasa, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar, Sanayi ve Plân komisyonla
rına). 

2. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı ve 4 arkadaşının, 7154 sayılı Kanunun 
tadil ettiği 5682 sayılı Pasaport Kanununun 
14 ncü maddesinin (A) bölümünün değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/378) (içişleri 
ve Dışişleri komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 11 

arkadaşının, Türkiye mühendis ve mimar oda
ları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı kanun
ların yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım, 
Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 5 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/141) (S. Sayısı : 168) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) (Gündeme) 

4. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ve Sanayi, Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlarından 2 şer üyeden 
kurulu 21 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/187) (S. Sayısı ; 204) (Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1970) (Gündeme) 
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BtRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangü 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 112 nci Birle
şimini açıyorum. 

Genel Kurulun aralıksız çalışma kararı veç
hile gündemimize devam ediyoruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
«Halk hastaUk sigortası kanun teklifi» nin, ge
nel sağlık sigortası kanun tasarısını görüşmek 
'üzere kurulmuş bulunan Geçici Komisyona ha-
'vald edilmesine dair önergesi (2/362, 4/84) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker tarafından 
verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum, efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 

(2/362) esas numarasında kayıtlı, «Halk 
hastalık sigortası kanun teklifi» miz halen Sağ
lık Komisyonunda bulunmaktadır. 

22 . 6 . 1970 günlü 108 nci Birleşimde Ge
nel Kurulun aldığı bir kararla, Genel sağlık si
gortası kanun tasarısı için bir Geçici Komisyon 
kurulmuş bulunmaktadır. 

Teklifimizin işbu Geçici Komisyona havale 
buyurulmasına karar verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in takririnde 
bahse konu kanun tasarısının, kurulmuş bulu
nan Geçici Komisyonda müzakere hususunu oy
larınıza arz ediyorum : Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu 
İasarm ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân ko-
tmisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 38 

No. lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (8. Sa
yısı : 197) 

BAŞKAN -— 104 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 

Madde 104. — Aynı kanuna bağlı (I) sayılı tarifenin aşağıda yanlı pozisyonlarının nisbet ve 
hadlerinde karşılarında gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır : 

I - Başvurma harcı: 
Dilekçe veya tutanakla dâva açma veya dâvaya müdahale 
1. Sulh mahkemelerinde (20 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (40 T.L.) 
3. Yargıtay ve Danıştayda (60 T.L.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik ka~an vermesi sebebiyle yetkili veya 

görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.) 
H - Celse Harcı : 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden) 
1. Sulh mahkemelerinde (20 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (40 T.L.) 
III - Karar ve ilâm harcı ; 
2. Maktu harç ; 
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a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, taraf teşkiline imkân bulunmıyan dâvalar
da ve dâvanın reddi karariyle icra tetkik mercilerinin 1 nci fıkra dışında kalan karar
larında (30 T.L.) 

b) (a) fıkrasında yazılı dâvalarda esasa taallûk eden Yargıtay ve Danıştay karar
larında (60 T.L.) 

c) Yargıtay ve Danıştayın icranın tehiri kararlarında (30 T.L.) 
B) İcra ve iflâs harçları : 
I - İcra hardan i 
1. İcraya'başvurma harcı (20 T.L.) 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde icranın yerine getirilmesi harcı (40 T.L.) 
4, İdare harçları (20 T.L.) 
(Haczedilen gayrimenküllerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tu

tulması için.) ; 

II - İflâs harclafrı 
1. Maktu hare : 
İflâsın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı (50 T.L.) 
C) Ticaret sicili harçları : 
I - Kayıt ve tescil harçları : 
1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişilere ve koperatiflere ait işletmelerde (150 T.L.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (500 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (1000 T.L.) 
2. Temsile yetkili kılman kimselerin tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (100 T.L.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (150 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (300 T.L.) 
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıalardaki değişikliklerin tescilinde : 
(Muhteva ile ilgili bulunmıyan düzeltmelerden hare alınmaz.) 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (100 T.L.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (150 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (300 T.L.) 
4. Kayıt silinmesinde : 
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde (50 T.L.) 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (100 T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde şubelerin her biri, (Yabancı müesseselerin 

Türkiye'deki şubeleri dâhil) ayrıca aynı harca tabidir. 
II - Kayıt suretleri ve tasdikname harçları : 
1. Kayıt suretleri sayfasından 
2. Tasdiknameler 
D) Diğer yargı harçları (müşterek kısım) : 
I - Suret harçları : 
a) İlâmın her şayiasının suretinden 
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının 

den 
c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden 

• d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vekâletname suretlerinden 

Re'sen verilmesi icabeden suretler haricolmak üzere, ceza mahkemelerinden alınacak 
suretlerden de aynı harçlar alınır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Aygün, 
Sayın Hayrettin Uysal, Sayım Turgut Ârtaç, 
•Sayın Reşit Ülker, Sayın Şimasi özdenoğlu söz 
almış bulunmalıdırlar. 

(Buyurun Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) —. Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; hare hususunda bâzı ko
nular üzerinde Mecliste durmak zorundayız. 
Hakkın ve adaletin tevzii hususunda, Meclis
çe, hak ve adalet sahibine kolaylık gösterilme
diği takdirde, hakkın ve adaletin tecellisine 
imkan yok sanırız. 

Başvurma harcı, hakkın tesbiti iğin ilk mer
haledir. Fakir fukara, köylü vatandaş ilk baş
vurma harcında zorluk ve pahalılık görürse o 
zaman işin çıkmaza gireceğini, sayın komisyo
nun ve Maliye Vekilinin tesbit ötmesinde fay
da var kanısındayım. 

Burada sulh mahkemeleri için 20 lira, di
lekçe ve tutanakla dâva açmak için asliye mah
kemelerinde 40 lira, Yargıtay ve Danıştayda 
60 liradır. Bu fiyatlar çok fahiştir kanısında
yım. Bilhassa celse harcı üzerinde durmak is-

.tiyoruım. 

Muhterem arkadaşlarım; bâzı bakim arka
daşlarımızla avukat arkadaşlarımız arasında 
geçen nahoş münasebetler dolayısiyle bir avu
kat arkadaşın basit bir ihmali, basit bir mua
meleyi yapmaması neticesinde hâkim arkadaş-
lamımızın avukata tutumu bu arkadaşlarımıza 
muazzam bir celse harcı yükletmektedir. Sulh 
mahkemelerinde 20 lira, asliye mahkemelerin
de bir mazeretten dolayı bir avukat arkadaşı
mızın 40 lira hare ödemesinin yersiz olacağı 
kanısındayım. Bunun, hakkaniyet icapları, 
indirilmesi gerekir; icra harçları da aynı ma-

; niyette. 

Ben bilhassa tasdiknameler üzerinde duru
yorum. Eğer tasdiknameler 'benim anladığım 
gibi ise; okullardan vereceğimiz tasdiknameler
de etei 30 liralık bir haroa ihtiyaç varsa, bil
hassa komisyonun dikkatini çekerini, 85 nci 
sayfada tasdiknameler yazılıdır. Bunu biraz 
açıklayım ; Okulda sınıfta kalmış veya her han
gi bir mazeretle okula devam edememiş öğren
ciler diploma alamazlar, buna k&rş ılık kaldık-

' lan sınıfları ve <okul durumunu gösterecek bir 
tasdikname alırlar. Eğer, bu tasdiknamelere de 
30 ur liralık hare yapıştırılacak ise; bu bir 
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haksızlık olur, açıkça bunu ifade etmede fayda 
var sanırım. Bilhassa doODUfiyonun, «ayın Ba-
kaniiîmzuı, iKiöoimetdn • fatvlauıua eğilmeaini 
i»tirfhffiran edeceğim.- . 

Bir tasdikname alacak olan öğrenci 30 lira 
barc vemek. B-tt;olmaz. Eğer tbenim anladığım 

-gfe&fö,* ^«tmktetlşnn vekâletname < tasdikleri 
için koBulıaı 5 et-üra-da fafcıiştdr. 

Bilhassa, «7 .nci> &ayfadaM; vekâletnameler 
üstünde-dmfcB^^ . 

(a) ve\ |b) ibendindeV özel vekâletnameler
de şahıs başına 8 lira, - g"enei vekâletnamelerde 
10 lira -olurak tesbü-edilmiş, eğer 5 kişi bir ve
kâletname verecekse ,50 lira barc: verecektir. 

Bu; hakkını «asama^ Mr avukatı veya 
her hangi bir şahsı tevkil ederken, şahıs ba
şına 10 ura hare vermesi de hakkın aranmasın
da, tahmin .ediyorum, bir. eong-el .teşkil eder. Bu 
nisbetleriıı de drüşürülm^sini bilhassa sayın ko
misyondan istirham edeceğim. 

Tasdiknameler üzerinde ısrarla duruyorum 
ve vekâletnamelerde, şahıs başına alınacak harç
lar üzerinde de ısrarla duruyorum. Bu hakka
niyete uygun değildir. Bunların mutlak surette 
komisyonca indirilmesini ârz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. >.; ^ 
BAŞKAN v^ S a y ^ Yok. 

ıSayın Turgut Artaç? Buyurw-
TURGUT ARFAÇ (Kars), — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşları 104 nçu maddeye bağlı 
cetvelde meı̂ cudolanV 3PW kaleme, eski haline 
$öre asgari yüzde 1ÖÛ, azami yüzde 300 ün 
üzerinde bir zam yapılmış bulunmaktadır. Bu 
tablodaki vergi zammının, zengin ve fakire gö
re ayarlanması gay^feabiîdir. Çünkü verginin 
bünyesinde mevcudolan hal, verginin herkese 
aynı şekilde tatbikedilmesini iksabettirir. 

Bu bakımdan benim bir teklifim olacaktır: 
Zengin ile fakir tefriki yapılamıyacağına, mah
kemenin önüne bir ; veraset ilâmı için giden 
milyoner ile köylü fia^r|n daâıi aynı muamele
ye tabi tutulması içaibedieoeğine göre, biraz 
sonra muhterem Başkanlığa vereceğim takrirle 
evvelee^mevcu4olan malin: muhafazasını talebe-
deoeğianv•, Bu'hali muhafaza eittiğ-imiz takdirde, 
ıbu cetveldetki:vergi .adaleti|âifi^lamaik imkân
larına.sahibûluru^*©unu ötemin etmediğimiz 
takdirde, fakir'halkı hakkını aramak yolundan 
alaikoymuş olacağız ki, bunun da Meclislerin 
vazifesini taşmış olacağı kanısındayım. 
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Muhterem arkadaşlar, şimdi bir başvurma 
harcı deniyor. Benden evvel çıkan arkadaşım 
izah (buyurdular; başvurma harcının, aslı, bü
tün hukukçu arkadaşlarım çok iyi bilirler ki, 
20 kuruş idi. Evvelce «kaydiye» diye dilekçe 
ile mahkemeye giden bir kişi 20 kuruş vermek 
suretiyle o dilekçeyi maihkeme kaleminde tes
cil ettirir idi. 1964 yılında çıkan, değişen ka
nunla bu miktar sulh mahkemelerinde 10, as* 
liye mahkemelerinde 20 ve Yargıtay ile Danış-
tayda da 30 liraya çıkarıldı. 

Denilebilir M, 1964 yılında airin sıraJaruiLB-
da oturan kişiler bu verginin artırılması yolun
da oy kullandılar. Biz evvelce bir vergiyi ar
tırmış isek, bunun, tekrar Adalet Partisi Hü
kümeti tarafından % 100 artırılmasını icalbetti-
rir bir gerekçe olmadığını da peşinen ifade et
mek isterim. Zaten sayın Adalet Partisi Hü
kümeti 1965 yılından itibaren bir vergi imal 
makinası haline gelmiştir. 

Her sene yeni vergiler ihdas etmek, hele bu 
dene «Finansman Kanunu» namı altında yep
yeni vergilerle sadece balkın gözünü boyamak 
iı 2ere, vatandaşın gözünü boyamak üzere, umu
mî efkârdan kaçırmak üzere o nam altında yeni 
vergiler ihdas etmek suretiyle Meclisin huzu
runa gelmiş bulunuyor. 

Bendeniz Komisyonda çalışırken bu husus
lara değindim, hatta muhalefet şerhinde daha 
çok ileri gitmek suretiyle, bunun, Adalet Par
tisinin rozetini taşıdığını ve bu vergilerden mü
tevellit ağır baskıya iştirak efaniyeceğimizi 
sarahatle ifade etmiştim. 

Bu bakımdan fakir halk tabakasiyle zen
gini aynı seviyede tutacak olan bu tablodaki 
£aım vergilerini hiç oHmazsa asgari bir hadde in
dirmek suretiyle, Adalet Partisi kanadındaki 
arkadaşlarımın da iştirakleriyle bu hatadan 
dönme imkânlarına sahibolabileceğiz. 

Benim arkadaşlardan istirhamını; vereceğim 
önergeye rey kullanmaları merkezindedir. 

BAŞKAN — Sayın Artaç, bir dakika. 
Bir hususu sayın arkadaşlarıma hatırlatmak 

istiyorum. Konuşmalar beş dakika ile kısıtlı
dır, ben hatırlatmak istemiyorum, sayın ko
nuşmacıların bu hususu göz önünde bulundur
malarını rica edeceğim. 

TURGUT ARTAÇ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 
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Benden evvelki arkadaşım iyi bâr noktaya 

işaret etiler ve tasdikname harcından bahsetti
ler. Haddizatında bu tasdikname harcı 30 lira 
olup da bunun tahsiline gidildiği takdirde, - Ma
liye Bakam Sayın Mesut Erez beni mazur gör
sünler - talebenin cebindeki harçlığına dahi 
vergi yoluyla el uzatmış olacağız ki, tahmin edi
yorum Sayın Bakan da buna iştirak etmiyecek-
tir. 

Yine sayın arkadaşlarım, dağdaki çobanın 
babası öldüğü zaman bir tek tarlasının intikal 
muamelesini yapmak üzere mahkemeye müra
caatında, o da 40 lira başvurma harcı verecek, 
kararı istihsal ettiği zaman 30 lira karar harcı 
•verecek ve bunun yanılbaşında şahit ücreti, teb-
l'gat, suret harçları olmak üzere 100 liralık bir 
İnilfete katlanacaktır. Aynı şekilde Vehbi Koç 
gibi bir milyonerin veya ona benzer bir kişi
nin verasete ihtiyacı olduğu zaman, o kişi de 
100 lirayı vermiş olacak, ortada fark yoktur. 
Şu halde biz bu meseleyi asgari bir hadde tut
mak suretiyle alt tabakadaki fakir olan halka 
yardımcı olmak zorundayız. Bunu yapmadığı
mız takdirde halikın kefen parasına dahi el 
uzatmış olacağız ki, bu da sosyal adalete uygun 
bir Ihareket olmaz. 

Bu bakımdan şimdi muhterem Başkanlığa 
~akdim edeceğim bir önerge ile, yeni getirilen 
104 ncü maddeye bağlı tablodaki zam vergi
lerinin kaldırılarak kanundaki eski halin muha
fazasını talebedeceğim. Sayın arkadaşlarımın 
bu noktada bana yardımcı olmasını istirham 
ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, bu madde ve daJha sonra gelecek olan 
caddelerdeki pek çok şey doğrudan doğruya 
halka yansıyacak niteliktedir. Genellikle bü
yük bir çoğunluğu halka yansıyacak nitelik
tedir; benden evvel konuşan değerli arkadaşla
rımın görüşüne kartalınım. 

Burada bilhassa bir noktanın üzerinde dur-
.nak istiyorum : Mahkemelere başvurmak için 
veya mahkemeye başvurduktan sonra hak al
mak için yapılan harçlar vardır, bunlarda artır
malar olmuştur. Meselâ sulh mahkemelerinde 
başvurma harcı 10 liradan 20 liraya, asliyede 
20 liradan 40 liraya, Yargıtay ve Danıştayda 
30 liradan 60 liraya çıkarılmış ve diğerleri de 
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aşağı yukarı % 100 oranında artırmaya tabi I 
tutulmuştur. 

Şimdi, Anayasamızın «hak iarama hürriye
ti» başlıklı bir 31 inci maddesi vardır; herkes, 
yani bütün vatandaşlar, meşru bütün vasıta ve 
yollardan faydalanmak suretiyle yargı merci
leri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 
savunma hakkına sahiptir. Bu getirilen harç
lar vatandaşın hak arama hürriyetini engelleye
cek niteliktedir. Efendim evvelce şöyle olmuş, 
böyle olmuş, ne olmuşsa olmuş.. Bunların hiçbi
risinin üzerinde durmamak lâzımdır. Vatanda
şın mahkemelere giderek hak aramasını eınıgel-
liyen bütün hususları ortadan kaldırmaya, hiç 
olmazsa asgariye indirmeye gitmemiz lâzımdır. 
öyle ise bu açıdan meseleyi ele aldığımız za
man, burada getirilen 'harçlar, çoğu % 100 ora
nında artmış olan harçlar, bilhassa yargı merci
lerine başvurma ve orada dâvalarım sürdürme, 
kâmlarını alma, icraya koyma safhalarını kapsı-
yan harçlarda artırma yapmamak lâzıımgelir. Ak-
oi holde hem memlekette ayırım yapmış oluruz, 
hem de hak arama hürriyeti ancak parası olan
lara mahsus olur. Ancak parası olan hakkını 
arıyabilir, parası olmıyan, yani yoksul olan, hak
kını arayamaz duruma gelir. Zaten bugünkü 
fiilî durum da böyledir, büaassa çok fakir olan 
vatandaşlarımız başvuramaz hale gelmiştir. Bu 
sebeple Komisyondan rica ediyorum hem Ana
yasanın soisyalik ilkesine aykırıdır, yani fakiri 
de gözeten ilkesine aykırıdır, hem de Anayasa
nın 91 nci maddesindeki başvurma hürriyetine, 
hak iarama hürriyetine aykırıdır. Bunun için 
buradaki bunlarla ilgili olan nisbetlerin özel
likle artırılmaması lâzımdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — ıSayın özdenoğüa, buyurun 
efendim. 

ŞİNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan sayın milletvekilleri; 
104 ncü maddeye ek cetvelin sosyal adalet ilke
lerine aykırı bir şekilde yeni harçlar getirmiş 
olduğu gerçeğini gayet veciz bir şekilde ifade 
buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım belirtmeye mecburuz 
ki, Meclisimiz bir halk meclisidir. Millet temsil
cileri olarak vazife görüyoruz, öyle ise, halkın 
büyük çoğunluğunun yararını, menfaatlerini ve | 
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malî gücünü hesaba katmak suretiyle bu vergi 
kanunlarına o perspektiften bakmaya mecbu
ruz. Arkadaşlarım başka türlü almayınız, ama 
toplumlarda büyük bunalımlar, siyasi ve sosyal 
nitelikteki olaylardan ziyade malî ve iktisadi 
olayların tesiri ile vücuda gelir. 1789 Fransa ih
tilâlinin asıl sebebi kral tarafından vergilerin 
artırılmış olmasıdır, öyle ise biz halk meclisi 
olarak, Türk Milletinin temsilcileri olarak tari
hî bir gerçeği burada tescil etmeye mecburuz, 
Millet Meclisinin üyeleri olarak düşünmeye 
mecbursunuz, bu sorumluluğun içine girmeye 
mecburuz. Gelecek nesiller de bir gün bu Mecli
sin, 1970 lerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tarihî sorumluluğu üzerinde düşünmeye elbette 
ki, mecbur kalacaklardır, öyle ise lütfedin, ya
ni hak aramayı zengin bir zümrenin imtiyazı ol
maktan kurtaralım. 

Şimdi bunu bu masraflı hale getirince ne 
oluyor? Vatandaş haklı olduğu halde mahkeme
ye ve adalet kapısına girmekten kaçınacaktır, 
imkânı yoktur. Değerli arkadaşlarım, ben avu
katım, ben bu mücadelelerden, bu hayatın için
den geliyorum. Biliyorum; cebinde bir mahke
me kararını harılandıracak, yahut suret çıkar
tacak parası olmıyan vatandaş çoktur. Şimdi, 
sizler de bu mücadelelerin içindesiniz, doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle hukuk meslekiyle ve
ya onun tatbikatı ile ilginiz vardır. Şimdi baka
lım; açık seçik, Yargıtay ve Danıştaym tehiri 
icra kararlarında harcolarak 30 lira gösterilmiş
tir. Bununla yetmiyor, bitmiyor. Bu, görüştüğü
müz 104 ncü madde... İlerde göreceğimiz 106 ncı 
maddede Temyiz Komisyonu ve Danıştayın te
hiri icra kararlarından ayrıca maktu harcola
rak 100 lira alınacaktır. Şimdi görüyor musu
nuz, demek ki, sadece burada karar ve ilâm har
cı olarak 30 lira almakla kalınmıyor, ayrıca 
maktu harcolarak Danıştayın tehiri icra karar
larında 100 lira alınması öngörülüyor. Olmaz 
böyle şey arkadaşlarım... Haksızlıkla karşı kar
şıya kalmış olan vatandaşın Danıştay kapısına, 
İtiraz Komisyonu, Temyiz Komisyonu, Yargıta-
ym kapısına gitmek hakkını frenlemek hakkı
mız değildir. 

Şimdi arkadaşlanm hukukta; - Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununa göre hep biliriz, -
bir adlî müzaheret müessesesi vardır. Parasız 
dâva açabilirsiniz ama, alâkalı mahkemeden adlî 
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müzaheret karan alırsanız parasız dâva açabi
lir ve sonuna kadar dâvanızı parasız yürütebi
lirsiniz, ama, parasız mahkeme ilâmı, sureti ala
mazsınız, zabıt sureti alamazsınız, öyle ise, bir 
mahkemeden kendisi ile ilgili bir kararı, ilâmı 
almaya mecbur olan vatandaş imkânsızlıkla 
karşı karşıyadır. 

Şimdi arkadaşlarım bu cetvelde ne görüyo
ruz? İlâmın her sayfası eskiden 2,5 lira iken, 
% 100 zam yapılmak suretiyle tasdik harcı ola
rak 5 liraya çıkarılmış bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, avukat olarak bilirim, 
öyle ağır ceza ilâmı, karan vardır ki, 50 sayfa
dır, cinayet dâvalarında gördüm ben. Şimdi va
tandaş beraet etmiştir, suret alacaktır; parasız 
suret diye bir şey yoktur, bizim Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunumuzda böyle bir müesse
se yoktur demin de arz ettiğim gilbi; öyle ise 
parasını vermek suretiyle bu ilâmı almaya mec
burdur. Alamaz arkadaşlar, mümkün değildir, 
ağırdır. Otuz sayfa, kırk sayfa, elli sayfalık bir 
karann suretini beher sayfasına beş lira vermek 
suretiyle almasına imkân yoktur. 

Keza, mahkemelerin ve diğer mercilerin za
bıtnameleri ve diğer evrakın suretleri için de 
beher sayfası beş lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bu da fahiştir. Öyle ise lütfedin, bir önerge tak
dim ediyorum, Sayın Komisyonun katılacağı 
inancındayım, temennisindeyim, çok rica ediyo
rum hiç olmazsa bu suret harçlanndan alınması 
düşünülmüş olan miktan azaltmak suretiyle, 
beş liradan üç liraya indirmek suretiyle hiç ol
mazsa bu kısmı hafifletelim. Milletin bizden 
beklediği budur. Burada her türlü siyasi parti 
düşüncesinin çok üstünde, halk menfaatlerini 
ve yoksul halkın ödeme gücünü hesaba katmak 
suretiyle bu kanunu sonuna doğru götürüyoruz, 
(bu tarzda çıkaralım. 

Teklifimi, önergemi Başkanlığa tevdi ediyo
rum. Himmetinizi, alâkanızı ve iltifatınızı rica 
ediyorum, hepinizi saygılarla selâmlıyorum ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Çalıkoğlu, bu
yurunuz efendim. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlanm, 

Konuştuğumuz 104 ncü maddeye benden ön
ce söz alan arkadaşlanm kâfi derece değindiler. 
Ben iki noktaya temas edeceğim. 
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Bu 104 ncü madde toplumumuzun % 85 ini 
ilgilendiren bir maddedir. Misal olarak veriyo
rum, kendi seçim bölgemde «Taban» diye bir 
köy vardır, 90 hanelik bir köydür, 90 hanesi de 
hak aramak için mahkemeye başvurmuş durum
dadır. Diğer köylerde de bu yine yakın duruma 
girmiştir. Onun için bu hak arama işlemini güç
leştirecek olan bu 104 ncü maddeyi aynen kabul 
edersek, bu hak arama mercilerini vatandaşla
rın önüne perde olarak kapamış olacağız. Bu
nun aksine, daha basitleşmesi, daha sadeleşmesi 
icalbetmektedir. 

Mahkeme harcını karşılıyacak parası cebin
de olamıyan vatandaşlar müracaat ettiği avu-

katlann maddi gücünden faydalanarak davalannı 
açmakta ve sonunda da bunun fazlasiyle ödeme 
gücüne katılmaktadırlar. Bunda da vatandaş 
kendi yaşantısında büyük bir boşluk hissetmek
tedir, çok güçlük çekmektedir. Yiyeceği ekme
ğin sıkıntısını çekerken, adalet huzuruna gide
rek hakkını arama mercilerinin bu şekilde güç
lenmesi vatandaşta büyük infial yaratacaktır. 
Bunu önlememiz icalbetmektedir. 

îş mahkemelerinde hakkını arıyacak işçiler 
bu kanun çıktıktan sonra büyük bir sıkıntı içi
ne düşmüş olacaklardır. Diğer mahkemeler de 
aynı şekilde. , 

Diğer husus da, bir arkadaşımın değindiği 
şekilde, okullardaki tasdikname ve kayıt alma 
suretlerinden alman harçlar da çok fazladır. Si
ze etüdettiğim bir noktayı söyliyeyim, 53 kişilik 
fbir sınıftan ancak 17 kişi tahsiline devam ede
bilmiş diğerlerinin tahsili yanm kalmıştır. Di
ğer kalan bütün öğrenciler kayıt silme veya 
tasdikname alma durumu ile başbaşa kalmakta
dır. Bunlar mecburen bir işe girecek, bir yere 
müracaat ettiğinde istenen belgeyi elde edecek, 
mecburen buraya başvuracak, tasdiknamesini 
alacak veya kaydını sildirecek. Bu da doğrudan 
doğruya iş bulma hürriyetine kadar tesir eden 
bir faktördür. Bunun için bunun da dikkate 
alınmasını rica ederim. 

Bu iki hususta önergem var; Umumi Heyet
te dikkate alınarak oy verilirse bir hizmet yap
mış olacağız. 

Bu nedenle söz aldım. Hepinizi saygılarımla 
selâmlanın. 

BAŞKAN — Sayın Seydiflbeyoğlu, buyuru
nuz efendim. 
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MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, halen 
görüşmekte olduğumuz 104 ncü madde ile 492 
sayılı Harçlar Kanununa bağlı 1 sayılı tarifede 
benden önce konuşan arkadaşlarımın da ifade 
ettikleri gibi asgari yüzde yüze ve bazan da yüz
de bine varan bir zam getirmekteyiz. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım bu zam
ların nöbetleri hakkında geniş açıklamalarda 
bulunduğu için, ben bu hususu tekrarlamaktan 
kaçınacağım. Ancak bu mevzu konuşulurken 
benim de temas etmek istediğim hususlar var. 

Benden önce konuşan Sayın Reşit Ülker ar
kadaşımızın da ifade ettiği gibi, Anayasamızın 
30 ncu maddesinde bir hak arama hürriyeti 
mevcuttur. Bu hürriyeti gerçekleştirmek de 
Devletin asli görevlerindendir. 

Şimdi harcın mahiyeti nedir? Harcın mahi
yetini nazarı itibara almak lâzım. Harcın mahi
yeti, nazariyattaki, tarifi, yapılan bir hizmet 
karşılığında alman meblâğı ve getirilen bir mü
kellefiyeti ifade eder. Şimdi adalet tevzi işi bir 
Ihizmet midir, yoksa devletin asli görevi midir? 
Bu noktadan işi ele almak mecburiyetindeyiz. 

Anayasaya göre hak arama bir (hürriyet) 
olduğuna ve bunu gerçekleştirmek de Devletin 
görevi bulunduğuna göre, bunu bir görev ola
rak kabul etmek ve adalet dağıtılmasında aslın
da hiçbir hare almamak gerekir, ama bugünkü 
mevzuatımızda getirilmiş birtakım harçlar var
dır. Bunu da bugünkü sistem içerisinde muhafa
za etmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlarım, adalet mülkün temelidir di
yoruz. Eğer vatandaş hakkını alamazsa, bunu 
alacak parası yoksa, mahkeme kapısına gidemi-
yorsa, o zaman bizzat ihkakı hak yoluna, yum
rukla hakkını almak yoluna gidecektir ki, bu, 
Devletin temelini sarsar, memlekette anarşi do
ğurur. Bundan kaçınmak için Millet Meclisi ola
rak görevimiz, hiç değilse mahkeme harçları ve 
arkadaşlarımın da izah ettikleri gibi, başvurma 
harcı olsun, celse harcı olsun, suret harcı olsun, 
karar harcı olsun, diğer yargı harçları icra, if
las hardan olsun, hiç değilse bunu eski yerinde 
muhafaza etmek olmalıdır. 

Diğer taraftan şu hususu da belirtmemiz lâ
zım, 492 sayılı Harçlar Kanunu daha 1964 yılın
da kabul edilmiştir. Yeni kanunla asgari yüzde 
yüz bir zam getirildiğine göre, 1964 yılından bu 
yana hayat pahalılığının, para değerinin yüzde 

yüz düştüğünü kabul etmek mümkün değildir. 
Binaenaleyh böyle bir iktisadi zorunluluk ve 
ekonomik sebep de mevcut değildir. 

Diğer taraftan, benden önce konuşan arka
daşlarımızın sarahatle ifade ettikleri gibi, sos
yal adalet ilkeleri ile de bağdaşmıyacağı cihet
le, bendeniz, mahkemeye taallûk eden harelann 
yine eskisi gibi aynen bırakılmasını, artırma ta
lebinin reddi yolunda muhterem arkadaşlarımı
zın oy kullanmalarını istirham ediyorum. Bu 
hususta hazırlamış olduğum önergemi Sayın 
Başkanlığa vermiş bulunuyorum. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takriri gelmiştir. Sayın Maliye Bakanı Mesut 
Erez Bey, buyurunuz. 

KEMAL ÖNIDER (İzmir) — Sayın Başka
nım, şöyle bir durum var : Sayın Bakandan da 
rica ediyorum, takrirlerimiz vardır, bu takrir
lere nasıl olsa komisyon katılmıyor, yeniden ko
nuşma hakkımız doğuyor. Lütfetsinler, şu tak
riri geri alsınlar, bu imkânı daha derli toplu 
kullanmış olalım. 

BAŞKAN — Sayın Önder böyle bir sistemi
miz yok. Takrir verilmiştir. Takriri olmıyan ar
kadaşlarımız da var. Çünkü daha altı sayın mil
letvekili arkadaşımız söz almış bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Harçlarla ilgili tarife görüşülürken birçok 
arkadaşlarım söz aldılar ve değerli mütalâaları
nı bildirdiler. 

Bir hususu dikkat nazarınıza arz etmek isti
yorum : Şimdi görüştüğümüz adliye hare tari
fesi, adliye hardandır. Bunun üzerinde, takdir 
buyurursunuz ki, söz söylemek fevkalâde kolay
dır ve mazisine de bakacak olursanız, ne zaman 
Meclislerden bu harçlarla ilgili bir kanun geçe
cek olsa, tarifelerde yükseltmeyi icabeden tek
lifler gelmiş olsa mutlaka üzerinde uzun boylu 
tartışmalar olmuştur. Çünkü, arz ettiğim gibi 
bu konu üzerinde konuşmak ve «Adalet tevziini 
harca mı tabi tutuyorsunuz?» tarzmdaj>âzı mü
talâalar beyan etmek fevkalâde kolaydır ve 
mümkündür. 

Sosyal adalete uygun mu, değil mi olduğu 
üzerinde münakaşa açılabilir ama, bizatihi bu 
tarifenin zaten vatandaşın geliri ile ve sairesi ile 

— 89 — 
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bir ilgisi yoktur, «geliri ile mütenasilbolarak 
alınması» diye bir sistem bu tarifede yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bunun maJhiyeti şu: 
Bir hizmet görüyorsunuz, yani Devlet bir hiz
met görüyor, bu hizmetin karşılığında bîr 
hare alıyor. «Bu hizmetin harcı kaç lira olacak
tır?» mesele bundan ibarettir. «Efendim, adli
yeye müracaat edenler yoksul vatandaşlardır» 
ve saire tarzında mütalâalarda elbette ki, doğ
ru cihetler vardır. Yalnız ben muhterem arka
daşlarımın dikkat nazarların şunu arz etmek' 
isterim, bugün adliyedeki ihtilâfları bir tasni
fe tabi tutsanız, mevzuları itibariyle bir ayırı
ma tabi tutsanız, bunların çoğu mala ve mülke 
taallûk eder; mal ve mülk üzerindeki ihtilâf
lardır. Bunların çoğu gayrimenkul ihtilâfları
dır. Şimdi bu açıdan bakacak olursanız, e, malı 
mülkü var ki, üzerinde ihtilâf oluyor. Yani 
böyle de mütalâa edebilirsiniz, ama ben sadece 
işin bu tarafının da olduğunu anlatmak için 
bunu söylüyorum, kâffesi böyledir demiyorum. 

Şimdi elimizdeki kanuna bakacak olursak, 
zaten vâzıı kanun bâzı istisnalar vaz'etmiş; da
ha önce hare alınmasını münasip görmeıdiği 
şeyleri saymış, dökmüş. Beşinci sayfasında 
«Harçtan müstesna işlemler» diyor. «Madde 13 
Değeri yüz lirayı geçmiyen lâva ve takipler, ti
cari senetlere ait takipler hariç» demiş. «Vasi 
tâyini ve azli, hâkimin reddi talebinin kabulü 
ve hâkimin istinkâfına ait kararlar, ayda 250 
lirayı geçmiyen nafakalara ait dâva ve takip
ler, birden fazla kişilerle yine nafakaya hükme-
dilmesine dair ilâmlarda her kişi lelhine hükme
dilen miktar müstakil olarak nazara alınır.» di
yor. Yani nafakalarla ilgili ihtilâflara ayda 250 
lirayı geçmezse müstesna oluyor. «İcra ve İf
lâs dairesinin kusuru yüzünlden yanlış yapılmış 
olan işlemlerin ıslahı ve iptaline dair tetkik 
mercilerinin kararları ile bu iptal ve ıslah dola-
yısiyle yeniden yapılacak işlemler, ticaret sici
linde re'sen yapılan düzeltmeler.» diye daha zi
yade hali vakti yerinde olmıyan kimselerle il
gili ihtilâflar bu istisnalar ile harcın mevzuuna 
alınmamış, 

«Harçtan muaf olanlar» diye bir başka mad
de de var. «Erler ve ihtiyaçları Devlet tarafın
dan deruhde ve temin olunan onbaşı, çavuşlar 
adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaftır.» 

Demek ki, hali hazırdaki kanun bu konu
da bir dereceye kadar sosyal adalet ilkelerine 

uygun şekilde istisnalar vaz'etmiş. Bunları da 
bir tarafa koyarsanız, ihtilâfların geri kalan 
kısmı içerisinde, daha ziyade mala ve mülke ta
allûk eden ihtilâflar ağırlık kazanmaktadır. 

Bir de şu noktaya temas ederek huzurunuz
dan ayrılacağım. 

Bâzı arkadaşlarımız, tasdiknamelerden hare 
alındığını ve bu tasdikname harçlarının okul 
talebelerinin cebindeki paraları hedef tuttuğunu 
beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi görüştüğü
müz tarifenin adı (1) sayılı tarife, yargı harç
larıdır. Bunun «II - Kayıt suretleri ve tasdik
name harçları» bölümündeki «Kayıt suretleri 
sayfasından şu kadar, tasdiknameler sayfasın
dan şu kadar» diye yazılı olan kısımda okul tas-
diknameleriyle ilgili bir durum yoktur. Adliye 
Hare Tarifesi olduğuna göre, bu tasdikname
nin adliye ile ilgili bir muameleye mütaallik bir 
tasdikname olması gerekir. Şu halde okul tas
diknamelerini görüşmüyoruz, okul tasdikname
leri bu tarifenin içinde değildir, adliye ile ilgi
li muameledir. 

Muhterem arkadaşlar; bu tarifenin üzerin
de tasarrufta bulunurken, tarife ile ilgili bir ta
sarı tanzim edilip getirilirken, elbette ki, işin 
mahiyeti itibariyle buradan elde edilecek olan 
gelir ilk plânda tutulmuştur. Çünkü tarifenin, 
işin mahiyeti öyledir. Bunun üzerinde uzun 
boylu münakaşa etmeye kanaatimce lüzum yok
tur. 

Mesele, bir hizmetin harcının ne kadar ola 
cağı ve kaç kuruş olacağıldır. Biz burada Hükü
metsiz olarak, bu tarifede koyduğumuz rakam
ların hepsinin yüzde yüz isabetli olduğunu id
dia etmiyoruz. Elbetteki değerli mütalâaları
nız üzerine, nazarı itibara alınması lâzımgelen 
hususlar olacak, yapılması lâzımgelen deği
şiklikler olacak ve bu değişikliklerden son
ra bu daha mükemmel hale gelecektir. 

Hepinizi ısaygı ile selâmlarım, 
SALİH AYaüN (Amasya) — Sayın Baş

kan, bir hususu sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ay'gün. 

(SALİH AYGÜN (Amasya) — Biz tasdik
name tâbirinden, okulda verilen tasdiknamele
rin de bu anlam içine girdiğini kabul ediyoruz 
ve bu böyledir. Ayrıca, noterlere ait tasdikler 
de bunun içindedir. Nıoter, alım satım muame-
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leleri için veya diğer muameleler için dışarıda
ki şahıslara yapmış olduğu işlemler de tasdik
name ile aynı mahiyettedir. Biz bu mânada an
lamaktayız. Eğer Sayın Bakanın dediği gibi ise 
mesele yok. Kanaatime göre bu hususun vuzu
ha kavuşturulması icabetımektedir. 

Okullardan verilen tasdiknamelerden han
gi tarifeye göre hare alınır? Bu hususun da Sa
yın Bakan tarafından izah edilmesini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bu hususların 
zapta geçmesini arzu ediyor, lütfen Sayın Ba
kan cevaplar mısınız? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın Başkan, bu kanuna merbut 
I sayılı tarife yargı harçlarına, II sayılı tarife 
noter harçlarına, III sayılı tarife vergi itiraz 
harçlarıma, IV sayılı tarife tapu ve kadastro 
işlerinden alınacak harçlara, V sayılı tarife 
konsolosluk harçlarına, VI sayılı tarife pasa
port ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakan
lığı tasıdik harçlarına, VII sayılı tarife gemi ve 
liman harçlarına, VIII sayılı tarife ilmltiyazna-
me, ruhsatname ve diploma harçlarına ve IX 
sayılı tarife ise trafik harçlarına aittir. 

Şimdi, yargı harçlarını konuşuyoruz. Bu 
yargı harçları bölümündeki «tasdikname» okul 
tasdiknamelerini kavramaz, yargı ile veya tica
ret sicili ile ilgili muameleleri kavrıyan bir tas
dikname olmak lâzımgelir. Huzurunuzda şimdi, 
diğer tarifelerde yapılacak değişiklikler de mü
zakere olunacaktır. Saydığım tarifeler içerisin
de tasdikname geldiği zaman, bu konuyu orada 
müzakere etmek daha doğru olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Ha
san Dinçer, buyurun efenldim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Yargı mercilerinden alınan harçlar konusu
na taalluk eden 104 ncü madde üzerinde konuş
macı arkadaşlarım büyük hassasiyet gösterdi
ler. Bu gösterdikleri hassasiyete katılmamak 
mümkün değil. Esasen Komisyonumuz, gerek 
başvurma harçlarında ve gerekse suret harçla
rında ve bu tabloya giren harçların, umumi
yetle her sınıf halkı ilgilendiren kısımlarında 
bir değişiklik yapılması ve bu değişikliğin ha
len meriyette olan kanundaki ölçüleri aşmıya-

cak şekilde ve o ölçüleri muhafaza etmek su
retiyle gerçekleştirilmesi mevzuunda iki takrir 
de takdim etmiştir. ÜmMederim M, bu takrir
ler okunduğu zaman arkadaşlarımızın endişele
ri büyük ölçüde izale dSlmiş olacaktır. 

Ben bu izahatı, konuşmaların daha verimli 
ve daha süratli olmasını temin babında arz et
miş oluyorum. Takrirler okunduğu zaman me
sele vuzuha varacaktır. Tabiatiyle arkadaşları-
mızm takrirlerinide, bizim takririmizin dışında 
kalıp da arkadaşlarımızın takririnde katılınma-
sı gerekli olan noktalara katılmaktan da çekin-
miyeceğiz, arz ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
geri ahıyor musunuz? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Konuşacak 
arkadaş varsa geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri geri 
alınmıştır. 

ıSayın Hasan Ali Gülcan, buyurun efendim. 
Komisyonun izahatından sonra mesele vuzu

ha varmış bulunmaktadır. Komisyon Başkanı
nın dahi tadil teklifleri bulunduğu ifade edil
miştir. O bakıından sayın milletvekillerinden 
mâruzâtlarını çok kısa ifade etmelerini rica 
edeceğim. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Sayın Baş
kan, o önergeler okultulsaydı arkadaşlara yar
dımcı olurdu. 

BAŞKAN — Müzakereler hitam bulmadan 
okuyamıyoruz ki... 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Efendim, Ko
misyon, tümünü eski haline getirmek noktasın
da ise mesele yok. 

BAŞKAN — Genel Kuruldaki sayın üyele
rin bir kısmı da miktarlarda indirim yapılma
sı temayülündedir ve o mahiyette fazla miktar
da takrir de vardır efendim. 

Buyurunuz Sayın Gülcan. 
HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri, 
Tasarının 104 ncü maddesinin malhkeme 

harçları ve tasdiknameler gibi konularda, nis-
betleri daha çok ağırlaştırdığı meydandadır. 

Sayın Maliye Bakanımız bu kanunla ilgili 
konuşmalarında devamlı surette «parası olmı-
yan ev almaydı, parası olmıyan dâva takibet-
mezidi» ğilbi mütalâalarda bulundular. 

Buna katılmamaya imkân yok. Biz meslekî 
hayatımızdaki tatbikatımızda görmüşüzdür ki, 
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birçok vatandaş parasızlıktan dâva açatmaımış- I 
tır, hattâ zamanaşımından dolayı işlemekte olan 
dâvayı açamamaktan dolayı haklarını, hukukla
rını kaybetmiş bulunmaktadırlar. Kaldı ki, bu 
«başvurma harcı» sonradan ihdas edilmiş, daha 
evvel oiımıyan bir hare tarzıdır. Yeniden daha 
ağır hükümler getirmek suretiyle tahsil cihe
tine gidilmesi, adaleti, adalet istiyenleri daha 
müşkül durumda bırakacak, onları daha çok 
yoracak, sıkıntıya ve müzayakaya düşürecek
tir. 

Birlçok vatandaşların dâva açma esnasında 
ceplerinde verecek hare paraları bulunlmadığın-
dan, bizlerden almak suretiyle ileride bulup 
getirmek mecburiyetinde kalmışlar ve sıkıntı, 
ezinti içinde kalmışlarıdır. 

Ayrıca nispî harçlar da vardır; değeri belli 
olan dâvalarda binide 40 a kadar nispî hare 
allanmaktadır. 

Gelse harçlarına gelince ; 
Celse harçları da mahkemelerde hükmedi

lir, bir muamelenin yerine getirilmemesinden 
dolayıdır, fakat çok zaman bunu yapan, celse 
harcı hükmedilen avukatın kusuru da olmaz. 
Çünkü bir tapu harcı, bir nüfus kaydı verile
cektir, bu kayıtları getirem'iyen vatandaşın yü
zümden avukata celse harcı veHitakteîdir. 

Malûmuâliniz, sulh mahkemelerinde bu hare 
10 lira, asliye mahkemelerinde ise 20 liradır. 
Gelen tasamda bunlar iki misline çıkmış bulun
maktadır. 

Biliyorsunuz, bir celse yerine getirilenıiyen, 
hare hükmedildikten sonra ikinci celsede iki 
misli hükmedilmek suretiyle tahsil edilir. Bu 
da daha çok meslektaşlarımızı, avukat arkadaş
larımızı üzüntüye katmakta ve yormaktadır. 

İşte bu bakımdan Sayın Komisyonun müj- I 
desine burada teşekkür etmemek, katılmamak I 
Güden gelmiyor. 

Komisyonun, eski şekilde harçların alınma
sına devam edilmesi yolunda getirmiş bulundu
ğu önergeyi memnuniyetle karşıladık, oyları- I 
mızla tasvilbedeceğiz. İnşallah bu, bizler için de 
en doğru, en hakiki yol olımuş olur. Saygıları- I 
mı sunarım. I 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyurun. 
M. SALİH YILDIZ (Van) — Muhterem ar

kadaşlarım; ben, başvurma harçları ile celse 
harçları üzerinde konuşmak üzere söz talebet- | 
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mistim. Komisyon başvurma harçları üzerinde 
burada açıklamada bulundular. Bu açıklama 
karşısında artık başvurma harçları üzerinde 
konuşmanın sebebi ve yeri kalmamıştır. Gerçek
ten Komisyon çok isabetli bir karara varmıştır. 

Bu başvurma harçlarının içine şayet celse 
harcılarını da almamış iseler, ben celse harçla
rının da başvurma harçlarının içine alınmasını 
ve eski halinde bırakılmasına bilhassa istirham 
ediyorum. Çünkü, adalet cihazınızın, vatandaş 
seviyesinin ne şekilde çalıştığını hepimiz yaki-
nen bilmekteyiz. Vatandaşımızın çoğu câhildir, 
avukatlarımızın çalışma sistemleri birçok sebep
lerden dolayı arzu edilen şekilde değildir. 

Binaenaleyh, sık sık celse harclariyle karşı-
karşıya kalınmaktadır. Düşünün, bir celsede 40 
lira, ikinci celsede daha da artırılabilir; bir iki 
celsede yapılması icaJbed'en muameleyi yapma
dınız mı, aşağı - yukarı 100 liraya yakın bîr 
hare vereceksiniz. Bu itibarla, celse harçları
nın da bu muafiyet içine alınmasını, daha doğ
rusu, eski halinde bırakılmasını rica ediyorum. 
Bu hususta bir önerge vermiştim, ancak önerge
min başvurma harclariyle ilgili kısmını geri alı
yorum. Şayet celse harçlarını Komisyon... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karaihisar) — Celse harçları 
ela önergemize dâhildir. 

SALİH YILDIZ (Devamla) — Şu halde be
nim önergemin bir sebebi kalmamıştır, geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız'in önergesi 
geriverilmişlt'ir. 

Sayın Uğrasızioğlu, buyurun. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarını, 
Benden evvel konuşan muhtelif değerli mil

letvekili arkadaşlarım bu madde üzerinde bü
yük bir hassasiyet gösterdiler. Konuşmalarında 
şüphesiz haklı oldukları taraflar vardır. Sayın 
Bakanımız da bu mütalâalar karşısında gerekli 
cevapları verdiler; kendilerinin de haklı olduk
ları taraflar elbette varıdır. Bu beyanlar karşı
sında değerli Hükümetin ve Komisyonumuzun 
bir mâkul yol bulma istikametinde bir düşün
cesi olduğunu öğrenmekle şahsan ben de mem
nun oldum. Bunların içerisinde bâzı sivri nok
taları memleket şartlarını ve gerçeklerini düşü
nerek düzeltecekleri inancı içinde bulunuyo
rum. 
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Memleketimizde şu hususu bilhassa göz 
önüne almamızda fayda vardır: Türk Devleti, 
henüz birçok görevlerini vatandaşlarına karşı 
yerine getirmiş sayılmaz, tarihî ve asırlık ih
maller yüzünlden. Bugün evvelâ şunu kabul ede
lim; vatandaşlarımızın yüzde 50 sinden fazlası 
henüz okuma - yazma bilmeme durumundadır. 
Devlet bu hususta vazifesini lâyıkı ile yapama
mış olduğu için, vatandaş henüz kanun karşı-
sınlda hangi yolda, ne şekilde hareket edeceğini, 
hatltâ bir hakkını hangi mercilerden nasıl arı-
yabileceğirii hakikaten bilmemektedir. Hakika
ten bu bir gerçektir, bunu kabul etımemiz lâ
zımadır ve bunun asıl kökü Devletin vatandaşa 
karşı olan bu eğitim, öğretim vazifesini lâyıkı 
ile yapamamış olmasından ileri gelir. Birinci 
husus budur. 

tMnci husus : Bugün memleketimizde ihti
lâfa sebebolan mahkemelere kadar giden birçok 
dâvalarda, Sayın Bakanımızın ifade buyurduk
ları gibi, çeşitli dâvalar vardır, bu dâvalar ara
sında bilhassa sınır meseleleriyle ilgili, tapu 
kaJdasitro meseleleriyle ilgili, nafaka meselele
riyle ilgili pek çok hususlar vardır ki, bu hu
suslarda ve bilhassa tapu ve kadastro mevzu
unda Devlet henüz vazifesini yapamamış olma
sından dolayı sınır ihtilâfları sürüp gitmekte, 
hattâ bunlar, çok iyi takdir edersiniz, kanlı 
hâdiselere sebebolmaktadır. Şayet, Devlet bu 
vazifesini yapmış olsaydı, sınır meseleleri, ka
dastro meseleleri, tapu meseleleri halledilmiş 
olsaydı, bu meselelerde dâva konularının çok 
büyük nis'bette azalacağını ümidedebilirdik. 
Bu sebepten dolayı da Devlet vazifesini lâyıkı 
ile yapmamış durumdadır. 

Daha bunun gibi bâzı tali meseleleri zikret
mek gerekir, fakat zamanınızı almak istemi
yorum. Demek ki, Devletin hakMyle vazifesini 
yapamamasından mütevellit birtakım ihtilâf
lar yüzünden vatandaşların mahkemelere git
tikleri bir vakıadır. Binaenaleyh, yüksek Hü
kümet ve Komisyonumuz bu durumu göz önü
ne alarak, kendisinin de bunda Devlet olarak 
asırlardan beri devam eden bu ihmal yüzünden 
bir miktar kusuru bulunduğunu kabul etmek 
suretiyle, mahkemelere başvurmada, erteleme 
hususlarında biraz daha insaflı olmasında, bi
raz daha ölçülü olmasında fayda vardır, kana-
aJtinldeyim. Ben de şahsan arkadaşlarımm arz 

etmiş olduğu hususlara iştirak ediyorum. Son
ra, vatandaş gelir, arz ettiğim gibi okuma, yaz
ma bilmez, nereye müracaat edileceğini bilmez, 
doğru avukata gider. Avukat arkadaşlarımıza 
kendi anlayışları içerisinde eibeifite bir dilekçe 
ile işi ele alırlar ve sonra bu, günlerce, hafta
larca, aylarca sürer. Bu tutumu da göz önüne 
alarak Sayın Hükümetimiz ve Komisyonumuz 
ölçülü ve daiha mâkul bir hadle bu ndısbetleri 
göz önüne alarak, memleketin şartlarına göre 
bir teklifte bulunacaktır kanaatindeyim. 

Tasdiknameler konusunda arkadaşlarımın 
tereddütlerine iştirak ediyorum. Tasdikname 
dediğimiz zaman Türkiye' de mutlak surette okul 
tasdiknameleri hatıra gelir; mecburi tasdikna
meler, normal tasdiknameler. Gerçi, Sayın Ba
kanımız izah buyurdular, ben bir teklifle bunu 
«yargı kayıt suretleri ve yargı tasdikname harç
ları» şeklinde düzeltlilmesini teklif ettim. Bu su
retle mesele halledilmiş olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel

miştir, konuşacak iki arkadaşımız kalmıştır. 
AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Komisyonun 

önergeleri okununca arkadaşlarımızın konuş
masına her halde lüzum kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — Peki, efeildim. Kifayeti müza
kere takririni okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Kâfi görüşme yapıldığı gibi Komisyon da 

Başkanlığa değişltirme önergesi vermiştir. Me
seleyi önergeleri oylamak suretiyle halletmek 
üzere kifayeti teklif ederim. 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efenldim, 104 ncü madde ilgili 15 teklif var
dır. Bunları aykırılık derecelerine göre okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

Konuşulan Finansman Kanunun 104 ncü 
maddesindeki harçlar çok yüksektir. 

Bugün esasen geçim sıkıntısı çeken köylü, 
işçi, esnaf, memur vatandaşların gelirlerine 
yüzde kaç katkıda bulunduk ki, bugün talebet-
meye yüzümüz tutsun. 
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Hak aramada başvurulacak merc&lerin şart- j 
larını kolaylaştıracağımız yerde aksine zorlaş-
tırıyoruz. Bu hal, büyük bir tepki yaratacak
tır. Bunun için yeni getirilen harçların kabul 
edilmemesini ve eski haliyle kalmasını arz ede
rim. 

iSaygılanımlla. 
Çanakkale I 

Mustafa Çalıkoğlu 

Sayın Başkanlığa I 
104 ndü maddeye bağlı tablodaki vergi zam- I 

larınm kaldırılarak eski halin muhafazasını arz 
eylerim. I 

Saygılarımla. I 
Kars 

[Turgut Artaç 
Meclis Başkanlığına 

104 noü maddenin : 
1. — Başvurma harcı, I 
2. — Celse harcı, 
3. — Karar ve ilâm harcı, 
4. — İdare harçları, 
5. — Kayıt suretleri ve tasdikname harçları, I 
6. — Diğer yargı harçlarının tasarıdan çı

karılmasını talebelderim. 
Mehmet Ergi.il 

Bilecik 

Yüksek Başkanlığa 
104 noü maddenin : 
1. — Başvurma harcı, 
2. — Karar ve ilâm harcı, I 
3. •— Celse harcı, 
4. — İdare baroları, 
5. — Kayıt suretleri ve tasdikname harçları, 
6. — Diğer yargı harçlarının tasarıdan çıka

rılmasını dileriz. 
Saygılarımızla. I 

Kemal önder Yılmaz Alpaslan 
tamir Tekirdağ 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 104 ncü madesiyle değiştirilmek 

istenen 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı I sa
yılı tarifede yüzde 100 artırılan : 

Başvurma harçları, 
C l̂se harçları, 
Maktu harçlar, (karar ve ilâmlarda) 
icra ve iflâs hardan, I 
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Diğer yargı harçları, 
Kısımlarındaki artırmaların adalet tevzi işi

nin Devletin bir asli görevi, hak aramanın Ana
yasal bir hüriyet olması, ekonomik ve sosyal bir 
gerekçesi de bulunmaması, bilâkis bu artırma 
nın adalet dağıtımının pahalandırılmasmın biz
zat ihkakı hakka sebebolacağı nedenleriyle ta
sarıdan çıkarılmasını, artırma talebinin reddini 
arz ve teklif ederim. 

Önergemi izah için de söz verilmesini dile
rim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun, madde 104 ün 

«ticaret sicili harçları» başlığı altındaki harçla
rın 30 000 lira üzerindeki sermayesi olan işler
den alınmasının bir fıkra olarak ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Başer 

Nevşehir 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 104 ncü madesinde ver alan 

I -Başvurma harcının 1 nci ve 2 nci pozisyonla
rındaki 20 ve 40 liralık hadlerinin 10 ve 20 lira 
olarak; II - Celse harcının 1 nci ve 2 nci pozis
yonlarındaki 20 ve 40 liralık hadlerin 10 ve 20 
lira olarak; III - Karar ve ilâm harcının (2/A) 
pozisyonundaki 30 liranın 15 lira olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Hasan Dinçer 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 104 ncü madesinde yer alan 

I - Başvurma harcının 3 ncü pozisyonundaki 60 
liralık haddin 30 liraya, (b) icra ve iflâs harç
ları kısmının icra bölümünün 1 ve 2 nci pozis
yonlarındaki 20 ve 40 liralık hadlerin 10 ve 20 
liraya, (d) diğer yargı hardan müşterek kısmı
nın I - (a) ve I - (b) pozisyonlarındaki beşer 
liralık hadlerin üçer liraya indirilmesini arz ve 
teklif ©derim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Hasan Dinçer 

Yüksek Başkanhğa 
Finansman kanun tasansının 104 ncü mad

desinde yer alan (d) diğer yargı harçları (müş
terek kısmının) I - (a) pozisyonunun 5 liralık 
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haddlinin (3) liraya, I - (b) pozisyonunun 5 li
ralık haddinin 3 liraya indirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Yüce Başkanlığa 
Bütçe Finansman Kanunu tasarısının 104 

noü madesindeki sulh, asliye, Yargıtayda baş
vurma harçlarının ve celse harçlarının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ederdim. 

Antalya 
Hasan Ali G-ülcan 

Celse harçları : 
Sulh : 10 lira, 
Asliye : 20 lira, 
Başvurma hardan : 
Sulh : 10 lira, 
Asliye 20 lira. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 104 

ncü madepindeki harçlar tarifesinden. 
Tasdiknamelerden 15 Tl. alınmasını arz ve 

teklif ederim. 
Konya 

Baha Müiderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Vergi kanununun madde 104 ün aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Başvurma harcı : 
Sulh mahkemelerinde 15 lira, 
Asliye mahkemelerinde 25 lira, 
Yargıtayda 30 lira, 
Celse harcı : 
Sulh mahkemelerinde 15 lira, 
Asliye mahkemelerinde 20 lira. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
104 ncü maddeye bağlı (1) numaralı cetve

lin (C - Ticaret sicili harçları) haricolmak üze
re bugünkü kanundaki şekliyle muhafazasını 
öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
104 ncü madenin (II) nci paragrafındaki 

2 numaralı bendin (tasdiknameler) ibaresinin 

yanına (Okularla ilgili her türlü tasdiknameler 
işbu kanundan muaftır) ibaresinin eklenmesi 
arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
II Nolu kayıt suretleri ve tasdikname harç

ları başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

II - Yargı kayıt suretleri ve yargı tasdikna
me harçları. 

BAŞKAN — Takrirleri aykırılık dereceleri
ne göre okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Evvelâ, bu madenin çıkmasını ve eski hü
kümlerin ipkasını öngören iki takrir vardır. 
Sayın Artaç ile Sayın Çalıkoğlu'nun önergele
ri aynı mahiyettedir. Eğer arkadaşlarımız bir
birinin önergelerine iltihak ederlerse yalnız bir 
tanesini okutup oya arz edeceğim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Ben arkada
şımızın önergesine iltihak ediyorum. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Takrirlerimiz aynı mahiyettedir. 

FAHRİ UÖRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, bir hususu arz etmeme müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FAHRİ UÖRASIZOĞLU (Uşak) — Sa

yın Başkanım, Komisyon makul bir teklifte bu
lunmuştur. Bu teklif muvacehesinde değerli ar
kadaşlarım belM tekliflerinden vazgeçerler, bu 
hususu hatırlatmak isterim. 

BAŞKAN — Takrirleri okuttum, böyle bir 
şey olsa fikirlerini beyan ederlerdi. 

Sayın Artaç'ın takririne Sayın Çalıkoğlu 
katılmaktadır. Bu sebeple, Sayın Artaç'm tak
ririni okutuyorum. 

(Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 
önergeye katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahi&ar) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Takririn dikate alınması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

Bâzı harçların çıkarılmasına mütedair olan 
takrirleri okutuyorum. 

(Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-
oğlu'nun önergesi tekrar ckundu) 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu takririni 
izah etiler. Sayın Kemal önder.. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Reşit 
Ülker'in takriri... 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in takriri, 
bir hususa ait efendim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — «Ticaret sicili 
harçları hariodlmak üzere» diyor. O zaman, bi
zimkinin aynı oluyor. Bizimkinde de ticaret si
ciline aıdolanlar yok, omda da yok. 

BAŞKAN — Acaba Sayın önder, Sayın Sey
dibeyoğlu nun okunmuş bulunan takririne katı
labilirler mi? 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Katılmıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın Seydibey
oğlu'nun takririne katıldıklarını ifade etiler. 

Sayın Mehmet Ergül? Yok. 
Sayın Seydibeyoğlu'nun takririne Komisyon 

ve Hükümet katılıyorlar mı? 
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MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Katılmıyoruz efendim. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Başkan, 
bir noktayı ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Siz Seydibeyoğlu'na katıldığı
nız için, sizin konuşma hakkınız kalmadı. Bu 
hususta görüşme hakkına ancak Seydibeyoğlu 
sahiptir. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — O zaman, sual 
olarak ifade edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Şimdi, Yargı

tay ve Danıştayda 60 liraya çıkarılan meblâğın 
30 liraya inmesini Sayın Komisyon kabul edi
yor. Buna mukabil, sulh mahkemelerinde, as
liye mahkemelerinde, idare yargı mercilerinde 
20 liradan 40 liraya çıkışa, 10 liradan 20 lira
ya çıkışa cevaz veriyor. Bu davranış, kanunla
rın genelliği prensibine aykırı bir davranıştır. 
Ya vardır, ya yoktur. Yargıtaya gidecek olan 
dâvalara karşı... 

BAŞKAN — Siz, yerinizden görüşme hakkı
nızı kullandınız. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sual olarak arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sual olmaz, çünkü takrirler 
devam ediyor, oylama sırasında soru mümkün 
değil. Biraz uzun sürdüğü için hatırlatmaya 
mecbur kaldım. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Ya vardır, ya 
yoktur. 

BAŞKAN — O, sizin fikriniz efendim. 
- Sayın Seydibeyoğlu'nun takririne Komisyon 

ve Hükümet katılmıyor. Takririn dikkate alın
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikka
te alınmasını kabul edenler.... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın ön der'e cevap vermek 
üzere mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Hayır, bir 
noktada kendilerine katıldığımızı ifade etmiş
tim, fakat onda bir yanlış anlama oldu.. 

BAŞKAN — Ben, onu ifade ettim efendim. 
Komisyon Başkanının, Seydibeyoğlu'nun tak-

GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Efendim, bu 
takrirde ifade edilen hususların bir kısmı, Ko
misyon adına verdiğimiz değiştirge önergesin
de mevcuttur, ama tamamına katılmamız müm
kün değil. Bizim önergemizle, okunan önerge
yi karşılaştırdığımız zaman, bir kısmını zaten 
Komisyon adına kabul etmiş ve teklif vermiş 
durumdayım 

Ezcümle, başvurma harcı, celse harcı, ka
rar harçlarından bir kısmının, kayıt suretlerin
den bir kısmının eski haliyle muhafazasını tek
lif etmiş durumdayız. Ancak, bizim teklifimizin 
dışında bâzı hususları ihtiva ettiğinden bu öner
geye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, kendi takrirlerin
de, Sayın Seydibeyoğlu'nun takririnin bir kıs
mını ihtiva eden hususun mevcudiyetini, fakat 
tümüyle mevcudolmadığmı bu gerekçe ile ka
tılamadıklarını beyan etmektedirler. 

Hükümet, Sayın Seydibeyoğlu'nun takriri
ne katılıyorlar mı? 
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ririne kısmen katıldığını; fakat bâzı hususla- ı 
ra katılmadığını ifade ettim, 

Sayın Mehmet Ergül'ün takririni okutuyo
rum. 

(Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Meh
met Ergül'ün okunmuş bulunan tikririne ka
tılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenerl.. Kabul edilmemiştir. 

Efendim, tadil teklifini ihtiva eden tak-
rirleri, öncelikle Komisyon Başkanı tarafın
dan verilenleri, sayın takrir sahiplerinin bilâ-
hara takrirlerini geri almalan ihtimaline bi
naen, okutup oylannıza arz edeceğim,, ondan 
sonra da takrir sahipleri takrirlerini geri 
almadıklan takdirde onlan da oya sunar, ka
rara bağlarız. 

(Geçici Komisyon Başkanı Hasan Dinçer'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bir takrir daha var. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
bir usul meselesini hatırlatacağım; Mehmet Er
gül'ün bu mahiyetteki teklifini bu Meclis red
detti. Reddettiğine göre, bu, oylamaya konu
lamaz. 

BAŞKAN — Efendim, o tüm olarak bir 
madde idi.. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Hayır efendim, 
Mehmet Ergül'ün teklifinin içerisinde bu mad
deler var. Şimdi bu oylamayı yapamazsınız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, Mehmet 
Ergül'ün takririyle bu takririn hiç münasebe
ti olmadığı rakamlarla bariz bir şekilde mey
danda Sayın önder. 

Diğer takriri okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Başkanı Hasan Dinçer'in 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılı

yor mu efendim? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz efendim. | 
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BAŞKAN — Komisyon Başkanı Hasan Din-
çer tarafından verilmiş bulunan her iki takri
re Komisyon ve Hükümet katılmaktadır, kabu
lünü veya reddini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Başer'in bir takriri var. Komisyon 
Başkanının teklifi kabul edilmişti,, bu hal kar
şısında takrirlerini - geri alıyorlar mı? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tak
ririmi geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Başer takririni geri al-
mıştıı*. 

Sayın Şinasi Özdenoğlu?.. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, ben de takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu da takririni 
geri alıyorlar. 

Sayın Gülcan?.. Burada yoklar. Okutup oy
lannıza arz edeceğim. 

(Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'in 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu, 
sizin takririnizde yer alıyor zannederim. Ka
bul edilmiş bulunmaktadır, bu sebeple tekrar 
oylarınıza arz etmiyeceğim. 

Sayın Baha Mtiderrisoğlu?.. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Tak
ririmi geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu takri
rini geri alıyorlar. 

Sayın Başer, ikinci takririniz var.. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İkin

ci takririmi de geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başer takririni geri alı
yorlar. 

Sayın Reşit Ülker?.. Burada bulunmuyorlar. 
Sayın Şinasi Özdenoğlu, ikinci bir takriri

niz var, «Okullarla ilgili her türlü tasdikname
ler, işbu kanundan muaftır» şeklinde... 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bunun 
sarahatle belirtilmiş olması lâzım. Genel Ku
rulun temayülüne uygun olur, Sayın Bakan da 
bunu ifade ettiler, oylanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Oylanmasını istiyorsunuz. Sa
yın Fahri Uğrasızoğlu?. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa
yın Başkan, başına «yargı» kelimesini koymak-
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la, arkadaşımızın arzu ettiği istikamette tek
lifte bulundum. 

BAŞKAN — Peki efendim, Sayın Reşit Ül
ker'in takririni okutuyorum. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılmıyor. Dikkate alınması hususunu 
oylarınıza arz ederim. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Özdenoğlu'nun önergesini.. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Kısa bir 

açıklamada bulunmama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Evvelâ soralım efendim. 
Takriri okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hüküm'eft bu öner

geye katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 

DİNÇER (Afyon Karahisar) — Katılıyoruz. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Zabıtlara geçmesi bakımından bir • iki 
cümle söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, ben ete söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, katılırlarsa size söz 

veremeyeceğim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

Görüştüğümüz tarife, adliye hare tarifesidir, 
oku! tasdiknamesinin adliye harcıyla, adlî mu
amele ile bir ilgisi yoktur. «Adliye hare tarife
si, yargı harçları» başlığını taşıyan tarif enin 
içindeki «tasdiknameler» tâlbUrdnJin yanına bir 
parantez açıp da «okul tasdiknameleri hariç ve
ya muaf» derseniz, fuzulî bdr iş yapmış olursu
nuz. Bununla beraber, muhterem heyetiniz bun
da ısrarlı ise, tamaımiyle kanun tekniğine uyu
lan ve bir bedaheiti bir defa daha zikre/tmek gibi 
bir hususun bu tarifede görülmesini mutlaka 

arzu ediyorsa mesele yoktur, ama yeniden be
yan ©diyorum; görüştüğümüz husus yargı harc-
iarıyla ilgili tarifedir, okul tasdiknamesinin 
yargı harclarıyla bir ilgisi yoktur ve bu tari
feye göre, okul tasdiknameleri bir harca, bir 
vergiye tabi değildir zalten. 

BAŞKAN — Tatbikatımız, teamülümüz de 
böyledir. Sayın Bakan bu hususu açıkça zapta 
geçirltmıiş olduğuna göre, yani, bunun şümulü 
içinde olmadığını ifade edip zapta geçirtmiş ol
duğuna göre, bir şüphemiz olmaması lâzımgelir. 

SİNASİ ÖZDENOĞGLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu kanunun selâmetle tatbiki bakımın
dan bir tavzihte bulunmamın faydalı olacağı 
ıkanaatindeyim. Rica ediyorum bir açıklama 
yapmama müsaade ediniz. 

IBAŞKAN — Buyurunuz 'efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değer

di arkadaşlarım; gerçekten bu 104 neü madde
ye bağlı (1) sayılı tarife tanzim edilirken, Sa
yı1 n Bakanın haklı olarak söylediği gibi, adliye 
hare tarif esidir; adlî muamelelere, işlemlere ait
tir, ama tasdikname terimi kanun kaleme alı
nırken çok yanlış olarak kullanılmıştır. Bunu 
tayın Bakanın da teslim edeceği inancındayız, 

16 semdik avukatım, Adliyede tasdikname 
diye bir tabire rastlamadım, rasıtlıyan arka
ca aşım varsa söylesin. (A.P. sıralarından, «Doğ
ru, yoktur» sesleri) Yoktur. Hukukçular söy
lesinler. Bu, tamamiyle Millî Eğitimde, bir okul
dan öbür okula giderken idarenin öğrenciye 
Tnermiş olduğu belgedir. Doğrudur, ıSayın Ba
kana iştirak etmemek mümkün değil, ama tas-
ciikname ibaresiyle değil, öyle ise bunun tav
zihi lâzımdır. Yarın noterler, mal müdürleri, 
\ergi daireleri, okul idareleri bu kanunu ele al
ıl ıkları zaman müşkülât çıkaracaklardır. Lüt
fen kabul buyurun ki, burada, Sayın Bakanın 
Meclis kürsüsünden vermiş olduğu izahatı, 
zapta geçmiş olan izahatı bir kazada Millî Eği
tim memuru, bir kazada mal müdürü, bir vi
lâyette, bir kazada başkâtip, noter bilemez 
arkadaşlar. 

Yani, çok yanlış anlamalara nıahail verecek
tir. öyle ise ya bu tasdikname deyiminin kal
dırılması lâzımdır, Komisyon bunu düzeltsin, 
ya da benim önerimde olduğu gibi okullarla il
gili tasdiknamelerin bu kanun hükümlerinden 
hariç olduğu sarahatinin bu madde hükmüne 
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girmesi, tatbikatın selâmetle yürütülmesi ba
kamından zaruridir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet... («Kifayet kabul 
edifldi» sesleri) 

Tamamen usulün içindeyiz. Bakanlar her 
zaman »öz alabilirler. Takrir sahibi, takriri ka
bul edilmediği takdirde izah hakkına sahiptir. 
Devam buyurun ıSaym Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Muhterem arkadaşlar, huzurunuzu faz
la işgal etmiyeceğim, usulüm içinde de olsa, dı
şında da olsa; Sayın Başkan müsaade ettiği için 
konuşuyorum. 

Bu yargı harçları, bakınız, «A - Mahkeme 
harçları» diye başlar, «B - lora ve iflâs harç
ları» diye başlar, «C - Tioaret sicili harçları» 
diye başlar. Tioaret sicili harçları da «I - kayıt 
ve tescil harçları», «II - Kayıt suretleri ve tas
dikname harçları» diye başlar. 

Buradaki harçlar, avukat arkada^lanmızm 
tasavvur ettiği gibi mutlaka hâkim ile, mah
keme kalemiyle iü&iM bir tasdikname ile ilgili 
harçlar değildir, ticaret siciliyle ilgili harçlar
dır. Kayıt ve suret ve tasdikname harçları da 
tioaret siciliyle ilgili kayıt ve tasdiknamelere 
aittir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, katılıp katılma
dığınızı ifade etmediniz. Bir de onu ifade bu-
yursanız... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Bu sebeplerle takrire katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın özdemoğlu'nun takririne 
komisyon katıldığını, Hükümet ise, izahatı 
çerçevesi içimde katılmadığını beyan ettiler. 
Takririn dikkate alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun takririni oku
tuyorum. 

(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) —• Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, biraz önce arz ettiğim 
izahat muvacehesinde, arkadaşlarımız tarife 
cetveline baksalar, «O) Ticaret sicili harçları», 
ticaret sicili harçları iki kısımdan mürekkep; 
«I - Kayıt ve tescil harçları», «II - Kayıt suret
leri ve tasdikname harçları» dendikten sonra 
arkasımdan geliyor, «D) Diğer yargı harçları» 
diye... 

Binaenaleyh bu, ticaret sicili harclariyle il
gili bir muameledir. Ayrıca burada, «Yargı 
harçları» diye tasrih etmek haşivdir. Bu se
beple katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katıldığını, 
Hükümet ise biraz evvelki Sayın özdenoğlu'-
nun takririnde vâki olan geniş izahatı karşısın
da katılmadığını ifade etmektedirler. Dikkate 
alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi, Komisyon Başkanı Hasan Dincer'-
in kabul buyurulan iki takririyle vâki deği
şikliği şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın komisyon başkanının bir pozisyonun 
karşılığı ile ilgili bir takriri var, bizi ikaz et
mediler. Tabı hatası mıdır efendim, komis
yondan çıkan metinde var mıdır o? Bir 150 
liralık harcın ilâvesi... Tabı hatası mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Tabı hatasıdır 
efendim. 

BAŞKAN — 109 ncu madde ile de irtibatı 
var mıdır? Orada bunu halledebilir miyiz acaba? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — 109 ncu madde
de halletmek mümkündür. 

BAŞKAN — 109 ncu maddenin müzakere
sinde bu tabı hatasını halledebiliriz. Peki efen
dim. Şimdi madde 105. 
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Madde 105. — Aynı kanıma bağlı (2) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyon. 
larmda ve bunların niıabet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 

I - Değer veya ağırlık üzerinden alman nispî harçlar : 
4. Konşimento yazılması harcı : 
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisâfi tonundan (25 Kr§.) 
II - Maktu harçlar : 
1. Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve alınacak hare miktarı kanun ve tarifede 

ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kanıtlardaki imzaların beherinden 
2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protest/olardan muhataba tebliğ edile

cek beher nüsha için (10 Tl.) 
3. Vekâletnameler : 
a) özel vekâletnamelerde beher imza için 
ib) Genel vekâletnamelerde beher imza için 
4. Defter tasdiki : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için) 
aa) İşletme defteri' 
bb) Bilanço esasına göre tutulan defterler 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuratı için 
5. Suretler ve tercümeler : 
a) ilgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı 

kâğıt ve kayıt suretterinin beher sayfasından 
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazıl imiş kâğıtların suretleri ve ter

cümeleri beher sayfasından 
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerim kur'a seçim ve toplantıların

da hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda (500 Tl.) 
0. Düzeltme harcı : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere 

ait beyannamelerden her imza için (5 Tl.) 
10. Mukavele feshi harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmiyen muka

velelerin feshinde beher imza için (ö Tl.) 
11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimnamıe, ölüme bağlı tasarruf senet 

ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlât edinme, 
kan - koca mallarının idaresi, foafoallığı tanıma senetleri, miras taksim mukavele
leri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferrua
tıma dair senet, mukavele ve kâğıtların düzenlenmesinden ve nioter tarafımdan 
re'sen düzenlenecek tutanaklardan (50 Tl.) 

(8 
(10 

(10 
(50 

(10 
(10 

(5 

(5 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 
Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 

Tl.) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Hanağası?.. 
Yok. Sayın Hayrettin Uysal? Yok. Bir taljrir 
var. 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

fesindeki maktu harçlara taallûk etmektedir. 
Daha evvelki mâruzâtımda da arz ettiğim 

gibi bu maktu harçların bir özelliği var; istisna
sız o işi yaptırmaya mecbur olan insanlar aynı 
harcı ödüyorlar. İş yaptıran, mecburi yaptıran 
kişi, ödeme gücü olsun, olmasın o işi yaptırmaya 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Değerli arka- j mecbursa, o harcı ödememeye de mecburdur. 
daşlarım; 105 nci madde ile değiştirilmek iste- j Bununla şunu ifade etmek istiyorum: Sosyal 
nilen husus, Harçlar Kanununun (2) sayılı tari- i adalet ilkesine çok aykırı bir davranışın içine 
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girebiliriz, bu arclarda yapacağımız artırmalar
la. Her kesin gücü nisbetinde vergi vermesi esas 
olduğuna göre, burada gücü olsun olmasın bâzı 
mecburiyetler var M, o mecburiyetlere uymak 
istiyen kişi mutlaka bu harcı ödiyecektir. 

O itibarla ben, bu (2) sayılı tarifedeki artır
maların tamamına muarızım. Hiç doğru değil. 

Bakınız, birkaç tane örnek arz etmek istiyo
rum, artırmalarda çok aşın miktarlara varmak
tadır : 

Okullar veya buna benzer birçok derneker 
zaman zaman piyango tertibederler. Bu piyan
golar için çok defa noter huzurunda çekiliş yap
mak isteriz, işe bir emniyet telkini için. Hattâ 
altına da daha evvelden, bu çekilişin noter tara
fından yapılacağı da yazılıdır. Bundan evvel, 
1964 yılında yürürlüğe girmiş olan ve halen de 
alışıla gelmiş olan uygulamaya göre bu piyango
larda 100 lira hare verilirdi. Şimdi bu, Sayın 
Hükümet tasarısiyle, Komisyonda da kabul edil
diği gibi 500 liraya çıkarılmaktadır ve ayrıca 
bunun sair noter masrafları olmaktadır. Bir pi
yango çekilişi için noterin vazife görmesi sıra
sında ödenecek hare miktarı 500 liradır, 100 li
radan 500 liraya çıkarılmıştır. Çok fahiş bir ar
tırmadır bu. Beş altı yıldır alışageldiğimiz ve 
bu masrafları sık sık yapan kimseler hattâ za
man zaman yapan kimselerin öğrenmiş bulundu
ğu birçok muameleler, bu arada vekâletnameler, 
suretler, tamamiyle hardan değişmiş olduğun
dan ödenecek meblâğlar da. aynı şekilde değiş
miş liuliumiaktâdır. fiu gibi kanunlarda, yani 
vatandaşın sık sık kullanmak, uygulamak mec
buriyetinde olduğu bu kurallarda sık sık deği
şiklik yapılmasının büyük zararlan var. Alışılan 
usulleri ihlâl ettiği gibi, ödeme gücü olmıyan 
kimselere de fazla bir parayı ödemek mecburi
yeti yüklemektedir. Bunun örnekleri de, vekâ
letname... Evvelce dört lira ödenen özel vekâle
tin harcı sekiz liraya çıkarılmış, altı lira ödenen 
ggâel vekâletin harcı on liraya çıkanlmış olu
yor. 

Defterler için db bir yenilik getiriyor Sayın 
Komisyon ve Hükümet. 

Defterleri evvelce beş liralık harçla tasdik 
ederken, bti defa tutuyorlar, defterleri iki kısma 
ayin^örlar. Bildiğimiz ilşetme defteri için beş 
lira" yerine on liralik hare mecburiyetini koyu
yorlar. Bir de tütüyorla¥, bu işletme defterinin 
dışında tüccarların tasdik ettirmeleri lâzım gelen 
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bilanço esasına göre tasdik edilen defter diye 
aymyorlar; tüccarın tasdik ettireceği defter 
için evvelce beş lira yapıştırılan hare pulunun 
yerine bu defa elli liralık hare pulu yapıştırmak 
mecburiyetini koyuyorlar. 

Bilanço esası üzerine kurulan defterleri san
ki ödeme gücü mükemmel olan tüccar, bol parası 
olan tüccar tasdik ettiriyormuş gibi bir kanaat, 
bu değişiklikten elde edilmektedir. Bu kanaat 
yanlıştır. Bilanço esası üzerinde defter 
tasdik ettiren birçok tüccarın mevcut 
beş lirayı dahi öderken, (ki bu açılış 
ve defterlerin mühürlenmesi suretiyle on 
iki lira civarında bir masraf yüklüyor, defter 
sayfası çoğalırsa yirmi, yirmibeş liraya çıkıyor; 
şimdi yeni değişikliğe göre yüz lira civarında bir 
masraf ödiyecek) mevcut yirmi lirayı dahi öder
ken sızlandığı dikkate alınırsa bu yüz lirayı ge
çecek olan masraflan ödemekte çok sıkıntı çeke
ceğine, bu itibarla 105 nci maddede getirilen 
yeniliklerin tamamen haksız, isabetsiz, gereksiz 
olduğuna kâaniiz. Devletin birçok sahalarda ver
gi kaçakçılığını önlemek suretiyle Devlet ala
caklarını tahsil edip bunun birkaç mislini elde 
etme imkânı varken bu yola gitmesini sakıncalı 
buluyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. Bu hususta verilmiş bir takrir 
vardır, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
105 nci maddenin, maktu harçlar faslının 

kanun kapsamından çıkarılmasını talebederiz. 
îzmir Bilecik 

Kemal önder Mehmet Ergül 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu takri

re? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 

DİNÇER (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takririn dikkate alınması hu

susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

Madde 106. — Aynı kanuna bağlı (3) sayılı 
tarifenin aşağıda yazılı pozisyonlarında ve bun-
lann nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklik
ler yapılmıştır : 
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Vergi itiraz harçları I 
Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalarla 

ilgili anlaşmazlıklardan dolayı mükellefler tara
fından itiraz komisyonlarında, temyiz komis
yonunda ve Danıştayda : 

I - Başvurma harcı : 
1. Vergi İtiraz Komisyonuna baş

vurma (10 TL.) 
2. Vergi Temyiz komisyonlarına 

başvurma (25 TL.) 
3. Danıştaya başvurma (50 TL.) 
III - Maktu hare : 

Anlaşmazlık konusu değeri bulunmıyan tar-
hiyatta yukardaki pozisyonlarda gösterilen; 

1. İtiraz Komisyonu kararlarında (20 TL.) 
2. Temyiz Komisyonu kararla

rında (50 TL.) 
3 Danıştay kararlarında (100 TL.) 
4. Temyiz Komisyonu ve Danış-

taym tehiri icra kararlarında (100 TL.) 

BAŞKAN — Bu 106 ncı maddede, romen 
«I» ve romen «III»' ile gösterilen kısım var, ro
men «II» ile gösterilen kısım nerede? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Şif romen 2 ile belirtilen asıl kanundaki 
kısım değiştirilmiyor demektir, aynen bırakıl
mıştır. Onun için şifromen 3 e geçiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Uysal? Yok. Sayın Uğrasızoğlu? Bu

radalar. Buyurun efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarım; 106 ncı maddedeki vergi iti
raz harçları, vergilendirme neticesinde bir hak
sızlığa uğradığına kanaat getiren veya ona 
inanmış olan bir vergi mükellefiyetinin, hakkı
nı aramak için gerek vergi itiraz komisyonları
na, temyiz komisyonlarına ve Danıştay'a baş
vurması durumlarını ilgilendiren bir maddedir. 

Bundan evvel kabul buyurduğunuz, müza
keresini yaptığınız 104 ncü maddede, bir vatan
daşın çeşitli sebeplerden dolayı mahkemelere 
başvurma, mahkemelerde karar almakla ilgili 
harçlarının, vergilerinin çok olduğu üzerinde 
Yüksek Heyetiniz hassasiyet gösterdi. Bu çok
luğa, sayın komsyon ve Hükümet de iştirak et
mek suretiyle, makûl bir liste halinde geldiler 
ve buna hepimiz müştereken oy kullandık ve I 
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böylece mâkul bir had içerisinde bir indirim ya
pıldı ve bu mesele halledildi. 

Şimdi, buradaki husus da, mahkemelerde 
hak arayan vatandaşlar gibi, vargi meselesin
den dolayı mağdur olduğuna inanmış olan va
tandaşlarımızın, yine birtakım vergi mercile
rinde hakkını araması ile ilgili bir husustur. 
Binaenaleyh, orada kabul edilen esasa uygun 
şekilde Yüksek Komisyon ve Hükümetin de an
layış böstermesi suretiyle, buradaki harçları 
bir ölçü dahilinde indirmeye lüzum vardır ka
naatindeyim. 

Başvurma harcı olarak vergi itiraz komis
yonlarına 10 lira, vergi temyiz komisyonlarına 
25 lira, Danıştaya 50 lira teklif ediliyor. Ayrı
ca, bir karar istihsal edilmesi halinde, İtiraz 
Komisyonu için tekrar 20 lira, temyiz komisyon
larında 50 lira, Danıştayda 100 lira, Temyiz Ko
misyonu ve Danıştayın tehiri icra kararların
da 100 liradır. Komisyonumuz, bunların hepsi
ne belki iştirak etmiyebilir ama, bir kısmının, 
bilhassa başvurma mevzularmdaki ücretlerin 
indirilmesinde fayda vardır. Bu mevzuda Sa
yın Komisyon ve Hükümet anlayış göstermeli
dir. 

Yüksek Heyetinizden pek çok değerli üye
lerin, iki türlü anlama gelen mânalarda dahi 
ittifak ettiği bir mevzuda, komisyon «peki» 
dediği hailde, Hükümetin, «hayır illâ benim de
diğim olacak» şeklinde itirazda bulunması, 
açıkça ifade edeyim ki, böyle makul meseleler
de hoş bir şey değildir. Makul olan şeylerde, 
hepimizin ittifak halinde tereddüdümüz bulu
nan mevzularda, bunu elbirliği ile düzeltmekte 
fayda vardır. Bütün mevzu... 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, 106 ncı 
madde üzerinde görüşüyoruz. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Me
selelerin yalnız Maliye Bakanlığında değil, Ana-
dolunun en ücra köşelerinde, en küçük vergi 
dairelerinde dahi, aynı ölçüler içerisinde, aynı 
çerçeve içerisinde anlaşılmış ve tatbik edilmiş 
olması lâzımdır, bunu sağlamak istiyoruz. Tabiî 
bu şekilde ayırdeidirlirae, burada bulunan de
ğerli üyelerin önerge vermek şevkleri dahi kı
rılmış oluyor bu bakıma. Bu hususu da ayrıca 
arz etmekte fayda mülâhaza ettim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Sayın Başkan, görüşmekte olduğumuz 
vergi itiraz harclariyle ilgili görüşlerimizi ifa
de için huzurunuza geldim. 

Gayet tabiî, müzakerelerde, Hükümet görü
şünü ifade eder ve Hükümetin mütalâası arka
daşlarımızın çoğunluğu tarafından şayanı ka
bul görülürse kabul edilir, görülmez ise redde-
lunur. Hiçbir zaman, «Mutlaka bizim düşünce
miz istikametinde oy kullanılması lâzımdır» gibi 
bir zihniyet içerisinde olmamışızdır. Mütalâala
rımızı beyan ederken samimiyetle inandığımız, 
doğru olduğuna inandığımız hususları arkadaş
larımıza izah etmeye, arz etmeye çalışmışızdır. 
Şimdi de aynı şeyi yapıyoruz. 

Mahkemelere vaşvurma ile, vergi ihtilâfla
rında vergi ihtilâf mercilerine başvurma ara
sında, arkadaşlarım takdir ederler ki esaslı 
farklar vardır. Mahkemelere başvurma durum
larında şahıslar daha ziyade ihtilâfı kendi ara
larında yaratırlar ve bu suretle haksızlığa mâ
ruz kaldığını zanneden -ve buna inanan şahıs 
adliyeye müracaat eder. Vergi ihtilâflarında 
ise, ihtilâf şahıslar arasında çıkmaz. Vergi ihti
lâflarında evvelâ idare mükellefin vergi duru
munu tesbit etmiştir, elemanları vasıtasiyle in
celemiştir ve o muamelede bir vergi ziyaı oldu
ğuna kanaat getirmiştir, bunun üzerine mükel
lefe ikmalen tarhiyatta bulunmuş, ilâve tarhi-
yatta bulunmuştur. Şu halde, burada Hüküme
tin salahiyetli elemanlarının, mükelleflerin ver
gi durumlariyle ilgili olarak yaptıkları tetki-
kat neticesinde, ilâve olarak tarh ettikleri bir 
vergi vardır ve ziyaa uğratıldığına kaani olan 
idare, vergiyi tarh etmiştir, ondan sonra mü
kellef buna itirazda bulunacaktır. 

Bu hususta, adliyeye başvurulması ile vergi 
ıslah merciine başvurulması hali, görüyorsunuz 
ki farklıdır. 

Arkadaşlarımız, adliye hare tarifesi görüşü
lürken dediler ki : «Bu harcı ödiyemiyecek du
rumda olanlar da haksızlığa mâruz kalabilir. 
Binaenaleyh, adliyeye başvurmanın, hak arama
nın ücretini ödiyemiyecek durumda olanlar var
dır. Bu sebeple, bu tarifeleri indirmek lâzım
dır.» Burada o sebep de yoktur. Vergi mükelle
fi olduğuna göre, işi gücü olan adamdır ve fazla 
olarak vergi inceleme elemanları tarafından, bu 

işin teknisyenleri tarafından verginin ziyaa uğ
ratıldığı idarece tesbit edilmiştir, bunun üzeri
ne salman vergiye itiraz ediliyor, şeklindeki bir 
safhadır. 

Bu bakımdan, komisyonun yaptığı değişik
likler neticesinde tesbit olunan harçlar, bizce de 
uygun görülmektedir. Komisyon, zaten bunları 
Hükümetin teklifine nazaran bir hayli azaltmış
tır, 

Misal olarak arz edeyim : Hükümet, Vergi 
itiraz komisyonlarına başvurmada 50 lira tek
lif etmiş idi, komisyon bunu 25 liraya indirmiş
tir. Danıştaya başvurmada Hükümet 100 lira 
teklif etmiş idi, komisyon bunu 50 liraya indir
miştir. 

Şunu da arz edeyim ki, gayet tabiî ihtilâf 
mercilerine başvuran mükellefler içerisinde hak
lı olanlar oldıığu gibi, haksız çıkanlar da var
dır. Bir üçüncü mükellef zümresi de tefrik olu
nabilir. İtiraza götürmek, ihtilâfa götürmek işi 
uzatacağı için verginin tahsilini geciktirebilir. 
önemli miktarda ikmalen salınan vergilerin tah
silini geciktirmek ve oyalamak, umumiyetle 
böyle düşünen mükelleflerin menfaatlerine uy
gun olacağı için, sadece bu sebeplerle de vergi 
ihtilâf mercilerine müracaat eden mükellefler 
vardır. 

Şu izahatım, zanediyorum ki, muhterem he
yetinize, vergi ihtilâflarında ihtilâf merciine 
fcaşvurma ile adlî ihtilâflarda adliyeye başvur
ma arasında önemli farklar olduğunu göster
miştir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş

mek istiyen?... 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Bir sual sormak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Okçu, sorunuzu soru

nuz. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Efendim, eski 

pozisyon bu yeni pozisyondan farkOı mı Mi, 
yoksa değil mi idi? 

BAŞKAN — «Baha evevlki tatbikatla, şim
di Komisyonun kabul ettiği tatbikat arasında 
bir fark var mıdır?» diye soruyorlar. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Sayın Başkan; eskiden de Vergi İtiraz 
Komisyonlarına, Vergi Temyiz komisyonlarına 
ve Danıştaya başvurma ayrı ayrı harca tabi idi. 
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HİLMİ OKÇU (Manisa) — Bu harçların ı 
miktarları bakımından farklılığını öğrenmek 
istedim. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet metni ile 
Komisyon metnini değil de; Sayın Okçu, daha 
evvelki tatbikatı miktardan bakınmadan öğren
mek istiyorlar. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 
adliyeye başvurma hali ile Vergi Temyiz ko
misyonlarına başvurma hali tatbikat bakımın
dan ©ski pozisyondan farklı mıdır, değil midir? 
Öğrenmek istediğim budur. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam-
la) — Sayın Okçu arkadaşımın sualini iyi an-
Irmış isem; mevcut kanunda aıdyileye başvur
ma harçları kaç lira idi. İtiraz Komisyonuna 
başvurma hardan kaç liradır ve aralarındaki 
fark nedir, onu öğrenmek istediler. Arz edeyim. 

ıSulh mahkemelerine başvurma 10 lira, as-
jiyem aihkemelerine başvurma 20 lira, Yargıtay 
ve Danışmaya başvurma 30 liradır. Vergi itiraz 
hardan ise; Vergi itiraz Komisyonlanna baş
vuruna 5 lira, - sulh mahkemelerine başvurma 
10 lira idi, bu 5 liradır - vergi temyiz komisyon-
(lanna başvurma 10 lira, Danıştaya başvurma 20 
Uradır. 

ıSaygıılanmila. 
BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa

yın üye? 
TUFAN BOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Madde üzerinde görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Avşargil. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

108 ncı maddenin vergi itiraz harçları ko
nusunda Sayın Bakanı dinledik ve daha önce 
Vergi itiraz komisyonlanna başvurma harcı, 
Vergi Temyiz Komisyonlanna başvurma harcı, 
Danıştaya başvurma harclannı 5 - 10 ve 20 lira 
olduğunu Sayın Bakan ifade buyurdular. 

Halbuki, yeni getirilen bu başvurma harc
ıları 10 - 25 - 50 lira gibi bir miktara ulaşmak
ta, dolayısiyle artmaktadır. Elbette bu İtiraz 
Komisyonlariyle ilgili konular, Maliye ile mü-
Irelef arasında olmaktadır, ama çok kere, Ma
liye Kontrol memurlan - tatbikatta görüyoruz 
ki - meseleyi birçok yönleriyle inceleyip araş- | 
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imrlarken, vatandaşa olduğundan fazla birta
kım külfetler yüklemekte, bâzı nedenler ve yan
lışlıklar dolayısiyle fazla vergi çıkarmaktadır. 
Vatandaş bu yüzden kendi hakkını arama du
rumunda ve itiraz mercilerine başvurmak zo
rundadır. Bu bakımdan vatandaşın, yani mü-
kelefin daha ziyade bu başvurana dımkânllarını 
kısıtlamamak için, mümkünse bu durumu Sa
yın Komisyon ve Hükümetin dikkate almasını 
rica ediyorum. Bu müracaat harclannın eski 
ştkilde kalmasında fayda vardır. 

Bu bakımdan, gerek sayın üye arkadaşlan-
ITJLZ ve Sayın Hükümet bunu dikkate alırlarsa, 
biç olmazsa 1964 te kabul edilen bu durum, çok 
kısa zamanda da geniş mikyasta değişme imkâ
nı olmıyacağına göre, hern aide daha adaletli 
olur kanısındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurunuz efen-
a:m. 

İSMAİL HAKKI ALAOA (Kars) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bir söz vardır : «Dervişin zikri ile fikri bir
birine uymaz» derler. Şimdi bu görüşmekte bu
lunduğumuz mevzularda bütün arkadaşlar gayri 
ahvalde Devletten birçok hizmet beklemekte 
ve Devlettin birçok masraflan ihtiyar etmesini 
arzu etmekte, bu hizmet ve masraflar yapılma
dığı takdirde de insafsızca kınamalarla karşı 
karşıya gelmiş bulunmaktayız. 

Bu vergi ve harçlara taalluk eden kanunlar, 
teşriî hayatta önemli bir mahiyet arz ederler; 
diğer kanunlar gibi değildirler. Bu kanunlar 
kabul edilip çıktıktan 3 - 4 ay sonra, yeniden 
ıhaşıka teklifler ile huzurunuza gelip, bunların 
tadili şekli bir mesele olur. 1964 ile 1970 ara
sında aşağı yukan 6 sene kadar geniş bir zaman 
vardır. G-erçi, demin bâzı tadiller yapıldı. Ben 
şahsan bu tadiller ile tenzillerin de aleyhinde 
idim. Çünkü, gerek adlî ve malî sahada olsun 
ve ondan sonra ilerde göreceğimiz diğer harçla
rın (tezyidi mevzuuna gelince malûmunuz oldu
ğu üzere hare, bir hizmet karşılığında alınan bir 
meblâğdır ve vergiler gibi umumiyet ifade et-
ınez. Ancak, bu mevzu ile ilgili vatandaştan o 
an için tahsil edilen bir meblâğdır. Bugün Dev
letin de hizmet sahası genişlemiştir. Meselâ, 6 
sene evvelki hal ile bugünkü gelişme arasında 
bir kıyaslama yaptığımız takdirde, Devletin bu 
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harçları artırma hususundaki oeht ve gayreti | 
veyahut da muamelesinin, tamamen muMk bir 
zemine istinadeittdgind kalbul etmemek bir insaf-
tızlık olur. 

Bugün yalnız sağflık sahasından Ankara'yı 
göz önünde bulunduralım. Bundan 6 sene ev
vel halikın hizmetine, yani aşağı yukarı yüzde 
20 gibi... 

BAŞKAN — Sayın Alaca, 106 inci maddeyi 
görüşüyoruz efendim. 

İSMAİL HAKKI ALAOA (Devamla) — Arz 
ediyorum efendim; yüzde 20 gibi asgari bir 
veçhede halkın hizmetine cevap veren sağlık 
hizmetleri, bugün aşağı yukarı Ankara'nın ya
rısını dahi istiabedecek bir hale varmış olma
sına rağmen, yine bir noksanlığı müşahade et
mekteyiz. 

Elbette, «Damlaya damlaya göl olur» veci- j 
zesine göre, bu harçların da her sahada bir de
ğişiklik ve ondan sonra bu hizmet . imkânlarını I 
sağlıyacak bir seviyeye erişmesi lâzımdır. Yok
sa, yalnız «fakir - zengin» edebiyatını bu kür
diden yapmakla, bu cemiyetin tealisini ve ida
me - i hayat etmesini ve üstün bir seviyeye 
ulaşmasını sağlamak gayet güç olur. Haddıza-
Omda hepimiz köylüyüz, hukukçuyuz. Bununla 
beraber, bir de insaf payını göz önünde tut
mak lâzımdır. I 

Biz Komisyon olarak bu vergiler ve resim
ler mevzuunu tetkik ederken, haMkatta başta 
Maliye Vekili ve Gelirler Umum Müdürü ve er
kânı ile her madde beş - altı defa gözden ge
çirilmiş, ariz amik çok esaslı belgelere ve esas
lara istinaden izahat verilmiş ve bu lâyiha doğ
rudan doğruya bu şekl alarak huzurunuza gel
miş bulunmaktadır. 

Benim arzım, Komisyonca kabul edilen bu 
hadler muhik ve münsif tir ve âdildir. Bunun ta
dili ve tenzili yolundaki tekEf ve mütalâalar 
yersizdir, reddini talebederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Alaca'nın görüşlerine 
Başkanlık ta katılmaktadır. Huzurunuzda ce
reyan etmektedir ki, iki maddenin müzakeresi 
2 saat 10 dakika devam etmiştir. Genel Kuru
lun almış olduğu kararda birçok taşanların gö
rüşülmesi öngörülmüştür. Bu müzaharetdnizi 
Başkanlık istemektedir. | 

SİNASİ Ö2DEN06LU (Ankara) — Bu mad
deler çok önemlidir Sayın Başkan, her madeei 
başhfbaşına bir kanun niteliğindedir. 

BAŞKAN — Maddelerin önemliliğini müd-
ı'ktür, zira her kanun önemlidir, fakat suhulet 
de mutlaka mümkündür. 

Bir takrir var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Vergi Usun Kanununun 390 ve 402 nci mad

de terime göre İtiraz ve Temyiz Komisyonları, 
hararlarından, taraflara tasdikli birer suret 
vermektedirler. 

öte yandan, bu kararlara karşı Danıştayda 
dâva açıldığında, 521 sayılı Danıştay Kanunu
nun 63 ncü maddesine göre, dâva dilekçesine 
karşı taraf sayısınca karar sureti bağlanması 
gerekmektedir. 

Kendisine löefbliğ edilmiş karar suretini kay
betmiş olması veya sair sebeplerle, davacı ha
zan karar suretini dâva dilekçesine bağliyama-
jt aktadır. Merciler de yeni karar sureti verme
ye yetkili onmadığımdan, uygulamalarda zor-, 
luklar doğmaktadır. 

Bu sakıncayı gidenmek üzere, diğer yargı 
işlerindeki uygulamalar göz önünde tutularak 
(tasarının 106 ncı) maddesiyûe yapılmakta odan 
değişdkOiiğin sonuna aşağıdaki hükmüm eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Afyon KarahiBar 

Hasan Ddnçer 

IV - Suret harçları : 

Tarafların isteği üzerine verilecek karar 
.raretleri için, karar suretinin her sayfasından 
3 Tl. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılmaktadırlar. Takririn dikkate alınma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kaftfrfl 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edühniştir. 

Maddeyi, ilâve edilen ve kabul buyurulan 
takrir şekli ile oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 107. — Aynı kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonla
rında ve bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve aynı ta
rifeye 1/17 numaralı pozisyondan sonra 18 ve 19 numaralı pozisyonlar eklenmiş
tir : 

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar : 
I - Tapu işlemleri : 
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz doldurma suretiyle iktilsabedilen yer

lerin tescilinden takdir edilecek değer üzerimden (Binde 70) 
3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ayni' hakların kanuni ve mansup 

mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya pi
yango ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Bipıde 5) 

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynı hakların bağışlanmasında ka
yıtlı değerler üzerinden (Binde 80) 

6. ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerimde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 5) 
9. Mal birliği ve mal ortaklığının mukaveleden mütevellit şuf'a, iştira ve vefa 

haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbinin sicile 
şerhinden kayıtlı değer üzerinden (Binde 3) 

13. Her nevi kayıt tashihimde kayıtlı değer üzerinden (Binde 5) 
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar 

adına tescilinde kayıtlı değer üzerimden (Binde 5) 
16. Gayriımenkullere ait harikaların kopyalarının verilmesinden her parsele ait 

kopya için (20 Tl.) 
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her 

birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (5 Tl.) 
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesin

de gayrimenkulun kayıtlı değeri üzerinden (Biınde 5) 
19. Muvazaa tarikiyle vâki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer 

üzerinden (Binde 60) 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek üze
re Saym Bozatlı, buyurunuz efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu madde üzerinde önemli bulduğumuz bâzı 
noktalar var. Bu noktalar üzerimde gerek Genel 
Kurulumuzun ve gerekse Hükümetin ve Komis
yonun dikkatini çekmek maksadJyle söz almış 
bulunuyorum. 

Bunlardan birincisi; Beniz, göl ve nehir kı
yılarının izinsiz doldurulması suretiyle alınacak 
harcın binde 70 e çıkarılmış olması içyi bir şey
dir. Ancak, bir taraftan turistik maksatlarla 
yer yüzündeki birçok ülkeler Türkiye'ye imre
nirken, Türkiye'nin bu kadar güzel turistik yer
leri olduğunu hesaba katarken; bîp hâlâ deniz 
kenarlarının dikkat ve itina ile herkesin koru
maya çalıştığı bir zamanda, doldurma imkânını 
kanaatimce çok az bir harçla tanımış olmayı uy
gun bulmuyorum. Bugün değişen şartlara göre 

bu harcın dalha da artırılması gerekir kanısında
yım. 

Dikkatimi çeken diğer bir husus; 18 numa
rada yazılı kayıt tashihi harçlarını binde 1 den 
binde 5 e çıkarmış bulunuyoruz. Bununla, tapu 
dairesindeki cins tashihi veya huduttaki bir ha
ta veya maddî bir hata, öyle zannediyorum; 
«her nevi kayıt tashihi» denildiğine göre bun
ların içerisine giriyor ve malın gerçek değeri
nin binde 5 in^ ödeme mecburiyetinde bırakı
yor. Bunu da fahiş buluyorum, doğru bir şey 
değildir. Bu takdirde, bu fahiş harcı ödememek 
için, tapu kayıtları malların gerçek durumunu 
tam yansıtan bir özellikten, bir değerden yok
sun bırakılmış olacaktır. Bu bakımdan bu ka
dar artırılmış olmasını yerimde bulmuyorum. 

Yine 15 numaralı pozisyonda yapı koope
ratifleri hakkında daha evvel tanınmış olan im
tiyazları, yahut az hare ödeme keyfiyetini bu 
defa yine £ katı artırmış bulunuyoruz. Bu da 
doğru değil. Halen işçi kooperatiflerine olsun 

— 106 — 



M. Meclisi B : 112 26 . 6 . 1970 O : 1 

veya diğer sosyal mesken konusunu halletmek 
için kurulmuş çeşitli kooperatiflere olsun bu 
yolla bir kolaylık tanımakta idik. Sayın Hü
kümet izahlarında, halen bu politika devam 
edeceğini, konut davasmı halletmek için her 
türlü muafiyeti çeşitli pozisyonlarda düşündük
lerini ifade ettiler. Burada bu düşüncelerine 
zıt yeni bir artırma getirmiş oluyorlar? Bunu 

da doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek istiyen sayın üye?... Yok. Takrir de 
yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(50 
(20 

(250 

T.L.) 
T.L.) 
TL.) 

Madde 108. — Aynı kanuna bağlı (5) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonla
rın nisbet ve hadlerinde aşağıda değişiklikler yapılmıştır : 

II - Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar : 
1. Gemilere konsolosluklarca verilecek şahadetnameleri : 
Beher rüsum tonilâtosundan (1.50 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 5 000 liradan fazla olamaz) 
2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrîsâfi tonundan (1.00 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 2 000 liradan çok ola maz) 
3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilâltosunıdan (0,50 T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 1 500 liradan fazla olamaz) 

III - Maktu harçlar : 
1. Gemi jurnalinin tasdiki : 
a) Jurnalin tasdiki 
b) Jurnala sayfa ilâvesi 
2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri. : 
3. imza ve mühür tasdiki : 
a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yaban

cı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları ta
rafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ib
raz edilecek olan yazılı kâğıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike mü 
taallik imza ve mühürlerin metne şâmil olmamak üzere tasdM (50 T.L.) 

b) İmza ve mühürlerin metne şâmil olmak üzere tasdiki (100 T.L.) 
6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine : 
a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher 

sayfa için) (50 T.L.) 
b) Bunların tercümesinin tasdiki (beher sayfa için) (75 T.L.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?... Yok. 

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

Madde 109. — Aynı kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin aşağıda yazılı pozisyonla
rında ve bunlarım nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Pasaport, ikâmet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları : 
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar : 
3 ay için olanlar (500 T.L.) 
6 ay için olanlar (750 T.L.) 
1 yıl için olanlar (1 000 T.L.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar için (1 500 T.L.) 
Umuma mahsus müşterek pasaportlarda, 
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Pasaportta kayıtlı her şahıs için ayrı ayrı hare alınır : 
(Müddet uzatıldığı takdirde uzatılan süreye tekabül eden harem yarısı alınır. 

öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara mahsus müşterek pasaportlar ile bu 
pasaportlann uzatılması halinde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harem yarısı, 

Konsolosluklarca verilecek pasaportlarda da keza bu harçların yarısı alınır.) 
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğince 

verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlarla aynı kanunun 
18 nci maddesinde yazılı olan yabancılara mahhsus damgalı pasaportlar 

(Bu kanunla pasaport harçlarında yapılmış olan artırmalar aşağıda gösterilen 
şahıslara uygulanmaz, a) Yurt dışındaki işçiler, b) Türk Parasının Kıymetini 
Koruma hakkındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar 
dairesinde ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek usullere uyularak harice tedavi 
malksadiyle gidecekler ile öğrenim maksadiyle gidecek olanlar, c) Sarı basın 
kartı hamilleri) 

II - Vize harçları : 
Giriş vizeleri : 
Tek giriş 
Mütaaddit giriş 
Transtit vizeleri : 
Tek transit 
Çift transit 

(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 
2 No. la gösterilen harçların yarısı alınır.) 

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit 
pasaportlara ait dönüş vizeleri. 

III - Yabancılara verilecek ikâmet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harç
ları : 

1. İkamet tezkeresi : 
a) 6 aylık olanlar 
b) 1 yıllık olanlar 
c) 2 yıllık olanlar 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik hardan 

1. 
a) 
b) 
2. 
a) 
b) 

(250 T.L.) 

(50 
(150 

50 
(100 

(100 
(200 
(300 
(100 

T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

(50 T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Sayın özdenoğlu, buyurun. 

Yalnız bir hususu arz eedyim; pasaport ko
nusunun «5682» olması lâzımgelirken tabi ha
tası olarak «5582» olarak yazılmıştır. Bu husu
su komisyon da yazılı olarak bildirmiştir. 

ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu 109 ncu madde üzerinde pasaport harc-
lariyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. 

Bir vicdan huzuruna kavuşmak için - Sayın 
Komisyon beni affetsin - mecburdum, çünkü as
lında Anayasamızın 18 nci maddesindeki, «Her
kes seyahat hürriyetine sahiptir; bu hürriyet, 
ancak millî güvenliği sağlama ve salgın hasta-
lıklan önleme amaçlariyle kanunla sınırlana

bilir...» şeklindeki hükmün de memleket ger
çeklerine uyan bir hüküm olmadığı inancı ile 
huzurunuzdayım. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a 
vermeye çalışarak huzurunuzda bulunuyorum. 

18 nci maddenin getirmiş olduğu en ileri şe
kilde bir seyahat hürriyetine şahsan karşıyım 
arkadaşlar. Bu böyle.. Yani memleketin bütün 
dövizi hacıya verilir, turiste verilir, tüccara ve
rilir ve memleket büyük bunalım içindedir. 
öbür taraftan biz bu seyahat hürriyetini özel 
kanunla hâlâ tahdidedememişiz. Ne yapmışız? 
Pasaport harema olağanüstü bir zam koymu
şuz. 

Şimdi, özür dilerim yanlış anlamasınlar, as
lında yapılacak tahdidin yolu bu değildir ar
kadaşlarım. Hakikaten bu memlekette herkes 
istediği zaman, istediği gibi dışanya gitmeme-
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lidir. Büyük israf vardır. Binbir bihnetle, bin- 1 
bir ıstırapla, binbir fedakârlıkla biriken dövizi 
hakikaten mirasyedi hovardalar gibi harcamak 
zorunluğunda kalıyoruz. Bu acıdır, ıstırabımız-
duyama lütfedilsin; bunun intikamı 40 yılda 
bir, bütün ömrü boyunca bir defa dışarıya çık
maya kararlı olan basit, mütevazi vatandaştan 
alınmasın. Aslında bu onun hakkıdır. 

Şimdi, Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim, ya
ni burada açık seçik konuşuyoruz. Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, dışarda yalnız Almanya'da 
300 binin üstünde işçimiz var. Eğer Ortak Pa
zar geçiş dönemine geçersek 1976 senesinde 
- Sayın Maliye Bakanı bu işin mütehassısıdır
lar, gayet iyi bilirler - serbest dolaşım olacak
tır arkadaşlarım. Yani elini kolunu sallaya sal
laya ortaklığa dâhil her ülkenin işçisi diğer ül
kelere çalışmak için serbestçe gidebilecek, öy
leyse bugünkü manzara nedir? Bugün hep 
raslıyoruz, benim de başıma geldi; dışarda va
tandaşımız Almanya'da işçidir.. Kaza yapıyor, 
kaza neticesinde ağır yaralanıyor, Türkiye'ye 
gelmek imkânı yoktur; ya da rahatsızlanıyor, 
hastalanıyor Türkiye'ye gelmek imkânı yoktur. 
îşçi, babasını, anasını çağırıyor arkadaşlarım. 
İşçinin dışarıya gidişinde pasaportu bu kanun 
hükmüne göre her ne kadar bu harcın dışında 
ise de, anası, babası, kardeşi giderken bu hare 
alınacaktır. Yani, eğer bu dışarda çalışan yok
sul vatandaşın yoksul anası, babası ölüm döşe
ğindeki çocuğunu görmek için dışarı gitmek zo
runda kalırsa 1 500 lira vermeye mecburdur 
arkadaşlarım. Çok istirham ederim.. Ama tüc
car giderken, ithalâtçı giderken bunu Maliye 
Baltanı 10 bin liraya çıkarsın, tasarıyı o şekil
de hazırlasın, itimat buyurun, 10 bin lirayı ve
rir de gider, onun için mâni yoktur, bunun bü
tün ıstırabı, bütün güçlüğü fakir halka olacak
tır, hakkı olan; 40 senede bir defa yurt dışına 
çıkmaya bizzarur mecbur kalan vatandaşa ola
caktır. 

O bakımdan bu madde üzerinde söz alıp Hü
kümeti ikaz etmeyi bir vazife telâkki ettim ar
kadaşlar. Evet, bir artırma yapılsın, ama bu 
fahiş ölçünün önüne geçelim. Ben bu hadlerin 
yarı yanya indirilmesini öneriyorum. Bu da 
fazladır, ama nihayet bu ikisinin ortasını bula
lım. Sayın Komisyon de her halde katılır tah
min ediyorum, lûtfunuzla ve anlayışınızla bir I 
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hal şekli bulalım ve adalete uygun bir iş yapa
lım değerli arkadaşlarım. 

önergeme iltifat buyurulmasını Sayın Genel 
Kuruldan, siz arkadaşlarımdan önemle rica edi
yorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Ben Sayın özdenoğlu kadar kötümser deği

lim. Seyahat hürriyetlerinin kısılması zihniyeti 
içinde de değilim. Seyahat hürriyetleri Anaya
sanın koyduğu çerçeve içerisinde mutlak cere
yan edecek, gidecektir, fakat bir haksızlık var; 
bunu mutlak tesbit edelim. Ben de bir haksız
lık olduğuna kaaniim. 

Eğer seyahat hürriyetlerini kısmakla döviz 
tasarrufu mevzuubahis ise bunun başka yolla
rını arıyalım. Ben hiçbir zaman Avrupa'ya git
medim, belki de gidemiyeceğim, fakat benim 
Avrupa'ya gitmek için bir pasaport vizesi için 
500 lira vermem de hakkaniyete uygun değil. 
500 lira.. Şahsım için konuşuyorum, eğer haki
katen döviz tasarrufu mevzuubahis ise, seya
hati kısmak düşünülüyorsa bunun yolu bu de
ğildir. 

Ben de Sayın Özdenoğlu'nun fikrine iştirak 
ediyorum. Eğer kanun tedvini bakımından müm
künse benim şöyle bir teklifim var; birinci defa 
seyahat edenlerden, meselâ özdenoğlu'nun bu
yurduğu gibi, 250 lira. İkinci defası için 500 
lira, üçüncü defa için bin lira, dördüncü defa 
pasaport alanlardan 1 500 lira. Böyle müterak
ki bir sistem konulursa, ben arzu ediyorum, 
versin. Birinci, ikinci, üçüncü defa Avrupa'ya 
gitmek istiyen adam mutlak surette bu vergiyi 
ödesin. Bunda hiçbir mahzur yok. 

Bu bakımdan komisyondan istirham edece
ğim; bu nisbetleri düzeltsinler ve bu yolda bir 
madde hazırlıyarak getirirlerse hem döviz ba
kımından, hem de kanunun arzu ettiği neticeye 
ulaşma bakımından daha kestirme bir yola git
miş olacaklar. Benim görüşüm bu. Burada bir 
haksızlık var, eğer komisyon tensip buyurursa, 
mahzur yoksa bunu bu şekilde tedvin etsinler. 

Ben bir hususa daha işaret etmek istiyo
rum; gelişigüzel seyahatler Hükümet tarafın
dan mutlak frenlenmelidir. Bugün Türkiye'nin 
dövize ihtiyacı var. Döviz için bütün gayreti-
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mizi sarf ediyoruz, fakat tedbir alınırken maa
lesef uygun bir yol bulunamıyor. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa

yın üye?.. Yok. 
Bir takrir var efendim, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 109 ncu maddesinin 6 sayılı tari

fesindeki pasaport harçlarında 500 liranın 250 
liraya, 750 liranın 350 liraya, 1 000 liranın 500 
liraya, 1 500 liranın 750 liraya indirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 

DİNÇER (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. 
Takririn dikkate alınması hususunu oyları

nıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme

miştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 110. — Aynı kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin aşağıdaki yazılı pozisyonlarında ve 
bunların nisbet ve hadlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 
1. İmalât ruhsatları : 
2. İhtira beratları : 

a) İhtira ve munzam ihtiralann tescili taleplerinden ve noksan evrakın tamamlanması için ye
niden 3 aylık müddet verilmesi hususundaki taleplerden (25 T.L.) 

b) Tesciline karar verilen ihtiralardan, 

Tescil Harcı olarak 
ikinci yıl ve muteber olduğu sürece her yıl için taksitler halinde 
Munzam ihtiralann her birinin tescilinden bir defaya mahsus 
Müddetleri uzatılan ihtira beratlanndan, uzatılan her yıl için 

1. 
2. 
c) 
d) 
e) İhtira beratlariyle munzam ihtiralann devir, intikal ve intifa (lisans) hakları

nın tescilinden 
f) Menşe memleket vesikalarından 
g) İhtira beratlariyle, munzam ihtiralann dosyalarından veya sicil defterle

rinden çıkarılacak suretlerinden unvan ve adres değişikliklerini, terkin taleple
rini ve tatbik mevkiine koyma talebini bildiren dilekçelerden, rüçhan hakkı ta
leplerinden 

h) İhtira tarifnamelerinde yapılacak tadil, tashih ve ilâvelerden, (beher ta
rif name sayfası için) 

(300 
(300 
(250 
(500 

(250 
(100 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

(250 

(25 

T.L.) 

T.L.) 

3. Markalar : 
a) Marka tescili talebini havi dilekçelerden (yenilenme talepleri dâhil) ve 

noksan evrakın tamamlanması için yeniden müddet verilmesi taleplerinden (25 T.L.) 

b) Tesciline karar verilen her bir marka için tescil harcı olarak (250 T.L.) 
c) Marka tescilinin yenilenmesinden (bir marka için) (200 T.L.) 
d) Markaların devir, intikal ve intifa (lisans) haklannm tescilinden (250 T.L.) 

e) Marka dosyalarından veya sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerden, 
unvan ve adres değişikliklerini, eşya ilâvesi veya çıkarılmasını havi talepler ile 
terkin ve rüçhan hakkı taleplerinden (50 T.L.) 

f) Menşe memleket vesikalanndan (100 T.L.) 
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III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyaz
ları : 

1. Maden arama ruhsatnameleri (500 T.L.) 
2. Maden işletme ruhsatnameleri (1 500 T.L.) 
3. Maden işletme imtiyazları ve imtiyazların temdidi (5 000 T.L.) 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kümen veya tamamen devir ve intikal

lerinde asli harcın yarısı alınır. 

IV - Petrol işlemleri : 
1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali ta

leplerinin tescilinden (500 T.L.) 
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tesci

linden. (600 T.L.) 
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve (belgelerde yapılan değişiklikle

rin tescilinden (300 T.L.) 
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devMerinin veya bunların 

sahiplerine verdiği haklardan muayyen Ibir kısımda diğer bir hükmi şahsa muvak
katen kullanma hakkı tanınmasının tescilinden (500 T.L.) 

e) Diğer hususların tescilinden (200 T.L.) 
2. Ruhsatlar : 
a) Müsaade vesikaları1 (1 000 T.L.) 
b) Arama ruhsatnameleri! (1 200 T.L.) 
c) işletme ruhsatnameleri (10 000 T.L.) 
d) Belgeler (1 500 T.L.) 

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belcelerin temdit veya .devrinden yarı 
hare alınır. 

3. Tarifelerin tasdiki (250 T.L.) 
V - Satış ruhsatnameleri :• 
1. Tekel konusuna giren maddeleri satmak istiyenlere verilecek satış ve ruh

sat tezkereleri (Her yıl için) 
1 nci sınıf dükkânlarda (500 T.L.) 
2 nci sınıf dükkânlarda (250 T.L.) 
3 ncü sınıf dükkânlarda (100 T.L.) 
4 ncü sınıf dükkânlarda (50 T.L.) 
Geziciler (20 T.L.) 

(Tekel idaresi, lüzum gördüğü köylerde ve şehir haricinde işçilerin töoplu bu
lunduğu mahallerde ve panayırlarda satış yapacaklara harçsız ruhsat ve tezke
re verilir.) 

2. Tekel konusuna giren maddeleri, imal ve ithal etmek istiyenlere verilecek 
izin vesikaları 

(Her yıl için) (400 T.L.) 
Dış memleketlere ihraoetmek için imalât yapanlardan bu harcın yanısın aJlamır. 
3. Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, 

son nüfus sayımına göre) : 
Nüfusu 10 000 den yukarı olan yerlerde (10 T.L.) 
Nüfusu 10 000 - 50 000 olan yerlerde (<50 T.L.) 
Nüfusu 50 000 den yukarı olan yerlerde (100 T.L.) 
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4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden ahna
cak ruhsat harçları : 

Ecza tıoarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir 
kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık 
Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre). 

Nüfusu 30 000 e kadar olan mahallerde 
Nüfusu 30 000 ile 50 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahallerde 
VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden ahnacak 

harçlar : 
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları : 
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) 
Nüfusu 5 000 e kadar olan mahaller için 
Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 20 000 ile 40 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu. 40 000 ile 75 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 75 000 ile 100 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 100 000 ile 400 000 arasında olan mahaller için 
Nüfusu 400 000 ve daha yukarı olan mahaller için 
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususi kanuna göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri 
14. Gümrük Komüsyoncularına mahsus ruhsatnameler gümrük komüsyoncula-

rma verilecek ruhsatnameler : 
Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için 
İkinci sjnıf gümrüklerde çalışanlar için 
15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat teskereleri (Her yıl için) : 
a) Su ürünleri müstahsılları için 
b) Karaavcılığı ruhsat tezkereleri (Köylüler hariç, her yıl için) : 
1. Avcı cemiyetine dahil olanlardan 
2. Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan 
16. Silâh taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmî makamlar tarafından hu-

fcugusi esjhasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (her yıl için) 
17. Sigorta ruhsatnameleri : 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsatna

meleri 
b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil ruh

satnameleri 

(200 
(400 
(600 

(2 500 
(4 000 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

(50 
(100 
(300 
(600 

(1 000 
(1 500 
(3 000 
(5 000 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

(300 T.L). 

(1000 
(500 

(10 
(50 
(100 

(100 

(4 000 

(2 000 

T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 

T.L.) 

T.L.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Sayın özdenoglu, buyurun. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Bu 110 ncu maddeye bağlı 8 numaralı cet
velin, petrol işlemleri ve ruhsatları konusunda 
önümü» sunulmuş olan harçlara işaret etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Hemen ilâve edeyim ki, Devlet, bu vergi ta
şanları ile nereden ne alacağını bilemiyor. Şim
di, yabancı şirket geliyor, Türkiye'de petrol 
araması yapacaktır, bunun için bir işletme ruh
satnamesi alacaktır, kullanma hakkı, belge is
tihsal edecektir, kendisinden istenilen hare sa
dece 500 Türk lirasıdır. Çok rica ederim arka
daşlarım; dışarıya gidecek bir sade vatandaştan 
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1 500 lira pasaport harcı istiyorsunuz, yüzmil-
yonlarca lira ile gelmiş olan, yatırım yapacak 
olan bir yabancı şirketin bir arama ve işletme 
ruhsatnamesi için sadece 500 lira istiyorsunuz. 
Böyle şey olmaz. Çok rica ederim, yani böyle 
bir petrol işletmesi, petrol ruhsatı gibi son de
rece müsait bir konuda aslında Maliyenin insaf
sız davranması lâzım. 

Şimdi, arama ve işletme ruhsatnameleri, 
kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden 600 
lira. Belge tescil ediyorsunuz, 10 000 1er verme
ye hazırdır, fakat siz 600 lira istiyorusunuz. 
Ruhsatlar keza, müsaade vesikaları 1 000 lira. 
Ve nihayet işletime ruhsatı alıyor; milyonlarca 
dolarlık kâr sağlıyacaktır, bunu transfer edip 
yurt dışına götürecektir, memleketin millî ya
rarlan ile çok yakın ilgisi vardır, siz bundan 
10 000 lira istiyorsunuz.. Ve nihayet bir belge 
için de 1 500 lira.. Ben şahsan bu miktarları 
çok az görmekteyim. Bunların 5 musline çıka
rılması çok âdil olur inancındayım. Ama Sa-
y-n Komisyonu razı etmenin mümikün olmadığı 
görüMyor. Çünkü, buraya ne kadar haklı tek
lifle geliyorsak, maalesef, muhalefetten geldi 
diye reddediliyor. Şimdi, hazır gelmişken bu
raya yüklenmelidir. Hakikaten burada gerek 
iktidar, gerek muhalefet olarak, alınacak en 
yüksek had için de sesimiz çıkmaz, ama ben 
şimdi bunların 2 misline çıkarılmasını öneriyo
rum. Katılırsanız memleket yararına bir iş yap
mış oluruz. Sayın Komisyondan ve Maliye Ba
kanından anlayış rioa edyorum. 

'Sevgilerimi sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, buyurun. 

ıSALÎH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

ıSayın özdenoğlu petrol hususundaki konu
yu izah ettiği için ben buna dokunmuyorum. 
Yalnız, burada bu maddenin son kısmına «Hü-
3 dimet bunu 5 misline çıkarabilir» diye bir ka
yıt konulmak suretiyle Hükümete bir inisiya
tif verilmesi uygundur kanısındayım. Aynen iş
tirak ediyorum. 

ŞÎNASi ÖZDENOĞGLU (Ankara) — Hükü
met katılırsa ben de önergemi geri alırım. 

ıSALÎH AYGÜN (Devamla) — Evet, Hükü
met buna katılırsa isaJhetM bir karar olur ve 
bu şekilde de Hükümet lüzum görürse fazla ver
gi iaJhr, lüzum görmezse bu hadler kalır. 
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Biz bu maddeyi tedvin eden arkadaşlarım, 
belki de komisyonun gözünden kaçan bâzı husus
lara işaret etmek istiyoruz. 

«Tekel konusuna giren maddeleri satmak 
istiyemlere verilecek satış ruhsat tezkereleri her 
yıl için 1 nci sınıf dükkânlarda 500, 2 nci sı
nıf dükkânlarda 250..» diyor ve sıralıyor. 

Eczanelere geçelim arkadaşlar; nüfusu 
5 000 e kadar olanlardan 50 lira alacaksın, nü
fusu 5 000 ile 10 000 e kadar olanlardan 100 lira 
alacaksın, nüfusu 10 000 den 20 000 e kadar 
olanlardan 300 lira alacaksın.. Eczaneden ruh
satı böyle alacaksın, tütün satandan veya te
kel bayiinden 250 lira, 500 lira alacaksın. Ada
let bunun neresinde? Nasıl tedvin edilmiş bu 
roadde ben anlamyıorum. Arkadaşlar, biraz da 
insaf ve merhametin yarısı.. Benim şahsi görü
şüm bu. Bir bayiden alacaksın 500 lira. Bir ec
zacıdan alacaksın 200 lira. Olur mu canım? 

Neyse. Ben bir milletvekili olarak şahsi gö
rüşümü açıklıyorum. 

Sonra avdan... Şimdi arkadaşımın biri işaret 
buyurdu. Bir avcı eğer yakalanırsa 10 lira za
ten ceza verecek, 100 lirayı niye versin, diyor. 
Yakalanırsa bir defa 10 lirayı verir, şapkası
nı alır gider, diyor. Bunları mutlak surette for
müle etmek gerekir. Ben burada eczaneler ve 
tekel mevzuu üzerinde ısrarla duruyorum. Tek
lif getirmiyorum. Komisyona ve Hükümetin gö
rüşüne sığınıyorum. Hakkaniyete uygun şekilde 
maddenin tedvini gerekir. Bilhassa petrol ko
nusunda da Hükümete bir inisiyatif tanınması 
uygundur. Komisyon lütfetsin, bu maddenin 
son kısmına bir 5 misli veyahut 4 misli, ne uy-
îfiın görülürse, artırılabilir şeklinde bir kayıt 
eklemek suretiyle madeyi arzu edilen şekle ge
tirsinler. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nadir Yavuzkan. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Değerli 
arkadaşlarım; 4 ncü fıkrada belitftilen eczane 
ruhsatlan, toptan ecza ruhsatları üzerinde fi
kirlerimi söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de eczaneler 
biraz alerjik bir mevzudur. Herkes, eczane
lerin çok kazandığını söyler. Vur abalıya, ec
zanelere bindirelim deriz, ama arkadaşlarım, 
hekim muayenehanesinden, hekim muayenehane 
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açacağı zaman ruhsat harcı alıyor musunuz? 
Avukat yazıhane açacağı zaman ruhsat harcı 
alıyormusunuz. Acaba eczane nisbetinde alacak
lar mı? Bir avukatın, bir hekimin, bir mühendi
sin, bir mimarın, bir manifatura ticarethanesinin, 
bir gıda maddeleri toptancısının, bir ayakkabı 
toptancısının kazancı acaba eczacıdan çok 
daha az mıdır ki, onlardan bu ruhsatı almı
yoruz? öyleyse?.. O zaman farklılık getiriyo
ruz. Ya hepsinden alırsınız, yahut da al
mazsınız, Eczane açacaksınız. Niçin? Vatan
daşın hastalığında tedavisini sağlıyacak bir 
imkân, getireceksiniz. Akara'da bir eczane aç
mak için 5 bin lira verecek, ruhsat alacak, 
ama çok daha fasla iş yapan bir manifatura, 
bir konfeksiyon mağazası içtin bu harcı ver-
miyeceksiniz. 

(Kızılay meydanında 300 bin, 500 bin, 1 
milyon lira hava parası vererek bir mağaza 
açan konfeksiyoncudan ruhsat harcı almazısı
nız ve istemezsiniz, ama Kızılay Meydanında 
bakın kaç tane ezane var, sayın bakalım. 
Demek ki, giremiyor oraya. Eczacılık bugün 
e'ski seviyesinde değildir. 10 sene evvel, 5 
sene evvel böyleydi, ama bugün yılda 2 500 
kişi alıyorlar eczacı mektebine, iki sene 
slonra eczacı enflâsyonu var. Eczacının yü
züne kimîse bakmıya>cak. Bu hale geliyor. Do-
layisiyle, kanun 'çıkarıyorsunuz; o zaman 
ımianası olmaz. Eğer denklik s ağlıya c aksak 
manifaturacıya da koyun, konfeksiyoncuya da 
koyun ayakkabıcıya da koyun, bütün tüccar
lardan, ticarethane açanlardan, yazıhane açan
lardan, emsal denkliği içerisinde bir ruhsat 
harcı alm, o zaman eczacıyla da koyun. 

Değerli arkadaştanım; eczacılar Devletin 
koyduğu fiyatlarla ilâç satar ve eczacılar 
Devletin koyduğu fiyatlar üzerinden kazanç 
yapar. Dolayısiyle kârının vergisini de, belli 
fiyatlarda mal aldığı için, otomatikiman öde
mek durumundadır. Tetkik ediniz Saym Ma
liye Bakanlığı olarak, ecza/nelerin verdiği 
vergiler en yüksek siviyededir, çünkü vergi 
kaçıramaz. 

Şimdi, dolayısiyle bir denkliği getirmek ve 
Türkiye'de eğer ruhsat harcı almacaksa bü
tün. mesleklerde emsal denkliği sağlıyacak bir 

şekilde bu maddeyi tedlvin etmek üzere sayın 
Kornis-yondan istirhamda bulunuyorum. 

Teşekkür ederinî. 
BAŞKAN — Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
/Görüşülmekte olan Vergi Kanununun 

110 ncu maddesinde petrol arama Ve işletime 
harçları çok azdır. Bugün Petrol Kanunu ve 
petrol işletmesi üzerindeki dedikoduların 
ayyuka çıktığı bir zamanda bunlardan gü
lünç denecek miktarda hare alınması, kanaa-
tinüce doğru değildir. 

Sonra,, bu alınacak bu fazla hare fakir fuka,-
ra halka da inikas etmez. Bu bakımdan bura
daki harçların üç veya dört misli artırlıması 
lâzımdır. 

İkincisi; yine madenlerimiz üzerinde bil
hassa yabancı şirketlerle işletmelere ve ara
maya giriliyor. Bunlar için de alınan ruhsat
name ve işletme harçları gülünç d-snecek de
recede azdır. Bunun da artırılması lâzımdır. 

Bir de Tekel konusuna giren 'birinci, 
ikinci sınıf dükkânlar için deniyor. Bugün 
şunu size 'sormak isterim; Tekel sattırdığı 
maddeler iıçin çjok cüzi bit para vermektedir. 
Halttâl birçjok esnaf sırf gelen müşteriler 
geri dönmesin diye Tekel maddelerini bir nevi 
âmme hizmeti telâkki ederek satarken, biz 
bunların kalkıp da ruhsat harcını üç - beş 
kuruş geç'sin diye artırırsak bu, doğru bir 
şey olmaz, yine eıski halini muhafaza etmesi 
lâzımdır. 

Bir de sigortalar meselesi var. Bizim, va
tandaşlar tarafından kurulursa 4 bin, yabancı 
sigorta mensupları kurarsa ek olarak 2 bin 
alıyor. Bugün Türkiye'de bir yabancı, yerli 
meselesi olduğuna .göre, mümkün olduğu nis-
betlte kendi sigortalarımız iş yapsın. Eğer 
Türkiye'de yabancılar sigorta kuracaksa 
bize kendileri memleketlerinde sigortanın (ıS) 
sini konuşturmazlar, bunların da harcını biz-
dekilerden alınan harcın iki misline çıkara
lım. Hiç lolmazsa bu fakir memleket oradan 
gelecek paralarla yolunu, suyunu, okulunu 
yaptırır. Benim de mâruzâtım bu kadardır, 
saygılar sunarım* 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil 
buyurun. 
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TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın ' Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
110 ncu maddenin 8 numaralı ^tablosunda, ma
den arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatna
meleri işletime imtiyazları diye bir bölüm var. 
Dlaiha önce Hüsamettin Bey arkadaşımız 
değimdiler buraya. Maden arama ruhsatna
meleri, m,adien işletfme ruhsatnameleri ve sai-
reden yabancı şirketlere bir ölçüde artırım 
yapmayı Hükümet (düsünmelidir. Yerli şirket
lerimizin aramalarını teşvik etmek ve yaban
cıları kısıtlamak bakamından sayın Komis
yon, ve Sayın Maliye Bakamımızın bu nokta-
dja yabanicı Şirketler için mâkul bir ölçü içe
risinde bir artış getirmesi faydalı olur Ma,nı-
smdayım. 

Bir de, Salih Beyin dokunduğu gibi, bu Te
kel konusuna giren maddeleri satmak istiyenlere 
verilecek satış ruhsatları gerçekten karşıların
da gösterilen fiyatlarla çok pahalıdır. Çünkü, 
bundan geçinen vatandaşlar vardır. Bu, dü
şünüldüğü gibi; 500 lira, 250 lira ve saire gibi 
para ödiyecek durumda değildir. Bu adamlar 
zaten muayyen ölçülerde, Tekelin kabul ettiği 
ölçüler içerisinde kâr temin etmektedir. Bu ba
kımdan bunların yıllık kazançları fazla olamıya-
cağından bu miktarın mâkul bir hadde getiril
mesi yerinde olur. 

Sonra, eczane açılması konusunda nüfusu beş 
bine kadar olanlar ve 400 binden yukarı olanlar 
diye bir sınıflandırma mevzuubahistir. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün öyle ecza
neler vardır ki, 5 bin nüfuslu yerdedir, 6 bin nü
fuslu yerdedir, ama tek eczanedir. Bunun ka
zancı 400 bin nüfuslu yerde kurulmuş eczaneden 
kat kat daha üstündür. Nüfus arttıkça büyük 
şehirlerde eczane sayısı artmaktadır ve halk da
ğınık bölgelerde yaşamış olduğu için, bir ecza
nenin kazanabilme imkânları az nüfuslu yerde 
çalışan eczaneden daha azdır. Bu bakımdan, 
nüfusu 5 bine kadar olan mahallerde 50 ilâ, 400 
bin olanların 5 bini arasında büyük fark vardır. 
Hiçolmazsa Sayın Hükümet ve Komisyon bunu 
da mâkul bir seviyede tutmak zorundadır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım muhte
lif kısımlara değindiler. Yalnız ben, biraz da 
saham olduğu için eczaneler ve tıbbî ecza kim
yevî maddeler satan yerlere değinmek istiyo
rum. 

Bir arkadaşımız, eczanelerin halihazırda az 
kazandığı ve eskisi gibi cazip olmadığından bah
settiler. Fakat ben de şunu arz edeyim ki, 30 se
nelik hekimlik hayatımda, halen de tesbit etti
ğim gibi, eczaneler kadar kazanan hiçbir mües
sese yoktur. 

Arkadaşlar; sabahtan akşama kadar, reçete
siz satılan, aspirin satsalar, gripin satsalar, pa-
naljin satsalar, ismini söyliyemiyen insanlar ge
lip eczaneye bir ilâç isterler satınalırlar, bu ba
kımdan hakikaten çok kazanmaktadır. Bilhassa 
burada 5 binden az nüfusu olan yerlerde 50 lira 
ve 5 binle 10 bin arasında 100 lira şeklinde bir 
ücret konulmuştur. Hakikaten bunlar çok azdır. 
Ben şahsan bunların az olduğu kanaatindeyim. 

Bunun dışında bir de eczane bulunmıyan 
yerlerde ilâç dolapları var. Tahmin etmiyorum 
ki, Komisyon veya Maliye bunu pek bilmez 
demiyeyim, ama bilmiyorum nazarı itibara al
madıklarına göre, ya bunlar az kazanıyor veya
hut da böyle bir şeye lüzum görmediler; fakat 
arkadaşlar öyle doktorlar vardır ki, ecza dola
bı açmak suretiyle ayda 10 bin liranın üzerinde 
para kazanmaktadır. Meselâ, Hadim ilçesinde 
bugün eczane yoktur, bir doktor vardır, dokto
run ecza dolabı vardır, bu da eczane niteliğin
dedir. Binaenaleyh, bu şekilde eczane niteli
ğinde bulunan ecza dolaplarından da ruhsat har
cı almakta fayda vardır. 

Bunun dışında, tıbbî eczaları ve kimyevî 
maddeleri toptan satan ticarethanelerden alına
cak ruhsat harçları için de burada gösterildiği 
gibi 200 den 4 bin liraya kadar bir miktar bil
dirilmiştir. Bunlar da asdır, Bilhassa eczane
lerden azdır. 

Arkadaşlar; ben 30 senelik hekimlik haya
tımda, muvaffak olmuş bir hekim olarak biliyo
rum, 5 senede eczanenin kazandığı parayı kazan
mak imkânını bulmak mümkün değildir. Ecza
neler bu kadar kazanmaktadır. Kazandığı şu
radan belli arkadaşlar; adım başına bir eczane 
vardır. Kazanmasa... (Gürültüler) 

Arkadaşlar; şimdi arkadaşım söylüyor Ben 
hekimim, 30 senelik hayatımı bu uğurda feda et-
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misim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ec
zaneler çok kazanıyor, ama bundan sonra j£aza- i 
nır mı, kazanmaz mı, onu bilmek mümkün değil
dir. Halihazırda kazanmaktadırlar. Bundan ev
vel de kazanmaktadırlar. Çünkü ilâçlar üze
rindeki fiyattan % 30 iskontoya tabidir. Bir de 
para vermeden bunu göndermek, almak müm
kündür. Binaenaleyh, % 60 dan, % 50 den aşa
ğı kazancı yoktur. Bu bakımdan buradaki ruh
satlar için gösterilen miktarlar azdır. Bir de 
önerge verdim. Bunları çoğaltılmasını arz ede
rim, saygılarımı, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alaca. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte

rem Başkanım, muhterem milletvekili arkadaş
larım ; 

Petrol arama ve işletme ruhsatname harçla
rının azlığı ve bunların beş misline ifrağı mev
zuundaki teklifleri dinledik. Bu tekliflerin sahi
bi arkadaşlar aşağı - yukarı demek istiyorlar ki, 
bunu öyle artıralım ki ecnebi sermaye hiçbir za
man Türkiye'ye girmesin.. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Öyle bir şey diyen olmadı.. Girmek başka, tah-
didetmek başka. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — 
Yani nihayet bunun tahtında, bunu ifade ediyor 
idi.. 

Şimdi, kendi yağımızla kavrulma felsefesi 
çok iptidai bir telâkkidir, iktisaden bu böyle
dir, bunu arz ediyorum. 

İkinci husus; biz de parti olarak hiçbir za
man istismarcı ecnebi sermayenin memleketimiz
de tavattun etmesine taraftar değiliz ve ona 
karşıyız. Bununla beraber faydalı ecnebi ser
mayenin de memlekete girerek, bizim bilhassa 
kendi takatimizle temin edemediğimiz madenle
rimizin, petrollerimizin isletilmesinde ve dolayı-
syle bize fayda temin etmesine de taraftarız. Bu 
itibarla tatbik edilen tarife tamamen yerindedir 
ve esaslı tetkikler mahsûlüdür. 

Ömer Hayyam diyor ki; «Efradı beşer aza
yı yekdiğerend». Yani bütün insanlar, millet
ler aşağı - yukarı bir camianın azalandırlar. Na
sıl ki komşu komşuya birçok ihtiyaçlar mevzu
unda istiane eder, devletler de iktisadi ve diğer 
münasebetlerle yekdiğeriyle münasebette bulu
nurlar. Bu itibarla kısaca arz edeyim; vâki tek-

lif netice itibariyle bizim siyasi ve iktisadi fel
sefemize uygun değildir. Bu itibarla bu tarife
lerin beş misline ifrağı mevzuundaki teklifi yer
siz görüyorum. 

Hükümete böyle bir yetki vermeye de lüzum 
yoktur; çünkü bu gibi müteşebbis kimseleri tet-
hiş etmiş oluruz. O görür, o tetkik eder, bakar 
ki Hükümetin elinde böyle bir silâh var; yarın 
bu bunu benim aleyhimde tatbik ederse ne olur 
diye düşünür. Elbette Hükümet bunu düşün
müş, bu tarifeyi bu şekilde tesbit etmiştir. 

Tekel bayilerini eczacılarla kıyas eden arka
daşların görüşü neticesi olarak, eczacılann te
kel bayilerinden daha artık bir nisbette mükel
lef kılınması isteniyor. Evvelâ, görünen köy 
kılavuz istemez, eczacının meşgul olduğu mevzu 
nihayet bir sıhhat mevzuudur. Yani sıhhat ve 
selâmet getiren bir işle meşguldür. E, Tekel de 
rakı verecek, sigara verecek, sıhhat ve selâmeti 
ihlâl edecek... 

BAŞKAN — Sayın Alaca, daha devam buyu
racak mısınız? 

İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Gerçi tarifeler bu esasa göre düzenlenme
miştir, ama netice itibariyle eczacının da hizmeti 
bir nevi âmme hizmeti gibidir. Kaldı ki, sattığı 
kalemlerin fazlalığı, bunlann da elde kalması, 
zayi olması, hattâ veresiyesi gibi türlü muhata
ralara mâruzdur eczacı. Sonra, nüfus nisbetleri 
de göz önünde tutulursa tekel bâyileriyle kıyas 
kabul edilmiyecek derecede âdilâne bir nisbette 
tarife tesis edilmiştir. Bu itibarla eczacılann 
tarifelerinin artınlmasına taraftar değilim, Ko
misyonun bu görüşü, bu tesbiti yerindedir. 

Başka arkadaşlar demek istediler ki. sair 
serbest meslek erbabı da bu şekilde ruhsat har
cına tâbi olsun. Bu da yersizdir. Avukatlık bir 
âmme hizmetidir. Avukat zaten baroya aidatı
nı veriyor. O itibarla bu da yersiz bir teklif
tir. 

Hepinizi hürmetle selâmlanın. 
BAŞKAN — Efendim, Birinci Oturum çalış

ma süremiz bitmiştir. Bu madde ile ilgili bir
çok takrir verildiği için devama imkân hâsıl 
olmamıştır. 

Saat 14.30 da Birleşime devam etmek üzere 
Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,05 
n 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — BaşkanvekiM Fikret Turhangil. 
KÂTİPLER — Şevtoet Doğan (Kayseri, Zeki Çeüker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 112 nci Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

IV - GÖRÜŞÜİEN İŞLER (Devam) 

2. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu 
tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 38 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/330) (S. Sa
yısı : 197) 

BAŞKAN — 110 ucu madde üzerinde görü
lecek başka sayın üye? Yok. 

(Sayın Maliye Bakanı Mesut Erez Bey söz 
istemişlerdir, buyurun «fendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarımı; 
sabahki oturumda görüşmekte olduğumuz ta
rife ile ilgili olarak söz alan arkadaşlarımız, özel
likle birkaç konu üzerinde de durmuşlardı. 

Sözcüler arasında bulunan değerdi arkada
nım Şinasi özdenoğlu, petrol arama ruhsatla
rından alınan harçların düşüklüğüme işaret et
miş ve bu harclann yükseltilmesini derpiş eden 
bir önerge verdiğini ifade etmiş idi. Diğer ar
kadaşlarımız da Sayın özdenoğlu'nun mütalâası
na katılmıştır, petrol arama ruhsatlarındaki 
harem düşük olduğunu ifade etmişlerdi. 

Benim burada arz etmek istediğim husus, 
Türkiye'de petrol arama ruhsatını alanların 
adedi, fevkalâde azdır; üç, dört şirketi geç
mez. Bu harçların miktarını 10 ibin liraya, 20 
bin liraya değil, 100 bin liraya dahi çıkarsanız; 
netlice itibariyle Devlete sağlıyacağınız gelir 
100 binlerle ölçülür. Demek ki burada meşede, 
petrol arama ruhsatlarının harcını yükseltmek 
değil, petrol konusu dolayısiyle kâfi derecede 
bir vergileme var mıdır, yok mudur; buradaki 
mesele odur. Petrol Kanununda bâzı değişik
likleri öngören tasan, Hükümet tarafından 
Meclislere sevk edilmiştir. Sevk edilen petrol 
kanunu tasarısı ile arama sahasında hektar 
başına alınan 2 liralık hare, 8 liraya çıkarılı
yor; işletme sahasındaki hektar basma alınan 

para 3 liradan 9 Giraya çıkarılıyor. Demek ki, 
petrol kanununda değişiklik derpiş eden tasan 
ile, şimdi arama sahasında hektar başım 2 lira 
alınmakta iken bu hektar 8 liraya çıkarılıyor. 
İsletme sahasında ise, hektar başına 3 liradan 9 
liraya çıkarılıyor, Petrol Kanununda % 50 ola
rak tesbit edilmiş olan vergi tavanı % 60 a çı
karılıyor. Vergi limiti maddesi Petrol Kanunun
dan tayediliyor. Bu suretle, petrol şirketlerin
den alınacak vergiler konusunda yapılması lâ-
zımgelen muamele, Petrol Kanununda yapıllmış 
oluyor. Burada, harçların artınlması, arz et
tiğim gibi meselâ 100 bin liraya denirse, üç 
şirkette 300 bin lira eder. HalbuM, Sayın öz
denoğlu arkadaşımızın teklifi kabul edilecek 
olursa, 10 bin liralık hare, 20 liraya çıkıyor 
zannediyorum, 60 lira edecek. Binaenaleyh, bi
zatihi konu bakumıı;*an bu teklifin o derece 
önemli bir varidat getirmediği ortadadır. 

Aynca, Pipe - line'i, petrol boru hattını biz 
burada görüştük, vergilendiriyoruz. Oradan, 
pbtrol şirketlerinden alınacak vergi yılda 70 -
80 milyon liradır. LPG yi vergilendirdik, o da 
5ı - 60 milyon lira ediyor. Bu suretle, daha bü
yük randımanlı değişiklikler, petrol şirketle
riyle ilgili olarak kanunlarda yapılmış bulunu
yor. Bununla beraber, Yüksek Heyetiniz, ol
sun; 60 bin de olsa, 70 bin de olsa biz böyle 
tensibediyoruz diye düşünecek olursanız, bu 
harclann o seviyelere yükseltilmesinde de bir 
mahzur mütalâa etmiyoruz. 

Bâzı arkadaşlarımız ve Sayın Salih Aygün 
arkadaşımız tekel bayilerinden alınacak ruh
sat harçlarının yüksekliğinden bahsettiler. Bâzı 
arkadaşlarımız ve bu arada Nadir Yavuzkan ar
kadaşımız eczanelerden fazla hare alındığını bil
dirdiler. Bâzı arkadaşlarımız - Nadir Yavuzkan 
arkadaşımız da ifade etti - ruhsat harcı niçin 
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eczaneden alınıyor da, bilfarz avukattan alın
mıyor, bakkaldan, manifaturacıdan alınmıyor; 
niçin tekel bayiinden almıyor da, diğerlerin
den alınmıyor diye ımütailâada bulundular. Ge
rek Tekel maddeleri olsun, gerek eczanede sa
tılan maddeler olsun, evelâ bunların satışı bir 
İMI© tâbidir. Tekel, adı üstümde, inhisar mad
desidir. İnhisar İdaresinden başka birisi bun-
hr ı satacak 'olursa izne ıtalbidir. İlâçlar da keza 
böyledir. Ayrıca, bunların üzerinde bir yüzde 
•olarak bayie verilen hak ve ilâçlarda da yüzde 
nishetinde eczacıya bırakılan kâr, teminatlı bir 
kârdır. Zararı ve sairesi yok bunun... Çoğu defa 
Lilfarz ilâç depoları, bu ilâçları kredili olarak 
eczacıya vermektedirler ve eczacı da sattıktan 
sonra bunların bedellini yatırmaktadır. Böyle 
avantajlı görünen iş nevilerine ruhsait harcı ko
nulduğu anlaşılıyor. Mevcut kanunda da bu, 
Iböyle. Tekel ruhsatları da haroa tabi, eczane 
açmak için lalınan ruhsatlar da harca tâbi. Ni
çin [buralara konuluyor da, başka yere ruhsat 
verilmiyor, hare alınmıyor tarzındaki mütalâa
nın cevalbı bu. 

Tekeli harçlarının yüksekliği veya eczaneden 
alman harçların yüksekliği konusu; gayet ta
biî (bir münakaşa zeminidir. Bu konu ile ilgili ola
rak arkadaşlarımız değişiklik önergeleri ver
ilişlerdir. O önergelerin müzakeresi sırasında 
'mütalâamızı arz edeceğiz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — 110 ncu maddenin tadili ile il

gili 7 takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
110 ncu madeye bağlı (8) No. lu cetvelin 

IV ncü paragrafındaki «sicil işlemleri» ve «ruh
satları» başlığı altında, petrol arama, işletme ve 
kullanma haklarıyla, petroller için verilecek 
müsaade, arama ve işletme ruhsatnameleri ile 
belgellerden alınacak harçların 2 misline çıka
rılmasını arz ve teklif ©derim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte alan 110 ncu maddesinin 

(VI ncı) eczanelerden lahnacak ruhsat harçla
rının, avukatjldo'ktor ve mühendislerin de nazara 
«flınarak konulmasını arz ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan (kanun tasarısının ecza

neler kısmına eczane olmıyan yerlerde olan 
'doza depolarından da ruhsat lalımmasını arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 110 ncu 

maddesinin, eczanelerden alınacak ruhsat harç
ları; nüfusu 5 bine kadar ollan mahaller için 
150 Tl. nüfusu 5 ilâ 10 bin olan mevkiler için 
250 Tl. olmasını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Balha Müderrisoğlu 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun madde 110 d;a-

ki maden arama ruhsait ve işletme fıkrasındaki 
miktarların bir misli aritırıllıması, petrol arama 
ve işletmesi fıkrasındaki miktarların 6 'katma 
çıkarılmasını, 

Tekel konusuna giren madeleri satmak is-
tiyenlere : 

1 nci sınıf dükkânlar için 200 lira, 
2 nci sınıf dükkânlar için 150 lira, 
3 ncü sınıf dükkânlar için 50 lira, 
4 ncü sınıf dükkânlar için 10 lira olmasını 

arz 've teklif ederim. 
iSaygılarımla, 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının 110 ncu (mad

desinin VI ncı bölümüne aşağıda gösterilen 
18 nci pozisyonun ilâve edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

18. özel okul işletme ruhsatnameleri : 
a) İlk taihsill seviyesindeki özel okullardan 

(her yıl için) (Özel Anaokulları ve özel kreş
ler dâhil) 2 000 Tl. 

b) Orta tahsil ıseviyesimdeki okullardan 
(her yıl için) 4 000 Tl. 

c) Yüksek tahsil seviyesindeki okullardan 
(her yıl için) 6 000 Tl. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Afyon Karalhisar 

Hasan Dineçr 
Yüksek Başkanlığa 

Finansman Kanun tasarısının harçlarla il
gili 9 ncu kısmının 110 ncu maddesindeki 2 nci 
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ihtira beratları bölümünün (g) pozisyonundaki 
250 liralık haddin 50 lira olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

'Geçici Komisyon Başkanı 
Afyon 'Karabüsar 

Hasan Dinçer 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 110 un VI ncı bölümdeki ©üzane ruh

sat harçlarının yarıya indirilmesini, ilâveten bu 
bölüme ecza dolaplarınım da ithal edilmesini arz 
ederim. 

ISaygılanmla. 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

Sayın Başkanlığa 
110 ncu maddenin Tekel konusuna giren 

maddeleri satmak istiyemlere verilecek satış ve 
/uhsat tezkereleri için her yıl alınacak bedel
ler hakkındaki hükmün kapsam dışı bırakılma
sını Italebederiım. 

izmir 
Kemal önder 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte oüıam tasarının 110 ncu mad

desinin, Tekel maddeleri satanlar ile pul ve 
kıymetli kâğıt satanlar için alınan ruhsat tez
kere Iharcmın maddeden çıkarılmasını arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

©urhanettin Asutay 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ tasarıda mev-
cudolmıyan teklifleri ifade eden takrirleri tek
rar 'okutup oylarınıza arz edeceğim. Bu takrir
ler de Sayın Musa Doğan ve Baha Müderisoğlu 
tarafımdan verilmiştir. 

(Kars Milletvekili Musa Doğan'm önergesi 
rekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılmamaktadır. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kaimi edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabuil edilmemiştir. 

Diğer takriri okutuyorum. 

(Konya miletvekili Baha Müderisoğlu'nun 
1 nci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılmamaktadır. 
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Takririn dikkate alınmasını oyllannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

'Sayın Burihanettin Asutay ile Sayın Kemal 
önder'in vermiş oılduğu takrirler aynı mahi
yettedir. Her ikisi de Tekel maddeleri satanla
rın /tasarıdan çıkarılmasını istemektedir. 

BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — Be
nim önergemde farklılık vardır Sayın Başkan. 
Yalnız Tekel malı değil, kıymetli kâğıtlar sa
lanlar da önergemde zikredilmiştir. 

BAŞKAN — Şu halde ayrı ayrı okutalım 
efendim. 

(İzmir Miletvekili Kemal önderUn önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılmamaktadırlar. Takririn dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm 
cnergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılmamaktadırlar. Takririn dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmüyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun 
önergesi yeniden okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rir hakkındaki kanaatîlerini Heyeti Umumiyenin 
[takdirine bırakıyorlar. 

Bu takririn alınıp aılmmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kalbul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Filhal de katılıyorsunuz değil 
mi efendim takrire? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Evet, filhal de ka
tılıyoruz. 

(Konya Miletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
2 nci caıergesi tekrar okundu.) 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, önergemi izaih sadedinde söz isti
yorum. 

BAiŞKAN — Daha önce konuştunuz galiba? 
Konuşmamış olsaydınız söz verirdıiım. Hem oy
luma sırasında söz verilmez. 
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Komisyon ve Hükümet bu takrire katılma
maktadırlar. Takririn dikkate alınıp alınmama
sı (hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
(ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
'önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılmamaktadırlar. Takririn dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Afyon Karahisar Miletvekili Hasan Dinçer' 
in 1 noi önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katıllıyor. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet filhal bu takrire ka
kmaktadırlar. 

(Afyon Karahisar Milletvekilli Hasan Dinç
er Un 2 nci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılmaktadır. 

Dikate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet filhal bu takrire ka
tılmaktadırlar. 

(Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılmamaktadırlar. Takririn dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Komisyon ve Hükümetten bir ricamız ola
cak; Sayın Şinasi özdenoğlu'nun kabul edilen 
takririnin hangi sayfada yer alacağını bize lüt
fen ifade eder misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, 95 
nci sayfadaki IV numaralı petrol işlemleri baş

lığını taşıyan kısmın (a) bölümündeki, ara
ma ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı 
ve beliğe istihsali taleplerinin tesoilindeki 500 
lira 1 000 liraya çıkmaktadır. 

(b) fıkrasındaki arama ve işletme ruhsatna
meleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden 
alınacak olan 600 lira 1 200 liraya çıkmakta
dır. 

(c) fıkrasındaki, arama ve işletme ruhsatna
melerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin 
tescilindeki 300 lira da 600 liraya çıkmakta
dır. 

(d) fıkrasındaki, arama ve işletme ruhsat
nameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunla
rın sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir 
kısımda diğer bir hükmî şahsa muvakkaten kul
lanma hakkı tanımasının tescilinden de 500 li
ra yerine 1 000 lira alınacaktır. 

(e) fıkrasındaki, diğer hususların tescilin
den de 200 lira yerine 400 lira alınacaktır. 

(a) bölümündeki, müsaade vesikaları, 1 000 
liradan 2 000 İraya, 

(b) bölümündeki arama ruhsatnameleri 1 200 
liradan 2 400 liraya. 

(c) bölümündeki işletme ruhsatnameleri 
10 000 liradan 20 000 liraya. 

(d) bölümündeki belgeler 1 500 liradan 
3 000 liraya. 

Arama ve işletme ruhsatnameleri âle belge
lerin temdit veya devrinden yarı hare alınacak, 
bu aynen kalıyor. 

Değişiklikler bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Genelkurulca kabul 

buyurulan Sayın Şinasi Özdenoğlu'nun bir tak
riri i«le Komisyon Başkanı Hasan Di'nçer'in iki 
takriri veçhile 110 ncu maddeyi bu değişiklikle 
oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

Madde 111. — Aynı kanuna bağlı (9) sayılı 
tarifeni, aşağıda yazılı pozisyonlarının nisbet 
ve hadlerinde karşılarında gösterildiği şekilde 
değişiklik yapılmıştır. 
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Trafik harçları 

I - Kayıt ve tescil harçları : 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğüne göre yapılacak kayıt ve 

tesci'l işlemlerinden b^r defaya mahsus olmak üz3re hare alınır. 
1. Motorsuz taşıtlardan 
2. Motorlu taşıtlardan 
a) Motosikletlerden 
b) Diğerlerinden 
('Otomobil, kaptıkaçtı, münibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, lâstik tekerlekli 

traktör, çekici araçlar ve benzerleri) 

II - Ehliyetname harçları: 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne gö:o verilecek ehliyetnamelerden bir 

defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Amatör ehliyetnamelerinden 

' 2. Profesyonel ehliyetnamelerinden 
3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden 
4. Traktör ehliyetnamelerinden 
5. Uluslararası ehliyetnamelerinden 
III - İmtihan hardan : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükü-aler.^ dair/esinde yapılacak imti

hanlarda, her imtihana girenlerden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 
1. Sürücü ehliyetnamesi almak istiyenlerden 

Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden 
Motosiklet veya traktör şoförü ehliyetnamesi almak j^tsyenlerden 
Diğer şoför ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması halinde : 
Sürücülerden 
Şoförlerden 

IV - Ehliyetname vizesiı harçları : 
il. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde 
4. Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
V - Ruhsat harçları: 
Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine göre verilecek ruhsatlara-au 
3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
4. 19/5 ve 19/7 nci maddelerine göre verilecek ruhsatlardan 
5. 31 nci maddesine göre verilecek : 
a) Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
b) Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden 
c) Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
d) Tecrübe ruhsatnamelerinden 
6. 66 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 

((10 T.L.) 

2. 
3. 
4. 
5. 
a) 
b) 

(50 
(100 

T.L.) 
T.L.) 

(100 T.L.) 
(50 

(100 
(20 

(100 

(25 
(25 
(30 

(100 

(10 
i(20 

(10 
(20 
(20 
(10 

(200 
(1 000 
(1 000 

(500 

(10 
(20 
(40 

(150 
(100 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye var mı?... Buyurun Sayın Gü
ler. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, bir 
düzeltme yapmak istiyoruz. 99 ncu sayfadaki 
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«Ruhsat harçları» nm karşısındaki (V) rakamı 
(VI) olacaktır. Çünkü bu rakam esas kanunda 
da altıdır. 

BAŞKAN — Peki efendim, bu şekilde tas
hih edilmiştir. 

Buyurun Sayın özgüııer. 

TURAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım. 

Tasarının getirdiği vergilendirme sistemi
nin ağırlığını, maddeler üzerinde münakaşa et
tiğimizde sık sık söylemekteyiz. Ancak, bilhas
sa bu maddede imtihan hardan ve ehliyatna-
me vizesi hakikaten maddenin getiriliş sebebine 
epeyce aykırıdır. Şüphesiz bu maddenin 
diğer pasajlarına dokunmak istemiyo
ruz. Bir madde vesilesiyle Sayın Baka
na dün sorduğum bir sual cevapsız kaldı. Me
selâ, binaların yapımlarmdaki vergilendirmede 
şu kadar metreden sonra birden bire çok fark
lı bir rakama çıkmanın neye dayandığı, ölçü
sünün, kıstasının ne olduğu yolundaki sorumu
za, her halde unuttular, cevap vermediler. Ay
nen soralım gene, cevap verirlerse memnun 
oluruz. Meselâ, bu maddenin diğer pasajların
da bahis mevzuu olan 10 liradan 50 liraya, 50 
liradan 100 liraya atlamaktaki ölçü nedir, ne
ye istinadedilmiştir? Yani, canları istemiş de 
10 lira, canları istemiş de 50 lira mı koymuş
lar, yoksa bir dayanakları var mı? Bu hususu 
Medis huzurunda izah lûtfunda bulunurlarsa 
biz de memnun oluruz. 

Ancak, bu hususu böylece geçtikten sonra, 
şu imtihan harçları ve ehliyetname vizesinin 
faydalı değil, zararlı olacağı kanaatindeyiz. 
Şöyle ki: 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye karayolları 
üzerinde hakikaten ehliyetnamesiz araba kul
lananlar çokluk teşkil etmektedir. Trafik me
muru kadrosunun yetersizliği de dikkate alı
nırsa, ehüyetnamesiz vasıta kullananların ve 
Mecliste yakında görüşmesi yapılacak olan, 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın önergesiyle 
huzurlarınıza getirilen trafik kazalarının çok
luğu meselesi cümlenin malûmudur. Bunun se
bebinin ehliyetnamesiz araba kullanmaktan 
doğduğu bilindiğine göre, ehliyetnamesiz ara
ba kullananlan, daha ziyade ehliyeıtnamesiz 
araba kullanmaya âdeta teşvik eden ve 

zorlayıcı bir madde mahiyetinde olan şu imti
han harçlarının gereksiz olduğu kanısındayım. 

Hemen hemen birçok defa imtihanlara gi
renlerin, en küçük bir pul parasını dahi düşü
nür insanlardan müteşekkil olduğunu biliyor
sak, arkadaşlarım, ehliyetname için 25 lira sü
rücüden, 25 lira şoför adayı, 30 lira motosiklet 
ve traktörler için, 100 lira diğer şoför ehliyet
namesi için fazladır ve bilhassa su sürücü ehli
yetnamesi üzerinde durmak lâzımdır. Bunları, 
zaten günlük kazancı 25 liranın altında olan 
fakir insanlardır. Bunlara, ehliyetname için 25 
lira ver, derseniz, bugünün ve yarınının ek
mek parası olan 25 lirayı ayırıp da ehliyetna
menin peşinde koşamaz. imtihan ve ehliyetna
me peşinde koşarak kaybedeceği zaman içinde 
kazan!amıyacağı ekmek parasına ilâveten bir de 
25 lira ehliyetname parasını bu fakirlerin sır
tına bindirir sek, bu her halde isabetli olmaz. 

Arkadaşlarım, bu tasarı şüphesiz malî fi
nansman tasarısı olanak gelmiştir, esprisi ma
lûm, ama bunu temin edeceğiz diye aklımıza 
gelen her sınıftan, her iş adamından, geçimini 
zor temin eden sınıflardan, sineğin kanadından 
yağ çıkarmak istercesine bir vergilendirmeyi 
getirmek, kambur üzerine kambur vurmak ola
caktır fakirin sırtına. Bu derece dikkatli ol-
mıyan madde tedvininden kaçınmak lâzımdır, 
isabetli değildir. 

Bu imtihan harçlarının ve keza vize harçla
rının, ki cebinde bunu yaptıracak parası olma
dığı için, ihmali yüzünden vizesini geciktirmiş
ken bu sefer daha da geciktirecek ve şüphesiz 
trafik nizamı bakımından vizenin faydası da 
malûm, bunu biz faydalı değil zararlı görüyo
ruz arkadaşlarım. Bundan kaçınmak her halde 
isabetli olur. Bu sebeple şu maddedeki imtihan 
ve ehliyetname vizesi harçlarının maddeden çı
kartılması için bir önerge vereceğim, iltifat bu-
yurulumasmı rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurun. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
Başkan, saygı değer arkadaşlar. 

Bu şoför imtihanlarından ve ehliyetname-
vizelerinden alınan harçları niçin 10 - 50 - 100 
lira olarak birden arttığı sorulmaktadır. Ben 
de bu komisyonun bir üyesi olarak şunu arz et
mek isterim ki, bu alman değişik bedeller, şo
för ehliyetnamesi almak istiyenlerin veya va-
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sıta kullananların kazançlarına göredir. Hafif 
vasıta kullanan ehliyet sahibi şoförler daha az 
ücret almaktalar, ağır vasıta kullananlar daha 
çok ücret almaktalar. Yani kazançları nisbetin-
da onlara bir değer biçilmektedir. 

ikincisi; artık bu fukaralık edebiyatı bıra
kılmalıdır arkadaşlar. Her vesile ile «bu fakir 
millet, bu fakir millet» diye bir nevi istismara 
gitmek doğru değildir. Artık vergiyi herkes ve
recek, Türkiye'de herkes kazancının bedelini 
ödiyecektir. Ama az kazanan az, çok kazanan 
çok vergi verecektir. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — At yarışların
dan da... 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Evet, 
at yarışlarından, spor - totodan, yani kimin eli
ne nereden ne geçiyorsa mutlaka vergisini ve
recektir. Artık bunun istismarına mahal yok
tur. 

Bir de, trafik ehliyetnamesi almak istiyen
lerin fakir, fukara oldukları, bunların pul pa
rasını dahi vermekten âciz oldukları söylenmek
tedir. Dikkat edilirse ehliyetsiz şoförlerin mey
dana getirdiği kazalar Türkiyetâe bir nevi ölüm 
pazarı halindedir. Binaenaleyh, ehliyet imtihan
larının vergi konmak suretiyle zorlaştırılmasj. 
daJhi trafik kazalarının, trafik kesafetinin çok 
olduğu memleketimizde faydadan hâli değil
dir. Bu normal bir vergidir ve verilmesi kim
seyi mağdur etmiyecektir. Çünkü, o kadar ta
lep vardıı ki, bu talep içerisinde hakikaten bu 
ehliyet alacak insanların ehil, lâyik olmaları 
gerekmektedir. Bu bakımdan bu maddenin, ar
kadaşımın iddia ettiği gibi kaldırılması değil, 
ihyası lâzımdır, saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, buyurun. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. 

Biz, Saym özgüner arkadaşımızın fikirleri
ne maalesef iştirak edemiyoruz. Biz burada 
önemli bir nokta üzerinde durmak istiyoruz. 
Mademki bir nizam mevzuubahistir, her türlü 
sürücüden mutlak surette ehliyet aranması, bu 
ehliyete bir hare verilmesi veya tarhedilmesi 
gerekir. Çünkü artık bir trafik nizamına Tür
kiye'de ihtiyaç var. Ben basit bir misal verece
ğim; Samsun - Ankara yolu üzerinde namüte
nahi ehliyetsiz aralbacı vardır ve bir sürü kaza 
yapmaktadır. Hiç olmazsa bu arkadaşlar da az 
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veya çok bir trafik nizamı öğrensinler, bu ba
hane ile de bir ehliyet alsınlar. Bu ehliyete kar
şı da tabiî ki bir para verecekler. 

Yalnız bir noktaya iştirak ediyorum; vize 
meselesi önemli. Köylü sürücü, araba sürücüsü 
ehliyet alsın, bir para ödesin, anıa bu arkadaşı 
vize için sıkıştırırsak, vize için gelip gidemez. 
Bu bakımdan 4 ncü paragraftaki sürücü ehli
yetlerinin vize hususunun maddeden çıkarılması 
gerekir, bu kanıdayım. 

Bir noktaya daha işaret edeceğim; amatör 
ehliyetname alanlardan 100 lira, profesyonel 
ehliyetname alanlarından niçin 50 lira almıyor? 
Bu da merakımı muciboldu. İkisi de ehliyet 
alır, birisi fakir, ama bir kamyon alan kamyon 
şoförü için 50 lira. Bir memur arkadaşınızı dü
şünün, amatör ehliyet alacaktır, fakat binlerce 
lirası olan bir kamyon sürücüsü de ehliyet ala
caktır. Bunlar arasında da eşitlik gerekir; bun
ların ya ikisini de 100 liraya çıkarmak veya iki
sini de 50 liraya indirmek gerekir. Bu hususun 
da komisyon tarafından nazarı dikkate alınma
sını istirham edeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Maliye Bakanı, buyu
run. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Saym Başkan, muhterem arkadaşlar; 

«Sorduğumuz suallere cevap alamıyoruz» di
ye bize gücenen arkadaşlarımızın olduğunu dü
şünerek huzurunuzu işgal ettim. 

Saym Özgüner arkadaşımız; «metrekare üze
rinden alman Bina İnşaat vergilerinde sual sor
muştum, cevap alamamıştım. Neye göre, bâzıla
rında birden bire bu artıveriyor, bu neye göre 
oluyor, onun cevabını alamadım» dediler. Bura
da da; «bu rakamları neye göre tes/bit ettiniz?» 
şeklinde konuştular ve «Bakan cevap verirse 
memnun oluruz» ifadesini kullandılar. Kendile
rini memnun etmek için huzurunuza geldim. 

Geçmiş verginin sebebi şu idi; biliyorsunuz, 
o vergilerin metrekare üzerinden alındığını dün 
de zikrettim, anlaşılan Sayın Özgüner arkada
şımız burada yoktu. «Bilhassa beton inşaatlarda 
100 metrekarenin üstünde bir genişleme oldu 
mu 120, burada tutamadmızmıydı 150 de tuta
caksınız, 150 de tutamadığınızı 200 de tutacak
sınız. Böyle genişliyen inşaat sahalarını 200 ün 
üstünde ve 200 metrekareden fazla dairelerde 
oturanlar ve ona göre ihtiyacı bulunanların da-
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ha ziyade hali vakti yerinde vatandaşlar olabi- I 
leceğl düşünülerek ve aynoa da sosyal nitelik
teki konutlar teşvik edilmek istenildiği için, 100 
metrekareye kadar olan konutlann inşaatı teş
vik edilmek istenildiği için ve metrekare sahası 
yükseldikçe teşvik unsuru da azalacağından 
yüksek metrekarelerde yüksek tutulmuştur.» 
diye söyledim. 

Burada da yine Sayın özgüner arkadaşımın 
sualini cevaplandırmak için arz ediyorum, ör
neğin 99 ncu sayfada, «ehliyetname harclannda, 
amatör •ehliyetnamelerinden 100 lira, profesyo
nel ehliyetnamelerinden 50 lira» denilmiştir. 
Amatör ehliyetnamelerinde; adı üstünde heves 
için alman ehliyetnameler olduğu düşünülerek, 
Obu, 100 lirada tutulmuş. Profesyonel ehliyetna
melerde ise; bunlar daha ziyade maişet için alı
nan ehliyet olarak düşünüldüğünden bu, 50 lira
da tutulmuştur. 

Ağır vasıta ehliyetnamelerinde 100 lira tu
tulmuştur. Trafik bürolariyle yapılan temaslar
da, ağır vasıta ehliyetnamelerine fazla talebol-
duğu, bu vasıtalann ise fazla kaza yaptıklan 
bildirlimiştir ve ağır vasıta ehliyetnamelerine 
olan talebi kısmak için fazla tutulmuştur. 

Traktör ehliyetnameleri gayet düşük tutul
muştur; 20 liradır. Daha ziyade köyde kullanı
lan vasıtalar olduğu düşünülmüştür. 

Uluslararası ehliyetnamelerden de 100 lira 
alınması düşünülmüştür. Uluslararası ehliyetna
mesini kullanacak olan kimsenin bu parayı ödi-
yebileceği nazan itibara alınmıştır. 

Demek ki, bunlar gelişi güzel tesbit edilme
miş, bir düşüncenin, bir fikrin mahsulü olarak, 
bu şekilde tesbit olunmuştur. 

(Sürücü ehliyetnamelerinden alman 25 lira
nın fazla olduğu konusuna gelince; muhterem 
arkadaşlar, bunlardan bir defa ilk işe başlarken 
alınmaktadır. O meslek ifade edildiği müddetçe 
geçerli olan bir hare verilmiş olacaktır. Bu ba
kımdan bir defa alınacağı için, bunda da bir 
fazlalık olmadığı düşünülmüştür. 

ıSaygılanmı ısunanm. 

BAŞKAN — Sayın Artaç, buyurun efendim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlanm; 
Bu motorlu taşıt sürücüleri ile ilgili bir hu

susun tesbiti ve bunun zapta geçmesi yolunda 
buraya çıkmış bulunuyorum. I 

I Biz, bu Finansman Kanununun 4 yerinde ta
şıt sürücülerine, taşıta sahibolmak istiyen kim
selere vergi tarh ediyoruz. Birisi, Taşıt Alım 
Vergisi, 

İkincisi; İşletme Vergisinde lâstik, yedek 
parça ve buna benziyen parçalara vaz'edilen 
vergi. 

Üçüncüsü; bu vasıtaya sahjlbolacak kişinin 
imtihana girişini ve aynca ruhsat alışını ayrı 
ayn vergiye tabi tutuyoruz. Vergi adaleti evve
lâ bu ise, bu adalet, bu sınıfı kesif surette 
ezecektir. Bu bakımdan Taşıt Alım Vergisine ve 
İşletme Vergisine tabi tutulan bu kişilerin im
tihana girme ve ruhsat alma, ehliyetname alma 
vergisinden muaf tutulması gereklidir. Eğer her 
cephesiyle bu sınıfı bu şekilde malî bir külfet 
altına sokacaksak, o zaman sayın arkadaşımızın 
dediği gibi; «onlann refah seviyesini yükseltme 
değil, onlan sefalete götürmek gibi bir yola gir
miş olacağız.» 

Bu bakımdan şu tabloda bulunan ehliyetna
me alacak kişilere tahmil edilmek istenilen bu 
verginin hiçolmazsa birisinin alınması ve diğe
rinden vazgeçilmesi gereklidir. 

Saygılanmla. 

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

Üç aded takrir gelmiştir, onları okutuyo
rum. 

Meclis Başkanlığına 

III ncü maddenin IV ncü «ehliyetname ve 
vizesi harclannda birinci : «Sürücü ehliyetna
melerinin vizelerinde 10 lira» ibaresinin çıkanl-
masını arz ve teklif ederim. 

Amasya 
ISalih Aygün 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, bir hususun açıklanması yerinde olacaktır. 
Bir arabacı böyle bir araç kullandığında 10 lira 
vermekten çekinmez. Fakat aracı kullanacak 
kimse vize için bir merkeze, meselâ bir köylü, 
Amasya'nın... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 
komisyondan bir kere soralım. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 111 nci maddesinin (III - İmtihan 

| hardan) ve (IV - Elhliyetname vizesi hardan) 
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bölümlerinin maddeden çıkarılmasını öneriyo
rum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 

ıSayın Başkanlığa 
Ehliyetname harclanndan ayn olarak bu eh

liyetnameyi almak için gireceği imtihandan tek
rar hare almak adaletli olmıyacağından «imti
han hardan» bölümünün tasandan çıkartmayı 
teklif ederim. 

Saygılanmla. 
Trabzon 

Cevap Küçük 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup oy
lannıza sunacağım. 

(Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, bu 
önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyorlar. 

Sayın Aygün, buyurun, yerinizden şimdi 
izah edin. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Efendim, bir 
köylü arabacı aldığı ehliyetnameyi vize ettir
mek için, 10 lira vermekten çekinmez, fakat tas
dik ettirmek için, onu damgalattırmak için, me
selâ Oymaağaç köyünden Amasya'ya gidecek ve 
24 saatte bu işini yapabilecek. Bu, insafa sığmaz 
arkadaşlar. Bu vize işi vatandaşa ikinci bir külfet 
olacaktır. Ehliyetname ve vize harçlarının mad
deden çıkanlmasım istirham etmekteyim. Aksi 
takdirde bu, zulüm ollur. 

BAŞKAN — Sayın Aygün takririni kısaca 
izah ettiler... 

GEÇİCİ KOMÎSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, izin 
verirseniz, biz de cevap verelim efendim. 

-BAŞKAN — Efendim siz, katılıp katılmadı
ğınızı ifade ettikten sonra takrir sahibi takriri
ni kısaca izah eder ve oya arz edilir. İçtüzüğü
müz öyle der. O bakımdan oya arz edeceğim. 

Genel Kurul tenevvür etmiştir. Sayın Ay
gün'ün takririnin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylannıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi ikinci defa okutuyorum. 
(İçel Milletvekili Turhan özgüner'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 

özgüner'in takririne katılmamaktadırlar. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylan

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Trabzon Milletvekili Cevap Küçük'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 

Cevat Küçük'ün takririne katılmamaktadırlar. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

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

112 nci maddeyi okutuyorum. 
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Onuncu kısım 

Değerli Kâğıtlar Kanununda yapılan değişiklikler 
Madde 112. — 21 . 2 . 1963 tarih ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa bağlı «Değerli kâ

ğıtlar tablosu» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Değerli kâğıtlar tablosu 

Değerli kâğıtlar cinsi : Bedel 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

c) 
6. 

Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı 
b) Beyanname 
c) Protesto, vekâletname, re'sıen senet 
Kira sözleşmiG kâğıtları 
Pasaportlar : 
a) Bininci sınıf kaıblı olanlar 
ıb) ikinci sınıf kablı olanlar 
c) Diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportlar 
d) iş ve işçi Bulma Kuruimu vasıtasiyle yurt dışına 

den işiçilere verilecek pasaportlar 
ikamet tezkereleri 
Evlenme cüzdanları : 
a) Birinci sınıf kablı olanlar 
b) ikinci sınıf kablı olanlar 
Üçüncü sınıf kablı olanlar 

Nüfus cüzdanları : 
a) Birinci sınıf kablı oilamlar 
Ib) İkinci sınıf kablı olanlar 

çalışmak üzere gi-

(1 
(1 
(2 
(2 

(100 
ı(75 
(50 

(30 
(50 

(75 
(10 

(2,5 

(10 

(1 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
iT.L.) 
T.L.) 

İT.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Asutay, 
buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekill&ri; 

Ben, yalnız 112 inci maddenin 4 ncü para
grafındaki hususa temas edeceğim. 

ikamet tezkerelerinden 50 lira. Şimdi bu 
ikamet tezkeresi dediğimiz zaman, bir kara
koldan istenen ikamet tezkeresi midir, savcı
ların her zaman istedikleri ikamet tezkeresi 
midir, her halü kârda durumumuzu tesbit ede
bilmek için mahalle muhtarından bugüne ka
dar alageldiğimiz ikamet tezkeresi midir? Eğer, 
ıbu ikamet tezkereleri ise vatandaşlarımız her 
ay birçok keneler vermek ve mahalle muhta
rından tesbit ettirmek ve imza ettirmek zorun
da oldukları husustur kanısı karşısındayız. 

Eğer bu ikamet tezkereleri ise vatandaşla
rımızın hiçbir tanesi bu ikamet tezkereleri için 
50 lira veremezler. Eğer bu değil ise ikaımet 
tezkeresi; ben öyle anladım, ikamet tezkere

si deyiminin komisyon tarafından açıklanarak 
bir vuzuha kavuşturulmaısmı rica ederim. 

Teşekkür «derim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-

MAN GÜLER (Çorum) — Müsaade ©der misi
niz sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun iSaym Güler. 

GEÇİOİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Buradaki ikamet 
tezkereleri yabancılar için bahis mevzuu olan
lardır. ıSayın Asutay'in saydıkları ise ikamet 
kâğıtlarıdır. Bununla ilgisi yoktur efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Özgüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bir vergi ve zam fur
yası yine bu maddede açıkça görülüyor. Bu 
maddenin şüp'hesiz tamamı değil, ama ilgilene
ceğinizi ve hak vereceğinizi tahmin ederek söy
lüyorum; bâzı kısımlarına hakikaten karşı ol
mak gerekir. 
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Şimdi, arkadaşlarım noter kâğıdına bir lira, 
beyannameye bir lira, protesto, vekâletname, 
re'sen senede ikişer lira, beyannameye iki lira. 
Rakamlar küçük gibi görülüyor. Fakat ucuz 
adaletten bahsederiz ve hakikaten adaletin bu 
şekilde biraz daha pahalandırılmasmın mah
zurlu olacağını sık sık söyleriz, ama «ne olacak 
bir lira, iki lira» deriz. 

Arkadaşlarım biliyorsunuz; halkın, istida-
lardaki 16 kuruşluk pulun sıkıntısını çektiğini 
bildik gördük de - Meclislerde her halde bu geç
miş dönemde bahis mevzuu olmuştur - ondan 
halkı kurtardık ve biraz rahatlattık diyorduk. 
Şimdi, bu bir lira, iki lira rakam küçük gibi gö
rülüyor. Bunlar noterlerde, hakikaten adalete 
ulaşmak istiyen fakir halk için ağır gelir, ama 
demin sayın arkadaşım Ahmet Buldanlı dedi
ler ki; «burada fakirlik edebiyatı yapmıyalım.» 
Neyin edebiyatını yapıyoruz arkadaşlarım biz? 
Eğer memlekette bu milletin hâlâ fakir olmadı
ğı kanısında iseniz biz bunun edebiyatını değil, 
fakirin, fakirden yana olan bir tutum içinde 
olduğumuz için, müdafaasını elbette yapacağız. 
Yani bunu polemiğe sokmıyalım, ama bir şey 
konuştuğumuz zamanda, altında siz lütfen po
lemik aramayın. Polemikse yabalım. Fakat ha
kikaten ucuz adaleti temin etmeye çalışma ça
bası içinde olmanız gerekirken, ona bir lira, 
ona iki lira bu zam furyasında, vergi furyasın
da su adaletten ve noterden elimizi çekelim ar
kadaşlarım. Fakirin daha çok sıkıntı çekeceği 
mevzudur. Hakikaten neden fakir diyoruz? Ya
ni «edebiyatını yapmıyalım» diyen arkadaşım, 
belki daha geniş anlatmaya imkân yok, ama 
şöyle izah edeyim. 

Arkadaşlarım, daha varlıklı olanlar mesele
lerini mahkemeler dışmda hallederler Hakika
ten bu böyle. Varlıklı insanlar hukukçuya bir 
sohbet esnasında danışır, mühim meselesini hal
leder. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, 112 nci madde
yi müzakere ediyoruz. 

TURHAN ÖSGÜNER (Devamla) — Evet 
efendim, 112 nci maddenin dışına çıktım mı Sa
yın Başkan? Yani ne türlü konuşmamız arzu 
ediliyor Sayın Başkanım? 

BAŞKAN— Madde üzerinde efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bu mad

de değil mi? 
BAŞKAN — Resmî kâğıtlar. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, hakikaten varlıklı insanlar meselele
rini hiçbir suretle mahkeme harçlarına, hattâ 
avukat ücretine ihtiyaç görmeden bir sohbet 
esnasında hukukçuya danışmakla hallederler de 
fakir, o avukat ve hukukçunun yambaşına gi
derken hakikaten ezilir büzülür, cebinde dağar
cığından kesebildiği, hakikaten ekmeğinden ke
sebildiği üç, beş kuruşu alır da gider. Ona kül
fet olan budur. Bunun içinden gelen arkadaş
lar olarak söylüyoruz. Zaten varlıklılar mesele
lerini çokça mahkemelere gitmeden, hare ve ver
giye hiçbir suretle gitmeden bitirebilmektedir
ler. Bu bakımdan söylüyoruz, maddenin dışında 
değiliz, 

Şimdi, arkadaşlarım bu sebeple maddenin 
bu noter kâğıdı, beyanname, protesto, vekalet
name v. s. gibi kısmındaki vergiden kaçınmak 
gerekir, bir. 

İkincisi; aynı maddenin pasaportlar bölü
münde (a, b, c) bölümlerine itirazımız yok. 
Pasaportlara hakikaten bir vergi getirilmeli. 
Ancak, (d) bölümünde, İş ve İsçi Bulma Ku
rumu vasıtasiyle yurt dışına çalışmak üzere 
giden işçilere verilecek pasaportlar 30 lira. Ar
kadaşlarım, yurt dışına bu işçi neden gidiyor? 
Yine fakirliğin edebiyatını mı yapıyoruz biz? 
Yurt içinde imkân bulamamış, bütün meşakka
te, hasrete katlanarak, yurt dışına gidene, bu 
fakirliğin içinde, gidişte bir de 30 lira pasaport 
harcı yük]emiyelim. E... bu her halde isabetli 
değildir arkadaşlarım. Yani her şeye vergi ge
tirelim ama, yurt dışına çalışmaya giden işçile
rin 30 lirasına da tamah etmiyelim ve bunun şu 
pasaporttan, işçi. pasaportundan elimizi çeke
lim arkadaşlarım, işçi pasaportundan elimizi çe
kelim, 

Benim memleketimde, benim Mersin'imde 
yeni doğmuş yavrusunu beşiğinde bırakıp - ka
dınlar daha kolay gidebildikleri için söylüyo
rum - gitmiş ve ananın gönderdiği para ile mem
leketinde iş bulamıyan ancak evlâdının beşiğini 
sallarken Almanya'dan anadan gelecek parayı 
yavrusuna mama parası diye temin etmeye çalı
şan işçinin şimdi pasaportuna hakikaten 30 lira 
koymıyalım arkadaşlarım, Bu böyle, hepinizin 
bölgelerinde var. 

Arkadaşlarım, işçi için bu. Sonra 5 nci ben
dinde evlenme cüzdanları için, 6 nci bendinde 
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nüfus cüzdanları için de yine bir vergilendirme ı 
var. 

Arkadaşlarım, gayrikanuni evliliklerin müm
kün olduğu kadar bu memlekette teşvik edil
memesi için, teşvik edercesine bir vergi getiril
mesine taraftar olmuyoruz. Şahsan söylüyo
rum; gayrikanuni evlilikler çokçadır Türkiye'
de, bunu bir de vergilendirmek suretiyle haki
katen daha teşvik eder duruma düşmiyelim. 

Bakınız vaktiyle doğumlar esnasında bir ge
cikme ve müracaat müddeti vardı. Bu müracaat 
müddetinde doğmuş çocuğunu nüfusa tescil 
ettirmiyenlere - hatırımda kaldığına göre, eğer 
yanlış değilse - 10 lira gibi bir ceza verilirdi. 
Bu cezanın kastı, doğumda hemen müracaatı 
nüfus siciline yaptırmak idi. Ancak, bu müd
deti hakikaten geçirmiş olanlar 10 lirayı ver
memek için bunun tesciline yanaşmıyorlardı. 
Böylece ne oluyordu? Dört, beş yaşındaki ço
cuğu yeni doğmuş gibi tescil ettiriyor idi ve biz 
bunun sıkıntısını mahkemelerde çekenlerdeniz. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, süreniz bitmiş
tir. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Peki 
efendim, toparlıyorum. 

Şimdi arkadaşlarım aynını - her halde unut
muş olacağız bu tatbikatı, çünkü bunu kaldır
dık - yine getiriyoruz biz. Ne yapıyoruz? Nüfus 
cüzdanları için, birinci sınıf kaplı olanlara 10 
lira, ikinci sınıf kaplı olanlara 1 lira. Arkadaş
larım kaplı veya kapsız, yani şimdi vaktiyle 
biz bunun zararını gördük, bundan kaçındık 
şimdi aynıyla gene nüfus cüzdanlarına az da 
olsa bir vergilendirme getirmek - kaplı olanlar 
10 lira ama - tescil dışı doğumları bilerek veya 
bilmiyerek teşvik etmek olur. Bundan sakınıl
ması gerekir, bunun için önerge veriyorum, il
tifat buyurulmasmı rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kazova, buyurun. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan, çok muhterem arkadaşlar, öteden beri me
murumuzun, müstahdemimizin, sivilimizin, aske
rimizin gözlediği, arzu ettiği ve beklediği bir 
Personel Kanunu var. Adalet Partisi bu kanunu 
getiriyor ve kararını almıştır, 1 Marttan itiba
ren de tatbikini kararlaştırmıştır ve huzurunu
za bu kanun gelecektir. 

Muhterem arkadaşlar; görüyoruz şurada 
Personel Kanununun gelmesi için mutlaka bir 
vergi kanununa ihtiyaç var. Bir vergi kanunu | 

gelmiştir, geliyor ve bunun üzerine önerge veri
yoruz, müdafaa yapıyoruz, ondan sonra önerge 
oya konduğu zaman buna, önergeyi verenler 
bile el kaldırmıyor. Bu, doğrudan doğruya seç
mene selâm göndermekten başka bir şey değil
dir arkadaşlar. 

Görüyoruz işte arkadaşlar, eğer bu vergiyi 
yapamıyacaksak... 

BAŞKAN — Sayın Kazova, 112 nci madde
nin müzakeresini yapıyoruz. 

MEHMET KAZOVA (Devamla) — Benim 
bütün ricam; Hükümet bu vergi kanununu geri 
alsın ve o zaman da Personel Kanununa hiç lü
zum kalmaz arkadaşlar. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (C. H. P. ve G. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Vekili Mesut Erez, 
buyurun efendim. Sayın Kazova'nm arzusu 
biran evvel müzakerelerin devamı ve gündemi
mizde bulunan Personel Kanununun da görüşül
meğidir. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Başkanlık Di
vanı tefsir edemez. 

BAŞKAN — Gündemimizde, gündemimizde. 
BURHANETT1N ASUTAY (İzmir) — Sayın 

Kazova, bu teklifin geri alınmasını istedi ve tek
lifi öyle yaptı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Huzurunuza iki cüme söylemek için çıktım. 
Birisi; Sayın özgüner arkadaşımız bu değerli 
kâğıtlar içerisinde bilhassa işçi pasaportlariyle 
ilgili olarak alınacağı tasrih edilen 30 liraya çok 
üzülmüş, kendisinin bu üzüntüsünü gidermek 
için arz ediyorum. 

Eski kanunda bu pozisyon «pasaportlar» ola
rak yazılı idi ve ikinci sınıf pasaportlar 30 lira 
olarak gösterilmekte idi. Binaenaleyh, eski ka
nunda halen mer'i hükümlere nazaran işçi pasa
portlarına bu pasaportlar alınır iken 30 lira 
ödenmekte idi. Biz de bunu aynen muhafaza et
mişiz ve 30 lira olarak burada göstermişiz. Bi
naenaleyh, işçi pasaportlarına yeni bir fiyat ko
nulmamıştır ve hiçbir şey alınmamaktadır; eski
si ne ise aynen muhafaza edilmiştir. 

İkinci husus, bir tereddüdü gidermek için 
arz ediyorum, ikamet tezkeresi, yabancılara ve
rilen ikamet tezkeresidir, ikamete memur edil-
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mek, bir yerde ikamet etmek, yabancılara mah
sustur ve bu bir vergi değildir, tkamet tezke
resi kâğıdı alınırken verilecek olan bir paradır, 
sadece yabancıları istihdaf eder. ikametgâh tez
keresi ise, muhtara mühür bastırılıp alınan tez
kere, ikamet tezkeresi değildir, o ikametkâh il
mühaberidir. Falan yerde oturduğunu tevsik 
eden belgedir. Diğeri ise ikamet tezkeresidir, 
orada oturmasına müsaade eden tezkeredir. Bu 
ikisini, birbiriyle karıştırmamak lâzımdır. 

BAŞKAN — İki aded tadil teklifi vardır 
efendim, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarımn 112 nci maddesinin; Noter kâğıdı, 
Beyanname, 
Protesto, vekâletname, re'sen senet, 
İş ve İşçi Bulma Kurumu vasıtası ile yurt 

dışına çalışmak üzere giden işçilere verilecek 
pasaportlar, 

Evlenme cüzdanları, 
Nüfus cüzdanlan bölümlerinin maddeden çı

karılmasını öneriyorum. 
İçel 

Turhan özgüner 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının 112 nci mad

desi ile değiştirilen «Değerli Kâğıtlar» tablosu
nun sonuna aşağıdaki 7 nci pozisyonun eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

7. İşletme Vergisi perakende satış vesikaları 
(50 aded) : (2.5 Tl.) 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Sayın özgüner tarafından veri
len takrire Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH
MAN GÜLER (Çorum) — Hayır efendim, katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
özgüner tarafından verilmiş bulunan takrire 
katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Komisyon Sözcüsü tarafından verilen takrir
de bir 7 nci pozisyonun ilâvesi istenmekte ve 
«İşletme Vergisi perakende satış vesikaları 
(50 aded) : (2.5 Tl.)» olarak teklif edilmekte
dir. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

BURHANETT1N ASUTAY (izmir) — Aleyh
te söz istiyorum. 

BAŞKAN — Olmaz efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz bir şey sorayım, de
min de sordurmadınız; Komisyon Başkanı bir 
önerge verirken Komisyona dâhil arkadaşlara 
sorarak mı verir, şahsi olarak mı verir? Komis
yona iştirak eden arkadaşların, verilen bu tadil 
önergesinden haberi yok. 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Abdurrah
man Güler Komisyon adına veriyor. Burada da 
Komisyonu temsil ediyor efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ko
misyon üyelerinin bu takrirden haberi yok Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — O başka konu. O bizi ilgilendi
ren bir konu değil. O Komisyonun bizatihi ken
di mesai şekliyle alâkalı bir konu. Genel Kurula 
arz ediyorum. Genel Kurul pekâlâ, diğer sayın 
üyelerin takrirlerine vâki olan oy tevecühünü... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Usul hakkın
da söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bunun usulle alâkalı bir yönü 
yok efendim. Oylama esnasındayız beyefendi. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Tatbikatınız 
yanlış, onu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Oylama esnasında usul olmaz... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Maddeye ye
ni bir ilâve yapihyor. Yeni yapılan ilâve şüphe
siz müzakere mevzuu olacaktır. Bu alelade bir 
değiştirge önergesi değildir. İlâvedir maddeye 
yapılan. Değiştirge önergesi değil ki... Niçin mü
zakere açmıyorsunuz? 

BAŞKAN — Anladım beyefendi. Beyanda 
bulundunuz. Beyanınız zapta dahi geçti. 

Komisyon Sözcüsü tarafından verilen ve bir 
7 nci pozisyonun ilâvesini istiyen takririn dik
kate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddeyi, kabul buyurduğunuz takrir şekliy
le oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddenin müzakeresini bitirmiş ve 
bu husustaki takrirlerle birlikte maddeyi Ko
misyon geriye almıştı. Şimdi 11 nci maddenin 
müzakeresine geçmiş bulunuyoruz. 

Komisyon tarafından hazırlanan metni oku
tuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının 2 nci kısmında

ki işletme Vergisinin 11 nci maddesinde zikredi
len I ve II numaralı tablolarda değişiklik yapıl
masını öngören sayın milletveMllerinin teklifle
ri incelenmiş ve Komisyonumuz; 

a) Antalya Milletvekii Sayın Akçalıoğlu'
nun, kuaförlerin vergilendirilmesini, Denizli Mil
letvekili Sayın Sami Aslan'ın, II numaralı tab
loya bâzı işletme ve emtia nevilerinin ilâvesini 

1. Lokantalar 
İçkili (3 ncü sınıf içkili lokantalar hariç) 
Çalgılı 

2. Meyhaneler 
Çalgısız 

3. Bahçe işletenler 
İçkili 
Çalgılı 

4. Güzellik enstitüleri ve salonları 
5. Bezik salonları ve benzeri yerler işletenler 
6. Bilardo, piyango, masa futbolu ve benzeri 

yerler işletenler 
7. Gazinolar 

içkili 
Çalgılı 

8. Bilûmum kulüpler ve lokaller (Spor ku-
lüplerinin istirahat mahalleri hariç) 

ve bâzı nisbetlerin artırılmasını ve Trabzon Mil
letvekili Sayın Necati Çakıroğlu'nun ise II nu
maralı tabloda 13, 18 ve 21 sıralarda yazılı po
zisyonların çıkarılmasını derpiş eden önergele
rine iştirak etmemiştir. 

b) Diğer taraftan Antalya Milletvekili Sa
yın Hasan Akçalıoğlu'nun, II numaralı tabloya 
diskotek - f aşing ve kulüplerin ilâve edilmesi ve 
Sayın Musa Doğan'ın, diskoteklerin tasarının 
11 nci maddesi şümulüne alınmasiyle ilgili tek
lifleri, daha önce Yüksek Başkanlığa Komisyon
ca arz olunan tekliflerimizde mevcut idi. 

Bu önergelerdeki tekliflerimizin I ve II nu
maralı tablolara ithal olunarak bu tablolar ye
niden düzenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Tabloların bu şekliyle oya sunulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
H. Turgut Toker 

6 00O 
6 000 

6 000 

6 000 
6 000 
10 000 
10 000 

10 000 

15 000 
15 000 

6 000 

150 000 
150 000 

150 000 

150 000 
150 000 
150 000 
100 000 

120 000 

175 000 
150 000 

200 000 

10 
10 

10 

10 
10 
15 
15 

— 

10 
10 

15 

(I) NUMARALI TABLO 

Bu kanunun 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına giöre vergileme ölçüleri : 

Bu kanunun 
11 nci maddesinin 

Asgari vergi Âzami vergi II nci fıkrasına göre 
haddi haddi ödenecek satış ver

iletmenin nev'i (Tl.) (Tl.) ıgisi nnısbeıtleri (%) 
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İşletmenin nev'i 

Bu kanunun 
11 nci maddesinin 

Asgari vergi Âzami vergi II nci fıkrasına göre 
haddi haddi ödenecek satış ver-
(Tl.) (Tl.) gisi nispetleri (%) 

9. Kır bahçesi işletenler 
İçkili 
Çalgılı 

10. Otel, motel ve mokamplar (Belediye hudut
ları dışında kalıp da Gelir veya Kurum
lar vergileri mükellefleri tarafından işle
tilen işletmeler) 

11. Samamca ve benzeri talih ve maharet 
oyunları 

3 000 
3 000 

6 000 

5 000 

40 000 
40 000 

120 000 

35 000 

10 
10 

10 

(II) NUMARALI TABLO 

İşletme veya emtianın nev'i 

1. Kuyumcular ) 
2. Sarraflar ) 
3. Mücevheratçılar ) 
4. Sauna işletenler 
5. Lokantalar 

İçkili ve çalgılı 
6. Meyhaneler 

Çalgılı 
7. Birahaneler 

Çalgılı 
8. Bahçe işletenler 

İçkili ve çalgılı 
9. Bar işletenler 

10. Gazinolar 
İçkili ve çalgılı 

11. Kokteyl salonları 
12. Diskotekler 
13. Kır bahçesi işletenler 

İçkili ve çalgılı 
14. Pavyon işletenler 
15. Her çeşit mobilya, koltuk, korniş halı grupu 

(Bin liraya kadar satışlar için % 1 uygulanır) 
16. Gümüş eşya grupu 
17. Fos biiütörü, mücevherat grupu 

(Taklit ziynet eşyası) 

(Meşkûk altın ve bilezikler hariç) 

Satış Vergisi 
nisbet (%) 

10 
10 
15 
15 

15 

15 

15 

15 
25 

15 
15 
25 

10 
30 

10 
15 

15 
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İşletme veya emtianın nev'i 

18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 

Her türlü televizyon 
Plâk 
Oyun âletleri 
Nalburiye, inşaat hırdavatı, boya, sıhhi tesisat malzemesi grupu (Kapı tok
mağı, kilit, menteşe ve her nevi çiviyle ilgili toplam satışların 100 lirası 
için % 1) 
Parfümeri eşya (Kolanya hariç) 
Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya grupu 
Her çeşit oto lâstiği, yedek parça ve malzemesi grupu 
Her nevi kristal eşya 

Satış Vergisi 
nisbet (%) 

5 
10 
15 

5 
15 
25 

5 
15 

BAŞKAN — Sayın Necati Çakıroğlu?.. Yok. 
Sayın Akçalıoğlu?.. Yok. 
Sayın Sami Arslan?.. Burada, Tadil teklifi

ni dinlediniz. Bu tadil teklifi muvacehesinde tak
ririnizi muameleye koymak veya geri almak hu
susundaki arzunuzu izhar eder misiniz? Çünkü 
takririniz Komisyondan alındı. 

SAMİ ARSLAN 
lansın efendim. 

(Denizli) — Takririm oy-

BAŞKAN — Takririnizin oya konmasını isti
yorsunuz, tadil teklifini tatminkâr bulmuyor
sunuz. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Musa Doğan?.. Yok. 
Sayın Hasan Akçalıoğlu?.. Yok. 
Efendim takrirleri evvelce okutmuştum, tek

rar okutuyorum. Burada bulunmıyan arkadaş
ların ve bulunup da takririnde ısrar eden Sayın 
Sami Arslan'in takrirlerini tekrar okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 

11 nci maddenin 2 numaralı tablodaki; 
Kuyumcu ve sarrafların % 5, 
Parfümeri ve kadın kuaför ve perukalardan 

% 35, 
Pavyon, bar ve genelevlerden % 40, 

Oyun alet ve kâğıtları % 30, 
Olarak düzeltilmesini arz ederim. 

Denizli 
Sami Arslan 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Konya) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. 

Sayın Sami Arslan'm takririnin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum; dikkate alınmasını kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler... Dikkate alınmaması kararlaştırıl
mıştır. 

Sayın Hasan Akçalıoğlu'nun takririni okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe Finansman Kanununun 11 nci mad

desine ilişik 2 No, lu cetvelin 12 nci bendine, 
aşağıdaki yerlerin de ithal edilmesi hususunu 
arz ederim. 

Antalya 
Hasan Akçalıoğlu 

a) Diskotek - faşing. 
b) Klüp. 

Not : I ve II numaralı tablolarda işletme ve emtianın nevi olarak gösterilen iş kollarına dâhil 
mal ve hizmetler, diğer mal ve hizmetlerle birlikte faaliyet konusuna alındığı takdirde yalnızca bu 
hizmet ve mallar vergiye tâbidir. 

I ve II numaralı tablolardaki nisbetlere göre tesbit olunan vergi, her bir muamele için 5 kuruş
tan az olamazr Verginin hesaplanmasında 5 kuruştan küçük küsurlar nazara alnımaz, 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Konyo) — Bizim tablomuzda göste
rilmiştir, katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Aynı esbabı mucibe ile biz de katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. Sayın Akçalıoğlu'nun takririnin dikka
te alınıp alınmaması hususunu oyunuza sunu
yorum; dikkate alınmasını kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Musa Düğan'm takririni okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
11 nci madde şümulüne diskoteklerin de alın

masını arz ederim. 
Kars 

Musa Doğan 
Not : 
Cetvelin 6 ncı bendine ilâvesi. 
BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 

DİNÇER (Konya) — Cetvele almış durumda
yız, bizim takririmiz kabul edildiği takdirde oy
lanmasına lüzum kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon, bu takriri ken
di metinlerine almış olduklarını ifade etmekte
dir. Bu sebepten bu takriri oylarınıza arz et-
miyeceğim. 

Sayın Hasan Akçalıoğlu'nun ikinci takririni 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Finansman Kanununun 11 nci maddesinin 
1 No. lu cetveline aşağıdaki işletme yerinin de 
ithal edilmesi hususunun oylanmasını arz ede
rim. 

Antalya 
Hasan Akçalıoğlu 

a) Kuaför salonları lüks % 20, 
b) Kuaför salonları 1 nci sınıf % 15, 
c) Kuaför salonlar 2 - 3 ncü sınıf % 10. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu 
önergeye katılıyor musunuz efendim... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Konya) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen -
dim... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum; dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Çakıroğlu'nun takririni okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
11 nci maddede zikredilen II numaralı tablo

nun 13, 18, 21 nci sıralarında adı geçen madde
lerden işletme Vergisi alınmamasını arz ve tek
lif ederim. 

Trabzon 
Necati Çakıroğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Konya) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılma
maktadırlar. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum; dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

11 nci maddeyi I ve II... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Komisyonun önergesini okuttuktan sonra söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Müzakere açmıyoruz efen
dim, btimiştir müzakeremiz. Maddenin mü
zakeresi yapıldı, tadil teklifleri vardı, onları 
oyladık ve esas teklife geldik. Bu teklifi de 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Komisyonun de
ğiştirgesine muttali olmadığımıza göre... (A. P. 
sıralarından «Olduk, olduk» sesleri. 

BAŞKAN — Olduk efendim. Zaten bu değiş
tirge, sayın milletvekillerinin vermiş oldukları 
ve bu arada da Komisyonun bizatihini birkaç 
tane takrir vermesi suretiyle geçen birleşimde 
Genel Kurulun bilgilerine arz edilmiş idi. Bu se
beple 11 nci madde 1 nci ve 2 nci tablolar ve 
takrirlerle birlikte Komisyona verilmiş idi. Gel-
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di, takrirleri tekrar okutup oyladık, Genel Ku
rul onları kabul etmedi ve şimdi metni, tablosu 
ile beraber oya vazediyoruz. 

11 nci maddeyi I ve II No. lu tablolariyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Muaflıklar 
Madde 12. — Son nüfus sayımına göre bele

diye içi nüfusu 20 000 ve daha aşağı olan yerler
de faaliyet gösteren mükellefler işletme Ver
gisinden muaftır. (Bu kanuna ekli II No. lu tab
lodaki 1, 2, 3, 15, 18, 20, 21 ve 22 numaralı po
zisyonlar hariç). 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Baş
kan, müsaadeniz olursa bir hususu Sayın Komis
yondan sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Komis

yon Başkanının haberi yok, acaba bu istisnalar 
yeni tabloya göre değerlendirildi mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Konya) — Var efendim; tabloya 
aldık. 

BAŞKAN — Efendim sorduğunuz hususla il
gili bir de takrir gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Finansman kanun tasarısının 12 nci maddesi

nin parantez içindeki son cümlesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim : 

Madde 12. — (Bu kanuna ekli II numaralı 
tablodaki 1, 2, 3, 17, 21, 23, 24 ve 25 numaralı 
pozisyonlar hariç) 

Geçici Komisyon Başkanı 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Hükümet bu takrire katılıyor 
mu?.. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı tarafından 
yeniden tedvin edilmiş ve oylarınıza arz edilip 
kabul olunmuş I ve II numaralı tablolara müs
tenit 12 nci maddenin parantez içindeki fıkra
sının okunan şekilde değiştirilmesine mütedair 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum; dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

I Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vergileme ölçüleri 
Madde 13. — Onbirinci maddenin (I) nci fık

rasında yazılı faaliyetlerde bulunan mükellefle
rin ödiyecekleri vergiler, bu kanuna bağlı tab
lolarda asgari ve âzami vergi hadleri gösteri
len her iş ve emtia nevi için altı derece halinde 
ve bu kanun ile Vergi Usul Kanunundaki esas
lar dâhilinde tesbit olunur. 

Mükellefin tesbit edilmiş olan vergi derece
lerinden hangisine gireceği Maliye Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilen esaslar 
dâhilinde vergi dairesi tarafından tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.„ Ka
bul edilmiştir. 

Matrah 
Madde 14. — Onbirinci maddenin II nci fık

rasında yazılı halde veya I nci tablonun Satış 
Vergisi nisbetine göre ödenecek işletme Vergisi
nin matrahı, satılan maddelerin veya yapılan 
hizmetlerin satış bedelidir. 

Satış bedeli tâbiri; satılan maddeler veya ya
pılan hizmetler karşılığında her ne şekilde olur
sa olsun müşteriden alman veya müşterinin 
borçlandığı para veya diğer değerlerin toplamını 
ifade eder. 

Satış bedeli bulunmıyaıı teslimlerde Vergi 
Usul Kanununa göre hesaplanacak emsal bedeli 
vergiye matrah itihaz olunur. 

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

İşletme Vergisi derecelerinin tesbiti 

Madde 15. — işletme Vergisi dereceleri, Ma
liye Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine göre 
hazırlanacak cetveller üzerine il merkezindeki 
ticaret odaları Ticaret Odası bulunmıyan il mer
kezinde belediyelerce seçilecek 4 kişi ile o il 
defterdarının ve mazereti halinde tevkil edece
ği bir Maliye memurunun başkanlığında kurulan 
özel bir komisyon tarafından ilçe itibariyle as
gari 3 âzami 6 kademeli olmak üzere ayrı ayrı 

I tâyin olunur. Şu kadar ki, merkez ilçesi dışın-
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daki mükelleflere ait derecelerin tesbitinde o il I 
merkezinde seçilmiş olan üyelerden iksinin yeri
ne o ilçelerin belediyelerince seçilmiş olan iki 
üye toplantılara katılır. 

İşletme Vergisi derecelerinin tâyininde naza
ra alınacak esaslar Maliye Bakanlığınca hazır
lanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Komisyon, defterdarın yazılı isteği tarihin
den başlıyarak 15 gün içinde tâyin ve tesbit işi
ni tamamlar. Lüzum görülen yerlerde ve hal
lerde bu süre Maliye Bakanlığınca 2 aya kadar 
uzatılır. 

İşletme Vergisi derecelerinin kesinleşmesi ve 
ilânı bakımından Vergi Usul Kanununda orta
lama kâr hadlerinin kesinleşmesi ve ilânına iliş
kin madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Bir takrir vardır, oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa I 

Finansman kanun tasarısının II nci kısmın
daki İşletme Vergisinin 15 nci maddesinin son 
fıkrasına aşağıdaki cümlenin ve bu fıkradan 
sonra ise aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve tek- I 
lif ederim. 

«Ancak, özel Komisyonlarca düzenlenmiş bu
lunan cetveller, en geç, düzenlenmelerini takibe-
den ayın ilk 15 günü içinde Maliye Bakanlığına 
gönderilir. 

İşletme Vergisi dereceleri üç yıl için tesbit I 
olunur.» 

Geçici Komisyon Başkanı 
Hasan Dinçer I 

BAŞKAN — Hükümet katılyor mu efen
dim... I 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz. I 

BAŞKAN — Hükümet katılyor. Komisyon, 
okunan ilâvenin maddeye ithalini istemektedir. 
Bu hususun dikkate alınıp alınmaması keyfiyeti
ni oylarınıza arz ediyorum; dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi kabul ettiğiniz ilâve fıkra ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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Teklif yeri 
Madde 16. — İşletme Vergisi vergiyi doğu

ran olayların vukubulduğu yer vergi, dairesince 
tarh olunur. 

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

Beyan esası 
Madde 17. — İşletme Vergisi ilgili beyanna

melerde mükellefçe gösterilen bilgilere dayanı
larak onbirinci maddenin II nci fıkrasında ya
zılı hal seçildiği takdirde, yazılı beyan üzerine 
tarholunur. 

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

Vergilendirme dönemi 
Madde 18. — İşletme Vergisinde vergilendir

me, dönemi faaliyet gösterilecek takvim yılıdır. 
Onbirinci madenin II nci fıkrasında yazılı 

halde; faaliyet gösterilen her ay vergilendir
me dönemini teşkil eder. 

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

Beyannamenin şekil ve muhtevası 

Madde 19. — İşletme Vergisi beyannamesi
nin, şekil, muhteva ve ekleri Maliye Bakanlığın
ca tertip ve tanzim olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

Beyannamenin verilme zamanı 

Madde 20. — İşletme Vergisi beyanna
mesi, aidolduğu takvim yılının Ocak ayı içinde; 
takvim yılı içinde işe başlanılması halinde bu 
ayı takibeden ay içinde ilgili vergi dairesine 
verilir. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı 
halde; her mükellef, bir ay içindeki (yeniden işe 
başlıyanlar için işe başlanan ayı takibaden ay) 
vergiye tabi muamelelerini bir beyanname ile 
ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar ilgili 
vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

Tarh zamanı 
Made 21. — İşletme Vergisi, beyannamenin 

verildiği günü; beyanname posta ile gönde-
rilmişse tarhiyatı yapacak vergi dairesine gel
diği tarihi takibaden bir ay içinde tarholunur. 

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

Vergilendirme dönemi içinde işe başlıyan veya 
işi bırakan mükelleflerin vergileri 

Madde 22. — Takvim yılı içinde işe başlı
yan veya işi bırakan mükelleflerin vergisi, yıl
lık vergiden işe başlanılan ay hariç tutulmak 
ve işin bırakıldığı ay tam sayılmak suretiyle 
çalışılan aylara isabet eden miktardır. 

Vergilendirme dönemi içinde işin bırakıldığı 
ayı takibeden aylara isabet eden vergiler ter
kin olunur. Ancak keyfiyetin işin terk edildi
ği ay içinde vergi dairesine bildirilmesi lâzım
dır. 

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

ödeme zamanı 
Madde 23. — İşletme Vergisi, biri Mart di

ğerleri Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım ve Ocak 
aylarında olmak üzere 6 eşit taksitte ödenir. 

Yıl içinde işe başlıyan mükellefler işe başla
nılan ayı takibeden taksit aylarının adedi ka
dar taksitle İşletme Vergisini öderler. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı 
halde; mükellefler, beyanname üzerinden tarh 
ve tahakkuk ettirilen vergileri beyanname verme 
süresi içinde ödemeye mecburdurlar. 

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

Çeşitli hükümler 
Verginin inikası 

Madde 24. — işletme Vergisi tarifeli hizmet 
ve satışlarda bu tabloların ilgili hanelerinde 
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gösterilen Satış Vergisi nisbetlerinde müşteriye 
inikas ettirilir. 

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

Perakende satışın tarifi 
Madde 25. — Yukardaki hükümlerde yer alan 

perakende satıştan maksat; satışı yapılan 
madde ve malzemenin aynen veya işlendikten 
sonra satışını yapan kimseler dışındaki kimse
lere satılmasıdır. 

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

işletme Vergisinin gider kaydedilemiyeceği 
Madde 26. — işletme Vergisi, Gelir ve Ku

rumlar Vergisi matrahlarının tesbitinde gider 
olarak kabul edilmez. 

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

Madde 27. — Bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra, mükellefler onbirinci maddenin I nci ve
ya II nci fıkralarında gösterilen vergilendirme 
şekillerinden hangisini tercih ettiklerini Maliye 
Bakanlığınca seçilecek haberleşme araçlariyle 
yapılacak 3 gün süreli ilânlardan sonra geçecek 
15 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmek 
mecburiyetindedirler. 

Yeniden işe başlıyan mükellefler, işe başla
dıkları ay içinde vergilendirilme şeklini seçip 
ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Onbirinci maddenin II nci fıkrasında göste
rilen vergilendirme şeklini seçen mükellefler, 
aynı işe devam ettikleri müddetçe 3 yıl için bu 
usulden dönemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek i'ŝ  
teyen sayın üye?.. 

OOŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkanım, sayın Komisyon Başkanın
dan bu madde ile ilgil]i bir sual tetormak üsti-
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

COŞKUN KARAGöZOĞLU (İzmir) — Sua
lim şudur : Eğer mükellefin kendisi gfctürü 
vergiyi tesbit etmek isterse ve topladığı vergi 
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miktaı arzu ettiği götürü vergiyi aşarsa bunun 
için bir çare düşünülmüş müdür? Vatandaştan 
toplanan vergilerin, muayyen ellerde bu suretle 
kalmasını önleyecek (bir tedbir var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon Baş
kanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER ( Afyon Karahisar) — Efendim bu 
lahvalde düşünülmüş bir tedbir yoktur. Götürü 
vergiyi kabul edenler zararına ve kârına kat
lanmış oluyorlar. 

COŞKUN KAFAGÖZOĞLU (İzmir) — Söz 
istiyorum efendim. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Karagözoğlu. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başlkan, değerli arkadaşlarım,; şimdi 
okunmuş bulunan ve vâki sual üzerine sayın 
Komisyon Başkanının ifade etmiş oldukları 
sözlerden sonra, bu maddenin ne ölçüde teh
likeli olduğunu Yüce Meclisin dikâktlerine 
sunmak için söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği gibii İşletme Vergisinde mükel
lefin arzusuna tabi kılınarak; istenirse gö
türü usulde, istenirse gerçekçi usulde vergi 
ödenecektir. Eğer mükellef götürü usulde 
vergiye tabi olmayı isterse, yine kendisinin 
müfterilerinden ayrıca satış bedeli dışında 
vergi tahsil edecektir. Muhtemeldir ki, va
tandaşlardan tahsil edilen yergilerin bir kıs
ım bâzı Vatandaşların zimmetinde ' kalacak
tır. Bunun Anayasanın açık hükümlerine 
aykırlığı bir yana, hakkaniyet kaidelerine ay
kırılığı da .meydandadır. Bunun ne ölçüde 
mlahzurlu olduğunu Yüce Komisyonun bu hu
sustaki açıklamasından sonra sarahatle or
taya konması karşısında Yüksek Meclisin tek
rar dikkatine ısunuyor, (bu tehlikeli maddenin 
komisyon tar'afmdıan geri alınarak bu önemli 
meseleye bir çare bulunmasını, aksi halde bu 
maddenin reddedilmesini, «aJdece gerçek 
usulle vergi tahsili esasının kabul edilmesinin 
- eğer bir çare touulnamıyacak olursa - düşü
nülmesini saygı ile bilgilerinize sunuyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 

DİNÇER (Afyon Karahisar) — Sayın Başka
nım, götürü usulü kabul eden mükellef, ta
rifesine yapacağı zamla bunu tahsil edecek
tir. Yoksa faturalara vergi diye bir şey gös
termek 'suretiyle tahsilat yapmıyacaktır. Bu 

itibarla arkadaşımın endişelerinin vâridolma-
ımaJsı icabeder. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Dinçer tarafın
dan verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan 27 nci maddenin 

birinci fıkrasının sonuna; «Bu bildirime süre
sinde üymıyan mükellefler I nci fıkraya göre 
vergilendirilmeyi kabul etmiş ' sayılırlar.» 
hükmünün ilâvesini ve aynı maddenin üçüncü 
fıkrasının sonuna; «I nci fıkradaki vergilen
dirme şeklini seçen mükellefler ise, mütaakıp 
yıl bu usuldien dönebilirler.» hükmünün eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Afyon Karahisar 
Hasan Dinçer 

IBAŞİKAN — Birinci fıkranın eki sarahatla1 

var; fakait üçüncü fıkranın sonuna eklene
cek husus; «Birinci fıkraya vergilendirme..» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — «I nci fıkra
daki vergilendirme şeklini seçenler..» 

(BAŞKAN — Efendim kendi elinizle ' o 
şekilde tashih buyurmanızı rica edeceğim. 

Sayın .Hasan Dinçer tarafından verilen 
takrirle, «27 nci maddenin birinci fıkrasının 
sonuna; (Bu bildirme, süresinde uymıyan mü
kellefler I nci fıkraya göre vergilenldirmeyi 
kabul etmiş sayılırlar.) Son fıkra olarak da, 
(I nci fıkradaki vergilendirme şeklini seçen 
mükellefler ise, mütaakıp yıl bu usulden dö
nebilirler.) ibaresinin eklenmesi» istenmekte
dir. 

Hükümet katılıyor mu?.. Katılıyor. Takri
rin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Dikkate alınması kabul edilen ta
dil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

İcranın geciktirilmesi 
Madde 28. — İtiraz isteği İşletme Vergi

sinin lasgaril veya mükellefçe kabul olunan 
dereceye tekabül eden miktarının tahsilini 
durdurmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye .. Yok. Maddeyi oylarınıza 
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arz ediyorum. Kabul edenler... E'tmiyenler..., 
Kabul edilmiştir. 

özel usulsüzlük cezaları 

Madde 29. — İşletmede verg*i dairelerince 
mühürlenmiş makinalı kasu veya Maliye Ba
kanlığınca hazırlanmış perakende satış vesi
kası bulundurmıyan mükelleflere birinci tes-
Ibitte 3 000 lira, ikinci tesbitte 5 000 lira usul
süzlük öezası kesilir; 3 ncü tesbitte vergi dai
resinin teklifi üzerine işletme, Adalet Bakan
lığının tâyin edeceği yetkili mahkemeler ka^ 
rariyle 3 ay'dan az olmamak üzere 1 seneye ka
dar süreyle kapatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Komisyon^ 
dan bir sual sormak istiyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Yerimden arz 

edeyim efendim. 
«Adalet Bakanlığının göstereceğif mah

kemelerde» deyimi, herkesin bulunduğu yer 
mahkemesinde yetkili mahkememde muhakeme 
edilmesinin şart olması karşısında, bu mad
de yargı yetkisi bakımından biraz Anayasa 
ile çatışmıyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Yetkili mahkemenin mütaaddit ol
ması halinde Adliye ve Maliye Bakanı bunu 
«eçeöek. Hükümetin gönderdiği tasarıda; 
«Maliye ile Adliye bakanlıkları müştereken» 
diye yazılı idi. Komisyon «Maliye» yi ça-
karttı, şimdi yalnız Adliye Bakanlığı kaldı. 
Meselâ bu dâva asliye mahkemesinde görü
lecek ise ve bir yerde, bilhassa büyük şehir
lerde dört tane; birinci, ildncli, 'üçüncü, 
dördüncü asliye mahkemesi varsa, bunlardan 
hangisinde bu dâvaların görüleceğini Adliye 
(Bakanlığı belli edecek. Madde bunu anlatı
yor. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Madde hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
«Yetkili mahkemelerin taaddüdü halinde 

hangi mahkemenin bakabileceği hususu hak
kındadır» diyor Sayın Bakan. 

VAHİT BOZATLLI (Sivas) r- Bu, mahke
menin tâyini hususundaki cümlenin tama-
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men çıkarılması Jktiza eder. Vergi dairesi ol
sun, Adalet Bakanlığı olsun mahkeme
lerin yetkisini tâyine kalkıştılar mı Ana
yasa ile, çatışan, cari usulle çatışan bir 
yeni usul ihdas etmiş oluruz. Dolayısiyle Ma
liye Bakanlığına, yetkili mahkemeyi tâyin 
hususunda, tjizzat Hükümetin bir kanadı ol
ması itibariyle yetki tanımış oluruz. Anaya
saya, mahkemelerin bağımsızlığına aykırı bir 
davranıştır bu. Bu cümlenin kesin olarak 
buradan çıkarılması kanısındayız. Böyle bîr 
yetkili mahkemeyi tayiniyle, herkesin tabiî olan 
mevcut usulle tâyin edilmiş bulunan mahke
menin dışında, bir başka yerde muhakeme edil
mesi gibi bir usul ihdas edemeyiz. 

Mâruzâtım bundan ibaret, komisyonun bu 
kısmı ıslah etmesini bilhassa kendilerinden ri
ca ediyorum. 

Saygılarımla. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkanım, aynı mahiyette bir soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın komisyon Başkanı söz 
istediler efendim. Belki tatmin ederler. Soru
nuzu o kürsüdeyken sorarsınız. 

Buyurun Sayın Dinçer. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bu madde herkesin 
Anayasanın tabiî hâkim huzurunda yargılan
masını emreden temel hükmüne aykırı değil
dir. Şu itibarla: Vergi mükellefi hangi ilçede 
veya ilde ise, yine oradaki böyle bir usulsüzlük, 
bu maddeye aykırı bir hareket yaptığı zaman, 
yine o il ve ilçedeki yetkili hâkim tarafından 
dâvasına bakılacaktır. Tabiî hâkim mefhumu
nun dışına taşma diye bir şey yoktur. 

Ancak, halen mer'i kanunlarımıza göre, bir 
yerde mahkemeler mütaaddit ise; hangi nevi 
dâvaya, bu mütaaddit mahkemelerden hangi
sinin bakacağına dair Adalet Bakanına veril
miş bir yetki vardır. Halen bu işler. 

İşte bu ahvalde de,, yine Adalet Bakanının 
aynı yetkiyi kullanması lüzumuna işaret eden 
bir maddedir. Bunu çıkarsak dahi, meri mev
zuatımızdaki umumi hükümlere göre yine ay
nı şey yürüyecektir. Binaenaleyh, endişe edi
lecek bir cihet yoktur. Tabiî hâkim mefhumu 
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dışına taşma diye bir hal mevcut değildir. Böy
le bir şey düşünülmemiştir ve bu madde bu mâ
naya gelmez. 

Arzım budur, hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz, 

soru soracakmısınız efendim . Buyurun. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bu

rada, «Adalet Bakanlığının tâyin edeceği mah
kemede bakılır.» denilmektedir. Fakat, mad
dede ne salâhiyet, ne de vazife tâyin edildiği
ne göre, Sayın Adalet Bakanı, Çankırı'da olan 
bir hâdiseyi, Zonguldak mahkemesinin tâyin 
ettiğini bildirerek oraya gönderebilir mi? 

Anayasanın açık hükmü karşısında Ada
let Bakanına her hangi bir mahkemeyi tâyin 
etme yetkisi verilemez. Adalet Bakanının tâyin 
edeceği mahkeme Türkiye'nin 67 vilâyetini içi
ne alır mı? Lütfen tavzih etsinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Devamla) — Efendim, buna zanne
diyorum ki gayet sarih şekilde cevap vermek 
suretiyle mesele vuzuha kavuşmuştur. Hiçbir 
Adalet Bakanı, Çankırı'da olan bir dâvayı, (dâ
va nakli hariç, o da Temyiz Mahkemesinin ka
rarma bağlıdır.) dâvanın nakli prosedürünün 
dışında her hangi bir dâvayı tabiî hâkiminin dı
şına sevk edemez. 

Binaenaleyh, burada endişe edecek bir şey 
yoktur. Ancak, tabiî hâkiminin kaza çevresi 
içerisinde, tabiî hâkiminin taaddüt etmesi ha
linde, meselâ istanbul'da, meselâ Ankara'da, 
meselâ izmir'de müteaddit asliye mahkemele
rinin mevcudiyeti karşısında hangisinin bu
na bakacağını tasrih etmektedir, o yöndedir. 
Maddeden böyle bir mâna çıkmıyorsa, vuzuh 
yoksa onu vermeye ben Komisyon Başkanı ola
rak amadeyim. Fakat, bu kasdı tecavüz eden 
bir cihet görmüyorum. Ama, arkadaşlarımızın 
böyle bir endişesi varsa, «o yerdeki müteaddit 
mahkemelerden biri» tâbirini kullanabiliriz. 
Maksat budur. Onun dışına, Çankırı'daki bir 
işi Ankara'ya nakletmek gibi bir mânaya gele
cek her hangi bir yoruma bu madde müsait de
ğildir ve ne Anayasamız, ne de meri mevzuatı
mız böyle bir tatbikata imkân vermez ve bu 
düşüncemizin tamamen dışındadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bir 
nokta müphem kaldı efendim. 

BAŞKAN — Sorunuz cevaplandı efendim. 
Başka bir sorunuz varsa.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — De
vam ediyor,, aynı soru müphem kalıyor. Bu, tat
bikatta çok can yakacak. Elbette tabiî hâkimi
nin huzurundan başka yere çıkarılamaz bir 
vatandaş, ama özel bir kanun çıkarıyoruz. Ana
yasaya aykırı da olsa, bir kanun çıktığına gö
re, tatbik edilir. Anayasaya rağmen tatbik edi
lir. Onun için Anayasaya aykırılığından do
layı başka yere gönderemeyiz diyemeyiz. Özel 
kanunlar evvelâ ele alınır. Sayın eski Bakan 
bunu bilirler. Bu itibarla, açıklık verilirse, «bu
lunduğu mahalden her hangi bir mahkeme» de
mekte.. Her hangi bir sakınca mı var ki endişe 
ediyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı o hu
susu izah etti. Mecliste müphem olan maddeler 
zabıtlara beyanlar geçirilmek suretiyle açık
landı. Maddenin anlamı zabıtlara geçti. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, kısaca izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte
rem Başkanım, muhterem arkadaşlar; bu mad
de komisyonda görüşülürken, bendeniz de Cen
giz Bey arkadaşımın endişesine kapılarak, bu
raya bir sarahat verilmesini talebettim ve iste
diğim sarahat iki cihettendi: 

1. Mahkemenin vazifesi bakımından, 
2. Mahkemenin salâhiyeti bakımından, 
Bunu nazara almak lâzım. Malûm ya, ceza 

bakımından, vazife bakımını temin edelim. Di
yor ki, «Mükelleflere birinci tesbitte 3 000 li
ra ikinci tesbitte 5 000 lira usulsüzlük cezası 
kesilir; 3 ncü tesbitte Vergi Dairesinin teklifi 
üzerine işletme, Adalet Bakanlığının tâyin ede
ceği yetkili mahkemeler karariyle 3 aydan az 
almamak üzere 1 seneye kadar süre ile kapa
tılır.» 

Şimdi 3 aydan olmamak üzere bir seneye ka
dar da bir kapatma cezası vardır. Bunu sulh 
mahkemesi mi hükmedecek asliye mahkemesi 
mi? Filhakika, Temyiz Mahkemesinin bâzı iç-
tihadatı vardır. 

Deniyor ki, «Mahkemeler diye sarahat olun
ca, bu muhakkak asliye Mahkemesi olmak lâ
zımdır.» Bunu böyle kabul edelim. Ama, «Ad
liye Bakanlığının tâyin edeceği yetkili mahke-
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ınıeler karariyle...» Şimdi bugün Adliye Bakan
lığı artık mahkemeye yetki verecek bir fonksi
yonda değildir. Savcıya dahi salâhiyet veremi-
yecek durumdadır. 

Bu itibarla, mahallî asliye ceza mahkemele
rinin karariyle şu muamele yapılır diye madde
ye bir sarahat verilirse, bu endişelerden de va
reste kalınmış olur. Ben de kanunun tatbiki 
bakımından faydalı görüyorum. 

Hürmetlerimle. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 

DİNÇER (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
bu kürsüde arz ettiğim şekilde, Adalet Bakan
lığının umumi hükümlere göre yetkisi var. Ar
kadaşlarımızın endişelerini bertaraf edebilmek 
için umumi hükümlerin işlemesini bırakarak 
maddenin metninden, «Adalet Bakanlığının tâ
yin edeceği» tâbirinin çıkarılması için bir tak
rir verdim. Zannediyorum ki, endişeler izale 
edilmiş olacak. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Dinçer ve Sayın 
ıSalih Aygün tarafından verilmi§ birer takrir 
vardır, okutyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakere edilmekte olan 29 ncu maddeden, 
«Adalet Bakanlığının tayın edeceği» kelimele
rinin çıkarılmasını arz VÜ teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Hasan Dinçer 

Meclis Başkanlığına 
29 ncu madde; «...tâyin edeceği mahallî yet

kili» şeklinde 29 ncu maddeye «Mahallî» keli
mesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Dinçer'in 
teklifine katılır mısınız? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — «Adalet Bakanlığının tâyin 

edeceği» deyiminin çıkarılması ve bu suretle 
«yetkili mahkemeler karariyle» kalıyor. 

Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. Sayın Ay
gün, Sayın Dinçer'in takririne iştirak etmiş ol
duğu cihette, Hasan Dinçer'in takririnin dikka

te alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

29 ncu maddeyi tadil şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 30. — İşletme Vergisini Satış Vergi 
olarak ödemeye mecbur olanlar, Maliye Ba
kanlığınca hazırlanmış bulunan perakende sa
tış vesikalarını her bir muamele için kullanmak 
mecburiyetindedirler. Bu vesikaları vermiyen 
mükelleflere aynı yıl için birinci tesbitte 500 
lira, ikinci tesbitte 1 000 lira., üçüncü ve müta-
akıp tekitlerde ikişer bin lira usulsüzlük ceza
sı kesilir. 

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

Bir takrir var efendim, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Finansman kanun tasarısının isletme Vergi
siyle ilgili 30 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

«Alıcılar, perakende satış vesikalarını ta
lep, muhafaza ve sorulduğunda 31 nci maddede 
yazılı memurlara emtia ile birlikte ibraz etme
ye mecburdurlar. Bu mükellefiyeti yerine ge-
tirmiyenlerden her bir muamele için 50 lira 
ceza alınır.» 

Amasya 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı yoktur, Ha
san Dinçer olarak veriliyor takrirler daima. 

Hükümet takrire katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor. Komisyon 

Başkanı olarak da Saym Hasan Dinçer katı
lıyor. 

Dikkate alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tekrar arz ediyorum; dikkate alınmasını 
kabul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen tadil şekliyle birlikte 30 ncu 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — 29 ve 30 ncu madelerde gös
terilen hususların tesbit edildiği tutanakların, 
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mükellef veya müstahdem tarafından imzalan
maması hallinde, bunların yürürlüğe konulma
sı için yoklama memurları veya vergi inceleme 
elemanlarınca bir polis memuriyle birlikte im
za ©dilmeleri yeterlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... 
Sayın Aygün, buyurun efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; bu kanunun tatbik 
maddesidir ve bizim görüşümüze güre çok 
önemlidir. 

Şayet 29 ve 30 ncu maddeyi işletmek ister
sek, 31 nci maddeyi mutlak surette sağlam esas
lara oturtmak zorundayız. Burada tesbdt edi
len zabıttan sonra, müstahdem veya işyeri sahi
bi bunu imzalamaz ise; zabıt tutulursa bunun 
kabili itiraz olmıyacağını buraya dermeyan 
edelim ve bu şekilde bu maddeye geçirelim. 
Eğer bir mahzur yoksa, tutulan zabıt kabili 
itiraz değildir diyelim. Çünkü işyerinde tutulu
yor. 

Komisyon ne der, nasıl düşünür, bilmiyo
rum. Buna bir açıklık verelim. Bu maddeyi 
sağlam oturtturalım. Sonra bir sürü zabıtlar 
tutacaksınız, gideceksiniz, bunun mahkemesi 
yıllarca sürecek, itirazı yıllarda sürecektir. 

Bizim görüşümüz bu merkezdedir. Ben ko
misyonu ve Hükümeti uyarıyorum. Sayın Mil
let Meclisindeki arkadaşlarımın da dikkatini 
çekiyorum. Komisyonun bu hususa bir açıklık 
vermesi gerekir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa

yın üye?... 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamamcıoğlu. 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Efendim, bu hususta iki mahzuru izah 
ve izaleye yardımcı olmak için huzurunuza çık
tım. Muhtemelen «kabili itiraz değildir» diye 
bir madde eklenirse o zaman mükelleflere kar
şı her türlü itiraz yollarmı kapatmak gibi bir 
durum olur. Tutulan her zaptın kabili itiraz 
olduğu hukukun anaprensipleri cümlesinden-

dir. Ancak buraya, «sahteliği sabidoluncaya ka
dar muteber vesikadır» dersek daha hukukî 
olur kanısındayım. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — «Aksi ispat 
edilinceye kadar» da denebilir. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Evet, veyahut «aksi ispat edilinceye kadar» da 
olabilir. 

Bir de polis memuru tâbiri var. Kanun ke
sin ve sert hükmü ile tatbik edilirse, polis teş
kilâtı olmıyan yer olabilir, polis ele geçmiyebi-
lir. «Bir memur» veya «zabıta memuru» tâbiri 
olarak genel bir deyim kullanırsak tatbikatta 
kolaylık Bağlıyacağımıza inanıyorum. Bu hu
susta sayın Hükümet ve komisyonun anlayışılı 
davranacağını umarım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek istiyen sayın üye yok. önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum, 

Madde 32. — Nev'i Maliye Bakanlığınca tâ
yin edilecek makinalı kasalar, V<îrgi Usul Ka
nununa göre bulunacak öz sermayeleri 100 000 
liranın altında olan işletmelere Devlet Malze
me Ofisi tarafından ve 12 ay taksitle satılabi
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1 i okutuyorum. 

Geçici madde 1. — Maliye Bakanlığı onbi-
rinci maddenin I nci fıkrasında yazılı ve 1970 
takvim yılında faaliyet gösterecek işletmeleri 
kısmi olarak vergilendirmeye yetkilidir. 

Onibirinci maddenin II nci fıkrasında yazılı 
faaliyetlere taallûk eden vergilendirmenin 1970 
yılı başlangıç ayı, Maliye Bakanlığınca 15 gün 
önceden Resmî Gazete ile ilân olunur,. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
görüşmek istiyen sayın üye?... Yok maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi -
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler ta
rafından verilmiş ve 11 nci kısım, «Telefon Te
sis Vergisi» adını taşıyan yeni maddeler eklen
mesine mütedair bir takrir vardır, okutuyo
rum. 
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Yüksek Başkanlığa I 
Finansman kanun tasarısına 112 nci mad

deden sonra aşağıdaki maddelerin onbirinci kı
sım başlığı altında eklenmesini vo tasarının mü-
taakıp maddelerinin buna göre teselsül ettiril
mesini arz ve teklif ederim. 

ONBİRİNCİ KISIM 

Telefon Tesis Vergisi 
Mevzu : 
Madde 113. — Telefon tesis mukavelesi, te

lefon tesis vergisine tabidir. 

İstisna ve muaflıklar : 
Madde 114. — a) ikibinliğe kadar otoma

tik ve manyetolu santrallerin bulunduğu ma
hallerde telefon tesis talebinde bulunanlar bu 
vergiden muaftır. 

b) İlgili kanunlara ^öre meccanin alman 
telefonlar bu vergiye tabi değildir. 

Mükellef : 
Madde 115. — Telefon Tesis Vergisinin mü

kellefi, tesis talebinde bulunandır. 
Vergileme ölçüsü : 

Madde 116. — Telefon Tesis Vergisi, te
lefon tesisi başına bin liradır. 

Beyan esası ve beyannamenin verilme za
manı : 

Madde 117. — Vergi beyan üzerine tarh ve 
tahakkuk ettirilir. 

Mükellefler Telefon Tesis Vergisiyle ilgili 
beyannamelerini tesis mukavelesinin akdedildi-
ği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili Vergi 
Dairesine vermeye mecburdurlar. 

ödeme süresi : 
Madde 118. — Mükelefler, beyanname üze

rinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiyi be
yanname verme süresi içinde ödemeye mecbur
durlar. 

Vergi teminatı ile PTT memurlarının görev
leri ve sorumluluğu : 

Madde 119. — PTT memurları telefon te
sis taleplerini sıraya kaydetmeden önce ilgili 
vergi dairesince düzenlenen Telefon Tesis Ver
gisinin teminat olarak yatırıldığını gösterir 
belgeyi talebetmeye ve muhafazaya mecburdur
lar. 

Gerekli verginin teminat olarak yatırılma
sından önce muamele yapan PTT memurları, 
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verginin yatırılmasından mükellef ile mütesel-
silen sorumludurlar. 

PTT memurları bu madde gereğince ödeme
ye mecbur oldukları vergiler için mükelleflere 
rüou edebilirler. 

Vergi teminatı, mukavele imzalanmadan ön
ce tesis talebinden vazgeçildiğine dair PTT ta
rafından düzenlenmiş belgenin ibrazı şartiyle 
mükellefe iade olunur. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, PTT İdaresince kaydedil
miş olmakla beraber mukaveleye bağlan
mamış bulunan telefon tesis talepleri de bu ver
giye tabidir. 

Bu maddeye göre vergi, kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde ve 
mukavele yapılmadan önce teminat olarak öde
nir. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa tesis tale
binde bulunulmamış sayılır. 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler ta
rafından verilen bir takrirle 11 nci kısım, «Te
lefon Tesis Vergisi» adı altında 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119 ncu maddelerin eklenmesi ta-
iebolunmaktadır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlarım; şu anda bu teklif 
Yüce Meclisin önüne gelmektedir. Böyle bir 
teklifin gerek arkadaşlarca, Yüce Meclis üyele
rince, gerekse komisyonca, eğer bağlanmamışsa, 
bir karara bağlanması gerekmektedir. O bakım
dan bu maddelerin teksir edilip üyelere dağıtıl
dıktan sonra konuşulması gerekmektedir. Böyle 
alelacele vergi getiren bir kanunun konuşul
ması doğru olmaz. Kulaktan dolma, gayriciddî 
bir iş olur kanısındayım. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Asutay. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH
MAN GÜLER (Çorum) — Saym Başkanım, ar
kadaşımızın usul hakkındaki mütalâasına cevap 
vermek istiyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Saym 
Başkanım, evvelâ usul meselesi halledilsin, son
ra ben konuşayım efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Güler, biz sizi bu takrir
de komisyon olarak mütalâa etmiyoruz, bir üye 
sıfatiyle mütalâa ediyoruz. 

Sayın Asutay, ben size söz verdim., buyuru
nuz efendim. 

BURHANETTtN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkanım, bir usul meselesi var, evvelâ o hal
ledilsin efendim. 

BAŞKAN — Usul değil efendim. Okuttum. 
Sayın Ülker, esasla beraber usulü de karıştırdı
lar. Tabiî ki okundu bu. Bu, mevcut bir mad
denin eki değildir. Yeni bir faslın eklenmesidir. 
Pek tabiî üzerinde görüşeceğiz efendim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Meseleyi gö
rüşebilecek miyiz Sayın Başkanım? Evvelâ usul 
meselesini halledelim. 

BAŞKAN — Pek tabiî görüşüyoruz efen
dim. Sayın Ülker'e sözü esasa dayanarak ver
dim, usul bakımından vermedim. 

BURHANETTtN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ül
ker yapılmış olan bu ek teklifi tetkik edemedi
ğimizi, bunun bize ne gibi bir mükellefiyet ge
tirdiğini değerlendiremediğimizi, bu sebeple 
daha derin bir görüşme yapılabilmesi için bu
nun teksir edilerek milletvekillerine tevzi edil
mesini istedi. Bu bir usul meselesidir. Bu halle
dildikten sonra aslı üzerinde görüşülmesi lâzım
dır. Ama Sayın Başkan, bana söz verdiğini söy
ledi, emirlerine uyuyorum. 

Telefon tesisleri için getirilen vergi, Ulaş
tırma Bakanlığı aylardan beri., «Telefonu ben 
yeter dereceye getireceğim, tesisleri ikmal ede
ceğim, her eve bir telefon temini bizim için en 
öngörülür iştir.» demişti. Ulaştırma Bakanlığı 
bu işi yapamadığı için, sözünü yerine getireme
diği için, zaruri ihtiyacolan bir telefonu vatan
daşa aldırmamak maksadiyle bu vergi getiril
miştir. Zaten şimdi biz, telefon tesisi için dün
ya kadar para ödüyoruz. Bir de bunun yanında 
ikinci bir tesis vergisi... Yani bu getirilen ilâve
nin maksadı Ulaştırma Bakanının telefon tesis
lerinde yapmış olduğu va'di yerine getirmeme
sini komisyon takabbül ettiği, tesbit ettiği için 
sırf Ulaştırma Bakanlığını müşkül durumdan 
kurtarabilmek maksadiyle yeni bir teklif geti
riyor. 

Değerli arkadaşlarım, telefon; bir radyo gi
bi, bir televizyon gibi, günlük gazete gibi, hattâ 

eve alman ekmek gibi, peynir gibi, su gibi za
ruri bir ihtiyaçtır. Hangimizin evinde telefon 
olmazsa, hangi vatandaşın evinde telefon ol
mazsa dışla, içle muayyen işlerini halletmesi 
mümkün olabilir? Telefon zaruri bir ihtiyaçtır. 
Zaruri bir ihtiyaç için bu kadar büyük bir ver
gi getirilmesi kelimenin tüm mânasiyle adalet
sizliktir. Binaenaleyh, telefon tesis vergisi ola
rak getirilen bu ek maddenin reddedilmesi lâ
zımdır. Reddedilmemesi halinde vatandaşlara 
siz, hiçbir surette zaruri ihtiyaçlarınızı telefon 
yolu ile karşılamayın demek mânasına gelir. 

Teşekür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Oüceoğlu. 
İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Burada üç günden beri görüştüğümüz vergi 

kanunları üzerinde söz alan arkadaşlarımız ge
tirilen vergilerin ağırlıklarından bahsediyor
lar; ama görüyoruz ki, bütün ağırlığına rağ
men kanun maddeleri çıkıyor. Sonuna geldik. 
Bugün bitirmek üzereyiz. 

Anlaşılıyor ki. bu maddelerin kolayca geçiş
tirilmesi karşısında komisyonu temsil eden ar
kadaşımız, son anda aklına gelen yeni bir gelir 
kaynağını birkaç madde halinde bu kanun ta
sarısına eklemek istiyor. Bu önce sakat bir tu
tumdur. 

Bir başka husus akla gelebilir. Bugün bü
yük şehirlerde telefon şebekesinin ihtiyacı kar
şılamamasına rağmen herkesin almak istediği, 
herkesin faydalanmak istediği bir ihtiyaç ha
line gelmiştir. Telefon aslında bir kütle haber
leşme aracıdır. 

Benden önce konuşan arkadaşımın belirtti
ği gibi, büyük şehir hayatında ön plânda gelen 
bu ihtiyaç bugüne kadarki uygulamada devam
lı surette en kolay para temin edilen kaynak 
olarak görülmüş, her fırsatta telefon ücretleri 
artırılmış ve bugün telefon almak istiyen bir 
insandan günümüzdeki hükümler içinde tele
fon kendisine verilirken en azından 1 000 -1 500 
lira tahsil edilmektedir. Yeni kanun bin lira da
ha bir külfet getirmekte, böylece Ankara'da te
lefon almak istiyen bir arkadaştan ilk elde iste
nilen paranın miktarı 2 500 liraya yaklaşmak
tadır. Bunu eğer, telefon idaresinin artan ihti
yaç karşısında telefon yetiştirememekten do
layı vatandaşı bundan berî kılmak;, telefon al-
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mamasını sağlamak için bir ağırlaştırıcı hüküm 
olarak getirmiyorlar ise, sadece niyetleri yeni 
bir gelir kaynağı temin etmek ise, lütfetsinler 
önergelerini geri alsınlar. 

Meselenin, tetkike ihtiyaç hissettiren birkaç 
maddelik bir kanunu ortaya alelacele getirmek
ten doğan usulî yönü bir tarafa, esası üzerinde 
durmak gerekirse, bu lâubalilikten kurtulalım. 
Komisyonu temsil eden arkadaşımız, «Komis
yon tarafından görüşülmediği için şahsan ben 
kendim önergeyi verdim.» demek suretiyle önü
müze bir kanun getiriyor. Geri alsınlar, zaten 
pahalı olan bir kütle haberleşme aracı bulunan 
telefon üzerine yeni bir yük eklemiydim. 

Teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sizi takrir sahibi ola
rak kabul ettiğimi ifade etmiştim. Aksi halde 
bir tatbikatı, Komisyondan geçmeksizin getiril
diğini kabul etmiş olmamı gerektirir. 

Sayın Rıfkı Danışman, buyurunuz. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; benden ev
vel konuşan arkadaşlarımız, telefonun sosyal 
hayatımızdaki önemini belirttiler. 

Telefon tahsislerinden belki bir vergi alın
ması düşünülebilir. Fakat getirilen maddelerle 
bu tatbikatın yürüyemiyeceği ve hukukî de 
olamıyacağı kanaatindeyim. Çünkü, bir defa 
hizmet tekevvün etmeden bir vergi mevzuuba-
histir. Dilekçesini veren, sıraya girmek istiyen 
1 000 lira gibi bir vergiyi ödemek durumunda
dır. Hizmet ne zaman yapılacaktır? Belli değil. 

Bugün Telefon idaresinin, talep sahiplerine 
ne zaman telefon vereceğini tesbit etmek müm
kün değildir. Bu taleplerin zamanla uzayacağı 
da bir hakikattir. Telefon ihtiyacı çığ gibi art
maktadır. Türkiye'de kurulmuş bulunan telefon 
fabrikası da bu ihtiyacı karşılıyacak durumda 
değildir. Bunu ne kadar tevsi edersek edelim 
telefona, sosyal hayatımız geliştikçe, ekonomik 
seviyemiz yükseldikçe ihtiyaç artmakta ve bu
na muvazi olarak da telefon talepleri çoğalmak
tadır. 

Ayrıca : 
Telefon talebederek sıraya girmek de kâfi 

değildir. Zira, araya tercihli telefonlar girmek

tedir. Bu tercihler : Avukatlar, eczaneler, bâzı 
önemli işyerleri, doktorlardır. 

Meselâ : Yenişehir semtinde sıraya girmiş 
onbin vatandaş bulunduğunu kabul edelim. 
Sonradan açılacak eczaneler, sonradan hizmet 
hayatına girecek doktorlar, avukatlar v. s. ter
cihli telefon alma durumunda bulunan kişiler, 
hattâ resmî daireler bu semtte ve bu santral sa
hasında yapılacak tevziatı tamamiyle alt üst 
etmekte ve bu sırayı bozmaktadır. Hattâ, bazan 
sıraya girmiş olan vatandaşlara sıra gelmesi de 
mümkün bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, böyle bir durum karşısında di
lekçesini veren şahıstan 1 000 lira almak müm
kün değildir. Aslında PTT İdaresi, bu türlü bir 
tatbikatı daha evvel müzakere ve münakaşa et
miştir ve zanediyorum ki, Plânlama Dairesi, 
Maliye Vekâleti ile ve bu işle ilgili müesseselerle 
bir kordinasyon çalışması yapmıştır, hukukan 
bunun mümkün olmadığına da karar vermiştir 
ve bu tatbik edilememiştir. 

Bu itibarla, bu mevzuun iyice tetkik edilme
si, derlenip toparlanması ve ondan sonra Yüce 
Heyetin huzuruna getirilmesi gerekir kanaatin
deyim. Bu yolda muamele yapılmasını arz eder, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hasan Dinçer. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bir noktayı vuzuha 
kavuşturmak için söz almış bulunuyorum. 

Komisyonumuzda bu konu, yani telefon te
sislerinden bir defaya mahsus olmak üzere ver
gi alınması konusu müzakere edildi. Komisyo
numuz, vergi alma temayülünü, bunu vergileme 
temayülünü benimsedi. Ancak, hukukan müm
kün olup olmadığı noktasındaki tartışmada, 
Hükümet tasarısında bulunmaması itibariyle 
Komisyonca, kendi metnine yeni bir vergi mev
zuu getirmesinin İçtüzük muvaceehsinde müm
kün olmadığı kanısın avardık, raporumuzda bu 
temayülümüzü Umumi Heyete belirtmeye karar 
verdik. Tasarının gerekçe kısmının 24 ncü say
fasında bu temennimiz vuzuha kavuşturulmuş 
durumdadır. Binaenaleyh, Abdurrahman Güler 
arkadaşımız, komisyondaki bu umumi temayü
lün ve müzakerelerin aldığı şekli değerlendirme 
bakımından benimsediği için bu takriri vermiş 
durumdadır. Yani mesele komisyonda da müza-
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kere edilmiş ve Umumi Heyete arzında, takdi
minde fayda mütalâa edilmiş bir konu olarak 
huzurunuza getirilmiş durumdadır. Tabiatiyle 
bunun teksir edilip dağıtılması lâzım mı, değil 
mi, üzerinde tetkik etmek için zamana ihtiyaç 
var mı, yok mu; o noktalar üzerinde müzakere 
ve münakaşa edilebilir. Ancak, mesele komis
yonda bu yönü ile tartışılmış ve bir görüşe bağ
lanmış meesledir. Bunu arz etmek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Tabiî takrir sahibi 
olarak arkadaşım geniş bilgi verecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner, buyurun. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Finansman Kanununun bize gelen teklifinin 
24 ncü sayfasında bir temenni hakikaten var. 
Saym teklif sahibine de ayrıca teşekkür ede
riz, yeni tesislerden 1 000 lira alınmasını getiri
yor. 

Fakat, sevgili Adalet Partili kardeşlerim; 
bitecek mi dert? Benim kanaatim odur ki, elele 
verelim hakikaten her an hepimizin muhtacol-
duğu şu müesseseyi evvelâ asık suratlılıktan 
kurtaralım. Meclisin içindeki telefonlar işle
mez, mahrem konuşmalar için yerimiz dâhi yok. 
Şuradaki Yenişehir'de, binlerce vatandaşın ko
nuşması gereken yerde, bir telefon şebekesi 
işlemez. Ama PTT nin hakikaten teknik yeni bi
nasına gittiniz mi bilmiyorum; gittiğiniz za
man çok kıymetli idarecilerimizle bu büyük 
müessese memleketimizde yeni santraller mon
tesine girmiş, büyük hizmetler montesine gir
miş, bir plânlamaya girmiş görünmektedir. İn
san hakikaten sevinç duyuyor; ama kabul edin 
ki, bir tek şahsın bir Coca - Colası gibi veya 
bir gazoz fabrikası kadar her vatandaşın muh-
tacolduğu Devletin idaresindeki kamu teşek
külü olan Posta Telgraf Telefon İdaremizin bir 
propagandası yoktur, bir rahat ve huzuru yok
tur, şikayetsiz hâli yoktur. 

O halde, müsaade edin evvelâ şu işi, herke
sin telefon sahibi olacak bir hale getirilmesi
ne elbette imkânımız yok. ama daha bucakla
rımıza, ilçelerimize gitmiyen bir telefonun ye
ni tesisinde 1 000 lira konulunca bu para bel
ki bir anda hepimize az gelebilir. Ama lütfedin 
propagandasını yapalım, evvelâ herkes tele
fon alma iştiyakına girsin, bu safhaya getire
lim. 

Sayın arkadaşlarım diyor ki, «60 binin, 80 
binin üzerinde telefon atlebi var». Doğru. Ama 
benim de bir şikâyetim var, bunu gelin Adalet 
Partili kardeşlerim, yapalım: 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde, benim Hü
kümetimin santralinin dışında otomatik tele
fon santralleri var; af edersiniz yüznumaralara 
kadar telefon konulmuş. Ama köylüm tele
fon diye kıvranıyor. Onlardan vergiyi alalım. 
Kamu teşekkülleri zarar ediyor diyoruz, ama 
telefon santrali, araba santrali yapanların ya
kasına hâlâ yapışmıyoruz. Niçin? İktisadi Dev
let Teşekkülüdür diye. Bu şekilde Devletin hiz
metini yapacağım diye hizmeti çok büyük lük
se kaydıranlardan vergi alalım. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin bâzı yerlerinde otomatik 
telefon var, biz hâlâ birinci sınıf ilçelerimize 
otomatik telefon koyamamışızdır. 

Ben, bu münasebetle Sayın Komisyonun, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde, Devletin daha 
her ilçeye getiremediği, vilâyete getiremediği 
otomatik telefonu kuran teşekküllerden vergi 
almasını arz ve teklif ediyorum. 

Bu münasebetle, eğer elele verirseniz sev
gili Adalet Partili kardeşlerim ve milletvekili 
arkadaşlarım, İktisadi Devlet Teşekküllerinde-
ki telefon saltanatını önliyelim, başka saltanat
ları da önliyelim. Henüz propagandasını yap
madığımız ve Sayın Komisyonun hakikaten bir 
temenniyi cevaplandırmak için getirdiği tek
life iltifat buyurmayın. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler, bu

yurun. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Müzakeresi yapılmakta olan teklifin, tak
rir halinde tarafımdan getirilmesine âmil olan 
sebepler üzerinde izahat vermek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Komisyonumuzda Gider Vergileri Kanunu 
görüşülürken, mevcut telefon hizmetlerine 
yüzde 15 lik bir zam öngörülmüştür, bugün, 

mer'i olan Gider Vergileri Kanunundaki nisbet 
yüzde 10 iken, yüzde 15 lik, yani yüzde 5 lik 
bir artma teklif olarak getirilmişti. Yüce Mec
lisin Hükümete vermiş olduğu yetkiye istina
den de ileride bu zam yüzde 100 ilâvesiyle yüz
de 30 a çıkabilecekti. 
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Telefon hizmetlerinin Türkiye'de iyi görü- I 
lemediğini, mevcut telefonun dahi pahalı ol
duğunu ileri sürmek suretiyle bendenizi, ile
ride telefon kullanan şahısları yüzde 30 luk 
bir zamla karşılaştırmamak için «Acaba tele
fon idaresini finanse edebilmek yönünden yeni 
bir kaynak bulunamaz mı» diye düşünmeye 
sevk etti, komisyonda hep beraber yeni bir kay
na1! araştırılmasına çalışıldı. 

Bâzı arkadaşlarım, «Anlamadım» diyorlar, 
tekrar anlatıyorum, çok mühim noktadır. 

önümüzdeki tasarıda «Gider Vergileri» kıs
mında telefon hizmetleri yüzde 5 zamlı olarak 
yüzde 15 olarak teklif ediliyordu. Gider Ver
gileri Kanununda Hükümete vermiş olduğu
muz yetkiye müsteniden bu hizmet yüzde 30 a 
çıkarılabilecek idi. Yani yüzde 20 daha paha-
lılanması bahis mevzuu idi. Komisyon, bu hu
susa itiraz etti; telefon hizmetlerinin pahalı-
lanmasmı, aslında pahalı olması sebebiyle, ka
bul etmedi. Fakat bir yanda da telefon ta- I 
leplerinin ve telefon hizmetlerinin, PTT. ce, 
dolayısiyle Devletçe finanse edilebilmesi ih
tiyacı bahis mevzuu idi. Çünkü, Devlete bir te
lefon 920 dolara mal oluyormuş. Bir şahsın bir 
telefon sahibi olabilmesi için Devlet, 920 do
lar harcamak mecburiyetinde imiş, bu hususa 
dikkatinizi çekerim, bu bir. 

ikincisi : Sadece Yunani, tan'da, Atina'da 
yılda 200 bin telefon tesis edilebilmek imkânı 
mevcut iken, Türkiye'de yılda 60 bin telefon 
tesis edebilmek imkânına sahibulunuyor imişiz 
ve yine Türkiye'de her yıl 250 000 yeni talep 
karşımıza çıkıyormuş. Yılda 250 000 talep kar
şımıza çıkıyor,, ancak bunun 60 000 ini karşı-
lıyabiliyoruz. Yunanistan'da sadece Atina'da 
200 000 telefon verilebiliyor. Her vatandaş için 
tesis edilen telefon için de Devlet 920 dolar bir 
külfete katlanıyor. Bütün bu sorunların çözü
lebilmesi için yeni bir finansman kaynağına lü
zum hâsıl oldu. I 

TURGUT ARTAÇ (Kars)—isveç'te nasıl? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Onu da siz çıkar söylersiniz, efendim. 

Şimdi, getirilen teklif nedir, neleri önliye-
cektir, izah edeceğim. | 

Malûmuâüleri telefon almak için müracaat 
her hangi bir hraca tabi değil. Vatandaşlar 
hakiki ihtiyaç sahibi olsun olmasın, Ankara'- • 
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da 8 - 10 tane semtte meçhul olan, doğru ol-
mıyan adresler göstermek Furetiyle telefon 
için müracaat yapmaktalar. Bir kişi 3, 5, 8, 10 
tane dilekçe ile PTT idaresine müracaat etmek
te, «Aydınlıkevlerde evim var, Bahçelievlerde 
evim var, Sitelerde dükkânım var.» gibi birta
kım aslı olmıyan müracaatlarla PTT İdaresi
ne müracaat etmektedir, telefon için. Nasıl 
olsa 5 - 6 yılda sıra gelmekte ve ihtiyacı ol
madığı için yapılan bu müracaat sonunda va
tandaş kendisine verilen bu telefonu 5 - 6 bin 
lira gibi bir farkı fiyatla hakiki ihtiyaç sahi
bine satmaktadır. 

Şimdi, dendi ki, hakiki ihtiyaç sahibi olan
lar ile hakiki ihtiyaç sahibi olmıyanları ayı
rabilmek için telefon için yapılacak müracaat
ları bir vergilemeye tabi tutalım. Bu vergile
menin miktarı üzerinde komisyonda tartışma 
yapıldı ve bin lira olarak kabul edildi. Bun
dan iki fayda umuldu. Birincisi: Bu müracaat 
vergilendirildiği takdirde hakiki ihtiyaç sa
hipleri müracaat yapacaklar, hakiki ihtiyaç 
sahibi olmıyanlar müracaat yapamıyacaklar, 
Devlet de yi1 da ne kadar telefon tesis etmek 
lüzumu varsa, Türkiye'de, bunu doğru olarak 
öğrenebilecek.. Bu, bir. 

İkincisi: Bu toplanan paralarla bir finans
man kaynağı doğacak, toplanan bu paralar ha
kiki ihtiyaç sahiplerinin uzun süre beklemeden 
telefon sahibi olabilmelerine yardım edecek 
ve bunun neticesinde de hakiki ihtiyaç sa
hiplerinin ihtiyaç sahibi olmıyanlardan hava 
parası vermek suretiyle telefon almak duru
mu ortadan kalkacak. 

Bu para niçin alınıyor? Bu para bir önâkit 
karşılığında almıyor. PTT İdaresi ile vatandaş 
kendisine telefon tesisi mevzuunda bir önâkit 
yapıyorlar ve avans olarak alınan bu para o va
tandaşa mâkul olan bir zaman ölçüsü içinde te
lefon tesis etme imkânını veriyor. O vatandaş da 
ödediği bu para karşılığından uzun süre bek
lemeden telefon alma şansını kazanıyor ve bu 
suretle karaborsadan telefon tedarik etme 
mecburiyetinde kalmıyor. 

Komisyonda bu yolda karar verilmiştir ve 
bu izahatım sonucunda şu durum ortaya çıkı
yor: Getirilen teklif alelacele hemen komis
yonda düşünülerek huzurunuza getirilmiş bir 
teklif değildir. Düşünülmüş, taşınılmış, hakiki 
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ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının zamanında 
ve lâyikı ile görülebilmesini temin maksadına 
matuf olarak ve sırf finansman ihtiyacını kar
şılamak maksadiyle getirilmiş bir tekliftir. Bu 
kabul edilmediği takdirde telefon meselesini 
çözmeye imkân yoktur. 10 yıl, hattâ bundan 
böyle 15 yıl beklemek zarureti hâsıl olacaktır. 
920 dolardan yılda 250 000 telefon talebini he
saplarsanız, Türkiye'de, Türk bütçesine bunun 
getireceği külfeti kolayca anlamış olursunuz. 
Şayet önakit yolu ile alman bu vergi sonucun
da bu finansman kaynağı yaratılmış olursa 
hakiki ihtiyaç sahipleri zamanında, uzun sü
re beklemeden, karaborsacını^ eline düşmeden 
telefonlarına kavuşmak imkânını elde edecek
ler ve bu suretle arkadaşlarımın üzerinde çok 
ısrarla durdukları ve çok zaruri olan bu hiz
met lâyikı ile Türkiye'de görülebilecektir. Tak
dir Yüce Heyetindir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Vahit Bozatlı. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sarfınazar et

tim. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komisyonun 

açıklamasından sonra vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Komisyonun 

açıklamasından sonra ben de vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Değer

li arkadaşlarım; ıbana öyle geliyor ki, burada 
görüşmekte olduğumuz vergileri artık bir vergi 
haddi içinde, vergi adaleti ölçüsü içinde değil 
ve faikat bir zulüm çizgisi içine getirmek üzere 
(bulunuyoruz. Bu bir zulümdür. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarım haki
katen getirilmekte bulunan telefon vergisinin 
mahzurlarını izah ettiler. Ben hukukî yönü üze
rinde kısaca durmak istiyorum. 

Vaktiyle Ankara'da ilk defa «Sabit tesisler 
kira bedeli» adı altımda PTT İdaresi mukavele 
ite alfooneye tahmil etmiş olduğu külfetin dışın
da (bir fazda zam yapmıştı, fazladan bir para 
talefbetmiışti. Bunu avukat arkadaşlarım hatır-
hyacaMardır. Haksız iktisabolarak bu fazladan 
alınmış olan bu miktarın istirdadı için ilk dâ
va açan avukat benim. Bir arkadaşınız olarak 
ük dâvayı açmışamdır ve mahallî mahkeme bu 
dâvalarımızı kalbul etmiştir. Mahallî mahkeme

nin vermiş olduğu kararı Temyiz Mahkemesi 
esıbabı mucibeli şekilde tasdik etmiştir. Şöyle 
tasdik etmiştir : O zaman Temyiz Mahkemesi 
demiştir M; «Afoone ile idare arasında husu
si hukuk hükümlerine göre akdedilmiş olan 
mukavele ile alboneye tahmil edilmiş olan veci
benin dışında, masrafın dışında her hangi bir 
para taletbedıLemez.» demiştir ve bu şekilde, bi
lirsiniz, Ankara'da ve diğer vilâyetlerde dâva 
açmak suretiyle vatandaşlar, haksız olarak PTT 
İdaresinin almış olduğu «Sabit tesisler kira 
(bedelini» geri ,almışlardır. Değişen ne vardır 
'arkadaşlarım? 

Şimdi, komisyona mensup değerli arkadaşı
mız teklifi ile yüksek mahkemenin tesis etmiş 
olduğu bu içtihadın karşısına çıkıyor, bir defa. 
Elbette, Meclis her şeyin üzerindedir; ama de
ğerli arkadaşlarım, Meclis (bu kanunları yapar
ken bu ölçüleri getirirse, yüksek mahkemenin 
ölçülerini, içtihatlarını, hukuk görüşünü say
gı ile karşılamaya mecburdur. Ne demek; ya
ni şimdi biz Meclisiz diye bütün mahkemelerin 
üzerine çıkabilir miyiz? Mahkemelerin müsta
kar içtihatlarına karşı ve onları karşımıza ala
rak, hukuk ilkelerine karşı nasıl kanun çıka
rırsınız? Sebep var mı? 

Değerli larkadaşlanm, evvelâ hukuk man
tığı ve hukuka saygı zaviyesinden meseleyi mü
talâa etmek lâzımdır. Temyiz Mahkemesinin 
kararı vardır, özel hukuk esaslarına göre ya
pılmış akittir. Bunun dışında Devletin her 
hangi bir şekilde vergi tahsili, vergi alması, 
vergi koyması hukuk dışıdır, arkadaşlarım. 
Bu, bir. 

İkincisi; beher telefonun maliyetinin 920 
dolar olduğunu söylüyor arkadaşımız. 

Arkadaşlar, (bundan hiçjbir şey anlamadık, 
yani 950 dolar büyük bir paradır. Bir telefo
nun maliyeti nasıl olur da 920 dolar olur, Sa
yın Güler arkadaşımız izah etsin. İzah bekliyo
rum, nasıl olur da 920 dolara çıkabilir? Dev
letin bir vazifesi de bu maliyeti düşürmek ol
malıdır. Maliyeti düşürmüyor, bunu vatanda
şa intikal ettiriyor, Böyle şey olmaz. Mütema
diyen ezilen vatandaştır. Telefon almaya müs
tahak vatandaş telefon alamıyor, öteyandan 
ıbinbir müşkülâtla bu telefonu eline geçirmiş 
olan ve en masum ihtiyacını, en tabiî ihtiya
cını bu telefonla gidermekte bulunan bu va-
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tandasınız üzerine de âdeta, «Bu telefonu elin
den çıkar» diye baskı yapılıyor. Bunu anla
mak mümkün değildir. 

Şimdi ben size Anayasanın 17 nci madde
sinden bahsetmek istiyorum. Aslında bu teklif 
Anayasanın 17 nci maddesindeki, «Herkes ha
berleşme hürriyetine sahiptir» şeklindeki açık 
hükme de karşıdır. Haberleşme hürriyeti diye 
bir şey bırakmıyorsunuz, arkadaşlar. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Ne alâ
kası var bununla? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — En 
tabiî hakkıdır, vatandaşın bir telefona sahi-
bolnıası. Elimizden gelirse bunu herkese vere-
•lim, işçiye de verelim, esnafa da verelim, me
mura da verelim ve bu imkânı yaratalım. 
Şimdi, biz Devlet olarak bu imkânın karşısına 
çıkıyoruz ve fakir vatandaşın, binbir müşkü
lâtla bu telefona sahibolma şansını elde etmiş 
olan vatandaşın elinden de bu imkânı almak 
istiyoruz. Hukukla, hakla telif edilecek tarafı 
yoktur. Lütfedin mesele üzerinde bir sorumlu
luk duygusu içinde düşünelim, eğilelim. Şah
san, arkadaşımızın önergesinin hiçbir suretle 
tervice müsait tarafı yoktur. Yüce Meclisin de 
bu teklife iltifalt etmiyeceği inancı ile saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
11 nci kısım üzerinde müzakerelerde konu 

iay dolanmıştır. Müzakerelerin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, sayın Bakan, 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Sayın Şinasi özdenoğlu arkadaşımızın biraz da 
heyecanla yaptığı konuşma olmasaydı huzuru
nuza gehniyeoektim. 

Sayın özdenoğlu arkadaşımız, artık bu ver
gi çizgisini aşıyor da zulüm çizgisine ulaşıyor, 
dedi. 

Benim anlıyabildiğim kadarı ile işin mahi
yeti şu : Hükümet tasarısında bir madde vardı, 
6802 sayih Gider Vergileri Kanununda da bir 

madde vardı, o maddeyi Hükümet tasarısı de
ğiştirmeyi hedef tutuyordu. O madde şudur : 
«PTT hizmetleri yüzde 10 nisbetinde vergiye ta
bidir.» 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda
ki madde budur. PTT hizmetleri de posta hiz
metleri, telgraf hizmetleri, telefon hizmetleri 
olarak ayrılır. Hükümet burada global olarak 
yüzde 10 nisbetinde vergiye tabi tutulan bu 
hizmetleri pozisyonlara ayırmış, PTT hizmetle
ri içerisinde posta hizmetlerini yüzde 8, tel
graf hizmetlerini eskiden olduğu gibi yüzde 10, 
telefon hizmetlerini de yüzde 15 vergiye tabi 
tutmak istemişti. Hükümetin tasarısındaki bu 
maddeyi müzakere eden komisyon, bu, yüzde 
15 nisbetindeki vergiyi uygun bulmamıştır ve 
posta hizmetleri vergisinin yüzde 10 dan, yüz
de 8 e de indirilmesini uygun bulmamıştır. Sa
dece pozisyonların tefrikini uygun bulmuştur. 
«Posta hizmetleri yüzde 10, telgraf hizmetleri 
yüzde 10 ve telefon hizmetleri yüzde 10» diye 
maddeyi kaleme almıştır. Bu madde de Yük
sek Heyetinizce müzakere edildi ve bu şeküd© 
geçti. 

Sonra, bu maddede, Hükümetin yüzde 5 
nisbetinde vergi yükseltme teklifini uygun bul
mayan komisyon, bunu tezekkür etmiş ve o ver
ginin kendi teklif ettiği veya teklif etmek iste
diği tarzda alınmasını uygun bulmuş; ancak 
bunu tasarının metnine müstakil bir madde 
olarak ilâve etmekte, içtüzük hükümleri mu
vacehesinde kendisini yetkili görmemiş, bunu 
Umumi Heyete teklif etmeye karar vermiş ve 
raporunun 24 ncü sayfasında da «Telefon ta
leplerinin, PTT idaresinin imkânlarına uygun 
bir seviyeye indirilmesi, hakiki ihtiyaç sahip
lerine telefon verilebiılmıesinin sağlanması ve 
telefon alım - satımının kârlı bir faaliyet ol
maktan çıkarılması lamaçlariyle komisyonumuz, 
telefon tesis mukavelelerinden maktuan 1 00O 
lira vergi alınmasını uygun görmüş ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanunumuzda gerekli 
değişikliği sağlamak üzere tasarı metnine, mad
de hükümleri eklenmesini, Yüksek Heyetinizin 
tensip ve takdirlerine sunmayı kararlaştırmış
tır. 

Bu verginin telefon taleplerinde teminat 
olarak alınması suretiyle peşıin ödeme usuliyl* 
uygulanmasının doğru olacağı ve bu suretHe 
toplanacak meblâğın, PTT'ye yatırım fonu ola
rak verilebilmesi imkânının sağlanması hususu 

— 148 — 
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da komisyonumuzca Yüksek Heyetinize arz 
ohmur.» diye bir kayıt düşmüştür. 

Şimdi, rapordan açıkça anlaşılan husus şu: 
Taleplerin PTT idaresinin imkânlarına uygun 
bir seviyeye indirilmesi, hakiki ihtiyaç sahip
lerine telefon verilebilmesinin sağlanması ve te
lefon alım - satımının kârlı bir faaliyet olmak
tan çıkarılması. 

Şimdi, rapora nazaran, PTT İdaresi ihtiyaç 
sahiplerinin talepleri üstünde bir taleple karşı 
karşıyadır. Filhakika, bir kimse Telefon ida
resinden, çeşitli tarihlerde verdiği dilekçelerle 
veya aynı tarihte verdiği dilekçe ile muhtelif 
mahaller zikrederek, mütaaddit telefon tale
binde bulunabilmektedir. Bu, mütaaddit telefon 
talebinde bulunan şahsın sırası geldiği zaman 
bu şahsa telefon veriliyor ve verilen bu telefon, 
telefon alamamış olanlara, yıllarca sıra bek
lemek durumunda olanlara kârlı bir şekilde 
devredilmektedir. Türkiye'de bir telefon prob-
leminin olduğu muhakkaktır. Bunu hepimiz 
biliyoruz. Sayın özdenoğlu arkadaşımız; «Te
lefon almak istiyenler, sabit tesisler kira be
delini, mahkeme hükmüne göre istirdadetmiş-
lerdir.» dedi. Doğrudur. Yalnız doğru olan 
bir cihet daha var; PTT'nin bu teşebbüsü eğer 
o tarihlerde tutmuş olsa idi, ihtimal buıgün 
Türkiye'de telefon problemi kalmıyacak ve te
lefon meselesi halledilecekti. 

Şimdi, sabit tesisler kira bedelinin istirda
dına mahkemenin karar vermesi, bir kanuni 
dayanak bulamamış olmasıdır, bir kanuni müs-
tenidat olmadan bu paranın PTT tarafından 
alınmış olmasıdır ve bunu göz önünde bulun
duran Yüksek Mahkeme, bu paraların iadesi
ne karar vermiştir. Komisyon sözcüsünün ver
miş olduğu önerge Yüksek Heyetinizde kabul 
edilirse, bu bir sabit tesislerin kira bedeli de
ğildir, ama bir önemli kanuni dayanak bulmuş 
olmaktadır. 

Anayasanın 17 nci maddesindeki haberleş
me hürriyetinin, hükümranlık hakkını kulla
nan, yasama hakkım kullanan Meclisin, vergi 
koyma hakkını tahdidetmediği ve yine Anaya
sadan doğan bir hak olan, Anayasanın 61 nci 
maddesine, her vatandaşın kendi malî imkân
ları ölçüsünde vergi ödemekle yükümlü oldu
ğunu gösteren bu maddeye göre, vergi koy
mak hakkını tahdidedemiyeceği de izahtan va
restedir. 

Şimdi, . Türkiye'deki telefon adedine bir 
bakalım. Buna bakacak olursak Türkiye nü
fusuna nazaran, Türkiye'de kullanılan tele
fonların fevkalâde cüzi adedde olduğu görülür 
ve telefonun hali - vakti yerinde olmıy&n, 
fakir - fukara tarafından kullanılan bir araç 
olmadığı da açıktır. Şu halde, telefon üzeri
ne bir vergi konulsa - bunu Hükümet ta
sarısında telefon hizmetleri vergisinin yüz
de 15 e çıkartılmasını teklif etmiş olduğu
muz için arz ediyorum - bunun, ödeme gücü 
olmıyan, ödeme gücü fevkalâde zayıf vatan
daşlar ürerine konulmuş bir vergi olarak te
lâkkisi mümkün değildir. Telefon, bâzı vatan
daşlarımız için zaruri ihtiyaç olabilir; ama 
telefon kendisi için zaruri olduğu zaman o va
tandaşımız da bdr muayyen seviyenin, bir 
muayyen hayat standardının üstüne çıkmış du
rumdadır. 

Binaenaleyh, telefon vergisi tarafımızdan 
gayriâdil bir ve^i olarak da görülmemek
tedir. Komisyon, sadece Hükümetin teklif et
tiği bir maddeyi kabul etmeyip, onun yeri
ne bir başka madde getirmiş bulunmaktadır 
ve bunu da normal karşılamak iktiza eder. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN" — Kifayet aleyhinde Sayın Ül

ker, buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım; maalesef işlerimizi usulsüz ola
rak götürmekteyiz. !Bu usulsüzlük üzerinde 
müzakere açılamadı. Vatandaştan tahsil edi
lecek 200 milyon liralık malî portesi olan bu 
kadar önemli bir iş üzerinden alelaoele geçip 
gidiyoruz, esas üzerinde durmuyoruz. Yani, 
esas bakımından olsun, usul bakımından ol

sun bir aydınlığa kavuşamadık. 

Usul bakımından kavuşamadık; çünkü, Ko
misyon bu ihtiyacı duymuş ve bunu gerek
çesine geçirmiş. Fakat neden madde haline ge
tirememiş; bunun sebebi nedir? Sebebi 'gayet 
açık arkadaşlarım; içtüzüğün bir m'aJddesine 
göre; komisyonlar kanun yapanHazlar, sadece 
getirilen kanunlara şekil verirler, üzerinde 
çalışırlar. Demek ki, içtüzük bir sebebe daya
narak komisyonların bu işi yapmalarını ya
saklamış. Şimdi, İçttüzük yasakladığı için Ko
misyon bunu bir kanun olarak buraya geti
remiyor, yalnız , bir değerli arkadaşımız bu
nu alıp buraya getiriyor. Ben Hükümete 
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Soruyorum; siz hu emsali yalatırsanız ve ya
rın üç - beş maddelik lbir kanun getirdiği
niz zaman, b-en veya arkadaşlarım 50 - 60 
maddelik bir ilâve istersek, bunu nasıl ön
leyeceksiniz? Komisyondan 'geçmeden, 10 mad
de, 60 madde, 100 madde getirsem, siz 
bana nasıl konuşamazsınız diyeceksiniz? İçtü
züğümüz, 116 ncı maddesiyle sarih bir şekilde 
bu meseleyi halletmiş; «Bir encümene muhav-
vel kanun lâyiha veya teklifi hakkında bir 
veya foirkaç mebus tadilât teklif etmek isterlerse 
ibir tadiflname tanzim ederek Reise takdim eder
ler. - Meclis Reisine takdim ederler, Komisyon 
Reisine değil-

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi 
maddesine veyahut bütçenin hangi faslına ait 
bulunduğu tasrih edilmelidir. 

Bu tadilnameler encümen mazbatasının zey
linde - altında - sahiplerinin esbabı mucifbeyi ha
vi muhtıraları ile birlikte bastırılarak - esbabı 
mucilbesi de olacak, arkadaşlarım esbabı muci-
besiz getiriyorlar - haklarında encümence itti
haz edilen kararlar ile esbabı beyan edilir.» Ya
ni arkadaşımız önce Meclis Başkanına müracaat 
edecek, Meclis Başkanı komisyona havale ede
cek, havalenin gerekçesi olacak, komisyon bunu 
alacak, tetkik edecek, kabul veya reddettiği za
man, bastırıp üyelere dağıtacak. Ne ile beraber 
dağıtacak? Şu kanun tasarısiyle beraber dağı
tacak. 

«Lâyihanın Heyeti Umumiyede müzakeresi 
esnasında - yani şimdi - o tadilâtın sırası geldik
te sahibi esbabı mucilbesini tafsil edip mevcut 
âzâdan terviç ve teyiden bulunursa - onu da ka
bul etmemiş, şarta bağlamış, kabul edenlerin bu
lunması şartına bağlamış - müzakereye konur. 

Aksi takdirde müzakeresinden vazgeçilir. 
Yani, müzakereye konulup konulmıyacağı bu
rada oya konulacak. 

Şimdi, kanunun içinde komisyondan geçhv 
meksizin bir tadilât yapılabilir, birşey eklenebi
lir, bunlar olabilir; ama İçtüzüğün 116 ncı mad
desi bu kadar açıkken, böyle bir esas olmadan 
kanun getirilmesi, yeni bir yol açar ve benim 
kanaatimce bu yoldan başta Hükümet mutazar
rır olur. Bu örnekten sonra herkes buraya di
lerse 13 madde getirir, 103 madde getirir. Kim
se bunu önliyemez. 
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Onun için esasında da konuşulacak çok şey 
olmasına rağmen, esası üzerinde konuşmuyo
rum. Sayın Başkandan istirham ediyorum, za
ten bir önerge de verdim, eğer böyle bir vaziyet 
varsa, bunu kabul etmesinler. Madde o kadar 
açık ki, Sayın Başkan bunu oya dahi koyamaz 
ve tervicetmez, bu olamaz der. 

Bunu oy ile hallediyorum derse, şimdiden 
stiyliyeyim ki, bu kanun sakat doğar. Şuradan, 
üzerinde birleştiğimiz bir konu olan, bir Anaya
sa tadilâtı geçirdik, usul meselesinden dolayı ip
tal edildi. Bu da iptal edilir, bu da usul yönün
den açıkça sakat olan bir kanundur. 

Bu nokta aydmlanmamıştır, belki benim 
söylediklerimin yanlış olduğunu söyliyecek olan 
arkadaşlarım vardır. Bu bakımdan kifayeti mü
zakere lüzumsuzdur. 

îşin esasında da yetersizliki vardır. Yani, 
yeterlik önergesi gelmemelidir. Sebebi şu : Bâzı 
şahıslar çeşitli adresler göstererek ticaret yapı
yorlarmış. Bunları değerli arkadaşım Abdurrah-
man Güler'in konuşmalarından aktarıyorum. 
Yapabilirler, haklarıdır demiyorum, kınıyorum. 
Bu bir sömürüdür, bir istismardır, ama başka 
adrese... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, kifayeti müzakere 
önergesi hakkında konuşur musunuz? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, ki
fayet için bu noktanın da açıklanması lâzım. 

Ama, bunları önliyebilecek tedbirler vardır, 
sahte adres verilebilir mi? PTT idaresi sahte ad
resi tesbit edemiyecek.. Demek ki, göz yumuyor. 
Müracaat edenlerin adreslerinin sahte olup ol
madığını tahkik edebilecek imkânlara sahiptir. 
Nasıl tahkik edecek? Postacıyla tahkik edecek. 
Bunu, PTT İdaresinden daha iyi tahkik edecek 
(bir idare bulunamaz. 

Kifayetin reddedilmesi için korkunç bir nok
ta daha var : Bugün, on sene sonra vereceğiniz 
telefonun parasını peşinen alırsanız, yarın elek
trik, su, havagazı gibi ne kadar âmme hizmeti 
varsa onlara da «efendim; biz telefonda bunu 
kanun çıkararak peşinen aldık, dolayısiyle hep
sini üç - beş sene evvel alalım» diye âmme hiz
metlerinin yapılmasında yeni bir esas getirecek
siniz. Öyle şey olmaz arkadaşlarım. Bu, basit 
bir iş değildir, bu gerekçelerle izah edilemez. 
Bende bıraktığı intiba; dün Emlâk Alım Vergi
si vardı, sonra ismi değişti. Hani meşhur bir 



M. Meclisi B : 112 26 . « . 1970 O : 2 

alım vergisi vardı, dün ismini değiştirdik, ona 
benziyor bu. Onda da üç tane mütaahhit kaçak
çılık yapıyormuş diye bizim hislerimizi gıcıkla
yıp, sömürüyü kaldıralım diye bir başka yola 
ıgötürülmek isteniyor. Komisyonun bende bırak
tığı intiba budur, dün buna kanaat getirdim. 
Bugün de efendim, böyle telefon satılıyormuş 
diye (Satılmasın, sattırmayın, onu tasvibetmi-
yoruz.) Bu yola gidilmek istenmektedir. 

'öyle ise değerli arkadaşlarım bu konuda hiç 
aydınlanmış değiliz, emrivakiler karşısındayız. 

Sayın Başkan benim verdiğim önergeye, ya
ni siz bunu oylayamazsınız dediğim önergeye, 
lütfedip katılıyorlarsa meseleyi kesip bitirsin
ler. Katılmıyorlarsa bir usul müzakeresi açsın
lar. İstirham ediyorum. Bu sebeple müzakerenin 
yeterliği doğru değildir. Reddini istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Evvelâ kifayeti müzakere tak
ririni oylarınıza arz edeceğim. Kifayeti müzake
reyi kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun
lar... 

ÖOŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, kifayeti müzakereyi usul bakımın
dan mı, esastan mı oyluyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim daha esasına girme
dik. Takriri okumadık. Bir kifayeti müzakere 
takriri var, Sayın Ülker, kifayeti müzakere hak
kında söz istedi, verdik. Verdikten sonra da oya 
arz edilir. 

Kifayeti kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. («Yeniden sayılsın» sesleri) Bariz 
efendim. Kabul edilmiştir. Niye güveniniz yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDURRAH-
MAN GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, öner
geyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın AJbdurrahman Güler, 
önergeyi geri aldıklarını ifade ettiler. Mesele, 
bu suretle, geriverilmek suretiyle halloldu. 

Çeşitli hükümler 
Madde 113. — 23 . 6 . 1963 tarih ve 634 sa

yılı Kanunun 55 nci maddesinin birinci cümle
sindeki muafiyet Emlâk Alım Vergisi için uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenller... 
Kabul edilmiştir. 

— 151 

Madde 114. — Bu kanunun 105 nci maddesin
de yazılı (1) sayılı tablonun makbuzlar ve diğer 
kâğıtlar bölümünün 2/1b pozisyonunda gösteri
len vergi beyannamelerinden alınacak Damga 
Vergisinin bu kanunla artırılan hadlerine teka
bül eden miktarları için 1970 malî yılında ceza 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 115. — 11 . 12 . 1936 tarihli ve 307$ 
sayılı Tuz Kanununun 1 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

'«Ancak tuz'u kimyevi maddeler istihsalinde 
ilk madde olarak kulanan sınai işletmeler, bu 
maksatla ve sadece kendi ihtiyaçlarında sarf et
mek, harice satış yapmamak şartiyle tuz istihsal 
ve istihraç edebilirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Sayın özgüner buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bu madde ile başka 
bir kanuna bir ek madde getiriliyor. Bu, kanun 
tedvin tekniğine aylandır. İzah edeceğim arka
daşlarım. 

Şimdi, bir kanun ile başka bir kanun ilga 
edilebilir. Yine bir kanun ile bir başka kanun 
tadil görebilir, bu mümkün. Ama, müstakil bir 
kanun ile bir başka müstakil kanuna ek yapıla
maz. 

Şimdi bu Malî Finansman Kanunu, müstakili 
bir kanun. Ne ilga kanunu, ne tadil kanunu, bu 
müstakil bir kanun. 3078 sayılı Tuz Kanunu, 
buna bir madde ilâve edeceğiz. Arkadaşlarım, 
bu kanun tekniğine uyar mı? Getirin 3078 sayılı 
Tuz Kanununa bir madde ilâvesi için tasarıyı, 
beraber görüşelim. Bunun her halde Komisyo
nun dikkatinden kaçmış olduğu kanaatindeyim, 
kanun tekniğine bu derece aykırı bir maddeyi 
her halde Umumi Heyetiniz kabul etmese gerek
tir. Bu sebeple dikkatten kaçmış olduğu kanaa
tiyle ben de tasarıdan bu maddenin çıkarılması
nı öneren bir teklif verdim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. Bir takrir vardır, 
Sayın özgüner tarafından verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 115 nci maddesi kanun tedvin tek

niğine aykırıdır. Bu sebeple bu maddenin tasa-
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ndan çikanlmasını teklif ediyorum. Saygıla- I 
nmla. 

îçel 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 

DİNÇER (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet... 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Katıllmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takririn dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. | 

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

Yürürlük ve yürütme 
Madde 116. — Bu kanunun hükümleri yayı

mı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok Maddeyi oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 117. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın tiye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim iki aded matbua hatası vardır. Bun
ları okutup 109 ncu maddeye göre tashihleri ya
palım. 

Yüksek Başkanlığa 

Finansman kanunu tasansmın, Harçlar Ka
nunundaki değişikliklerle ilgili 104 ncü madde
sinin, II. tflâs hardan kısmının 4/c pozisyonu
nun karşısına, sehven unutulan «150 Tl.» raka
mının konulmasını arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
HasanDinçer 

Geçici Komisyon Başkanı 
BAŞKAN — 104 ncü maddenin «Kayıt ve 

tescil hardan» bölümünün (4/c) karşılığında 
150 Tl. matbua hatası olarak unutulmuştur. Bu 
hususu içtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince 
tashih ve tavzih edilmesini oylannıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar) — Sayın Başka
nım, 31 nci sayfadaki 3 ncü maddede bir kanuna 
atıf var. Bir kanunun çıkış tarihi var. Orada 
4 . 8 . 1964 tarihli olarak gösterilmiş, esasmda 
17 . 7 . 1964 olması icabetmektedir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin (b) bendinde 
4 . 8 . 1964 tarih ve 507 sayılı Kanundan bahse
dilmektedir. Kanunun yürürlük tarihi 17.7.1964 
tür. Bu suretle tashihini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 

Finansman kanunu tasarısının Harçlar Kanu
nundaki değişikliklerle ilgili 105 nci maddesinin 
«II - Maktu harçlar» kısmının 1 nolu pozisyonu
nun karşısına, sehven unutulan «10 Tl.» sının 
yazılmasını arz ve teklif edenim. 

Afyon Karahisar 
Hasan Dinçer 

Geçici Komisyon Başkanı 
BAŞKAN — Bu hususta yapılmış bulunan 

tabı hatasının tashihi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiş, tashih yapılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak istiyen?. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Yazı 

ile müracaatım vardı. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Ben de mü

racaat etmiştim bir yazı ile. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ben de yazı 

ile konuşmak istediğimi bildirmiştim. 

BAŞKAN — Efendim bilmiyorum, oturumu 
Başkan idare eder, bana intikal etmiyen taleple
rin de orada kalmaya mahkûm olduğunu kabul 
etmek lâzım. Ben sorduğum zaman... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yok mu efen
dim?. 

BAŞKAN — Yok efendim, yok. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, va

zifeliler vazifelerini ihmal etmişler, bu ciddiyetle 
bağdaşmaz, burası Parlâmentodur. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Coşkun Kara-
gözoğlu'nun talebi, Sayın Burhanettin Asutay'la, 
oylarının istimaliyle ilgili ve İçtüzüğün 137 nci 
maddesine göre. Sayın Reşit Ülker, aleyhte, Sa
yın Turhan özgüner aleyhte söz istemişlerdir. 
Bendeki listeye göre Sayın Reşit Ülker önde gel
mektedir. 

— 152 — 
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Buyurun Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, on kanundan bir araya gelmiş bir ka
nunlar demetini konuştuk. Böyle bir kanunlar 
demetinin tümü hakkında konuşmanın ne kadar 
usulsüz olacağını burada anlatmaya imkân yok. 
On tane kanun var, halbuki tümü üzerinde konu
şacaksınız. içinde beğendiğiniz olur, beğenmedi
ğiniz olur. On kanun bir arada konuşulduğu 
zaman buna imkân yoktur ve usulsüzdür. 

Değerli arkadaşlarım; bu usul meselesini bir 
defa daha hatırlattıktan sonra milyarlarca lira 
mükellefe, vatandaşa yük getiren, bilhassa orta 
sınıf ve yoksul vatandaşa doğru kayan bu ka
nunlar demeti hakkında kısaca fikirlerimi söyle
mek istiyorum. 

Evvelâ bunların arasında bulunan işletme 
Vergisinin, ki genel karakteri itibariyle bir ma
hallî idareler Vergisi niteliğini de gösterir, ya
rın Belediye Gelirleri Kanunu geldiği zaman, 
onunla karşılıklı çatışacak mı, çatışmayacak mı, 
şu anda kestirmeye imkân yoktur. Bunun va
tandaşa yararlı olmıyacağını, vergi sistemi ba
kımından sakat olduğunu, vaandaştan alınan 
paranın Devlet Hazinesine girmesi gerekirken 
büyük bir çoğunluğunun Devlet Hazinesine gir-
miyeceğini, bir nevi iltizam usulü getirdiğini ifa
de etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 

Yine nalburiye ve diğer birtakım eşyaya, oto 
lâstiği ve diğer eşyalara vergi konmasını tasvi-
betmeye imkân yoktur. Geniş halk kütlelerine 
yayılan vergi konmasını kabul etmeye imkân 
yoktur. 

Gider vergilerinin niteliği de, kısaca ifade 
etmek lâzımgelirse, budur. Çift Gider Vergisi 
kabul ettik. Birisini bu kanunla, kanunlar deme
tinin içindeki maddelerle kabul ettik. Birisi de 
Sayın Cumhurbaşkanının veto ettiği yetki ile il
gilidir. Gider vergilerini bir tüm olarak ele al
dığımız zaman, geniş vatandaş kütlelerinin üze
rine yığılacaktır. 

Yine, Banka Muamele Vergisi, ister istemez 
vatandaşların sırtından çıkacaktır. Bunların ara
sında, «Emlâk Alım Vergisi» diye gelip, vergi 
kaçakçılığından bahsedip, sonra ismini değişti
ren bir kanun da bu demetin arasında mevcut
tur. «Emlâk Alım Vergisi» ismini burada değiş
tirdi, «Emlâk Yapım Vergisi» gibi bir isim aldı. 

Gözüküyor M, maksadı başkaymış. Bu maksadı, 
Meclis incelediği zaman ortaya çıkardı. Bugün 
kendi arsasının üzerine bina yapan vatandaştan 
da, varlığından da bir vergi alınacaktır. Bir nevi 
«varlık vergisi» niteliğindedir. Bu niteliği ile 
adaletsizdir. Yani, hakikaten katları yapanlar
dan alındığı zaman adaletli olan, devir ve tem
likte alındığı zaman adaletli olabilen bu vergi, 
maksadını şaşırarak vatandaşın servetine doğru 
gittiği zaman, bu adaletli niteliğini kaybetmiş 
durumdadır. Yüzde 70, hepsinden alınacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, harçlar; bilhassa ada
letle ilgili olanlarını, hak arama hürriyetiyle ka
bili telif görmeye imkân yoktur. Damga Resmi ve 
diğer harçlar da tamamen vatandaşın üzerinde 
kalacak niteliktedir. 

Bu arada, gayrimenkul kıymet artışı Vergisi
ni - usul hükümlerindeki eksiklikler hariç - ye
rinde bir vergi olarak nitelendirmek lâzımdır. 
Yine bu arada, petrol boru hattından alınan ver
giyi, yerinde bir vergi olarak görmek icabeder. 
120 metrenin üzerinde, muayyen bir noktanın 
üzerinde alınan inşaatla ilgili vergiyi de, bir öl
çüde doğru bulmak gerektiği şahsi kanısını taşı
maktayım. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi kısa kesme
min gerektiğini biliyorum, şunu söylemek isti
yorum : Maalesef, bu getirilen kanun, yani Fi
nansman Kanunu tasarısının getirdiği verginin 
büyük bir kısmını dar gelirli aileler ve orta sınıf 
halk ile esnaf ödiyecektir. Büyük toprak sa
hipleri ve topraktan büyük gelirler elde edenler
den vergi alınması imkânı olduğu gerek bizim 
tarafımızdan, gerek Sayın Maliye Bakam tara
fından, gerekse sözcü tarafından ifade edildi. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve yıllık 
programlarında da bu, yazılı olduğu halde (ki, 
bunun üzerinde ihtilâf vardır.), bâzıları, milya
rın üstünde bir potansiyel bulunduğunu ifade 
ederler. Ama bir potansiyel bulunduğu ortada 
iken, buna eğilmiyerek alelacele bunun getiril
mesi karşısında, vergi kaçakçılığiyle ilgili me
selenin Türkiye bakımından ne kadar mühim ol
duğunu tasarının tümü üzerindeki konuşmamda 
izah etmiştim. Onun üzerinde Sayın Bakanın ver
diği cevap da, uzun vadeli bir iş olduğunu, bu 
kanunda bâzı tedbirleri getirdiklerini ifade et
mektedirler. Fakat ciddî, kül halinde, şâmil bir 
şekilde getirilmemiş olması ve bunun yanında 
Devlet kaynaklan, vatandaştan sıkıntıyla, zor-
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la ineğini, keçisini sattırarak aldığımız vergileri, 
«özel sektörü destekliyoruz» diye milyarlarca li
ranın verilmesi karcısında, bir taraftan vergi 
getirilmesini ve topyekûn olarak meseleyi ele 
aldığımız zaman plânsız, plân hedeflerini, sosyal 
adalet hedeflerini nazara almaksızın, sırf bütçe
nin finansmanını gerçekleştirmek için getirilen 
ve kalkınmaya, sosyal adalet sağlamaya esas iti
bariyle matuf olmıyan bu kanunlar demetinin 
büyük çoğunluğunu kabul etmeye imkân yok
tur. 

Bu söylediklerimizin ne anlama geldiğini hal
kımız kısa zamanda anlıyacaktır, takdir edecek
tir. Allah milletimize kolaylık versin. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir sayın üyeye aleyhte söz ver
dik, bir de lehte vermemiz gerekiyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Üzerinde söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Üzerinde yok efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — O halde leh

te istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte aldılar efendim. 
Müsaade ederseniz Sayın Karagözoğlu'na, 

oyunu kullanmak için, yani aleyhte oyunu înü-
lanma gerekçesini izah etmek üzere söz verip, za-
tıâlinize sonra lehte söz vereyim efendim. 

Buyurun Sayın Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Müzakeresi tamamlanmış ve Yüce Meclisin 

oylarına sunulmak üzere bulunan bu kanun ta
sarısının adına isterse «1970 Bütçesi Finansman 
kanun tasarısı» densin, istenilirse «Finansman 
kanun tasarısı» densin, bu kanun tasansiyle 
Adalet Partisinin takibe*tîği ve benimsediği 
sosyal ve ekonomik politikanın çıkmaza girdi
ği tesbit ve tescil ©dilmektedir. Gerçekten, 
Adalet Pant'isinin elinde ve benimsediği eko
nomik ve sosyal anlayış içinde, Türk ekonomi
si tam bir buhrana sürüMenmiş bulunmakta
dır. 

Vergiler alabildiğine çoğaltılır ve artırılır
ken, ortada refah ve iktisadi kalkınma görül
memektedir. Bu husus, devletin resmî kayıtları 
ve içinde yaşadığımız gerçeklerle sabittir. Bir 
taraftan fiyatlar son yıllarda görülmemiş öl
çüde artar, diğer taraftan bunun tam aksi, eko
nomi bir durgunluğun içinde bulunur, paranın 

değeri her gün düşer, döviz kuru her gün yük
selmekte devam ©der, spekülâsyon durmadan 
artar, tarımda Ve sanayide üretim azalır, dış 
ticaret dar boğazı büyüyerek devam eder, ik
tisadi Devlet Teşekkülleri her gün yeni zamlar 
yapmak zorunda kalırlar, bütçeler açık finans
manla karşılanır, bu vergiye rağmen... Bu ta-
kibedilen ekonomik politikanın faturasını Türk 
halkı öderken, yeni getirilen 4 vergi ve 6 vergi 
kanun tasarısında yapılan tadilâtla, bu fatu
ranın bedeli yükseltilmektedir. 

Adalet Partisinin takibettiği bu yanlış ve 
hatalı iktisadi ve sosyal politikanın faturasını 
Türk halkının daha çok ezilen kesimi, köylüler, 
işçiler, esnaf, memur, dar ve sabit gelirli va
tandaş, tahammülü her gvaı daha da güçleşen 
ve Türk toplumunun her grnı patlamaya doğru 
gitmesine sebebiyet veren şartlar içerisinde 
cidemeye mecbur kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunlarla bir 
yanldan pahalı devlet ve partizan devlet isra
fının bedeli, Türk halkına ödettirilmek isten
mektedir. Diğer yandan, 100 milyonluk teşvik 
fonlarına aktarılan vergi kaynaklarının karşı
lığı Türk halkına ödettirilmek istenmektedir. 
Aynı şekilde, iktisadi Devlet TeşekMllerînin 
milyonluk finansman açıkları, yine Türk halkı
na, haksız olarak ödettirilmek istenmektedir. 

Kısaca arz etmek mecburiyetiyle ilâve edi
yorum ki, bu vergilerle 1970 yılı Bütçesinin ve 
bundan sonraki bütçelerin açığı kapatılamıya-
caJktır. Bilindiği gibi, 1970 yılı Bütçeslinlin açı
ğı, mevcut Meclis gündeminde bulunan tasarı
larla birlikte 5 milyar lira civarındadır. Bu ka
nunla getirilecek olan yeni kaynak ilâvesi 2,5, 
3 milyar civarında olacaktır. Demek ki, 1970 
yılı Bütçesi yine en aşağı, Hükümetin kabulü
ne göre 2 milyar lira açıktır. Beklemek lâzım
dır, yeni vergi taşanları gelecekitir, yeni vergi 
tasarıları gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ancak bu vergi ta
sarıları birbirlerini taMbetmesine rağmen, Türk 
ekonomisi, içine düşltüğü buhrandan ve çık
mazdan, birtakım köklü ve yapısal reformlar 
yapılmadığı takdirde, kurtanlaımyaoaktır. Bu 
gerçeğin artık herkes tarafından görülmesi 
zamanı gelmiş ve geçmiştir. Bu vergilerle Türk 
halkına yeni hizmetler getirilmiyecektir. Sade
ce cari masraflar karşılanacak, sadece bütçe 
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açıkları karşılanacaktır. Yeni yol, yeni su, ye
ni okul hizmetleri yapılamıyacaktır. Bu vergi 
mükellefiyetinin karşılığında, Türk halkı yeni 
hizmetlere kavuşmayacaktır. Refah yerine, se
falet tabana yayılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, en önemli meseleler
den birisi, ilmen tesbit edilmiş, inkârı mümkün 
olmıyan bir gerçektir ki, Veraset Vergisi dışın
da inikas etmiyen vergi yoktur. Bu vergiler 
geniş halk kütlelerine süratle ve şiddetle inikas 
edecektir. Bunun ıstırabını, şlikayetini, feryadı
nı hep birlikte halkımızın içimde göreceğiz ve 
bu ıstırabı ümildeidiyorum M, paylaşacağız. Bu 
vergiler geniş kütlelere intikal edecektir. Bir 
yandan nakil ücretlerinin ar*tanası, insan ve eş
ya nakliyatının artması, fiyatların yükselmesi
ne sebebiyet verecek, kiralar artacak, muame
le vergisi, bankaların, esnafın yaptığı muame
leler dblayısiyle günlük masrafları çoğaltacak 
ve topyekûn bu vergiler halkımıza intikal ede
cektir, inikas edecektir. 

Mddern verginin en önemli meselesini teşkil 
eden, Verginin kim tarafından ödeneceği konu
sunda Sayın Hükümetin gerek gerekçesine, ge
rek burada yaptığı izahlara katılmak mümkün 
değildir. Bu vergiler yine ezilen halkımızm, 
köylünün, işçinin, memurun, dar ve sabit ge
lirli vatandaşın sırtına intikal edecektir. 

Sormak ve öğrenmek istiyorum: Bu vergi
lerin dar ve sabit gelirli insanların, köylünün, 
işçinin, memurun üzerine intikal ediüHmemesi 
için kanunda alınmış ciddî ve tutarlı, yeter bir 
tek tedbir var mıdır? Bu haliyle yeter, ciddî 
ve tutarlı tedbir yoktur. Bu haliyle bu kanun, 
en kısa zamanda göreceğiz arkadaşlarım; ini
kas edecektir. Üzülerek ifade etmeye mecbu
rum; içinde yaşadığımız toplumun bir gerçeği 
olduğu için ifade ve tesbit etmeye mecburum 
ki, bugünden bu kanun hayat pahalılığına bir 
nislbettle ilâvede bulunmuştur bile. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de esasen 
vergi sistemi karışıktır. Mevcut vergi sistemi
ni, mevcut kontrol sistemiyle ciddî bir disipli
ne tabi tutmak imkânı yoktur. Resmî rakamla
ra göre 490 000 civarında bulunan vergi mü
kellefinin, ancak 20 000 i kontrol edilebilmek
tedir. Yeni kanunla getirilecek olan sistemi 
kontrol etmediğiniz takdirde, bırakınız sosyal 
adaleti, hukuk adaletini bile tesis etmek imkâ

nı olmıyacaktır. Kontrol edilmediği takdirde 
bu vergi sistemi, tahammülü imkansız, belki 
bugünden tahmin edilmesi son derecede güç 
ağır ıstıraplara, haksızlıklara sebebiyet vere
cektir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Kontrol ve 
murakabe lâzımdır, kontrol edilir. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devataüa) — 
Değeri arkadaşlarım, o itibarla, bir değerli ar
kadaşımın yerinden işaret ettiği gibi, Türkiye'
de mevcut vergi kaynaklannı, vergi israfını ve 
ziyamı önliyebdlmek için, mevcut vergi mura
kabesi kadrosunun etkenliğini artıracak tedbir
leri almak lâzımıdır; buna kim mâni olursa ol
sun, bu tedbirleri almak lâzımdır. Bu tedbirleri 
almadan, Maliye Bakanlığının resmî arşivlerin
de bulunan bu 5,5 milyar lira civanndalki vergi 
ziyamı önlyecek tedbirleri almadan, getirilen 
bu verginin; bir taraftan Türk müteşebbisine 
ve diğer taraftan da geniş halk yığuılarıina ıs
tırap getirmiyeceğini iddia etmenin, akıl ve iz'-
an içinde mümkün ollmıyaoağına samimiyeti] e 
inanıyoruz, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, sizin de 
bir süre ile kısıtlı olduğunuzu hatırlatıyorum 
efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Topluyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye 1de vergi re
formu yapılması artık kaçınılmaz hale gelmiş
tir. idari reformun yapılması kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Gerçek ve plânlı bir ekonomik kal
kınmanın disiplinine riayet zaruret haline gel
miştir. Siz, gerçek ve plânlı bir kalkınmanın 
icaplarına şu veya bu mülâhaza ile riayet efcmi-
yeoeksinliız; ekonomiyi bir ıstıraba, bir sıkıntı
ya sokacaksınız ve bunun faturasını Türk hal
kına ödeteceksiniz... Demokratik nizam içinde 
kimsenin buna hakkı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk ekonomisi 
yapısal birtakım güçlükleri içinde bulunmakta
dır. Köklü birtakım reformlar, yani Anayasa
nın emrettiği birtakım reformları, vergi, idare 
ve toprak reformlarını yapmaJdıktan sonra, ye
ni vergiler getirmekte devam edecek ve bu ver
gilere haklı haksız mazeretler hazırlama gayre
ti içinde bulunmakta devam edeceksiniz. 

Biz, bu vergilerin Türk ekonomisine fayda 
i getirmek şöyle dursun; bir yandan hayat pa-
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hanlığını artırarak enflâsyonu şiddetlendirece
ğini; diğer yandan piyasada darlık yaratarak 
Türk ekononıisini durgunluğa sokacağını ve 
içinde bulunduğumuz enflâsyon ve durgunluk 
paradoksunu kuvvetlendireceğini; Yüce Mec
lisin dikkatine sunarak sözlerimi tamamlar, 
saygılarımı sunanım. 

HALİL İBRAHİM OOP (Bolu) — Genel pren-
sfiboüarak, vergiler enflâsyon yaratmaz. 

OOŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — 
Bu itibarla, bu kanuna kırımızı oy vereceğimi 
Yüce huzurunuzda ifade ederim. 

Bir arkadaşımın ifade ettiği gibi, «Genel 
prensip, vergi kanunları enflâsyon yaratmaz.» 
Ama, bu türlü vergi kanunları enflâsyonun ta 
kendisini yaratır, bunu toplumun içinde göre
ceğiz. 

Saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — Kanunun lehinde Sayın İhsan 
Ataöv, buyurunuz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresini yaptığımız kanunun aleyhin
de konuşan ve reyini izhar sadedinde beyanda 
bulunan değerli arkadaşlanmızı dinledim. 

Esasen bu konuda, bu kanunlar daha komis
yona geldiği andan İtibaren yurdun dört bir 
tarafında, bu vergiler hakkında vatandaşa çe-
şiltli vesilelerle bildiri ve beyannamelerle bâzı 
şeyler götürülmektedir. Şimdi orada söylenen
lerle, burada söylenenler arasında fark yok
tur. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — «Şey» dediğin 
ne demek 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Meselâ, o 
şeylerden birisi şudur : 

Mersin 1de, Mersin Cumhuriyet Halk Parti
si İlçe İdare Kurulu vatandaşa bir beyanname 
dağıtıyor: «Kahvehanelerde içilecek çaydan, 
çocuıklammıza yedireceğimiz simite kadar her-
şey vergilenımektedir. Giyeceğiniz basımadan, 
yatak ve yorganımıza kadar her şey vergi fur
yasına tabi tutulmaktadır.» 

Şimdi, yine biraz evvel söyliyen arkadaşı
mız jjibi, işte «Büyük toprak ağalan, kaçakçı
lar ve buna benzer yerlerden vergi alınmamak
tadır. Bâzı şahıslar verginin dışında bırakıl
maktadır» gibi beyanlar var. 

1964 senesinde, bütçenin finansmanı için za
manın iktidan böyle kanunlar getirmişti. O za
man, muhalefette olarak biz de çıkmış; şimdi
ki sayın arkadaşlanmızm konuştuklan gibi 
değil de, bu kanuna muhalefet etmiştik. Çünkü 
biz «ezilenden,» efendim işte «toprak ağasın
dan, toprak reformundan» falan o tip beyan
larda bulunmayız. Biz Türk halkını topyekûn 
bütün mütalâa ederiz. Türk halkının ezülmiye-
ceğine Türk halkının iz'an ve irfan sahibi oldu
ğuna inanırız. Türk halkının içerisinde tefrika 
yapmayız. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Asıl siz tefrik 
yaparsınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu bakım
dan biz de muhalefet etmişiz. O zaman denmiş 
ki, «Şimdi ağaçtan bile vergi alacak bu ikti
dar» diye, piyasada lâflar çıkmış. O lâflar üze
rine şöyle cevap verilmiş: 

«Vergilerin aleyhinde olanlar, bu memleke
tin kalkmınıasını istemiyenlerdir. ergilerin 
aleyhinde olanlar, köye okul, su ve yol götü
rülmesini istemiyenlerdir. Hudutta nöbet tutan 
asker ne ile beslenecektir? Su olmadan değir
men döner mi? Benzin, mazot olmadan otomo
bil veya traktör yürür mü? Vergi olmadan da 
Devlet çarkı dönmez, hizmetler görülmez.» 
(0. H. P. sıralanndan «Doğru» sesleri) 

Bu itibarla, bu vergilerin hepsinin bu şekil
de yerinde olduğu beyan edilmiştir. Yani, o za
manki bütçenin finansman içi çıkarılan ver
giler gayet güzel şekilde müdafaa edilmişti. 
Şimdi burada, Bütçe Finansmanının aleyhinde 
bulunan insanlar, o zaman bunun burada mü
dafaasını yaptıktan sonra, şöyle bir kitapla da 
bunu Türk halkına duyurmuşlardır; okuduğum 
da bu Cumhuriyet Halk Partisinin kitabından-
dır. 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Çok za
yıf kaldın, çok. (C. H. P. sıralanndan «Bravo 
sana» sesleri, alkışlar) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, 
«Cumlhuriyet Halk Partisi halk hizmetinde» 
diye bir kitap çıkaran, zamanın 1964 iktidan, 
vergileri böyle müdafaa etmiştir. Şimdi kendi 
dillerinden soruyorum : 

Bu finansman vergilerini istemiyenler, kö
ye yol götürmeyi istemiyenlerdir, köye okul gö
türmeyi istemiyenlerdir. Devletin askerini bes-
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lemeyi istöenniyenlerdir. Otomobilin mazotuna 
vergi konmak suretimle, otomobilin yürümiye-
öeğini kabul edenlerdir. 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Aynı ver
gi değil onlar. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu bakım
dan, iktidarlar nedense vergi meselesi üzerin
de her zaman dururlar, muhalefetler de onun 
karşısına geçerler. Yalnız ne var ki„ iktidar
da bunu deneyenler, finansman kanunlarının za
ruri olduğunu müdafaa edenler, meclislerde 
bunu zapta geçirtenler ve Meclis kütüğünde 
bunu tescil ettirenler, tescil ettirdikten sonra 
da bunu böyle kitap halinde vatandaşa duyu
ranlar, bunları yalamak suretiyle şimdi bun
ların karşısına geçmemelidirler. Memleketin 
gerçekleri üzerinde durmalıdırlar. «Ezilmiş olan 
halk, fukara memleket, fukaradan yana olan 
insanlar» demektedirler. Bu vergilerle bu mem
leketin kalkınacağını, bu vergilerle bu memle
kette hizmet edileceğini kabul etmeleri lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında bu vergi
lerin zaruretine bunlar inanıyorlar. Onlar da, 
vergisiz Devletin yürümiyeceğini,, onlar da 
vergisiz okul yapılmıyacağını, onlar da vergi
siz su ve diğer hizmetlerin götürülemiyeceğini 
biliyorlar. Fakat, bu kanunun karşısında olan
lar bir şiir ezberlemişlerdir. Bu şüri her yerde 
ve her zaman söylemeye mecburdurlar. Bu şiir 
de, «Fukaralık, ezilmişler, halktan yana, zen
gin ve servet düşmanlığı» ve tek taraflı be
yanlarla buradakileri büyülterek halka inti
kal ile oradan menfaat beklemek.. 

Efendim, «Reformlar yapmıyorsunuz. Vergi 
ziyama mâni olacak tedbirler getirmiyorsu
nuz.» diyenler, 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Yalan mı? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Kanunun içe
risinde vergi ziyamı önliyecek formüllerin bu
lunduğunu biliyorlar ve bu kanunun bir re
form olduğunu biliyorlar. Bu kanunun reform 
olduğunu bildikleri halde, «Reform getirmiyor
sunuz.» diyorlar. Anayasada köklü reformlar 
yapmak için ezberlemişlerdir: «Efendim, top
rak reformu yapmıyorsunuz, vergi reformu 
yapmıyorsunuz..» 

1961 den beri bu Meclisteyiz. 1961 den be
ri bu kürsülerde, «Toprak reformu yapmıyor
sunuz, halkı eziyorsunuz» diyorlar, 1961 den 
beri toprak reformu yapacak olanlara, ezilen 
halk itibar etmiyor. Bunun günâhı da bizde 
midir, aziz arkadaşlarım? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Hocan Demirel mi senin? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, şimdi, Türk halkı kendi devle
tine güvenir. Kendi devletinin köyüne, mahal
lesine veya şehrine yapacağı hizmetleri tak
dir eder. Türk Halkı verebileceği vergiyi ver
mekten kaçınmaz. Ama Türk halkı bir şeye dik
kat eder: Bâzan bu kürsüye çıkıp da, «Aracıla
rı, sömürücüleri atmıyorsunuz; oradaki mal bu
rada şu fiyat ediyor; bu aracıları kaldırınız.» 
diyenler, biraz evvel telefon karaborsacıları
nın nasıl avukatlığını yaptığını hep beraber 
burada görmüştür. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Avukat
lık meslekini bu şekilde ağzınıza almayınız; 
asıl karaborsacıları siz koruyorsunuz. 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Adam 
çıkmış, kahve sohbeti yapıyor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım; bu bakımdan, huzurunuza gelen 
Finansman Kanunu gayet esaslı hazırlanmıştır 
ve Türkiye'de sosyal adaleti gerçekleştiren, 
vatandaşa hizmet götürmeyi bir aşk olarak 
kabul eden, hiçbir iktidarın, hiçbir Hüküme
tin yapamıyacağı büyük bir cesaretle, büyük 
bir vukufla.. 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Adalet 
Partisinde bunu daha iyi müdafaa edebilecek 
bu şekilde konuşmayan bir hatip yok mudur? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Fikir 
söyle,, demagoji yapma. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu kanunu 

hazırlamış ve üzerine varmıştır ve bu kanunu 
Yüce Meclise getirmiştir. Böyle hükümetler an
cak meclisler tarafından, halk kütleleri tara
fından tebrik ve takdirle karşılanacaktır. 

Bu itibarla ben, Sayın Maliye Bakanına, 

I Maliye Vekâleti erkânına, bu kanunu hazır-
lıyan Adalet Partisini ı muhterem Hükümetine 
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ve Bütçe Komisyonunda (O. H. P. sıralarında 
«Bütçe Komisyonu değü, Geçiri Komisyon» 
sesleri) Vergi Geçici Komisyonunda bu kanu
na büyük emek veren değerli komisyon üye
si arkadaşlarıma ve gerçek yüzlerini, gerçek iş
lerini, gerçek inançlarını, gerçek akidelerini ve 
gerçek vatanseverliklerini kendi zaviyelerinde 
ortaya koyan Yüce Meclisin muhterem üyele
rine, halka ve Hükümete kendilerini takdim 
eden zihniyet sahiplerine huzurunuzda teşek
kür eder; bu kanuna beyaz rey vermenin Tür
kiye'ye hizmet mânasına geleceğini saygı ile 
arz ederim. (C. H, P. sıralarından gülüşmeler,, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Lehde oy kullanma gerekçesi
ni veciz bir şekilde izah etmek üzere Sayın Ab-
durrahman Güler, buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Başka
nım, Mersin Cumhuriyet Halk Partisi İlçe İdare 
Kurulunun tebliğinden bahsedilmesi, İçel Mil
letvekili olmam sıfatiyle bir nevi sataşmadır. 
Cevap vermek isityorum. (A. P. sıralarından 
«Aaa» sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tabiî arkada
şımızın ilçe başkanı o adam. 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Ataöv, 
kahve sohbeti şeklinde vergi müdafaası yap
tın. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güler. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım;; 
Finansman Kanununun tümü ve maddeleri 

üzerinde görüşmelerin bittiği şu anda, söylemek 
zorunda olduğum bâzı hususları belirterek ko
nuşmama başhyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; gerek komisyonda 
ve gerekse bu kanunun müzakeresi sırasında 
Umumi Heyette, iktidarla birlikte bu kanunun 
çıkarılmasında, sayın muhalefetin de büyük yar
dımları olduğunu kabul etmek zorundayız. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Oylarımız bu
nu belli edecektir. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Mesuliyet yüklenmiş herkes, ister muhalefet
te olsun, ister iktidarda olsun, huzurunuza ge
tirilmiş bulunan bu kanunun Türk ekonomisine 
sağlıyacağı faydalar üzerinde müttefik ol
muşlar, bu kanunun sonuçlanmasına yardım 

etmişlerdir. Yalnız, bâzı mülâhazalar - ki Mec-
lisimizde bu mülâhazalar hoş görülmelidir -
bâzı muhalefet duyguları, kanunun müzakere
sinin sonuna gelindiği bir sırada, bâzı arkadaş
larımızı şahidolduğumuz şekilde konuşmaya 
zorlamıştır. Bendeniz, bu husustan asla şikâ
yetçi değilim. Bir haktır, telâkki kendilerine 
aitti/. 

Yalnız, §u mesut anda, belirtmek zarunda 
kaldığım hususları kısaca arz ediyorum:. 

Bu kanun tasarısı, Hükümet tarafından alel-
acaîe ve 1970 yılının finansman ihtiyacım kar
şılamak için getirilmiş bir tasan değildir. Bu
nun böyle olmadığı ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının 108 ve 109 ncu sayfalarında belirtil
miştir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
108 nci sayfasında «(C) vergi reformunun ana-
hatlan ve tedbirleri» serlevhası altında alın
ması lâzımgelen tedbirleri şöyle sıralamaktadır: 

«a) Arazi ve bina vergilerinin verimini 
artıracak olan yeni bir sayımın yapılması ve bu 
vergilerin ıslâhı» İşte bu maddenin hükmüne 
paralel olarak biraz sonra Emlâk Vergisi Kanu
nunu görüşeceğiz. 

«b) Vergilendirilmiyen lüks tüketim mal
larının vergilendirilmesi» îşte görüştüğünüz 
Finansman Kanununda getirilen ve lüks tüke
tim mallarının vergilendirilmesini hedef tutan 
ve... 

SÜLEYAN ÇAĞLAR (Manisa) — Köylüyü 
ilzam etmiyen. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Köylüyü, fakir halkı asla ilzam etmiyen mad
deleri vergi kapsamı içine alan vergiler... Ve 
yine «Katma değer vergisine gelinciye kadar İs
tihsal Vergisinin kapsamının yeniden gözden 
geçirilmesi» ve yine Finansman Kanunundaki 
istihsal vergilerine mehaz teşkil eden hüküm. 

Konuşmayı uzatmamak için 108 ve 109 ncu 
sayfaların tamamını okumuyorum. Bu sayfalar
daki belirtilen vergi reformlarını, tavsiye edi
len vergileri sayın muhalefetin de bildiğine ka-
ani bulunuyorum ve demek istiyorum ki, getiri
len vergiler sabahtan akşama düşünülerek ge
tirilmiş vergiler değil, 1968 senesinde Yüce Par
lâmento tarafından getirilmesi Hükümete tavsi
ye edilmiş vergilerdir. Hükümet bu vergileri 
huzurunuza getirmekle plânm gereğini yapmış
tır, vazifesini yapmıştır, kendisini tenkid değil, 
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teşekkürle karşılamak lâzımdır. 
Muhterem arkadaşlarım, bu vergiler üzerin

de bugüne kadar yapılmıyan münakaşa kamu 
oyunda, gazete sütunlarında sayın ekonomi 
profesörlerinin iştiraki ile tertiplenen açık otu
rumlarda yapılmıştır. Muhtelif tarihlerde yapı
lan açık oturumları, yazılan makaleleri huzuru
nuzda okuyarak vaktinizi almak istemiyorum. 
Yalnız okuduğunuza kaani bulunarak sadece 
ve değer ifade etmesi itibariyle yapılan bir açık 
oturumun sonucunu okumakla yetiniyorum: 

«Sonuç olarak; bugünkü forumda Türkiye'de 
Devlet harcamalarının artması ve bu harcama
ların sağlam kaynaklarla karşılanması gerektiği 
üstünde bütün tarafların birleştiği görülmekte
dir. 

Yeni vergilerin bütçe ile birlikte açıklan
maması ve kamu oyunun bilgisine yeterince su
nulmamış olması ise eleştirilere yol açmaktadır. 
Bununla birlikte vergilerin çoğunluğu ilke ola
rak haklı ve yerinde görülmekte, yalnız Sayın 
Zobu ile Profesör Yaşa; bâzılarının oranlarını 
yüksek bulmaktadırlar. Sayın Doçent Görgün 
ise; yeni vergilerin sosyal adalet, iktisadi yarar 
ve verimlilik açısından yıllardır getirilen en 
olumlu tedbirler olduğunu belirtmektedirler. 

Siyasal iktidarın açıktan finansmana gitmek 
yerine - sayın üyeler dikkatinizi çekerim - vergi 
getirmekle daha sağlam bir yol tuttuğu görüşü 
de ortaklaşa paylaşılmaktadır, özellikle or
ta ve yüksek gelirli grupları vergilendiren bu 
tabanların getirilmemesi halinde bundan doğa
cak zararı ise; Sayın Görgün'üm de belirttiği gi
bi, bu defa en yoksullariyle birlikte bütün 
Türk halkı çekecektir.» 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bütün ilim 
adamlarının da birleştiği bir gerçek şu : Bu ta
sarılar takdim edildiği gibi, yoksul köylünün, 

i yoksul ba-ITfiîi vergüenddıulmesini değil, bilâkis 
I yüksek gelir gruplarımın vergilendirilmesini, 

yoksul halka hizmet «itmesini sağlıyan, Türki
ye'de en oluımüu şekilde alınmış vergi tedbir
leridir. Bir ölçüde de ekonomik tedbirlerdir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — İmamdan 
pile alacaksınız. Hepsini öğrendik. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Bütün bu mülâhazalardan sonra sözlerimi uzat-
mıyacağım. 

Son konuşmaların da ışığı altında Komisyon 
üyesi olarak, bu Meclisin bir üyesi olarak bu 
vergilerin kanun halline gelmesinde emek sarf 
eden bütün arkadaşlarılma teşekkür eder, yine bu 
vergilerin kanun haline gelmesinde olumlu gay
retlerini esirgemiyen sayın muhalefete de huzu
runuzda teşekkür eder, hepinizi saygı ile se-
lymlanim. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki mü-
I zakereler biıtiriflmistir. Kanun açık oylaruuza 
i arz edilecektir. Küreler gezdirilsin. 
| (Kutular sıralar arasında dolaştırılarak oy-
| îar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan »ayın üye?. 
I Yok. Oy verme işlemi ıbitmiştir. 

(Oyların ayranı yapıldı) 

I BAŞKAN — 1970 yıûı Bütçesi Finansman 
I kanun tasarısının açık oylamasına 116 »ayın 

üye katılmış; 79 kabul, 34 ret, 3 çekimser oy çık-
I ;nış, salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
! Vaktin gecikmiş bulunması hasebiyle açık 
I oylamanın tekrarı bilâhara yapılacaktır. 

Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu karar 
veçhille 27 Haziran 1970 Cumartesi günü saat 
10,00 da toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

| Kapanana saati : 18,45 
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1970 yılı Bütçesi finansman kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye «ayı» : 4Ö0 
Oy verenler : 79 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 34 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 332 

Açık üyelikler : 2 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih. Aygün 

ANKARA 
Orhan Eren 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVTN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 

BURSA 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismıet Angı 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmcn 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uvsal 

[Kabul edenler] 
İZMİR 

Münir Daldal 
Ali Naili Erdeım 
Akın özdemir 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinağlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yaılçırıer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 
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[Reddedenler] 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Cengizhan Yorulmaz 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
CaMt Angın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
.Selçuk Erverdfr 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuızoğlu 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
Reışit Ülfcer 
Löbi't Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettiin Asutay 
öoşkun Karagözoğlu 
Keımal önder 

KARS 
Turgut Artaç 

Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Orîıan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Etibok 

MANİSA 
Veli Bakirli 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 

[Çekinserler] 
ORDU 

Ferda GKiley 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Malatya 

Yekûn 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

SAMSUN 
Nihat Kale 

srvAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

ZONGULDAK 
Ahmet GHiner 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

112 NCİ BİLEŞİM 

26. 6 .1970 Cuma 

Saat : 10,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE 

GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 1970 yılı Bütçesi Finansman kanu

nu tasarısı ve Adalet, içişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ıkurulu 
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 BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısı ve Ada

let, tçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
içilen 3 er üyeden ıkurulu 38 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/332) (S. Sayısı : 202) (Da
ğıtma tarihi : 25 . 6 .1970) 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve An
kara Milletvekili A. Sakıp Hiçeriımiez ve 57 arka
daşının 14 . 7 .1965 gün ve 657 (sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılma
sı ihakkında kanun teklifi ve Bütoe Plân Ko
misyonu raporu (1/331, 2/279) (S. Sayısı : 
200) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 .1970) 




