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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Ekim : Ara

lık ayları hesabı hakkındaki Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu, okunarak bilgi 
edinildi. 

Kaçak orman mallarını haber verenler hak
kında 1905 sayılı Kanunun tatbikına imkân ol 
madığına dair olan Bütçe Komisyonu raporu ka
bul olundu. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cet
veli değiştiren 4607 sayılı Kanuna bağlı (2) sa 
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkmdalu 
Kanun, kabul edildi. 

Şirketi Hayriyenin satmalınmasına dair olan 
Sözleşmenin onanması hakkındaki Kanunun 5 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan Ka

nun, kabul olundu. 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısının tümü üze

rinde de görüşüldükten sonra 
Birleşime ara verildi. 

tkinci Oturum 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısının tümü üze

rinde bir müddet daha görüşüldükten sonra 
maddelere geçildi ve birinci madde kabul olundu 

6 . IV. 1949 Çarşamba günü saat 14 t e top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

BaşkanveMli Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

C. K. încedayı C. Aksu 
Kâtip 

İsparta Milletvekili 
Sait Koksal 

Sorular 

İstanbul Milletvekili Osman Nuri Köni'nin, 
431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin uygulan
ma tarzı hakkındaki sözlü soru önergesi, Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/298) 

Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'm, Sümerbank 

Selüloz Sanayi Müessesesi yayınlarından (Ka
vak kültürüne dair İtalya'da yapılan etüd) adlı 
kitaptaki düşünce ve fikirlere dair olan sözlü 
soru önergesi, Ekonomi, Ticaret ve Tarım Ba 
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/299) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Ankara Belediyesine, arsa ve arazisin

den belli bir kısmını mesken yapacaklara 2490 

sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ve 
muayyen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi ve
rilmesi hakkındaki 5218 sayılı Kanuna ek Ka? 
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nun tasarısı (1/533) (İçişleri Komisyonuna) 

Teklif 
2. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 

Teknik ziraat ve Teknik bahçıvanlık okulları 
hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin kaldırılmasına dair Kanun teklifi (2/161) 
(Tarım Komisyonuna) 

önerge 
3. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'm, 

Dilekçe Komisyonunun 25 . II . 1949 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 1861 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/147) (Dilekçe Komisyonuna) 

BASIDAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapüdı) 

1. — Newyork'a giden Dışişleri Bakanı Nec
mettin Sadak'm dönüşüne kadar yerine Devlet 
Bakam Nurullah Sümer'in vekillik edeceğine da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/351) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkeresi 
•vardır Okutuyorum. 

Ankara, 4 Nisan 1949 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5 Nisan 1949 tarihinde New-yok'ta toplana

cak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu alela
de oturumunun üçüncü kısmına Hükümetimiz na
mına iştirak etmek üzre New-York'a giden Dış
işleri Bakanı Necmettin Sadak'm dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı Nurullah Esat Sü
mer'in vekillik etmesi, Başbakanın teklifi üzerine 
muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkan] 
lamat İnönü 

.1949 O : 1 
Raporlar 

4. — Erzincan Milletvekilliğine seçilen Rauf 
Bayındırın, seçim tutanağı hakkında Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu . (5/78) 
(Gündeme) 

5. — Giresun Milletvekilliğine seçilen Tev-
fik Ekmen'in seçim tutanağı hakkında Tuta
nakları inceleme Komisyonu raporu (5/79) 
(Gündeme) 

6. — Ordu Milletvekilliğine seçilen Arif Hik
met Onat'm seçim tutanağı hakkında Tutanak
ları inceleme Komisyonu raporu (5/80) (Gün
deme) 

BAŞKAN —- Çoğunluk hâaıl olmuştur. Celse 
açılmıştı!. 

2. — İstanbul Milletvekili Sadi Bekter'in, 
Milletvekilliğinden çekildiğine dair önergesi 
(4/146) 

Ankara, 4 Nisan 1949 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlı

ğına 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Umum 

Müdürlüğüne tâyinim üzerine istanbul Milletve
killiğinden çekiliyorum. 

Çok kısa süren teşriî hayatımın sağladığı mâ
nevi kazanç benim için daima esaslı bir kuvvet 
kaynağı olarak kalacaktır. 

Sıcak ve samimî sinesinden ayrılırken Büyük 
Meclisi derin saygılarla selâmlarım. 

istanbul Milletvekili 
Sadi Bekteı 

(Allah muvaffak ettin sesleri). 

B Î R Î N C Î OTURUM 
BAŞKAN — Raif Karadeniz 

KATtPLBIt : Necmettin Sahir Sılan (Bingöl), Atalay Akan (Urfa) 
Açılma saati : 14,18 

3. — YOKLAMA 

4. - BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

- 7 ? -
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5. — SORULAR ve CEVAPLAR 

i. — fokad Milletvekili Reşit önder'in, ku
rulacak olan Tütüncüler Bankası hakkındaki so
rusuna Ekonomi ve Ticaret Bakam Cemü Said 
Barlas'ın sözlü cevabı. (6/291) 

Yüksek Başkanlığa 
Tütün ekicilerinden kesilmekte olan % 5 ler-

le kurulacak Tütüncüler Bankası ne zaman kuru
lacak ve ne sistemde bir banka olacaktır?. 

Bu hususun Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 28 . I I I . 1949 

Tokad Milletvekili 
Reşit önder 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE
MİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Tütün 
müstahsıllarından kesilen % 5 1er 19 milyon 
Türk lirasını mütecaviz bir parayı bulmuştur. 
Tekel Bakanı ile bu hafta bir araya gelip bu hu
susta konuşacağız, ondan sonra alâkalı bakan
lıklar ve tütün müstahsılları da dâhil olduğu 
halde bir araya gelip, nâzım mubayaa vazifesini 
ifa edecek bir müessese kurmak kararındayız. 
Bu kararı da bu heyet toplandıktan sonra yakın
da yay*mlıyacağız. 

REŞİT ÖNDER (Tokad) — Sayın arkadaş
lar; önergeme izahat vermek lûtfunda bulunan, 
Sayın Ekonomi ve Ticaret Bakanına teşekkür 
ederim. 

Asıl mevzua girmeden evvel, memleketimizin 
iktisaden kalkınabilmesi için üzerinde en fazla 
durmamız icabeden, konu, zirai istihsalimizi!; ar
tırılması konusudur. Bu durumu lâyikiyle tak
dir eden Sayın Hükümetimiz, bir taraftan çift
çimize maddi imkânlar sağlamak maksadiyle 
krediler açmakta, diğer taraftan da gerek 
Marshall Plâniyle faydalanmak ve gerekse ken
di teşekküllerimizin gayretiyle, yurdumuza ge
niş mikyasta alâtı ziraiye gelmesini temine çalış
maktadır. 

Yine şu ciheti de huzurunuzda bilhassa te
barüz ettirmek isterim ki, zirai istihsalâtımızm 
ihracatının en başında geleni ve memleketimize 
en fazla döviz getireni hiç şüphesiz tütün 
mahsulü teşkil eder, 

Dış piyasalara göre Türkiye bir tütüncü 
memleketidir. Dünya piyasalarında kalitesi iti
bariyle mühim bir mevki olan Türk tütüncülü
ğünü her bakımdan korumak ve onun inkişafım 
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sağlamak maksadiyle Sayın Hükümetimiz bun
dan üç sene evvel bir Tütüncüler Bankası kur
mak maksadiyle tütün ekicilerin satış bedelle
rinden % 5 leri kesmeye başlamıştır. Şüphesiz 
ki, bu vaziyeti ekicilerimiz memnuniyetle karşı
lamışlardır. 

Bendenizin bu kon.ii üzerinde önerge verişi
min sebebi; bugünkü Hükümetin bir banka mı, 
veya bir teşekkül mü kurulması için henüz katı 
bir karara varamamış olmasından ileri gelmekten
dir. ötedenberi bu mahsulün hem ziraati ve 
hem de ticaretiyle meşgul olmuş bir arkadaşınız 
olmam sıfatiyle , bitaraf bir gözle nâçiz görüş
lerimi yüksek huzurunuzda tebarüz ettirmeyi 
faydalı görürüm. 

1946, 1947 ve 1948 yılları tütün mahsulleri 
satış bedellerinden bugüne kadar kesilmekte olan 
% 5 lerîn yekûnu, tahminen, bu sene muba-
yaatı sonunda, 30 milyon lirayı tecavüz edecek
tir. Mutasavver bankanın kanun tasarısında bu 
bankanın kurulabilmesi için 85 milyon liraya 
ihtiyaç olduğu gösterilmektedir. Şu hale naza
ran bu bankanın kurulabilmesi için daha 5 - 6 
sene beklememiz icabedecektir. Esasen bu teşek
külün bugüne kadar kurulamayışı bâzı yolsuz
lukları tevlit ettiği görülmektedir; yurdun bâzı 
bölgelerinde birtakım açıkgöz kimseler sâf ve 
temiz çiftçimizi iğfal ederek bu teşekkülün kn-
rulamıyacağmı ileri sürerek bundan faydalan-
mıya kalkışmış ve kanuni formalitelerini bu
larak bu % 5 makbuzlarını çok dûn bir değer
le meselâ 150 liralık makbuzu 10 da bir değerle 
15 liraya kendi namlarına devrini yaptırmak su
retiyle bundan faydalanmıya, kalkışmışlardır. 
Vaziyet böyle devam edecek olursa şüphesiz bu 
kabîl yolsuzluklar alıp yürüyecektir. 

Arkadaşlar; bendeniz şimdi burara asıl mev
zua temas etmek istiyorum. Yine benden çok 
daha iyi takdir edersiniz ki, Hükümetimizin 
son senelerde en fazla üzerinde durduğu mev
zulardan birisi de gerek İktisadi Devlet Teşek
küllerinin personel ve diğer masraflarında ve 
gerekse Devlet memurları kadrolarında tensikat 
yoliyle tasarrufa gitmek prensipini takip eder
ken, hiç lüzumu olmıyacak olan ve esasen 2999 
sayılı Bankalar Kanununun ikinci maddesine 
göre bir bankanın alım ve satım işini de yapa
bilmesi için behemehal bir şirket veya kooperatif 
kuracağına göre böyle bir bankanın kurulmasa 
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ha bendenirce hiç lüzum yoktur, Naçiz •görü
şümle böyle bir bankayı kurmak^çin bina ve 
personel masraflarına 40 - 50 milyon lira gibi 
bir miktar harcanacaktır. Esasen hiç lüzumu 
olmıyan böyle bir bankayı kurmaktansa Tür
kiye'de hemen her yerde ajans ve müdürlüğü 
bulunan ve ötedenberi çiftçinin bankası olan Zi
raat Bankası murakabesi altında bir şirket 
kurmanın hem maksat ve hem de rantabilite ba
kımından çok faydalı olacağı kanaatindeyim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ba
kan hasankeyif tütünleriyle meşgul. 

REŞÎT ÖNDER (Devamla) — Kurulacak 
olan bu şirket; piyasada nazım rolü oynamak 
maksadiyle müdahale mubayaası yapmak ve 
müstakar bir alım sistemi kurmak ve çiftçiye 
kredi açmak gayesine matuf olmak üzere kurul
ması ve başlarına teknik bilgi sahibi dürüst 
kimseleri getirmek şartiyle bu sene behemehal 
faaliyete geçirilmelidir. Bu vaziyet çiftçimizin 
her bakımdan yüksek menfaati ile alâkalıdır. 
Sayın Hükümetimiz vatandaşın her zaman yük
sek menfaatini korumayı da bir prensip ittihaz 
etmiş olduğundan yüksek huzurunuzda naçiz ifa
delerimle bu teklifimi arzetmeyi faydalı gördüm. 

Mâruzâtım bundan, ibarettir. 

2. — Tokad Milletvekili Recai Güreli'nin, 
dağhk, ormanhk ve yaylahk bölgelerde bulunan 
köylülerin kalkınması için ne gibi tedbirler alın
dığı hakkında Tarım ve Ekonomi ve Ticaret Ba* 
kanlıklarından olan sorusuna iki Bakanlık adMa 
Tarım Bakanı Cavid Oral'tn sözlü cevabı (6/292) 

Yüksek Başkanlığa 
Dağlık, ormanlık ve yaylalık bölgelerde mes

kûn köylülerin zirai, iktisadi kalkınmalarını sağ
layıcı Hükümetçe ne gibi tedbirler alınmıştır? 
Bu konuda ne düşünülmektedir? 

Bu bölgelerin iklim, toprak ve yaşayışları göz 
önünde bulundurularak tesbit olunmuş bir pro
gramı var mıdır? 

Yukarda yazılı soruların Tarım ve Ekonomi 
Bakanlıklarınca sözlü olarak cevaplandırılması
nı «aygıyie rica ederim. 

29 Mart 1949 
Tokad Milletvekili 

Recai Güreli 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Muhterem arkadaşlarımın bu sorularına, Eko-

.194© O : İ 
nomi Bakanı arkadaşım ve kendim namına cevap 
arzetmek istiyorum. 

Recai Güreli arkadaşım çok ciddî bir mevzua 
temas etmiş bulunuyorlar. Hakikaten dağ köy
lerimizin vaziyeti düşünmeye değer bir durum
dadır. Tabiatın sert şartlariyle mücadele et
mek mecburiyetinde olan bu köylerimizin duru
munu ıslah etmek, onlar için tedbir düşünmek 
elbette Cumhuriyet Hükümetinin en mühim 
vazifesini teşkil eder. Fakat bugünkü şartlar 
içinde bu köylerin, bu dağ köylerinin durumu» 
nu kısa bir zamanda ıslah edeceğiz diye bir va'da 
girişmekle de maddeten imkânsız bulunmaktadır. 

Dağ köylerimizin bîr kısmı mütekâsif or
man mıntakalan içine girmiştir. Bu köyler fiilen 
Orman işletmelerinden istifade etmektedirler. 
Meselâ 1947 senesinde istihsal, imal ve nakliye 
işleri dolayısiyle orman civarındaki bu köylere 
23 - 25 milyon lira gibi bir para verilmiştir. 
Fakat asıl mesele bu köylerin istihsal sahalarına 
indirmek, hem onların durumlarını daha iyi bir 
vaziyete getirmek ve hem de istihsal sahasında 
bu köylerimizden daha çok istifade etmek lâzım
dır. Bunun için bir iç iskâna ihtiyaç vardır. 
Hükümetimiz geçen yıl Bütçe Komisyonunda da 
belirttiği gibi Toprak Umum Müdürlüğü ile İs
kân Umum Müdürlüğünü birleştiren bir tasarı 

. hazırlamış ve bu günlerde Büyük Meclise sunul
mak üzeredir. Yalnız, derhal şunu arzetmek is
terim ki; İskân politikası başlı hasına büyük bir 
dâvadır, uzun zamana ihtiyaç gösterir. Bugün 
için bu köylerimizde yapacağımız, şey; ova köy
lerimizi pulluklandırmıya çalışırken bunlara da 
pulluk temin etmek, dağ köylerini arıcılığa, bağ
cılığa teşvik etmek, zeytin mıntakasında olanlara 
zeytinlik tahsis etmek ve mütekâsif ormanlarda 
oturan köylere de orman işlerinden iş vermek su
retiyle bunların vaziyetini düzeltmekten ibaret-

RECAÎ GÜRELÎ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlarım; Sayın Cavid Oral arkadaşımın ver
diği izahat beni tatmin etmiştir. Ben inanıyo
rum ki, Hükümet bu mevzu üzerinde hakikaten 
ehemmiyetle durmakta ve istikbal için başarılı 
işler görmek azmindedir. Buna kaniim. 

Yalnız; benim sorumun mevzuunu, dağlık ve 
ormanlık bölgelerde meskûn köylülerimizin kal
kınması teşkil etmektedir. Hükümet bu işe par
mağını basmıştır. Arkadaşım bunu izah buyur
dular, bunu ben de takdir ediyorum, ancak 
arkadaşlar, tabiatle, maddi muhitle temasta ve 
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savaşta bulunan bu insan topluluğunun hayat 
telâkkilerini, içtimai nizamını, iş organizasyonu
nu iktisadi karekterini meydana getiren âmil
leri tetkik ederek müspet bir neticeye varmanın 
kolay olmadığını ben de takdir ederim. 

Bu, hakikaten başlı başına, geniş bir mevzu
dur. Kıymetli vaktinizi almamak için bu mevzu
da düşündüklerimi ben de kısaca arzetmek isti
yorum. 

Arkadaşlar, istatistiklerimizin belirttiğine 
göre, Türkiye toprakları 76 milyon hektardan 
ibarettir. Bu 76 milyon hektar içerisinde ancak 
ve ancak 13 milyon hektar arazi ziraate elveriş
li ve kabileyetlidir. 

Biliyorsunuz arkadaşlar, bundan evvel de 
Bütçe müzakereleri sırasında bu yıl ve geçen 
yıl yine aynı konuya temas etmiştim. Bugün bu 
soru münasebetiyle kısaca yine bu konuya temas 
etmek istiyorum. 

Köylerimizin adedi aşağı yukarı, katî değil 
«ma, kırk bine yakındır. Arkadaşlar, bu köyle
rin mühim bir kısmı dağlık ,ormanlık yaylalık 
ve dağ yamaçlarında tesis edilmiştir. Tahmin 
ediyorum ki, nüfus itibariyle de ova bölgelerin
de oturan köylülere yakın bir miktardadır. Bun
ların arazisi kıttır. Yani en zengini, arazi itiba
riyle, 20 - 30 dönümü geçmemektedir. Bunların 
arazisi az olmakla beraber verimsiz ve bereket
sizdir. Araziden hiçbir fayda temin edemezler. 
Bu köylüler hakikaten acınacak bir durumdadır. 
Bunların kalkınması için çok esaslı ve müspet 
tedbirler almak yerinde olur. Zamanı biraz ta
cil etmek lâzımdır. 

Benim düşündüklerim arkadaşlar, sayın Ca-
vit Oral arkadaşımın da dediği gibi, bu köylüle
ri dağlardan ovalara iskân etmek hakikaten 
mühim bir dâvadır. Bu, para meselesidir. Bu 
paraları, bu milyonları birden bire elde etmek; 
buna imkân göremiyorum. Ancak hiç olmazsa 
bulundukları yerlerde, mevzii dahi olsa, bir ted
bir düşünmek gerektir. Gelecek olan pulluklar
dan, harman makinelerinden, mibzerlerden fa
lan bunların fayda göreceklerini hiç tahmin 
etmiyorum. Çünkü zaten dağlık arazide, taşlar 
içinde ne tırmık işler, ne pulluk işler ve hattâ 
bâzı kısımlarda pulluk verilmesine rağmen yine 
onlar bildikleri aletlerden başka bir şey kullan
mamışlardır, vaktiyle bir teşebbüs yapılmıştır. 
Ottun iğin bunları kftUu&chranaJc hususunda baş-
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ka sahalar düşünmek lâzımdır. Bence bizim eti 
mühim servetlerimizden ve kaynaklarımızdan 
birisi de hayvancılıktır. Hayvancılığın Islâhı 
üzerinde çok durmak lâzımdır. Arazi vaziyeti iti
bariyle memleketimiz hayvancılığa çok müsaittir. 
Fakat maalesef yıllardan beri devam eden bakım
sızlık, hayvanları dejenere bir hale sokmuştur. 
Eh, hakikaten elde mevcut olan bir tasarıya 
göre üretim ve örnek çiftlikleri tesisleri yapı
lıyor ama bunlar da bence kâfi değildir. Ben
ce hayvanclığın ıslâhı için hiç olmazsa her vi
lâyet merkezinde bir aşım durağı, boğa istas
yonları yapmak, hayırlı olur ve onları daha iyi 
bir inkişafa, bir dereceye kadar kavuşturur. 

İkincisi arıcılık: Hakikaten memleketimi
zin güzel suları, temiz havası ve bol çiçekleri 
vardır. Bu çiçeklerden arılarımız, Sayın Cavid 
Oral'm da temas ettikleri gibi, çok faydalana
bilirler. Ama arıcılık bundan sonra yalnız lâf
ta kalmasın, hiç olmazsa kaza merkezlerine ka
dar teşmil etmelidir. Bu zannedildiği kadar çok 
bir paraya da mütevakkıf bir iş değildir. Hiç 
olmazsa kaza merkezlerinde arıcık istasyonları 
tesis etmek suretiyle elde mevcut, öteden beri 
kullanılan ve iptidai bir şekilde olan kara ko
vanları da ortadan kaldırmak yerinde olur. Bu 
kalkınma işi bağcılığa da teşmil edilebilir. Ya
ni güzel bağlar yetiştirilerek, şaraplık üzüm
ler de yetiştirilir. Bu da pek fazla bir külfet 
veya parayı istilzam eden şeyler değildir. 

Ondan sonra da arzettiğim gibi, buna mü
masil birçok mevzii kalkınmalar için yapılacak 
şeyler vardır. Bunlara derhal girişmek ve az pa
ra ile bu işleri başarmak o köylerin geçimlerini 
temin edebilecek bir duruma koymak bence çok 
hayırlı, hem memleket için hayırlı, hem Devlet 
için hayırlı ve hem de köylüler için hayırlı ve 
menfaatli olur. 

Sonra kümes hayvanları içinde tavuk mese
lesi; mevcut olan tavuklar dahi bakımsızlık yü
zünden hergün şu veya bu vesile ile hastalıktan 
ölüyorlar. Bunların ıslahı da bence, bilmiyorum, 
güç bir şey olmasa gerektir. Ama teşebbüs edip 
hiç olmazsa vilâyet merkezlerinde bunu fantazi 
olmaktan kurtaralım. 

Vilâyet merkezlerinde istasyonlar tesisi su
retiyle bunların ıslahına gitmeliyiz. Tavuk de
yip, yumurta deyip geçmiyelim, hepiniz tak
dir buyurursunuz ki bir vilâyetimiz kadar küçük 
olan Danimarka bu ytUdsn biaim paramızla 130 
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milyon lira temin etmektedir. Diğer büyük mil
letler daha fazlasını elde etmektedirler. Onun 
için bu tavukçuluğa ehemmiyet vermek yerinde 
olur. 

Mühim kanunlar müzakere edilmekte iken 
sizleri rahatsız ettim, vaktinizi aldım, af buyu
run. Böyle bir zamanda soru ile vaktinizi işgal 
ettim affınızı rica ederim. 

TABIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Arkadaşımın kıymetli fikirlerinden istifade 
ettim. Yalnız bu münasebetle şunu bilhassa te
barüz ettirmek isterim ki gerek hayvan ıslahı 
ve gerekse hayvan hastalikleriyle mücadele işi 
çok ciddî ve esaslı bir surette ele alınmış bulun
maktadır. Bunun programı yapılmıştır, hazır
dır. Beş yıllık programımız yakında Hükümet
ten çıktığı zaman arkadaşımın bu husustaki ar
zulanın ve isteklerini tamamiyle tatmin etmiş 
bulunacaktır kanaatindeyim. 

Diğer buyurdukları sahada elimizden geldiği 
kadar ve bugünkü bütçe imkânları dâhilinde bu 
dağlık köylerimizin arıcılık, bağcılık ve buna 
benzer hususlarda ihtiyacını tatmine ve teşvika 
çalışacağız. 

3. — Afyon Kantkisar Milletvekili Hasmı 
Dmçer'in, afyon alım ve satımı hakkındaki so
rusuna Ekonomi ve Ticaret Bakam Cemil Said 
B.arlas'tn sözlü cevabı (fi/293) 

29 . III . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

1. — Afyonun müstahsil elinden mubayaa 
ve harice satış fiyatları arasında her sene husu
le gelen ve müstahsıla ait olması icabeden fark
ların badema Ofise kâr kaydedilmeyip müstah
sıla intikal ettirileceği hususunda yapılan vait-
lerin bugüne kadar tahakkuk ettirilmemesi sebe
bi nedir? 

2. — Afyon alım ve satımının Toprak Mah
sulleri Ofisine intikali tarihinden bugüne kadar 
Ofis her sene ne miktar kâr etmiştir. 

3. — Mubayaanın morfin derecesi üzerinden 
yapılması lâzımgeldiği halde son üç se
ne içinde buna riayet edilmemesi sebebi nedir? 

4. — Afyon alım ve satımının inhisara veri
leceği rivayetleri doğru mudur? 

Somlarımın Ticaret Bakanı tarafından söz-
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lü olarak cevaplandırılmasını riea ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Milletvekili 

Hasan Dinçer 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE-
MÎL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Afyon Mil
letvekili Hasan Dincer arkadaşımın sözlü soru
şunu eevaplıyaeağım. 

Arkadaşım birinci sorusunda buyuruyorlar-
ki: Bu afyon mubayaası dolayısiyle Toprak Ofi
sin yaptığı kârlar niçin müstahsıla iade edilmi
yor diyorlar? Bunun sebebi, şudur : Toprak Ofi
sin 1945 yılı bilanço ve komisyon raporları tet
kik edilirken umumi heyet tarafından şöyle bir 
karar veriliyor: Afyon müstahsıllarına doğru
dan doğruya risturn yapılması gayet müşkül
dür, afyon fiyatları düştüğü zaman bu fiyat 
düşüşünden müstahsilin zarar görmemesini te
inin için bir fon verilmesine karar veriliyor ve 
l)iı tatbik ediliyor. O zamandan bu zamana ka
dar afyon fiyatlarında bir düşüş mevzuu bahis 
değildir. Fakat önümüzdeki yıl içinde afyon 
fiyatlarının düşmesi beklenmektedir. Çünkü 
halen Toprak Mahsulleri Ofisinde satılmamış 
bir miktar afyon mevcut bulunmaktadır. O za
man eldeki fon, müstahsıla bir zarar inikas ettir
memek üzere kullanılacaktır. 

tkiııci sual : Afyon alım ve satımının Top
rak Mahsulleri Ofisine intikali tarihinden bu
güne kadar ofis her sene ne miktar kâr etmiş
tir? 

Toprak Mahsulleri Ofisinin afyondan kârla
rı şunlardır : 

Türk 
1939 senesind» 7T 000 lirası 
1939 » 5T9 000 » 
1940 » 1 353 000 * 
1941 » 1 026 000 » 
1942 » 1 890 000 » 
1943 » 1 530 000 » 
1944 » 85 000 » 
1945 » 891 000 » 
1946 » 2 250 000 » 
1947 » 2 850 000 » 
Üçüncü sualleri; mubayaanın morfin dere

cesi üzerinden yapılması lâzımgeldiği halde son 
üç sene içinde buna riayet edilmemesi sebebi ne
dir? 

Arkadaşımın söylediği morfin, derecesinden 

— 81 — 
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asıl müstahsıllar şikâyet ettiler Bu usul şu idi: 
Afyon müstahsilinin getireceği mala mukabil 
bir miktar avans veriliyordu. Mal numunesi tah
lil edilmek üzere İstanbul'a gönderiliyordu. Bu, 
tahlil edildikten sonra veriliyordu. Müstahsil 
bundan şikâyet etti. Muamelenin tamamlan
ması bu bakımdan uzun sürmekte idi. Bu se
beple tahlil usulü kaldırıldı. Bunun yerine der
hal ekispertiz yapılarak mal bedelinin tamamen 
verilmesi esası kabul edildi. Köylü bundan mem
nundur. 

Ofis mevcut olmadığı zamanlarda arfyon mu
bayaasında tüccar da bu tarzda hareket edi
yordu. 

Dördüncü sualleri; afyonun alım ve satı
şının inhisara verileceği doğru mudur? 

Afyonun memleket dâhilinde adım ve satışı
nın Toprak Mahsulleri Ofisince yapılmasına 
dair Hükümetçe bir tasarı hazırlanmıştır. Yük
sek Meclise sevkedilmek üzeredir. Mâruzatmı 
bundan ibarettir. 

HASAN DlNÇEH (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; Afyon'un alım ve satmıı 
1938 de Toprak Ofise verildi.Buna mütedair olan 
kanun afyon alım satımında Ofisin müstah
silin menfaatlerini himaye etmesini emretmiş bu
lunmaktadır. 

Ofis, esasen müstahsilin ihtiyaçlarını karşı
lamak ve onun himayesini temin etmek ve istih
sal ettiği maddelerin kıymetlendirilmesin! temin 
etmek gibi hayırlı maksatlarla kurulmuştur. Fa
kat Ofis kuruluşundaki bu hayırlı makksadını 
1938 de işe el koyduğu günden bu güne ka
dar tamamiyle unutmuş, afyon müstahsilini 
himaye edeceği yerde onu istismar etmek yolunu 
takip etmiştir. Bakanın verdiği rakamlardan an-
laşüacağı veçhile, kuruluşunda ve gayesinde hiç
bir kâr kasdı gözetmemesi icabeden Ofis mü
temadiyen her sene afyon alım satımından kâr
lar kaydetmiş bulunmaktadır. Hem öyle kârlar 
ki, kârların ait olduğu senelerde müstahsıla veri
len paralarla, Ofisin temin ettiği kârlar karşılaş
tırılacak olursa görülür ki müstahsilin asla temin 
edemediği kârı kilo başına Ofis temin etmiş; bu 
suretle müstahsilin alm teri olan mahsule insaf
sız bir ortakçıdan daha insafsızca elatmış bulun
maktadır. 

Rakamlar bunun en açık delilidir. 
1938 den bu yana müstahsıla verilen en yüksek 

fiyat son iki senenin fiyatıdır. Binaenaleyh Ofisin 
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müstahsil lehine verdiği bu fiyatlar üzerine muha
keme yürüterek , neticede Ofis lehine çıkacak olan 
noktaları sadece teşrih etmek suretile yapılan hak
sızlığın azametini belirteceğini çok düşük olan di
ğer senelerin hesaplariyle bunların mukayesesini 
Yüksek Meclise terketmek istiyorum. 

Şimdi 1947 ve 1948 senelerinde afyonun kilo
sunu Ofis 30-44 lira arasmda mubayaa etmiştir. 
Geçen sene Bütçe konuşmaları sırasında Bütçe 
Komisyonunda Ofis Umum Müdürünün verdiği 
izahata göre 30 - 44 lira arsında mubayaa edilen 
afyonun kilosunun ortalama olarak Ofise mali
yet fiyatı 35 lira imiş. Ben bu fiyatın daha düşük 
olduğu kanaatindeyim, ama bu beyanatı esa* 
olarak kabul edip, hesaplarımı buna göre arzede-
ceğim. 

Şimdi 35 liraya kendine mal ettiği afyonun 
beher kilosunu müstahsıldan 35 liraya satın al
mak suretiyle Ofis ambarlarına ithal ettiği afyo
nu, iki seneden beri 21 dolar üzerinden yani ak 
borsa fiyatı nazara alınırsa, 58 lira 80 kuruştan 
satmaktadır. Ofis 35 liraya alıdığı afyonu yuvar
lak rakamla 59 liraya satmaktadır. Onun için 
beher kiloda 35 lira ile 59 lira arasındaki farkın 
düşünülmek suretiyle, beher kiloda müstahsıla 
ait olması lâzımgelen hakkın nasıl tevkif edil
diğini görmek, bu rakamlarda mümkündür. 

Şimdi bu 58 lira 80 kuruşa sattığı afyondan 
Ofis, 35 lirasını müstahsıla veriyor. Ayrıca kilo 
basma 7 - 8 lira da masraf yapıyor. Ondan son
ra gerisi Ofisin kârıdır. Tabiatiyle İktisadi Dev
let Teşekkülleri manzumesine dâhil olduğu için 
kâr olarak kaydettiği miktar, üzerinden % 40 
vergiye tâbi olması itibariyle vergi de veriyor. 
Ondan sonra elde ettiği kazancı, Sayın Bakanın 
da izah buyurduğu gibi, 1947 senesinde 2 500 000 
1948 senesinde 2 600 000 liradan ibarettir. 

Şimdi arkadaşlar, kanunun açık mânası ve 
Ofisin hikmeti vücudu hepinizce malûmdur. 
Heyeti umumiyesini, kârlarını okuyarak başınızı 
ağrıtmak istemiyorum. Kuruluştaki maksat ve 
gaye ile müstahsili himaye gibi yerinde bir işle 
meşgul olması lâzımgelirken, müstahsilin elin
de yok pahasına aldığı bu mallardan mütemadi
yen kâr etmektedir. 1938 den bu yana Ofisin sa
tıştan zarar ettiği yoktur, seneler üzerinde ifa
de edilen rakamlar bunu gösteriyor. Şu Meclisin 
içine girdiğim tarihten beri, yani üç seneden 
beri bu işlerle naçizane meşgul oluyorum, her za
man salahiyetli Bakan veya Umum Müdürler 
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bana; gelecek sene beynelmilel fiyatın değişme
si ihtimali var, binaenaleyh fiyatları artıranla
yız, cevabını veriyorlar. Ama fiyatın düştüğü 
yok, bilâkis haricî fiyat daima yükseliyor, 1946 
da 19 dolarken, 1947 - 1948 de 21 dolardır. Bu 
fiyatın düşmesi ihtimalinden bahseden bugün
kü ifadeler de sadece bu farkı müstahsıla akset
tirmemek için ifade edilmiş bir mazeretten baş
ka bir şey değildir. 

Ofis, bu sene, yani 1948 mahsulünden 376 ton 
mubayaada bulunmuş ve bu malın, 40 - 60 tonu 
müstesna diğer kısmını satmıştır. Bizim malımı. 
za her zaman müşteri hazırdır. Müşteri bula
mamak gibi bir endişe Türk afyonları için mev-
zuubahsolamaz. Morfin dereceleri itibariyle en 
iyi afyonu yetiştiren biziz. 

Şimdi kanun hükümlerine göre, müstahsıla 
farkın aksettirilmesi lâzımgelmesine rağmen, 
1938 den bu yana aksettirilmemiştir. Bayın 
Bakan buyurdular ki; 1945 senesinde İktisa
di Devlet Teşekkülleri Umumi Heyeti fon ayrıl
ması için bir karar verdi. Onun için 1945 ten 
bu yana aksettirme işi bahismevzuu değildir. 
Peki, bunun münakaşasını bir tarafa bırakıyo
rum, 1945 e kadar olan hakkı niçin müstahsıla 
verilmemiştir? Müstahsili himaye bu mudur? 
Müstahsilin elinden yok pahasına malını almak, 
onu istediği yere satmak, himayeden maksat bu 
ise bu hal, vâzıı kanunun maksadına yaklaşmaz. 
Vâzıı kanun bunu sadece müstahsili himaye için 
çıkarmıştır. Fakat Ofis bu kanunu tatbik eder
ken hiçbir zaman bu maksadı tahakkuk ettir
me yoluna gitmemiş, bilâkis müstahsili istis
mar neye müteyakkıfsa her sene bunu yapmış
tır. 

Ayrılan fonda hiçbir zaman müstahsilin ce
bine girmiyen bir miktardır. Belki muhtemel 
düşüşlere karşı müstahsili himaye etmek ve bu 
düşüşler dolayısiyle müstahsili korumak için 
bir fon tesisi lâzımdır, buna itirazım yok. Ama 
bu fona para ayrılırken müstahsilin cebine 
giren bir miktardan daha fazla bir miktarın ay
rılması, bu, fonun tesis maksadiyle kabili izah 
olamaz. 

Şimdi, kısaca rakamlara göz atmakla fona 
ayrılan miktarın nasıl kabardığını ve nasıl ga
yeden uzaklaşıldığmı kolaylıkla görebiliriz. 

Beher kilo başına ihtiyar edilen muazzam 
masraflar, kilo başına 7 - 8 liradan fazla olan 
ve hiçbir zaman iktisadi bir teşekküle yakıştı-
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rılamıyacak olan bu büyük, muazzam masraf
lar çıktıktan sonra, son iki sene zarfında kilo 
başına elde edilen safi kâr, fona ayrılan kâr, 
bu 2,5 milyon lirayı terkip eden kâr kilo başı
na 16 - 17 lira alınmak suretiyle meydana gel
miştir. Müstahsil kilo başına 35 lira aldığı za
man, hiçbir vakit bundan 16 - 17 lira kâr et
mez. 35 lira alır ama bunun tohumu, tarlasının 
hazırlanması, ekim ve mütaaddit çapa ve çizme 
ve kırma masrafları ile, vergisi ve sairesi he
sap edilirse kendisine kalan ancak kilo başı
na 10 - 12 liradan ibarettir. Müstahsil her tür
lü riski göze alarak çalışsın, emek versin, alın 
teri döksün kızı ile, çocuğu ile, bütün varlığı 
ile çalışsın, ancak Tanrı müsaade ederse, don 
ve saire olmadığı zaman kilo başına on lira kâr 
ederken, beri taraftan mütemadiyen Ofis müs
tahsıla ait olması lâzımgelen 17 lira gibi mühim 
bir parayı fona ayırsın veya kâr kaydetsin bu, 
hiçbir zaman kabili izah değildir. Bunu benim 
mantığım kabul etmiyor. 

Sonra 1946 da fona ayrlan iki buçuk milyon 
lira, 1947 de 2 600 000 lira, 1948 de ise, gerek 
satış fiyatına ve gerekse alınan mal miktarına 
göre vasati bir rakam söylemek mümkündür, 
aşağı yukarı 3 milyon liradır ki, hepisinin 
yekûnu 8 100 000 lirayı bulacaktır. Mütemadiyen 
Bunu müstahsıla vermiyelim de, fiyat düşüşle
rini karşılamak için fona ayıralım, ne olacak? 
Böyle bıraka bıraka t Her sene iki buçuk üç 
milyon lira fon ayrılıyor, nihayet fiyat düşüşü 
karşısında müstahsili himaye ise üç seneden beri 
ayrılmak suretiyle teraküm eden sekiz milyon 
liralık bir fon yeter de artar bile. 

Fakat mütemadiyen müstahsilin cebine gir
miyen bir miktar da para ayırmak; müstahsili 
himaye etmek değildir. Bunun adına ben en 
hafif tâbirle istismar derim. Siz daha ağırını 
söylerseniz ben de sizinle beraberim. Buna bir. 
nihayet vermek lâzımdır. 

1946 yılı Bütçesi konuşulurken ben bu me
seleyi Yüksek Huzurunuza getirmiştim. O za
manın Bakanı bana şu cevabı vermişti; «fiyat 
farklarının mutlaka tertiplenmesi, nizamlanması 
ve bunun menfaatinin mutlaka müstahsıla inti
kal ettirilmesi lâzımdır, üzerinde çalışacağız ve 
buna bir çare bulunacaktır» demişlerdi.. Geçen 
sene bu maksatla bir önerge vermiştim. Ozama-
nın Bakanı buna cevap verirlerken kanun hü
kümlerini tatbik edileceğini söylemişlerdi. Ka-
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nun ortada.. Salahiyetli Bakanın bu kanunu I 
tatbik etmesi lâzımdır. Fakat bu, bir türlü tat
bik edilemiyor. Köylünün alın teri ile istihsal 
ettiği afyon bedelinin kendisine intikal etmesi 
lâzımdır. 

Arkadaşlar; afyon mevzuu memleketimizin 
hakikaten mühim mevzularından birisidir. On 
beş vilâyetin hudutları içinde, dört beş vilâye
tin bâzı kazalarında afyon ekilmektedir, verilen 
müsaadeye göre. Aşağı yukarı 20 vilâyetimizi 
meşgul eden ve milyonlarla müstahsili alâkadar 
eden bu derde bir çare bulmamız lâzımdır. Bu
nun çaresi gayet basit; buna ait kanunu tatbik 
etmek, müstahsıla ait olanı müstahsıla vermek
tir. Müstahsilin zararlarını karşılamak için 
sekiz milyon liralık fon kâfi gelmiyorsa mâkul 
bir şekilde her sene % 1 veya % 2 gibi bir nis
pet dâhilinde fona para alınabilir, bunu da akıl 
ve mantık kabul eder. Fakat her sene arslan 
payının fona ayrılması, ne Ofisin hikmeti vücu
du ile, ne de fonun ifade ettiği mâna ile kabili 
teliftir. 

BAŞKAN — 15 dakikanız bitmiştir, bir iki 
dakikada sözlerinizi bitirmenizi rica ederim. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — O 
halde sözlerimi tamamlamak üzere Bakandan 
sonra söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Söz Ticaret Bakanınındır. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE

MİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, 
Sayın Hasan Dinçer, en hafif tâbiri ile istis
mar buyurdular. En hafif tâbiri bu olduğuna 
göre en ağır tâbirleri ne olur? Bunu takdirinize 
bırakıyorum. Ben oraya temas edecek değilim. 
Yalnız verdikleri rakamlarda yanlış malûmat 
vardır. Muhterem arkadaşım bilsinler ki, 376 
ton afyondan 200 ton afyon daha satılmamış va- | 
ziy ettedir. Ben kendim hatırlarım, bir büyük j 
buhran oldu, Türkiye'de ne kadar afyon tüc- j 
carı varsa iflâs ettiler, 1334 senesiydi. 

1930 da aynı buhran oldu. 
Afyon, Hasan Dinçer arkadaşımın da pek gü- j 

zel bildikleri veçhile buğday gibi, fasulye gibi I 
her yerde geçen bir meta değildir. Her yerde | 
geçer fakat kaçak olarak. Beynelmilel andlaş- I 
malar, beynelmilel anlaşmalar bizi muayyen tak
yitlere sevketmektedir. Bu takyitlerin neticesi 
ki .Hükümet bu işi inhisar yoluna sevketmiştir 
ve bu ayırmakta olduğu fonlar, fiyat düşüşü \ 
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karşısında tanzim vazifesini ifa edecektir. Bizim 
afyon istihsalimiz artmaktadır, İran'ın afyon 
istihsali artmaktadır. Demirperde arkasında bulu
nan diğer bir memleketin de ne kadar afyon istih
sal ettiği malûm değildir. Halbuki Birleşmiş 
Milletler, -afyon istihsal eden memleketleri af
yon istihsallerini tahdide ve hudutlarında afyon 
kaçakçılığını önlemeye davet etmektedir ve biz 
de bu davete icabet etmek mecburiyetinde olan 
Devletler arasında bulunmaktayız. Yarın on vi
lâyetin afyonunu tahdit edeceğiz ve beş vilâyete 
inhisar ettireceğiz. Belki de on vilâyette de
vam ettireceğiz. Fakat dünya fiyatları düştüğü 
zaman Hasan Dinçer arkadaşım diyecek ki bu 
devletler afyon ekimini durdurdu, afyon fiyat
ları düştü, bunu nasıl karşılıyacaksınız? Çünkü 
bugün Ofis istismar etmediği için, kâra değil 
fona yatırdığı için istismar yoktur. Arkadaşım 
da bilirler ki Amerika'da bu işle meşgul yalnız 
dört firma vardır. İsviçre'de bir firma vardır. 
Alıcısı mahdut ve muayyen gruplar tarzında 
çalışan bir sistem içinde bu tarzda ayrılan fon 
asla çok değildir. Çünkü yeni vergi almıyacak, 
zarar vukuunda müstahsili koruyacaktır. Kilo 
başına 10 lira kazandığı gibi, yine 10 lira kayıp 
da edebilir. Kârı ne kadar çok olursa, zararın 
da o nispette fazla olacağı daima malûm bir key
fiyettir. Binaenaleyh bizim ayırdığımız fon nis
peti yüksek değildir. Muhterem arkadaşmım inti
hap dairesinin bu çok önemli olan mevzuu üzerin
de biz de hassasiyetle durmaktayız ve ayırmakta 
olduğumu?; ihtiyat fonun ayrılmasına devam edil
mesinin doğru olacağına inanıyoruz. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) -
Efendim; fon, müstahsili, âni fiyat düşüklükleri 
kraşısmdda himaye için tesis edildiğine göre, fona 
ayrılacak miktarın mâkul olması, normal olması 
lâzımgelir. Ben ifade ve iddia ediyorum ki, fona 
ayrılan miktar, kilo başına müstahsilin, cebine gi
renden çok fazladır ve iki kata yakmdır. Şimdiyo 
kadar tesis edilmiş fon 8 milyon liralık kadardır. 
Bu da âni fiyat düşüklüklerini karşılıyacak mahi
yettedir. Nihayet fiyat düşüklükleri karşısında, 
senelerce müstahsili himaye etmek mümkün de
ğildir. Bunu herkes takdir eder. İktisatta kaide. 
zorlamakla tatbik edilmez. Fiyat ilânihaye düşük 
vaziyette devam ederse, müstahsil işine gelirse, 
eker, gelmezse ekmez. Hükümetin ayırdığı fonları 
değil, ozaman, bütçeyi tahsis etsek yine az gelirr. 
Onun için böyle düşüklükler karşısında 35 lirada*. 

— 84 — 
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müstahsıla para vermekte devam edersek olmaz. | 
Bu nasıl olur? 

Fon müstahsilin bir iki senelik gayrime- J 
mül düşüklüklerini hafifletmek veya ona duyur- 1 
mamak için tesis edilmiştir. Binaenaleyh mevcut 
fon kâfidir. Eğer bu kâfi değilse bile ayrılacak 
miktar, kilo başına 17 lira olmamalıdır. Ancak 
bir iki lira olmalıdır. Yüzde muayyen bir nispet 
konabilir. Mantık bunu icabettirir, ben bunu ka
bul edebilirim. Her sene aslan payını kendine 
ayırmak ve müstahsıla alın terini vermemek doğ
ru değildir. îşte 1947 mahsulünün satışından elde 
edilen meblâğ 18 milyon liradır. Ofisin harice 
sattığı maldan 18 milyon lira elde edilmesine mu
kabil, müstahsıla verdiği 10 milyon liradır. Bunun 
8 milyon lirası ne oluyor! Bu 8 milyon liradan an
cak 2,5 milyon lirası fona gidiyor. Safi kâr odur. 
fakat kilo başına 7 - 8 lira masraf yapıyor ve bu, 
2,5 milyona baliğ oluyor. 306 ton afyon için bu ka
dar masraf yapılması akıllara durgunluk verir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Yarım milyon
la halledilebilir. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — Bu
nu, ticarî kaidelere göre çalışan bir tüccar yapsa 
çok daha ucuza maleder. 

Ondan sonra da geri kalan kısım kâr diye kay
dedildiği için, müstahsıla ait olması lâzımgelen I 
bu paranın % 401 vergi olarak gidiyor. 

Böylece kırpıla kırpıla sekiz milyon liradan 
2,5 milyon lira kalıyor. Halbuki zirai mahsul
ler vergiden muaftır. Buna mukabil biz müs
tahsilin hakkını müstahsıla vermediğimiz için 
aradaki farkı kâr namı altında kaydediyoruz. 
Bir de vergi mevzuu çıkıyor. Sayın Vekil bunu 
inceden inceye tetkik buyursunlar. Ofisin te
şekkül maksatlariyle ve bugünün icaplariyje 
uygun olmıyan bu tarzı kanunun ruhiyle kabili 
telif bir yola isal etsinler. Mütemadiyen fona 
ayrılır demekle bu yara kapanmaz. Kanun, 
morfin derecesi üzerinden mubayaayı emredi
yor. îşte kanunun o maddesinin buna ait fıkra
sını okuyorum: (Ofisin bu afyonları satın alı
şı ihtiva ettikleri morfin derecesi üzerinden 
yapılır. Ancak.. Sâf afyon yetiştiren mmtaka-
lann mahsullerini morfin derecelerini tesbite 
lüzum kalmadan ekspertiz yolu ile de alabilir.) 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Gaziantep) — Biz de eksper
tiz yoliyle alıyoruz. I 
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HASAN DİNÇER (Devamla) — Buna rağ

men kanun, morfin derecesi' üzerinden alınma
sını âmir olmasına rağmen, Ofis afyonu üç sını
fa ayırarak alıyor: A, B, C, sınıfı diyor. 8 den 
11 buçuğa kadar C sınıfı, 11 buçuktan 13 e 
kadar B sınıfı ve 13 den 15 e kadar da A sını
fı ki bir sınıftaki muhtelif derecelere aynı fiya
tı veriyor. Halbuki harice satış morfin derecesi 
üzerinden yapılmaktadır. Kanun da morfin de
recesi üzerinden alınır diye tesbit etmiş olma
sına rağmen iki üç morfin derecesini bir sınıfa 
ayırarak para veriyor. Benim 13 morfin dere
celi malım ile diğerinin 15 morfin dereceli ma
lına aynı parayı veriyor. Halbuki bir morfin 
derecesi 488 kuruş tutmaktadır. 15 Morfinli 
mal 13 morfinliden 488X2=976 kuruş fazla et
mesi lâzımgeldiği halde bunu vermiyor. Bu hal 
ne kanun ne de mantıkla kabili telif değildir. 
Biz hem kanunun tatbikini hem de derece üze
rinden para verilmesini istiyoruz. Sayın Bakan 
müstahsil memnun diyor. Hayır, müstahsil mem
nun değildir ama ne yapsın, müstahsil malını 
tek alıcı olan Ofise satmaya mecbur. Feryadını 
duyurmak imkânı yok. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Gaziantep) — Tüccar nasıl 
alıyordu Hasan Bey? 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Onları da 
arzederim. 

Şimdi sayın Bakan bu noktaya temas etme
diler. Fakat verilen karara göre bunu hep fona 
ayıracağız, dediler. Bundan evvel bize verilen ce
vaplar müstahsıla bunu inikas ettirmek lâzım, 
ama bunu yapmak kolay değildiı. Çünki biz muta
vassıttan da mal alıyoruz. Binaenaleyh bunu ini
kas ettirmek arzumuza rağmen mutavassıt da bize 
satışta bulunduğu için, müstahsıla ait olması 
lâzımgelen farkı mutavassıta vermek gibi bir 
netice çıkacak ki bunu da, arzu etmiyoruz de
diler. Bu, pekâlâ mümkündür. Arkadaşlar. 
eğer Ofis her sene şimdiki olduğu gibi asgari 
bir fiyat verir, harice, sattıktan sonra hesabını 
yapar, farkını da satıcıya bilâhara verir. Bu 
usul bir defa vaz'edildikten sonra, müstahsilin da 
gözü açılacak ve satışını ona göre yapacaktır. 
Binaenaleyh, bunun hiç bil suretle müşkül tara
fı yoktur. Ofis bu işlerle şimdiye kadar meşgul 
olduğu için bunun pratik ve kolay yollarını bul
ma imkânına sahiptir. 

Bu hususta daha çok konuşmak •* dertleri aç-
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mak isterdim, başınızı fazla ağrıtmamak iyin vaz 
geçiyorum. Ben, Sayın Bakandan hassaten ve 
tekrar tekrar rica ediyorum, bu mevzuu tetkik et
sinler ve müstahsilin alm teri olan parayı seneler
den beri Ofis veznesine mal etmek gibi, müstah
sil aleyhine olan bu tatbikten vaa geçsinler. Zaten 
fon, fiyat düşüşlerini karşılayacak hadde baliğ 
olmuştur. Şayet bir parça daha ayrılmak lâzım-
i?eliyorsa yüzdeler üzerinden ve cüzi miktarda 
ayrılsın. 

Bu afyon mevzuu, sözlerim arasında ifade et
tiğim gibi, sade benim seçim bölgeme ait bir mev
zu değildir. Kaldı ki, sade benim seçim bölgeme 
ait dâhi olsa, yine huzurunuzda bunu şerefli bir 
vazife olarak temas etmekten çekinmem. Afyon 
meselesi arzettiğim gibi yirmiye yakın vilâj^eti-
mize aittir. Yalnız seçim bölgemin derdi değildir. 
Ben sade seçim bölgemin bir derdidir de vatan
daşlarıma hoş görünmek için uğraşan bir arkada
şınız sıfatiyle karşınıza çıkmış değilim. Bu dert, 
Tokad, Amasya, Yozgad, Eskişehir, Malatya, Ço
rum, Afyon, Bilecik, Konya, Burdur, İsparta, 
ve Aydın'in derdidir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ha-
sankeyiflo uğraştığınız için biz sizi tebcil ederiz. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI CEMİL 
SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Eksik olmayın 
tşekkür ederim. 

/. — İsparta Milletvekili Sait Köksdlhn, açık 
olan Danıştay Birinci Başkanlığı için neden se-
çim yaptırılmadığı hakkında Başbakanlıktan olan 

1. — Ankara su tesisatının Belediyeye devri 
hakkında Kanun tasarısı, ve îçi§leri, Bayındırlık 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/155) fi] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, birinci 
maddeyi okutuyorum. 

Ankara su tesisatının Belediyeye devri ve işle
tilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara Belediyesine bağlı ol
mak üzere «Ankara Sular İdaresi» adı ile tüzel 

[1] Birinci görüşülmesi (6$) ncü Birleşim 
tıutanöğmdadw\ 
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sorusuna Başbakan Yardımcın Nihat Erîım^ 
sözlü cevabı (6/295) 

30 . O l . 1949 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Temmuz 1947 de inhilâl eden Danıştay Birin

ci Başkanlığı için bugüne kadar seçim yaptırü-
maması sebebinin Başbakan tarafından sözlü ola
rak açıklanmasını dilerim. 

İsparta Milletvekili 
Sait Koksal 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Efendim; açık bulunan Danıştay 
Birinci Başkanlığı için, kanunu gereğince Büyük 
Meclise beş aday sunulması lâzım gelmektedir. 

Hükümet bu makamın icabettirdiği ehemmi
yet vo dikkatle bu adaylar üzerinde durmuştur. 
Yakında Meclise adayların isimleri sunulacaktır. 

MAÎT KOKSAL (İsparta) — Teşekkül ede
rini. 

5. - - Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
uun, bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerik
leri hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne dair 
olan 160.9 sayılı Kanunun mer'i olup olmadiğf 
hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/296) 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NÎHAT ERİM 
(Kocaeli) — Bu soruya gelecek Oturumda Adalet 
Bakanı cevap verecektir, tehirini rica ederim. 

BAŞKAN — Bu soruya Başbakanlık namına 
Adalet Bakanı cevap verecektir, tehir ediyoruz. 

İkinci müzakeresi yapılacak tasarılara geçi
yorum. 

kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tâbi bir 
idare kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu idare Muhasebei Umumiye 
Kanunu ile Belediye Muhasebe Usulüne ve Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine 
bağlı değildir. Memur ve hizmetlileri hakkında 
Belediye memur ve hizmetlilerine ait hükümler 
uygulanmaz. 

Müessesenin sermayesi ve idare şekli ve me
mur ve hizmetlilerinin tâbi olacağı esaslar %Ut-

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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inenin bünye ve ihtiyacına göre ve Ankara Elek
trik ve Havagazı İdaresinin bağlı bulunduğu hü
kümler göz önünde bulundurulmak suretiyle Be
lediye Meclisince kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Belediye Meclisi bu 
idareyi ve gerekli görürse diğer işletmelerini, 
hesapları ve bütçeleri ayrı tutulmak şartiyle 
Ankara Elektrik ve Havagazı İşletmesi İdaresine 
bağlamaya yetkilidir. Bu takdirde bağlanacak 
işletmeler hakkında da 4325 sayılı Kanun hü
küm leri uygula n ı r. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hazîneye ait olup 1779 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince işletmesi An
kara Belediyesine devredilmiş olan su tesislerinin 
mülkiyeti bütün menkul ve gayrimenkul te
riyle devredilen mallara ait her türlü hakları ve 
borçlariyle birlikte Ankara Belediyesine bedel
siz olarak devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devredilen tesislerle menkul ve 
gayrimenkul malların satmalına veya tesis kıy
metleri ile bugünkü durumları ve işletmeye ko
nuldukları tarihten beri gecen süre içinde ticari 
esaslara göre îti'a edilmesi gerekli miktarlar göz 
önünde bulundurulmak suretiyle Maliye ve Ba
yındırlık Bakanlariyle Ankara Belediyesi tem
silcilerinden kurulacak üç kişilik bir Komisyon 
tarafından kıymetleri takdir edilerek İdarenin 
•sermayesine katılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu devir her türlü vergi, harç 
ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe gjîm. 
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BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 

yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini İçiş
leri, Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. -Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Bâzı kimyevi maddelerin hangi tarife 
pozisyonlarına uygulanacağını gösteren- cetvelin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kararın 
onanmasına dair Kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Ticaret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/81) | 1 | 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, maddeleri 
okutuyorum. 

Bâzı kimyevi müstahsalların hangi tarife pozis
yonlarına uygulanacağım gösteren cetvelin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki Kararın 

onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Ticaret ve Seyrise-
fain Andlaşması veya Mödüs vivendi akdetmiş 
Devletlerden yurdumuza gelecek bâzı malların 
Gümrük Resimlerinde muayyen nispetlerde in-
dirîm yapılmasına dair olan Bakanlar Kurulu
nun 3/2390 sayılı ve 29 . I I I . 194f) tarihli Kara
rma bağlı listedeki 774 tarife numarasına ait not 
ile aynı listenin sonunda mevcut ve bâzı kimyevi 
müstahsalların hangi tarife pozisyonlarına uygu
lanacağını gösteren cetvelin yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki Bakanlar Kurulunun ilişik 
3/4614 sayılı ve 4 . I X . 1946 tarihli Kararı onan
mıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

[1] Birinci göritşvlmm 63 neû Birleşim tu* 
tanağmdadır. 



S : 65 6.4 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi- | 

yenler... Madde kabul olundu. 
Tasarının ikinci görüşülmesi bitmiştir. 
Tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

.'i — Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'
ın, umumi ihtiyacat için hariçten getirilecek 
madenî su borulariyle aksam ve teferruatından 
Gümrük Resmi alınmamasına dair olan 2268 sa
mlı Kanunun birimi maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi ve Bayındırlık, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Bütçe Kom.isyonları raporları 
(2/104) m ' 

BAŞKAN — İkinci görüşülm esidir. Madde
lere geçiyoruz.. 

Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek ma
denî su boruları ile aksam ve teferruatından 
Gümrük Resmi alınmamasına dair olan 2268 
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştiril

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3 . IV . 1933 tarihli ve 2268 
sayılı Kanunun bilinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Köy, kasaba ve şehirlerde umumi ihtiyaca 
mahsus sular için Bayındırlık Bakanlığınca onan
mış projelerine göre hariçten getirilen made
nî borular ile tazyikli amyantlı ve aspaslı çimen
to borular ve bunların eklentilerinde kullanılan 
kurşun ve katranlı ip, lâstik ve demir bilezik 
gibi teferruata ait aksam ve malzemeden Gümrük 
Vergisi alınmaz. 

Yukarıki ihtiyaçlar için tiler Bankasınca 
getirilecek boru ve teferruatı ile diğer aksam ve 
malzemeye ait onanmış projeler, eşyanın gümrük
ten geçirilmesinden itibaren en geç bir yıl içinde 
gümrüğe verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 2. - - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler.., Madde kabul olundu. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bayındırlık, tçiş-

[1] Birinci görüşülmesi 63 ncü Birleşim tu-
tmağmdadır. I 
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leri, Gümrük ve Tekel ve Maliye Bakanları yü 
rütür. 

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

Tasarının tümü açık oyunuza sunulacaktır. 

i. --- Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık 
Okulları hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 nci 
ve 19 nen maddelerinin kaldırılmasına dair Ka
nun tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/480) [l\ 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, maddele
re geçiyoruz. 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 
hakkındaki 4486 sayılı Kanunun 17 nci ve 19 
ncu maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Teknik Ziraat ve Teknik Bah
çıvanlık Okulları hakkındaki 19 . V I I . 1943 ta
rihli ve 4486 sayılı Kanunun 17 nci ve 19 ncu 
maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
y ürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü 
kabul edilmiştir. 

5. — Askerî öğrencilerden başarı gösteremi-
yenler hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/509) [2] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci maddesi Ada
let Komisyonuna gitmişti. Madde Adalet ve 
Millî Savunma Komisyonunda değiştirilmiştir. 
Yeni gelen maddeyi okutuyorum. 

[1] Birinci görüşülmesi 63 ncü Birleşim tu-
tauağındadır. 

[2] 144 e ek mydı batmayanı tutanağm so-
nundadır. 
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MADDE 2. — Harb Okullariyle Ordu hesabı

na diğer YükBek Öğrenim kurumlarında bulunan, 
öğrencilerden : 

A) Okul ve kurum yönetmeliklerine göre 
derste başarı gösteremiyenlerin ilgileri kesilerek 
serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında Askerlik 
Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Askerî 
memurlar hakkındaki Kanun hükümleri uygu
lanır. 

B) Sağlık durumları dolayısiyle Millî Sa
vunma hesabına öğrenimlerine devamlarına im
kân görülemiyenler serbest bırakılırlar. 

Üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle eczacı, 
dişçi şubelerinin ikinci ve daha yukarı sınıfla
rında iken sağlık durumları subay olmak şartını 
kaybeden ve fakat sivil memur olmıya elverişli 
bulunduğu tam teşekküllü bir sağlık kurulu ra-
poriyle tesbit edilen öğrencilerden istiyenler; 
yedirme, giydirme ve barındırma giderleri mev
cut yurt ve kurumlarda veya diğer suretle ilgili 
Bakanlıklar tarafından sağlanmak üzere bulun
dukları yüksek öğrenim dalında bu Bakanlıklar 
hesabına öğrenimlerine devam ederler. Bu kabîl 
öğrenciler meslek öğrenimlerini ve yedek subay
lık görevlerini bitirdikten sonra hesabına öğre
nim yaptıkları Bakanlık emrinde on beş yıl mec
buri hizmet yaparlar. 

C) 1. Haklarında Askerî Ceza Kanununun 
3514 sayılı Kanunla değiştirilen 1^4 ncü madde
si hükmüne uygulanan öğrenciler okuldan çıka
rılırlar ve serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında 
Askerlik Kanunu hükümleri uygulanır ve asker
lik ödevleri er olarak yaptırılır. 

2. öğrenci tarafından okunması veya taşın
ması Genelkurmay Başkanlığınca yasak edilmiş 
olan kitap ve her türlü matbua ve sair yazıları 
emir hilâfına okuduğu ve taşıdığj; 

3. Gayritabiî mukarenette bulunduğu veya 
bu fiilî rızasiyle kendisine yaptırdığı; 

Okulların yetkili kurulları tarafından yapı
lacak tahkikatla sabit olan öğrencilerin kayıtları 
silinmekle beraber askerlik ödevlerinden başka, 
askerî hizmet ve memuriyetlere ve askerî okul
lara girmek hakkından mahrum edilmelerine 
karar giyen ve bu kararı kesinleşenler; 

Serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında Asker
lik Kanunu hükümleri uygulanır. Askerlik ödev
leri er olarak yaptırılır. 

D) (a, b, e) fıkraları dışında diğer sebep-
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I leıden ötürü çıkarılanlar hakkında da ikinci 

maddenin (A) fıkrasına göre işlem yapılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

m! 
Nuri Özsaıı. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar; bu 

ikinci maddenin (B) bendi hükmüne göre sağ
lık durumları Millî Savunma hesabına öğreni
me müsait olmıyanlar serbest bırakılıyor. Ga
yet yerinde ve mâkul bir hükümdür. Bu ben
din ikinci fıkracına göre de, Üniversitenin çe
şitli fakülteleriyle eczacı ve dişçi şubesinin 
ikinci sınıfında okuyanların eğer sağlık durum
ları subay olmıya müsait değilse bunları da 
serbest bırakıyor. Ayrıca bunlar için bir hak 
tanılıyor. Bu da eğer öğrenci isterse diğer 
Bakanlıklar kendi hesaplarına tahsillerini de
vam ettirebilecektir. Bu gayet tabiidir. Öğ
renci serbest kaldıktan sonra artık ister kendi 
hesabına okur isterse, bir hayır müessesesi va-
sıtasiyle okur. İsterse bir bakanlık hesabına 
okur. Fazla bir hüküm ne ise asıl benim an
lamak istediğim cihet şurasıdır: Bu bendin son 
fıkrasında bu kabîl öğrencilerin meslek öğre
nimleri ve yedek subaylık görevlerini bitirdik
ten sonra hesabına öğrenim yaptıkları Bakan
lık emrinde 15 yıl mecburi hizmet yaparlar. Bir 
defa 15 yıl mecburi hizmet kaydi, Medeni Ka
nunda hizmet akdinin âzami haddi İÜ senedir. 
10 seneden fazla yapılan hizmet akidleri mute
ber değildir. Fakat Millî Savunma Bakanlığı 
15 sene hizmet mecburiyetini tahmil ettirmiştir. 
Bu ana kanuna muhalif bir hükümdür. Millî 
Savunma böyle uzun on beş senelik bir hizmeti 
meeburiyeyi idame ettiremez kanaatindeyim. 
Günün birinde bu normal hadde inecektir. Bu
rada Millî Savunmanın emrinden çıkmış olma
sına rağmen bir başka Bakanlık hesabına oku
yan öğrenciler 15 sene müddetle mecburi hiz
met tahmil etmiş oluyor. Sebep? Yok. Halbuki 
o Bakanlık hariçten alıp okuttuğu talebeler 

I için başka hizmet müddeti kabul etmiş olabilir. 
Bu da belki 8, 10, 12 sene olur. Onun için ev
velce Millî Savunma emrinde okumuştur diye 
bilâhara hizmetine geçtiği bakanlık için niçin 
15 senelik bir hizmet müddeti tahmil ediliyor' 
O bakanlığın kabul ettiği hizmet müddeti kaç 
sene ise Millî Savunmanın serbest bıraktığı öğ
renci için de aynı hizmet süresini aynen tahmil 

I etmesi lâzım gelmez mi? Bu hüküm Millî Sa-
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•unma yönünden mütalâa edilmiştir. Bunu ica-
bettirecek hiçbir sebep mevcut değildir. Bi
naenaleyh, bu 15 sene mecburi hizmet kaydı-
nın maddeden çıkarılması lâzımdır. Okutan 
Bakanlık kendi kabul ettiği müddete göre bir 
hizmeti mecburiye tahmil eder. Artık kendi 
elinden çıkmış başka bir Bakanlık hesabına 
okumuş, o Bakanlıkta kaç sene hizmet edeceği
ne Millî Savunmanın müdahale etmesine lüzum 
ve zaruret yoktur. Bir önerge takdim ediyo
rum ve bu 15 sene müddetin maddeden çıka

rılmasını teklif ediyorum. 
Dr. ADNAN AD.IVAR (İstanbul) — Efen

dim, bendeniz ((.V) maddesinin üçüncü fıkrası 
hakkında maruzatta bulunacağım. Bu fıkrayı 
burada tekrar temekten intizâr ediyorum. Fa
kat hükmüne hiçbir itirazım yoktur, maddenin 
hükmü tamamen tatbik edilebilir. Yalnız, yazılış 
tarzının daha başka olmasını istiyorum ve Yük
sek Meclisten bu tarzda yazılmış bir madde
nin çıkmasını arzu etmiyorum. Bu vesiyle-
den de istifade ederek gazeteci arkadaşları
ma söyüyeyim ki, gazetelerde de bu kabil yapı
lan şeyler vardır, meselâ yakın akraba ile vu-
kubulan münasebet birinci sayfada yazılıdır. 
Bunda zarar vardır. Biz bunları kanunen men-
edemeyiz, fakat hususi surette söylediğimiz 
gibi, kendilerine yine söylerim ki, böyle şey
leri yazmakta fayda değil, büyük zarar vardır. 
Bu madde de bunun gibi bir şeydir. Bu türlü 
şeyleri başka türlü ifade etmek imkânı vardır. 
Münasip şekilde yazılması için maddenin ko
misyona iadesini teklif ediyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ 
FEYZİOĞLU (Kayseri) — Arkadaşlar, özür 
dileyeceğim, tabıda büyük bir yanlışlık yapıl
mıştır. Evvelce Yüksek Huzurunuza sunulan 
ikinci madde 1 nci 2 nci ve üçüncü fıkralara 
ayrılmış ve bu suretle Yüksek Huzurunuza 
sevkedilınişti. Karma Komisyon (O) fıkrasını 
(1) rakamının altında zikredilen formül halin
de sevketmişti. Bilhassa Adnan arkadaşımın. 
söylediği (:>) numaralı fıkra yoktu. Madde 
şöyledir: 

«C) 1. Haklarında Askerî Ceza Kanununun 
3514 sayılı Kanunla değiştirilen 154 ncü madde
si hükmüne uygulanan öğrenciler okuldan çıka
rılırlar ve serbest bırakılırlar. Bunlar hakknı-
da Askerlik Kanunu hükümleri uygulanır ve as
kerlik ödevleri er ohu-ak yaptırılır. 
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D) (a. b, e) fıkraları dışında diğer sebep

lerden ötürü çıkarılanlar hakkında da ikinci 
maddenin (A) fıkrasına göre işlem yapılır.» 
fıkra tamamen bundan ibarettir. Onu takip 
eden 2, :> ve numarasız fıkralar metinde yok
tur. Bunların tamamen çıkması iktiza eder. 

(D) fıkrası Millî Savunma Komisyonundan 
geldiği şekilde olacaktır. Bu tarzda kabulünü 
rica ederim. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Maruzatım ve 
önergem hakkında bir şey söylenıediniz. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 
(B) bendi buudaıi evvelki görüşmemizde aynen 
kabul edilmişti. 

Zati âlinizin beyan buyurduğunuz gibi as
kerî okullardan alâkası kesilmiş, diğer sivil 
bir okula gitmiş okumuşsa bunun o mektepte 
okuyanlar için kabul edilen mecburi hizmet esa
sına tâbi tutulması icabederken burada mec
buri hizmetin 1-5 sene uzatılması doğru değildir, 
denildi. Fakat fıkra Kamutayca kabul edildiği 
için, encümen bunun üzerinde tasarrufta bulu
namazdı. ikinci müzakerede bir tadil önerge
siyle temin edilebilir denildi. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) ~- O fıkra reye kon
mamıştır. Bu itibarla bu tadil yapılabilir. 

KARMA KOMİSYON SÖZUÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu itibarla O 
fıkrası bu tashihle reye konacak, 2 ve o numa
ralı fıkralar kalkacaktır. 

BAŞKAN — Maddenin geçenki görüşülme
sinde bu fıkralar ayrı ayrı Yüksek reyinize 
konulmamıştır. Şimdi ikinci fıkra hakkında 
önerge verilmiştir, arkadaşımızın önergesini 
okutacağım,; kabul edilirse, bu madde redak
siyonu yapılmak üzere encümene verilecektir. 
(Muvafık sesleri) 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle; 2 

nci maddenin B bendinin son fıkrasını teşkil 
eden (Bu kabîl öğrenciler meslek öğrenimlerini 
ve yedek subaylık görevini bitirdikten sonra 
hesabına öğrenim yaptıkları Bakanlık emrinde 
15 yıl mecburi hizmet yapar) hükmünün mad
deden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı itibara alan
lar... Nazarı itibara almıyanlar... Önerge nazarı 
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itibara almmıgtır. Şu halde madde düzeltilmek 
üzere Karma Komisyona veriyoruz. 

Açık oya arzedilen tasarılara oy vermiyen ar
kadaşlar varsa lütfen oylarını kullansınlar... 

Açık oya arzedilen tiç tasarı hakkında oy top
lama muamelesi bitmiştir, 

6. — Gelir Vergin Kanunu tasarısı ve Geçici, 
Komisyon raporu (î/171) 

BAŞKAN — Gelir Vergisi Kanun tasarısının 
müzakeresine devam ediyoruz. Birinci madde ka
bul edilmiş, ikinci maddenin müzakeresine sıra 
gelmişti. 

Buyurun Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Efendim, müsaade ederseniz bu 
ikinci madde ve onu takip eden maddelerin müza
keresine başlamazdan evvel biraz izahat vermek 
isterim. Gelir Vergisi tasarısında yeni bir takım 
terimler kullanılmıştır, yeni bir bünyesi, yeni bir 
zihniyeti mevcuttur. Bundan dolayı belki anlaşıl
ması güç olan tarafları olacaktır. Bidayette bu 
vaziyeti arz ve izah edersem arkadaşlarımın bir
çok suallerini önlemiş olurum. Bu itibarla müsa
ade ederseniz 2 nci madde hakkında izahat vere
yim. Efendim Gelir Vergisinin birinci maddesi 
dün kabul edilmişti. Bu madde dün de arzettiğim 
gibi Gelir Vergisinin hususiyetini diğer* vergiler
den farklı olarak vergi matrahını ifade etmek
tedir. Binaenaleyh birinci madde ile biz verginin 
mevzuunu, matrahını ifade etmiş ve toplu halde 
umumî ve ilmî tarifini yapıyoruz. İkinci madde; 
birinci maddeden umumi ve ilmî tarif ini. yaptı
ğımız gelirin kaynak bakımından nelerden müte
şekkil olduğunu gösteriyor. Zaten ikinci maddî 
için ayrılan gelir kaynakları şunlardır; 

Ticari kazançlar, ücretler, serbest meslek er
babı, gayrimenkul sermaye, menkul sermaye irat
ları, sair kazanç ve iratlar. Bunları vergi hududu 
içine alıyor. 

Birinci madde, umumi tarifatı içinde muay
yen kaynaklan vergiye esas tutmuştur. Bunların 
tarifleri ve mahiyetleri mütaakıp maddelerde 
ifade edilmektedir. Bilfarz ticari kazançlar 38 -
44 ncü maddede tarif edilmektedir. Ücretlerin 
tarifleri 45 - 48 nci maddede belirtilmektedir. 

Bftzı arkadaşlarım; ücret denince, bunun 
yalnız ücretlere ait olacağı tereddüdünün hâsıl 
olaeağmı söylediler. Yeni Gelir Kanununmzda 
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vergi hukuku bakımından birtakım ıstılahları 
alıyoruz. Ücret tâbirinde ücret faslı geldiği za
man tarifleri görülecektir bu maaşları da ihti
va etmektedir. Eskiden bunlar hakkında mevzu-

I atımız vardı. Biz bu kanunla bu tarzda tadadı 
bir yola gitmedik ve ücret tâbirini muayyen bir 

I hizmet mukabili denilen paralar olarak kabul 
ettik ve o şekilde aldık. Bu, maaş, ikramiye, 
prim vesaire diye sayılabilirdi. Pakat tadadi ol
ması daima mahzurludur, bu şekilde yeni ka
nunla ilmî bir ıstılah da yaratıyoruz. Zamanı ve 
yeri geldiği zaman bütün bunlar orada ifade 
edilecektir, ama burada maaş deseydik, bunun 
yanma ikramiyeyi de koymamız lâzımgelirdi, iş 
bu kadarla da bitmezdi şimdi aklımıza gelen ve 
gelmiyen ve ilerde mevzuubahis olabilecek olan 
bütün paraları ifade etmek lâzımdır ki, bu şim
diye kadar takip edilen bir yoldu, bunu bırakı
yoruz ve ücretler tâbiri ile hepsini toplamış bu
lunuyoruz. 

I Sonra menkul sermaye iratları tâbiri de gene 
I bâzı arkadaşlarıma yabancı gelen yeni bir ıstı

lah olarak gayrimenüs bir hava yaratıyor. Bu
radaki menkul kıymetlerden maksadımız yalnız 
menkul kıymetler değildir, valeursmobilliers kar
şılığı değildir, daha geniştir. Çünkü biz menkul 
kıymetten ilmî sahada ve tatbikatta daima ak-

I siyon ve obligasyonları anlarız. Halbuki burada 
mevzuubahis olan limited şirketlerinde, ki orada 

i bir aksiyon yoktur, hisse ile, komandit şirketle
rindeki komanditer şeriklerin hisseleridir. Bi
naenaleyh umum hususu mutlak rabıtası vardır; 
biz menkul sermaye demekle hem bunları hem 
de valeur mobilliers'yi yani aksiyon ve obligas-

I yonu kastediyoruz. Sair kazanç ve iratlardan 
maksadımız da yukarda sayılan ticari kazançlar, 

| ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ser
maye iratları; bunların haricinde kalan bütün 
irat ve kazançlar değildir, 64 ve 67 nci madde-

I lerde tarifleri yapılmıştır, muayyen mevzuları 
vardır. Orada, geldiği zaman göreeeğiz. Bu dört 
sedülün haricinde kalan her şeyi buraya soku-

j yoruz mânasına değildir. Orada ifade edeceğiz. 
«Bu kanunda aksi ifade edilmedikçe yukar-

] da yazılı kazanç ve iratlar gelirin tesbitinde 
gerçek ve safi miktarlariyle nazara alınır» Bu-

ı rada yeni iki terim vardır. Birisi «Gerçek» tâ
biri, hakiki gelir, diyoruz. Çünkü bu kanunda 
göreceğiz ki; çok istisnai olmakla beraber gö
türü usulü de vardır. «Gerçek» tâbirini, bu ka-
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nunun mevzuuna giren matrahların götürü olma
dığını ifade etmek için, koymuş bulunuyoruz. 
Fakat ilerde gelecek, sünnetçiler, ebeler falan 
gibi hakiki gelire gidemiyeceğimiz kısımlarda 
götürü usule gittik. Yani burada biz hakiki ge
lire dayandığımızı ifade etmek için bu «Gerçek» 
kelimesini kullanıyoruz. 

«Safi» tâbirine gelince. Hem birinci ve 
hem de ikinci maddede geçiyor. Burada sayılan 
membalardan gelen irat ve kazançların elde edil
mesi için lâzımgelen masrafların indirileceğini 
ifade etmiş oluyoruz. Meselâ ticari kazançlar 
vardır, bundan ne gibi masraflar indirilecek, bi
rer birer ifade edilmiştir. Ondan sonraki kısım 
geliri totalize ettiği için orada da safi olarak, 
muayyen kaynaklardan gelir toplanıyor. Bunun 
üzerinden sigorta primi ve buna mümasil mas
rafları kabul ediyor. Yani ikinci bir sâfiliğe gi
diyor. Mâruzâtım budur; 

BAŞKAN — îkinci madde okunmamıştır. 
Maliye Bakanı madde, okunmadan önce izahat 
vermiştir. Madde okunsun, ondan sonra istenen 
sözü vereceğim. 

Gelirin unsurları 
ÎKÎNCÎ MADDE — Gelire giren kazanç ve 

iratlar şunlardır : 
1. Ticari kazançlar; 
2. Ücretler; 
3. Serbest meslek kazançları; 
4. Gayrimenkul sermaye iratları; 
5. Menkul sermaye iratları; 
6. Sair kazanç ve iratlar. 
Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, yu

karda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tesbitinde 
gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 
Maliye Bakanına her madde hakkında izahat 
vermek yolunda tuttuğu istikametten dolayı 
müteşekkirim. Çok ehemmiyet vermiş olduğu
muz bu kanunun hakikaten muvaffak olabilmesi, 
mükellef ve memurlar için de malî ve idari kaza 
mercileri için de mümkün olduğu kadar vazıh 
olabilmesine vereceğimiz ehemmiyete bağlıdır. 
Fakat bu madde hakkında kendilerinin lütfet
tikleri izahat. Fakat, bu madde hakkında kendi
lerinin burada lütfettikleri izahat; yeniden bu 
maddede birtakım noktalar hakkında sual 
sormak ihtiyacını da ortaya atar gibi oldu. Bi
zim mevzuatımız arasında bir iki tanesini ha-
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tırlıyabilirsiniz. Bu kanunlarda herhangi bir 
tâbire hususi mâna verildiği takdirde bu ka
nunda meselâ ücret tâbirinden şu kastedilmiş
tir, diye tarif hükmü de ilâve edilmiştir. Bi
zim kanun yazım usulümüzde bu şekil vardır. 
Sayın Bakanın izahatından anlıyorum, bâzı ke
limelere bu kanunda kendileri bâzı mânalar iza
fe etmişlerdir. Fakat bu hususi, tarifleri bu
rada mevcut görmüyoruz. Kendilerinin sık sık 
işaret buyurdukları ecnebi mevzuatı şekil ve 
metinlerine nazaran da bunun böyle yapılmış 
olması bir faidei zaide değil, hakiki bir faide-
dir. Beyhude mürekekp sarfına ve kanunun 
hacmini kabartmaktan başka bir şeye yaramaz 
kelimeler de var. Bunlardan bir tanesi: Gayrimen
kul sermaye ikrazları tâbirindeki sermayedir. Baş
ta : Ticari kazançlar içinde ticari sınai kazanç
ların da dâhil olduğunu ancak son maddeler
den anlıyorum. Eğer sözcü, ki Meclise karşı 
muhatap ve ancak onun sözleri ileride tereddüt hu
sulü halinde tatbik makamlarının, kaza mercile
rinin mâna çıkarmak için müracaat edebileceği 
hakiki mesnet olabilir, Hükümetin değil, ve 
bilvesile ilâve edeyim ki, bundan evvelki 
toplantıda sarahaten huzurunuzda teşrihine ça
lıştığım veçhile komisyonda vâki görüşmelerin 
bize dağıtılmamış olan zabıtları bu bakımlar
dan hukuki bir mesnet olamaz, bu kayıt ve mü
lâhazalarla ve Sözcünün sükûtunu Maliye Ba
kanı tarafından verilen izahatı benimsemekte 
ve kabul etmekte olduğunu ve bunu teyit ettiği
ni farzederek şunları da izah buyurmalarını rica 
edeceğim. 

(Ticari kazançlar) tâbiri var. Burada (Sı
nai ve ticari kazançlar) desek kanunun dikkat
le tetkik ettiğim mevzuuna ve akışına daha uy-
prıın gelecektir. 

Dördüncü kısımda (Gayrimenkuller) keli
mesinden sonraki (sermaye) kelimesini çıkara
rak Meselâ bizde gemiler de gayrimenkul hük
mündedir. Kanunun tekniğine daha uygun 
olmuş olur. 

Altıncı maddesinde (sair kazanç ve iratlar) 
tâbiri var. Gönül çok arzu ederdi ki, bâzı esas
lar burada tasrih edilsin. Bâzı arkadaşlar bu 
kanunun bâzı hükümlerinin mevcut Kazanç 
Kanununun istihalesinden ibaret olduğunu söy-
ledilerdi. Pek haksız değillerdir. Esasen Sayın 
Bakan da kıymetli izahatı arasında bunun ile
riye doğru bir adım olduğunu, fakat ideal bir 
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netice olamıyacağını İfade ettiler. Gönül çok 
arzu ederdi ki, Kazanç Kanununda bu mevzu 
etrafında çıkmış olan ihtilâflar burada naza
ra alınsın ve gereken tadiller yapılsın. İşaret 
ettikleri bâzı noktaları daha evvel okudum. Bu 
kısım üzerinde zaten durmuyorum. İsterlerse, 
asıl tavzihini istediğim gerçek tâbiridir. Ben
deniz Sayın Bakanın izahatından sonra, biraz 
daha tavzih edilmezse bu kelimenin birçok gerçek 
ihtilâflara meydan vereceğine. katiyetle kaniim. 
Bakan ebe ve emsali gibi toptan tarhiyat yapılan
ları-istihdaf eder, dedi. Böyle ise redaksiyo
nun düzeltmeleri lâzımdır. Hükümetin esbabı 
mucibesini dikkatle, satır satır okudum. 

Komisyon esbabı mucibesini de ve kelimele-
nin üzerinde durarak. Aklıma şöyle bir şey gel
mişti : Bu vaziyet şayet ticari bir müessese bir se
ne zarar ederse, bu zararı telâfi için üç sene zar
fında şu tarzda raporlar yapabilir. Aklıma ge
len acaba gerçek demekle bu gayeye matuf bir 
şey mi istihdaf edilmişti suali idi. Eğer müp-
hemiyeti muhafaza edersek , haklı olarak yarın 
bir maliye memurunun senin bilançoda göster
diğin budur ama gerçek kazancın bu değildir, 
diye hüküm çıkardığını göreceğiz. Mükellefin 
itirazı karşısında da iş idari mahakime intikal 
ettiği zaman acaba* bu kelimenin konmasına vâ-
zıı kanunun maksadı nedir diye araştırdığını 
göreceğiz. Onun için, bendenizce ya (ye) kelime
sini tayyedelim, yahut (gerçek) kelimesini 
silelim. Kendileri izah etsinler, Mazbata Mu
harriri izah etsin. İstediğim ve aradığım sa
dece vuzuhtur. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 

2 nci maddenin birinci fıkrasında, ticari ka
zançların Gelir Vergisine tâbi olan kısmı sayıl
mıştır. Bu tasarının 9 ncu maddesinde zirai ka
zançlar Gelir Vergisinden müstesna tutulmuş
tur. Onun münakaşasını, lâzımgelirse mad
desinde yapmak kabildir. 

Ancak şunu arzetmek isterim ki, yine eli
mizde bulunan diğer bir tasarıda, Kurumlar 
Vergisi tasarısında şirketlerin zirai kazançları 
Kurumlar Vergisine tâbi tutulmuştur. Bir ka
nunda yalnız ticari kazancı vergiye tâbi 
tutmak, aynı yıl içinde çıkacak diğer bir ka
nunda zirai kazancı kurumlar, aksiyonlu şir
ketler, anonim şirketler, limitet şirketler, ser
mayesi üzerinden kâr dağıtan kooperatif sir-
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ketler için, âmme müesseseleri için, yani Devlet 
Ziraat İşletmesi, kombinalar, numune çiftlikleri 
gibi yerleri vergiye tâbi tutmak bir tezat teşkil 
ediyor gibi geliyor bana. Biz şimdi gerçi Ku
rumlar Vergisi tasarısını müzakere etmiyoruz, 

fakat Komisyonnun Sözcüsü veya Maliye Bakanı
mız izahat verirlerse ki, zirai kazançlarda umu
miyetle vergi almayı kabul etmediğimize göre 
zirai şirketlerden vergi almanın doğru olmadı
ğını temmül ediyoruz derlerse şimdiden bizi 
tatmin etmiş olurlar. Misal arzedeyim; bir 
yerde tek bir kişi tütün veya üzüm yetiştirirse 
Gelir Vergisine tâbi değildir, fakat aynı işi me
selâ bir hisseli komandit şirket yaparsa Kurum
lar Vergisine tâbi olacaktır. Bu takdirde ora
da tabiî olarak maliyeti elbette ki, yüksek ola
caktır. Bu kanun dolayısiyle fazla bir benefis 
temin etmesi gibi bir netice hâsıl olacaktır. Bu 
hususta nazarı dikkatinizi celbetmek istiyorum. 

İkinci noktayı birinci maddenin müzakeresi 
sırasında arzetmiştim. 

Şimdi bu ikinci maddenin ikinci fıkrasında 
ücretler zikredildi, birinci fıkrada ticari ka
zanç denildi, ikinci fıkrada ücret , denildi. 
ücret ne bir irattır, ne bir kazançtır. Haddi 
zatında ücret emeğin, çalışmanın mukabili 
olan bir bedeldir. 

Efendim, biz ücretlerden de vergi almak is
tiyoruz, ücretleri vergiden muaf tutmak iste
miyoruz diyebilirler. Ama bu ayrı bir vergi 
mevzuudur. Nitekim Esnaf Vergisi ayrı, Kurum
lar Vergisi ayrı bir tasarının mevzuudurlar. 
Eğer ücretlerden bir vergi almak istiyorsak Hü
kümetten rica ederdik ücret, maaş ve gündelik
lerden alınacak miktar için de ayrı bir tasarı 
getirirlerdi. 

Efendim, nasıl olur ki. Şimdi 2 nci madde
den 89 ncu maddeye atlayalım, ücretler de ay
nı nispet dâhilinde Gelir Vergisine tâbi tutul
muştur. Niapet 2500 liraya kadar % 15. Tücca
rın kazancı da % 15, işçinin emeği de % 15; 
bu, olmaz, katiyen olmaz. Bendeniz bunu arzet
mek istiyorum. Madem ki, ücreti zikretmek is
tiyoruz, o halde 89 ncu maddede hiç olmazsa 
iki vergi nispeti olmalıdır: Birisi kazançlar
dan ve iratlardan alman vergi, birisi ücretler
den alman vergi. Ücretler vergiye tâbidir. 
Hangi vergiye tâbidir? Tıpkı tüccarın verdiği 
vergiye tâbidir. % 15 tüccar veriyor, % 15 iş-



B : 69 0.4 
çi veriyor, % 15 de Devlet memuru veriyor. Bu 
olmaz efendim. Ya ücret kelimesini buradan 
çıkaralım, geliri ayrı bir tasarının mevzuu ol
sun, tıpkı Esnaf Vergisi gibi. Esnaf için Gelir 
Vergisi yoktur, Esnaf Vergisi vardır. Esnaf için 
Esnaf Vergisi olur da memur ve işçi için ayrı 
bir vergi olmaz mı? Onları Gelir Vergisiyle mü
kellef tutulabilir mi! Bendeniz bu madde müna
sebetiyle bunu arzetmek isterim. 

Şu halde iki meseleyi arzetmiş oluyorum: 
Birincisi; zirai kazanç tâbiri burada zikre-

dilmediği halde Kurumlar Vergisi Kanununda 
zirai kazanç vergi ile mükellef tutuluyor. Ano
nim şirket halinde, limitet şirket halinde, his
seli komandit şirket halinde veya sermaye üze
rinden kâr dağıtan kooperatif şirket halinde 
çalışırlarsa Kurumlar Vergisine tâbidir. Tek 
çalışan tâbi değildir. Bu bir tezat olur. 

Bir de bu ücretler meselesi. Ücretlerin, tica
ri kazançlar gibi aynı nispet dâhilinde bu ver
giye tâbi tutulması katiyen doğru değildir. 

FAÎK YILMAZÎPEK (Bursa) -~ Sayın ar
kadaşlar, tasarının ikinci maddesinin 5 ve 6 ıneı 
fıkraları hakkında nazarı dikkatinizi çelbedece-
ğira. Beyannameye tâbi bir mükellef 89 uncu mad
de mucibince 2 500 lira kazanırsa senede % 15 
üzerinden 375 lira vergi verecek. Şayet 7 500 lira 
kazanırsa 2 500 lirası için 375 lira verecek geri 
kalan kısmı yani 5 000 lirası için de % 20 üze
rinden 1 000 lira verecek bu suretle 7 500 lira 
için 1 375 lira vermiş olacak. 

Şayet 17 500 lira kazanmışsa; 7 500 den geri 
kalan 10 000 lirası için % 25 vergi verecek ve 
bu suretle 17 500 lira kazanan bir mükellef se
nede 3 875 lira Gelir Vergisi verecektir. 

Fakat bu beyannameli mükellefin meselâ bir 
şirkette veya şu, bu yerde, geliri varsa, yahut da 
tahvilât sahibi ise bu suretle beyanname hari
cinde ayrıca 5 000 lira geliri olursa bu 5 000 lira
nın % 20 den 1 000 lirasını kazandığı yerde vergi 
olarak verecekttir. Geriye 4 000 lira kalıyor. YUT 
kardaki 17 500 liraya 4 000 lira ilâve edilirse 
21 500 lira eder. Bu yekûnun 4 000 lirası % 30 
dan 1 200 lira vergiye tâbidir. Bu yekûnun 4 000 
lirası % 30 dan 1 200 lira vergiye tâbidir. Şu 
halde bir taraftan 17 500, diğer taraftan 5 000 li
ra geliri olan mükellefin ödeyeceği vergi yelmnu 
6 075 tutuyor. Teklifim kabul buyurulduğu tak
tirde mükellef bütün gelirini beyannamede göste-
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rir işe aynı miktardaki geliri için ödeyeceği yergi 
miktarı 5 375 liradır ki, ikisinin arasındaki fark 
mükellef aleyhine 700 Uradır. 

MükeUefler her ne suretle olursa olsun, dı
şardan başka melihadan gelen varidatını heyan-
nameaittde toplasın, beyannameye tâbi tarife 
üzerinden vergi yarsin. Diğer yerlerden vergi 
vermesin. Bunun için beyannameye tâbi olan mü
kellef, maliyeye haber yersin. Ben şurada hoca
yım, şu şirkette hissedarım. Binaenaleyh beyan
nameme bunları derce^iyoruiEu Maliye ele bu 
iki yere haber verir o takdirde yergi alaleti te
min edilmiş olur. Aksi takdirde vatandaşa yal
nız bir işte, mahdut bir sahada çalışmasına se
bep olur. Vergi adaleti temin edilmiş olmaz. 
Şenim kanaatim budur bunu rica ediyorum. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Arkadaşlar, 
hakikaten bu madde Gelir Vergisinin ruhunu 
ve esasım teşkil ediyor. Ben de bu vesile ile bir 
noktasına işaret etmek istiyorum. Diyor ki: 
«6. Sair kazanç ye iratlar». 

Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, yu
karda yazılı kazanç ve iratlar gelirin nispetin
de gerçek ve sabit miktarlariyle nazara alınır. 

Misalle arzedeyim: Farzedelim ki ben bir 
ev yaptırıyorum ve bu evi, parasının bir kısmı
nı bankadan istikraz etmek suretiyle yaptırmış 
oluyorum. Bankadan istikraz ederken, aynı za
manda buna faiz de veriyorum. Şimdi «iratlar 
gelirin tesbitinde gerçek ve safi miktarlar ile 
nazara alınır.» denilince, verginin tesbitinde 
bankanın benden aldığı faiz tenzil edilecek-
midirf Yani kendi paramla ev yaptırmıyorum, 
ben evimi yaptırırken parayı bankadan alıyor 
ve aldığıma mukabil faiz de ödüyorum. Tah
min ediyorum ki, ekser vatandaşlar bu yola 
baş vurmakta ve faiz ödemektedir. Bunun ten
virini rica ediyorum. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AKSAL 
(Kocaeli) — Efendim; biraz evvel izahatımda 
arzettim. Arkadaşların mevzuubahis ettikleri 
birçok noktajar ilerde gelecektir. Bunlar ikinci 
madde ile alâkalı 4«ğiWir. Filhakika bu tarz
daki faizler masraf olarak kabul edilecektir. 
Fakat bunun fasıl ve maddesi ilerde gelecektir, 
O zaman münakaşa edeceğiz. 

Sonra Faik Yılmaz ipek arkadaşımın sordu
ğu mevzu, zannedersem, stopaj mevzuudur. Fa
kat yeri burası değü&r, 89 ncu maddeye taa> 
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lûk etmektedir. Yalnız şunu arşedeyim ki; Ge
lir Vergisinin en mühim müesseslerinden biri
ce «topaj usulüdür. Hattâ İngiltere'de bu usul 
o kadar ileri götüriUmüstür ki mükellef beyan
namesini yalnız vergi vermek için değil, belki 
şuradan buradan stopaj suretiyle verdiği vergi
lerin mahsup edilmesinden bir miktar geri aJa-
bilirmiyim diye veriyor. Bunun yeri burası 
değildir, zamanı geldiğinde görüşeceğiz. 

Bunjarı bu suretle cevaplandırdıktan sonra 
Vehbi Sandal arkadaşıma cevap vereyim. Zi
rai kazançlar Gelir Vergisinden istisna edilmiş
lerdir; Fakat kurumlar vergisinde bunlar vergi 
mevzuuna dâhil edilmiştir. Filvaki böyledir, 
arkadaşlar. Bunda ilk bakışta bir tezat, bir te
nakuz da görülür. Ama hakikatte vaziyet böy
le değildir. Biz kurumlar mevzuunda yalnız his
seli, yani kapital şirketlerde, sermaye unsuru 
galip olan şirketler ziraatle uğraştıkları tak
dirde dahi onlardan vergi alacağız. Şu halde 
Capital unsurunun ehemmiyeti vardır. 

Gelir Vergisi hakkındaki umumî izahatım 
meyamnda, niçin ziraatten, gerçek kişilerin zi
rai kazancından vergi alamadığımızı uzun uza-
dıya izah etmiştim. Memleket şartlarına inti
bak bakımından vergi, almamak lâzımgeldiğini 
etrafiyle arzetmiştim. 

îkinci bir sebep olarak da bu unsurun, bu 
sektörün ticari defter ve kayıt tutma gibi mec
buriyetleri yapmasına imkân olmadığını ve ay
nı zamanda Maliye teşkilâtımız bakımından bu 
kazancının bugünkü şartlar altında yakalanması
na imkân olmadığını ilâveten arzettim. 

Halbuki, kapital şirketlerde, yani kurum
larda bunların bir muhasebesi yoktur gibi bir 
Şey mevzuubahis olmaz, bunların şüphesiz bir 
hesap, ve kitapları vardır. 

Gelir Verdisinde; zirai kaşane, istisna edil
miştir. Çurumlapda da istisna 'edilmeli mi, edil
memeli mi? meselesi ayrıca bu vergi geldiği 
z&man mıieibi münakaşa olabilir. Sıfatım ma
lûmdur, mazbata muharriri vaziyetindeyim, 
arkadaşım bu hususta kendilerine düsen vazi
yetlerde izahat vereceklerdir. Fakat gerek 
EÇükümetin teklifinde ve gerekse Komisyonun mu
cip sebepleri dâhilinde Kurumlar Vergisinde 
z^m, kazançlar vergiye, tâbi tutulmuştur. Ge
lir Vergisinde hariç bırakılmıştır. 

İkincisi dediler ki, ücret ayrı bir mefhum-
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dur, bunun için ayrı bir kanun yapılamaz oûf 

Arkadaşlar; burada umumi izahatım me
yamnda izah etmediğim bir noktaya, temas 
edeyim. Bilhassa Sandal, bu mevzularla daha 
geniş bir surette meşgul olmuşlardır. Bu proje 
bir kazanç projesi değildir. Bizim yeni vergi
lerimizde birtakım yeni ıstılahlar girmiştir. 
Bu ıstılahları getirmeye mecburuz. Biz bu ta
sarılarla yalnız kazançtan değil, emek veya 
emekle sermayenin memzucu olan gelirlerden 
de vergi alacağız. Gelir iratları ise, doğrudan 
doğruya menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, 
yani emeğin hissesi obnıyan mevzulardan gelen 
iratları ifade ve kasdediyoruz. Binaenaleyh böyle 
umumi bir tasnife gidince pekâlâ ücretlerde ka
zanç meyanına girer. Bu, zaten esbabı mucibede 
uzun boylu izah edilmiştir. 

Arkadaşımız, ücret ayrı bir mefhumdur, bu
nun ayrı bir kanunu olması lâzmdır, buyuruyor
lar. Eğer yanılmıyorsam arkadaşım tabiî bu mev
zu ile uğraşmışlardır, başka memleketlerde oldu
ğu gibi sedüler sistemine gidelim diyorlar. 

Malûmuâliniz gelir mevzuunda üç sistem 
vardır. Bu sistemlerden birisi sedüler sistemidir. 
Bu sistem daha ziyade lâtin usulüdür. Fransa'
da tatbik edilmekteydi ki, son kanunla Fransa 
bunu terketti. İtalya'da, Belçika'da sedüler sis
temi tatbik edilmektedir, yani muayyen kaynak
larla alâkalı tekliflendirme sistemi. Ücretler ayn 
bir vergi mevzuudur, ve nispetleri farklıdır, «i-
rai kazançlar ayrı bir sedüldür. Ayrı ayn nazara 
alınmaktadır. Biz buna Sedül Vergi Sistemi di
yoruz. 

İkincisi Faransız'ların son zamanda tatbik 
ettikleri bir sistemdir. Sedüllerden vergi aldık
tan sonra, burada nispetler farklıdır, diskirimi-
nasyoıı yapılır. Birleştiriliyor ve global gelir üze
rinden ayrıca muayyen tarifeye istinat eden re 
müterakki olan bir tarife üzerinden vergi almı
yor. Halbuki sedüler sistemde ırrttterakkiyat eari 
değildh. 

Bir de üçüncü sistem vardır. Bizim kabul et
tiğimiz Üniter sistemidir. Yani teklif, kaynaklar 
birleştirilmek suretiyle onların yekûnu üzerin
den yapılmaktadır. Vergi onların yekûnu üzerin
den alınıyor. Biz bunu kabul ettikten sonra, üc
retlerden ayrı bir nispette vergi alınmam m— 
leşi mevzuu bahis olamaz. 

Kurdoğlu arkadaşım esbabı mucibeleri çok 
kuvvetli okumuşlar , fakat metinler üzerinde fazla 
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durmamıslardır. Çünki eğer metinlerin üzerinde 
fazla durmuş olsalardı bu sorulan suallerin bir 
çoğu sorulmıyacaktı. 

Ticari kazanç yerine ticari ve sınai kazanç 
denilmemiştir. Efendim, zaten ticari kazanç met
ninin içinde sınai kazançlar da dâhildir. Bunu 
terim olarak kabul ettik. 

Gerçek ve safi gelirler tâbiri birçok ihtilâfla
ra yol açar buyurdular. 

Şimdi kendileri de bilirler ki, Gelir Vergisi 
prensip itibariyle hakiki gelire dayanır. Ama her 
memleketin Gelir Vergisi sistemi o memleketin 
şartlarına intibak bakımından bazı usuller arze-
der. Meselâ götürü usul vardır, hakiki kazar. ç. 
değildir. Bu kanunda da evvelce de arzettiğim 
gibi, «ünnetçi, sıhhat memuru, ebe falan gibi ha
kiki geliri üzerinden teklif edilmesi lâzım gelen 
mükellefleri götürü usul ile teklif ediyoruz. îş-
te bunu sarahaten temin bakımından konmuş
tur. Bu kanunun hakiki prensipi hakiki geliri is
tihdaf eder; işte «gerçek t> tâbiri bunu ifade 
etmek için konmuştur. 

Sonra safi tâbirinin de bir karışıklığa mey
dan vermiyeceğini zannediyorum. Çünki « safi » 
tâbiri bu gelirin elde edilmesi bakunmdan o ge
lire ait irat ve kazançlar için konulan ayrı hü
kümler vardır, bunlar da sırası geldiğinde müna
kaşası yapılacaktır. Bu masraflar indirildikten 
sonra kalan vergiye matrah olacaktır. Binaen
aleyh bendeniz arkadaşımızın endişesini anlamı
yorum. Zannederim sualleri bundan ibarettir. 
Faik Kurdoğlu arkadaşıma şunu arzedeyim ki, 
kanunun heyeti umumiyesini konuşurken de te
mas ettiğim üzere, hakikaten kanunun esbabı 
mucibesinin bir izahname şeklinde yazılmasını 
düşünmemiştim. Kanun, maddelerinin izahı ba
kımından belki noksanı olabilir. Fakat bir maz
bata muharriri olarak düşünebildiğim ve şimdi
ye kadar Meclise takdim edilen kanunlar encü
men tadil için olsun veya olmasın, böyle uzun 
bir izahname yapmanın bir âdet olduğunu bilmi
yorum. Onun için her madde hakkında izahatı 
maalmemnuniye veririm, bu vazifemdir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Sayın Bakan

dan bir sual soracağım. Bakan izah buyurdular, 
teşekkür ederim. Bendeniz bu kanun tasarısını 
baştan aşağı okudum ve not aldım. Buyurduğu
nuz faiz ve bankadan istikraz edilen paraların 
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irattan tenzil edileceğine dair bir kayıt görme
dim. Acaba hangi maddededir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — 58 nci maddededir. 

MALİYE BAKANI (Devamla) — Gayrimen
kul için iki sistem kabul ettik. Birincisi götürü 
sistem, ikincisi de hakiki masraflardır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Komisyondan 
yapmak istediğim rica o kadar uzun değildir ve 
açıktır. Bu madde metninin bir defa daha göz
den geçirilmesi, her türlü vergi adaletsizliğini 
önlemek bakımından lâzımdır. Çünkü bu ikinci 
madde birinci maddeyi tavzih eden hükümleri 
ihtiva etmemektedir. Esaslı gelirler hangileridir. 
onları göstermektir. Tezada düşmiyelim meselâ 
ticari kazancı Gelir Vergisine tâbi tutuyoruz da 
zirai kazancı, 19 ncu madde ile, istisna ediyo
ruz. Fakat Kurumlar Vergisi tasarısında ser
maye üzerine müstenit olan şirketlerde zirai 
kazancı da vergiye tâbi tutmak istiyoruz. O da 
haddi zatında adı değişmiş bir Gelir Vergisidir, 

Sayın Bakan arkadaşımız buyurdular'ki : 
Orada sermaye unsuru ^diptir de onun için. 

Efendim, bir kişi 10 bin, 50 bin lira sermaye 
ile iş görür, ziraat yapar, tütün eker, pirinç ye
tiştirir vergiye tâbi değildir, fakat üç kişi ikişer 
bin lira sermaye ile bir şirket kurarlarsa bu 
vergiye tâbidir. Asıl tezat buradadır, bunu aı-
zetmek ietedim. Yarın bizim memleketimizde 
şirketten beklediğimiz faydaların önüne geçmiş 
olacağız, vergiden kaçmak için şirket teşkil et-
miyecekler, 

Sayın Bakan dediler ki, bunun yeri burası 
değildir, bunun yeri Kurumlar Vergisi tasarısı
dır, orada münakaşa ederiz.. Bu konuşmayı şim
diden kabul ediyorum ama ikinci fıkraya, üc
retler bahsine gelince; Esnaf Vergisini, Kurum
lar Vergisini ayırdıkları gibi İşçiler ve Memur
lar vergisini de ayırsalar ne olur? Biz, dediler, 
global bir sistem takip ediyoruz, memurun aldı-

! ğı maaşından maada belki diğer aksiyon, apartı
man ve sair egibi irat getiren şeyleri olabilir, 

; onlar da beyana tâbi tutulacaktır. Bizde kaç 
: memur vardır ki böyle olsun. Biz de Devlet me

murları akar, han ve apartıman sahibi kaç me
mur vardır? (Vardır sesleri) işçilerin ve ecirle
rin han ve apartman şeklinde bir irat vasıtası 
yoktur ki global şekilde vergiye tâbi tutulsun. 
Onun için rica ediyorum, ya ücretleri buradan 
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çıkaralım ve ayrı bir hizmet vergisi diye bir ver- 1 
gi koyalım. 

Bu kanunla ücretleri de vergiye tâbi tuta
cak isek ilerde 89 ncu maddedeki nispeti ücret
ler için tatbik etmiyelim. Ayrı bir nispet koya
lım bu maddeyi Komisyon bir daha gözden ge- f 
çirsin. Ricam budur. Bir de önerge verdim. Tek
rar gözden geçirilmesinde memleket adına fay
da vardır. Bunun kabulünü rica ederim. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim; bir defa Sandal ar
kadaşıma arzedeyim ki; 45 nci maddeyi okurlar
sa bu ücret bahsini görürler. Bir defa ücret 
mefhumu yalnız Devlet memurlarını değil, bü
tün hizmet akdiyle bağlı olan insanları ifade 
eder. Sonra, zannediyorum ki, gene aynı şekilde 
kendilerinin, ücretleri ayıralım, ayrı bir vergi 
olsun noktasındaki mütalâaları bizim getirdiği
miz sistemle tamamen taban tabana zıddır. Ken
dileri sedüler sisteme takılmışlardır. Bizim 
kabul ettiğimiz sistemin hususiyeti üniter sistem
dir, globalidir. Bu tâbirleri sizleri işgal için 
söylemiyorum; fakat mecbur kaldım. Gelir Ver
gisinde kaynak ve kazançlar ya ayrı ayn ve mü
nasip nispetler üzerinde terkip edilirler veya ayrı 
ayrı terkip edildikten sonra bir had üzerinde 
toplanır ki bu da global sistemdir, düne kadar 
Fransa'nın tatbik ettiği şekildir. Yahut İskandi
nav memleketlerinde isviçre'de ve daha bâzı Av
rupa memleketlerinde olduğu gibi üniter sistem 
tatbik olunur. Burada kazanç ve kaynaklar ayrı 
ayn nazan itibara alınmaz ve bunlar muayyen 
birşeyde birleştirilir yani, kanun mucibince ha
kiki gelire varıldıktan sonra bu vergî ile tek- I 
lif altına alınır. Biz böyle bir sistemin içine gir
dik. Hakikaten bu memlekette Gelir Vergisi 
mevzuubahis olduğundan beri bir bakıma müna
kaşa ve müzakerelerin mühim bîr kısmı bu sis
tem mevzuu üzerinde cereyan etmiştir. Acaba | 
sedüler sistemine mi gidelim, yoksa üniter sisteme 
mi gidelim mevzuu üzerinde münakaşalar tekasüf 
etmiştir. 

Biz kuvvetle inanıyoruz ki, memleketimizde 
- zaten diğer memleketlerde de sedüler sistemi \ 
terkedilmekte ve üniter sisteme gidilmektedir. - i 
bizim memleketimizin şartlarına göre bu sistemi 
almayı teknik ileri bir adım olarak uygun bul- I 
duk. Bu münakaşa üç senedenberi yapılmakta- I 
dır. Ücreti ayn bir vergi mevzuu yapalım de
mek bizim ötedenberi ele aldığımız dâvanın yi- ' 
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kılması demektir. Bunu kabul etmeye imkân 
yoktur. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Birşey sor-
mak istiyorum; 

Kötü, fakat vazıh bir kanun, iyi, fakat müp
hem bir kanundan şüphesiz daha ileridedir. 

Benim bütün gayretim; bu mühim kanunun 
vazıh olmasıdır. Kendilerinin verdiği öteki iza
hı kâfi görüyorum, sualim buna matuftu. Yal
nız veıtlikleri izahatın son kısmında (gerçek ve 
safi) kelimesinin (ve) ile bağlanması ki, kendi
lerinin bu hususta verdiği izahatı müphem ve an
laşılmaz buldum, bunun tavzihini isterim, fakat 
münakaşasına geçmek istemiyorum. Tatbikatta 
buradaki izahatı esas olsun. 

SÜLEYMAN SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Ma
aştan vergi alınacağına ve burada yalnız «ücret
ten» denildiğine göre istisna mânası çıkıyor, 
«maaş ve ücretten» denilse daha iyi olmaz mı? 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Bunu biraz evvel arzettim. 
Filhakika şimdiye kadar mevzuatımızda; maaş, 
ücret, ikramiye gibi tadadi bir yola gidilmişti. 
Biz yeni bir şekil getiriyoruz. 45 nci madde
de ücret tarif edilmiştir. Onun içine maaş da, 
maaş mahiyetinde olan diğer ödemeler de gi
recektir. Biz her yerde bir tadat yapmamak 
için bunlan bir yerde topladık. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Ücret
ler kelimesini kastediyorsanız maddeye, 45 nci 
maddede diye bir ilâve koymak mümkün de
ğil midir? „ 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Bu bahse ait ayn bir bölüm 
vardır. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Bir 
kelime ilâve edemez miyiz? 

BAŞKAN — Yusuf Kemal Tengirşenk. 
YUSUF KEMAL TENGİRŞENK (Sinob) — 

Efendim, zannederim bu ikinci madde bir hü
küm ifade etmiyor. Sonra bir tadat vardır. 
Biz eskiden buna tadadi derdik, sayıyor, hasır 
yok. Çünkü kendileri zaten, altıncıdan sonra, 
sair kazanç ve iratlar derdemez yukanya gö
türdü, 1, 2, 3, 4, 5 sair dedik mi hepsi gitti. 
Binaenaleyh, hüküm sağlam değil, dediğim gibi 
hüküm ifade etmiyor. 

Zannediyorum, maddede söylenmek isteni
len şey, ticari kazançlar, ücretler ilâh... altın-
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cıyı da saydıktan sonra gelire giren kazanç ve 
iratar nev'inden, cümesindendir demektir. 
Aşağıda tarif ettikçe hükümler gelmektedir. 
Asıl mükellefi onlar tâyin edecektir. Bu daha 
iyi bir yola götürülebilirdi ve gitmesini ben 
de çok temenni ediyorum, her kanunumuzun 
bacında» o kanunda kullandığımız ıstılahları, 
terimleri tarif etsek. Desek ki, bu kanunda bu 
tâbir bu mânaya kullanılmıştır. Başka kanun
larda başka mânaya olabilir. Fakat bu kanu
nu» tedvininde bu tâbir bu mânada kullanıl
mıştır desek daha sağlam daha iyi olur. 

Onun için; ücret nedir, ilerde var; ticari ka
zan® nedir, ileride göreceğiz, hüküm vereceğiz. 
Burada saymakla Gelir Vergisi bunlardan alı
nır demek istemiyor: Kanun vâzıı. Gelir deyince 
umumi olarak akla ne gelir? İşte bunlar, bunlar 
gelir. Zannediyorum maksat budur. Bunun 
için bence bir takdim, tehir yapsak iyi olur. Bu, 
hakikaten iyi bir ölçü gösteriyor. Onu sağlam 
olarak tâyin etmek çok muvafık olur. Çünkü 
ilerde hilâfında hüküm bulunmadıkça yukarda 
yaaalı kazanç, ve iratla gelirin tesbitinde ger
çek ve safi miktarlariyle nazara alınır. Burada 
bir hüküm var, ve mükellefle kanunu tatbik 
edecek kimseler arasında da çok ihtilâfı mu
cip olacak bir şeydir. Birisi diyecek ki, ben 
* gerçek » ten bunu anlıyorum, öbürü diyecek 
ki ben öyle tanımıyorum. Bunu da tarif etsek 
daha muvazzah olarak, daha iyi olur. Onun 
için ben de Vehbi Beyin ricasına iştirak ede
rek Komisyona gitmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — îsmet Eker. 
ÎSMET EKER (Çorum) — Arkadaşların bu 

hususta çok dikkatli bulunmalarından bu kanu
nun, hakikaten tatbik kabiliyetini artıracak bir 
şekilde çıkması arzu edildiğini anlıyoruz. Fakat 
bu ikinci madde Yusuf Kemal Bey arkadaşımı
zın dediği gibi, hüküm ifade eden bir madde de
ğildir. Bu, ancak her vergi kanununun, nıukad-
demesinde bilinmesi lâzımgelen teknik iki şeyi 
ifade etmektedir. 

Bunun birincisi, mevzuu ifade eden, birin
ci maddedir ki, geçmiştir. 

Bu kinei madde; verginin unsurlarını ifade 
etMektedit. Buradaki unsurlar umumi surette 
birer tâbir ile ifade edilmiştir. Bu tâbirler, bi-
srim diğer kanunlarda gördüğümüz, ücretin, 
müstahdemin, vaziyetine, vasfına, aldığı para
nın nev 'ine, cinsine göre bir tieret mânası ver-
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mekte değildir. Bu, vergi tekniğine göre emekta
rın aldığı paranın umumi surette ifadesidir. 
Binaenaleyh bu ifadenin ne demek olduğunu 
ve ne olduğunu anlatan ücret bölümündü bu 
vazıhan ifade etmektedir. Bunun hiçbir müphe-
miyet tarafı yoktur. Yani mephem değildir. 

Binaenaleyh aşağıda, gerçek ve safi dahi 
umumi bir tâbirle aşağıda safinin taallûk ettiği 
vergi mevzuları tamamen tadat edilmektedir. 
Çünkü gerçek ve gerçek kiranın safi kazançtan 
bulunduğu aşağıda vazıhan görülmektedir. Bi
naenaleyh bu madde hiçbir hüküm ifade etme
mektedir, ancak unsurları sureti umumiyede ifa
de etmektedir ki unsurun bütün ölçüsünü bütün 
tarifini ve tavsifini bölümler yapmaktadır. Onun 
için bu madde üzerinde daha fazla durmaya 
hiç lüzum görmüyorum, tamamen vazıhtır, diğer 
maddelerde vuzuh bulamazsak istediğimiz kadar 
tavzih etmek imkânını bulabiliriz. 

BAŞKAN — Faik Yılmazipek. 
FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Efendim, 

Sayın Bakan deminki mâruzâtımın yerinin bura
sı olmadığını 89 ncu madde olduğunu söylediler. 
Bendenize kalırsa yeri burasıdır. Çünkü, beyanr 
nameli mükellefler varidatlarının nelerden iba
ret olduğunu beyannamelerinde gösterecekler ve 
gösterilen miktar nispetinde tarifeye tâbi tutula
caktır. Orada gösterme miktarı noksan olacak 
olursa yarın uzmanlarla mükellefler arasında, 
şimdiye kadar olduğu gibi, birçok ihtilâflar çıka
caktır, evvelki gün de arzettiğim gibi temenni 
ettiğimiz ve piyasanın, tüccarın beklediği bu ka
nunu mümkün olduğu kadar ihtilâfa sebebiyet 
vermiyecek şekilde çıkaralım. 

Meselâ; nerede varidatı varsa mükellef beyan
namede müfredatını göstersin yekûnu üzerinden 
tarife tatbik edilsin. 89 ncu maddede öyle demi
yor, şöyle diyof : Beyanname olursa 2500 lira 
şu tarifeye tâbi olacaktır, 5000 lira olursa şu 
kadar, 10 bin lira ise bu kadar tarifeye tâbidir. 
Benim beyanımın bu madde ile alâkası yoktur. 
Stopaj suretiyle vergi adaletine doğru gitmediği
mizi sanıyorum. Deminki mâruzâtımı bir önerge 
ile teyit etmek istedim. Karar Yüksek Heyetin
dir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, bu 
kanunun birinci bölümünde iki ana madde var, 
birincisi Yüksek Heyetinizin kabul ettiği gelirin 
tarifi maddesidir. O tarifte iki mefhum vardır : 
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Biri kazanç, biri irat. Şimdi ikinci maddeyi bina 
ediyoruz, ihtimal tereddütlere mahal vermemek 
için bu kazanç ve irat mefhumuna giren kay
nakları sıralamak istemişiz. Burada tadat 
yaparken niçin zirai kazançlar bahisnıev-
zuu olmasın? İstisnaya giriyormuş. Alttaki mad
dede istisnaya girebilir. Benim de zihnimi kur-
calıyan nokta şudur: Birinci maddede tarifini 
yapmışız. Kazanç ve irattan ne alacağımızı aşa
ğıda izah ediyoruz. Nitekim bu vesiyle ile üc
retlerin kazancın bir kısmı olduğunu tasrih 
ediyoruz. Ama öbür taraftan şu Gelir Vergisinin 
binasına bakıyorum; bu ikinci maddede yazı
lanlar Gelir Vergisine matrah olan şeyler mi
dir? Benim de zihnim burada karışıyor. İkinci 
maddeyi, İsmet Eker ve Tengirşenk 'in dedikleri 
gibi, bir mâna ifade etmez diyerek kabul etmek 
mümkündür ama şu kanun işarına bakıyorum 
tadil edilen hususlar Gelir Vergisinde matrah 
olarak esas alman nesnelerdir. Şuhalde encü
men bu maddeyi hazırlarken bu iki şeyi biri 
birine mezcetmiş de çıkan muhassalayı buraya 
koymuş, zihinlerimiz bundan karışıyor. Biz ka
zanç ve iratlardan anladıklarımızın hepsini tadadi 
olarak yazar ve bunlar meyanında zirai kazanç
ların da bir kazanç olduğunu ifde edersek ve 
ondan sonraki maddelerde bunların bir kısmı
nın istisna edildiğini söylersek artık kazanç 
mefhumu hakkında bir tereddüde düşülmez. Biz 
bu kanunun uzun ömürlü olmasını istiyoruz. 
Yarın on sene sonra bu gelirlerden bir tanesi 
istisnadan kaldırmak icabettiği zaman yalnız o 
madde üzerinde duramıyacağız ve dönüp ikinci 
maddeyi de değiştireceğiz ve mesele şu kadar 
dönümlük büyük ziraat yapanlar zirai kazanç
tır ve bu da vergiye dâhildir, dediğimiz zaman, 
altındaki maddeyi değiştirecek ve fakat onunla 
da iktifa etmiyerek bu maddeye gelecektir. 
Yani burada kanun tekniği bakımından kazanç 
ve iradı tarif ettikten sonra bunları tadat et
mekle istisnaları aşağıda bertaraf etmek lâzım
dır. 

Komisyondan rica ediyorum, şu maddeyi ko-
yarkan siz, şu kanunun çerçevesinde matrah 
olarak ele alınacak nesneleri almakla diğer te
lif etmek istediğiniz şeyler anlaşılıyorsa, mesele 
kolayca anlaşılır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — İsmet Eker. 
İSMET EKER (Çorum) — Efendim, arka

daşımız Ahmet Oğuz birçok noktalarda bize 
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iştirak ediyor. Fakat zirai gelirin, yani zirai 
faaliyetin gelirini burada bahsettikten sonra 
istisna etmelidir, diyor. Zirai faaliyet topye-
kûn mükellefiyete tâbi idi bunun bir kısmının 
istisnası mümkün olurdu. Fakat burada alelû-
mum zirai faaliyet Gelir Vergi nusuru olarak 
girmemiştir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Girebilirdi. 
İSMET EKER (Devamla) — Girmediği, doğ

rudan doğruya birinci maddenin oradaki mut-
lakiyetine nazaran zirai gelirin ne olduğuna ce
vap veren bir istisnadır. Yoksa vergi unsuru 
olarak bu kanunda mevzuubahis değildir. On
dan dolayıdır ki, buraya koymamışlardır ve 
koymamaları da doğrudur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, evvelâ bir noktayı 
vâzıhan ve peşinen arzedeyim: Gelir tasarısı 
Hükümetten gelen şekliyle Komisyondaki şekli 
arasında epiyce değişiklikler vardır. Fakat 
şurasını da arzedeyim k i ; bu değişiklik
lerin hepsine Hükümet iltihak etmiştir. Hükü
metin iltihak etmesi bakımından da tasarı, 
Yüksek Huzurunuza Hükümetin noktai nazarı 
ile Komisyon noktai nazarı birlik olarak tam 
mutabakat halinde gelmektedir. Binaenaleyh 
sayın Maliye Bakanının Yüksek Huzurunuzda
ki sözlerini Komisyon tarafından rcddedilme-
dikçe Komisyonun noktai nazarını da ihtiva 
eden, müşterek izahat şeklinde kabul etmenizi 
rica ederim. Sizi iki kere yormamak için za
ten bu işle Komisyon Sözcüsü olarak yakînen 
meşgul olmuş olan ve hem mesleki hem görevi 
bakımından bu işle hakkiyle bilgili ve salâhiyeti 
olan arkadaşımızın izahlarını Komisyonun da 
noktai nazarı olarak alınmasının işin vazıh ve 
kısaca neticeye ulaştırılması için takip ettiğimiz 
ve edeceğimiz uygun bir şekil olarak düşündük 
bu yolu ve şekli tensip buyurmanızı rica ede
rim. 

Şimdi benim Yüksek Huzurunuza, bâzı ar
kadaşların bilhassa, iki üstadın Sayın Yusuf 
Kemal Tengirşenk ile Sayın İsmet Eker' in izah
larından sonra, gelmeme hakikaten lüzum yok
tu. Fakat gelmişken kendilerine teşekkür et
mek hem de kısaca bâzı mâruzâtta bulunmak 
isterim. Bizim bilhassa İsmet Eker' in noktai 
nazarına iştirak ettiğimizi arzederim 

Tabiî bir kanun yaparken muhtelif usuller 
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vardır. Bu kanun tasarısında maddeleri birbiri 
yanında ve umumi heyetiyle mülâhaza edersek 
bu kanunun tanziminde esaslı ve oldukça iyi 
bir plân dâhilinde hareket edilmiş olduğu gö
rülür. 

Bir kere birinci madde ile gelirin mevzuu 
ifade edilmiştir. 

Gelirin; irat ve kazancın unsurlarının neler 
olduğu ikinci maddede gösterilmiştir. Fakat 
ondan sonra da bu ikinci maddede gösterilen 
unsurların nasıl tesbit edileceği kanunun üçün
cü kısmının 1 - 6 ncı bölümlerinde ayrı ayrı ve 
etraflı olarak tesbit edilmiştir. Meselâ üçüncü 
kısmın birinci bölümü ticari kazanç unsurları
nın neler olduğunu 39 - 44 ncü maddelerde izah 
ediyor. Ücretlerin ne olduğunu, nasıl tesbit 
edileceğini üçüncü kısmın 45 - 48 nci maddeleri 
izah ediyor. Serbest meslek kazançları, gayri
menkul ve sermaye sair kazanç, ve iratlar, 
aynı zamanda üçüncü kısımda birer bölüm mev
zuu olmuştur ve o bölümlerde muhtelif madde
lerde bunların nasıl matrah olarak tesbit edile
ceği, hesap edileceği izah edilmiştir. Bu maddele
rin sırası geldikçe bu unsurların tam, vuzuhlu ve 
kati şekilde tesbiti ile mesele açıklanmış ve hiç
bir tereddüde mahal kalmıyaeak şekilde ifade 
edilmiş olacaktır. 

Bu itibarla bu maddenin esasen tadadi ma
hiyeti haiz olan bu maddenin hiçbir suretle tat
bikatta müşkülâta mâruz bırakacak' bir hüküm 
ifade etmediği muhakkaktır. 

Ben buna rağmen Sayın Faik Kurdoğlu'nun 
bir sualini daha tavzih edeyim. Arkadaşımızı 
«safi ve gerçek» kelimeleri arasındaki (ve) eda
tının «vavı atıfa» yahut (edatı rabıt) olup ol
madığı işgal ediyor. Burada gelir unsurunun tes-
bitinde gelirin safi ve gerçek miktarı esas alınır. 
Kanun hilafını tesbit etmediği hallerde denmek
tedir. Gerçek nedir? Reel, hakiki olarak ele ge
çendir. Safi demek, masrafları tenzil edildikten 
sonra kalan demektir. Biz bunun ikisini de ayrı 
ayrı tesbit unsıuru olarak ele almazsak, ifade et
mezsek, asıl o zaman müşkilât olur. Gelir unsu
runu tesbit ederken, hem gerçeği, yani hakiki ge
liri alacağız, hem de buna ilâveten, bu gelirin 
safisini alacağız. Bu suretledir ki, bu ifadeyi doğ
ru olarak yazdığımız mütalâasındayız. Burada
ki maksadımız, hem hakiki gerçek gelirin ve hem 
de safisinin olmasıdır. Bu suretle bilmiyorum, 
tatbikatta bir' müşkilât a mâruz; kalır mı?. 
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RASlH KAPLAN (Antalya) - Hakikiden 

kasıt, gayrisâfi midir! 
MÜNÜB BÎRSEL (Devamla) — Hakiki de

mek, filen ele ne geçerse demektir. Gayrisâfi irat 
gayrimenkullerin kıymet ve iratlarının tahririn
de olduğu gibi tahmin yoliyle de tesbit edilebilir. 
Bâzı muayyen serbest meslek erbabı vardır ki, 
bunları götürü olarak teklif etmişiz. Meselâ ebe
ler, sünetçiler, gibi. Bunların geliri de götürü 
usul ile tesfoit edilecektir. Bu yolda tahmine, 
takdire müstenit iratlara belki gayrisâfi dene
bilir, ama bunlar gerçek, hakiki, fiilen ele-
geçen irat olamaz. Kanunun tâyin ettiği 
haller müstesna olmak üzere kaidei umu
miye, esas olarak hakiki .gelir Vergi mev
zuudur. Bu kanunda istisnaen bâzı gelirle
rin götürü olarak tesbiti şekli yanında 
masrafların bâzılarında da, hakiki masrafları 
tes*bit imkânsızlığına veya zorluğuna binaen, gö
türü olarak tesbiti kabul olunmuştur. Bu me-
yanda gayrimenkul masrafları bâzı serbes* mes
lek erbabının masraflarının götürü olarak tesbi
ti kabul olunmuştur. Bu gilbi istisnalar dışında 
kaidei umumiyeyi tesbit etmekle vazıh, iyi bir 
ifade yapmış olduğumuza kaani olduk. Kaldı 
!ki, yine tekrar ediyorum, bu ikinci maddedeki 
gelir unsurlarının her birinin nasıl tes
bit edileceği, tasarının üçüncü kısmında 
ayrı ayrı başlı başına birer bölümde muhtelif 
maddelerle izah edilmiştir. Bendenizce asıl tat
bikat bakımından bir endişe hatırınıza gelirse 
o maddeler üzerinde münakaşa etmemiz, o 
maddeler üzerinde izahat vermemiz hem mü
kellefin ve hem de tatbikatçıların aydınlatıl
ması bakımından daha faydalı olacaktır. Bizce 
bu maddenin gerek vuzuh ve gerek tatbik ba
kımından encümene gidip tekrar müzakere 
edilmesi için bir sebep yoktur. Diğer hususlara 
sayın arkadaşım izahat verdiği için bunlara ce
vap vermiyeceğim. Sayın Vehbi Sandal arka
daşımızın izahlarına prensip itibariyle iştirak 
etmiyoruz. Onu kabul etmek demek baştan aşa
ğı vergi sistemimizi değiştirmek olur. Bunun 
Esnaf Vergisi ile irtibatı yoktur. Esnaf Vergisi, 
Gelir Vergisinden müstesna ve ayrı olarak kari
neye müstenit bir vergi olduğu içindir ki. bunun 
içinde mütalâa edilmemiştir. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — «Safi» kelimesi
nin içinde «Gerçek» de dâhildir bu gerçek ayrı
ca işi tağşiş eder mahiyette olmuyor mut 
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KOMİSYON BAŞKANİ MÜNÎR BÎRSEL I 

(Devamla) — Aziz arkadaşım, «Safi» nin reel 
olarak evvelâ tavsif edilmesi zaruridir. Evvelâ 
umumi olarak gerçek iradı alçağız, demek lâ
zımdır. Gerçek iradın tavsif için safi demeye 
medbur olduk. Gerçek irat esastır ama bu ger
çek iradın da safisi, Gelir Vergisi mevzuudur. 
Bunu ilâve etmek için «safi» vasfını da ilâve et
tik. Maksat budur. 

PEYZULLAH USLU (Manisa) — (Ve) yi 
kaldırmakta mahzur var mı? (Gerçek safi) de-
mek suretiyle (Gerçek) kısmiyle (Safi) kısmın
dan anladığımız mâna verilmez mi? 

MÜNÎR BÎRSEL (Devamla) — Bunda siz ne 
mahzur görürsünüz? (Ve) yi kaldırmakta ben 
mahzur görürüm. Bir gelirin, hem gerçeği hem 
de bu gerçeğin safisini vergi mevzuu olarak al
mak lâzımdır. 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Müsaade buyurursanız hakikaten bir teşevvüş 
oluyor. Gerçeğin mânası nedir? Hakiki gelir 
(Safi) de hâsıl değil mi? : 

MÜNÎR BÎRSEL (Devamla) — Hakiki gelir 
safiden üstündür. Safi gelir, hakiki gelirden 
masrafı da düştükten sonra kalan miktardır. 
Ama esas hakiki gelirdir. Safisini de ayrıca 
ifade etmemiz bu safiyi gelirin mevzuu olarak 
aldığımızdandır. 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Buna safi ve gayrisâfi desek daha doğru olmaz 
mı? Meclis de anlamıyor. Gerçek (Brüte) mü de
mektir t. 

MÜNÎR BÎRSEL (Devamla) — Meclis an
lamaktadır. Gerçek (Rfcel) demektir. Ve yukar
da arzettiğim gibi (Gayrisâfi irat ve kazanç) 
bâzan hakiki ve gerçek olmaz, tahmin veya tak
dire müstenit olabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında iki önerge var
dır. Müsaade buyurursanız okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle be-

yannameli mükelleflerin Gelir Vergisine tâbi 
bütün gelirleri beyannamede toplıyarak bu ye
kûn üzerinden verir, diğer yerlerden vermez. 

Bursa Milletvekili 
Faik Yılmaz îper 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile, bu tasarının 
1. — Bu tasan «irai kaaancı vergiden muaf 
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tuttuğu halde Kurumlar Vergisi tasarısında zi
rai kazanç da vergiye tâbi tutulmuştur. 

2. — Ücret bir ticari kazanç ve irat olmadığı 
halde aynı nispet dâhilinde vergiye tâbi tutul
muştur. 

Bir vergi adaletsizliğine meydan verilmemek 
üzere ikinci maddenin Komisyonca yeniden tet
kikini teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Faik Yümaz îpek'e ait olan 
önerge başka hükme taallûk etmektedir. Bu 
madde ile münasebeti yoktur. Arkadaşımız ya 
önergelerini geri alırlar, yahut da maddesi gelin
ce verirler, buradan okunur. 

îkinci önerge ise, bu maddenin Komisyona 
iade edilerek yeniden tetkikim istemektedir. 
Komisyon ise buna lüzum görmemektedir. 

Şimdi bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Veh
bi Sarıdal'ın önergesini kabul edenler.. Lütfen 
işaret buyursun. Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. îkinci madde
yi kabul edenler.. îşaret buyursun. Etmiyenler.. 
îkinci madde kabul edilmiştir. 

Açık oya arzedilen tasarılara verilen oyların 
neticelerini arzediyorum. 

Ankara su tesisatının belediyeye devri ve 
işletilmesi hakkındaki kanun tasarısına (247) oy 
verilmiştir. Bir oy çekinserdir, (246) tasarıyı 
kabul etmiştir. Muamele tamamdır. (246) oyla -
tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Bâzı kimyevi mustahsalların hangi tarife po
zisyonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kararın 
onanmasına dair kanun tasarısına (244) oy ve
rilmiştir, hepsi tasarıyı kabul etmiştir. Muamele 
tamamdır. (246) oyla tasarının kanunluğu ka
bul olunmuştur. 

Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirileeek 
madenî su borulariyle aksam ve teferruatından 
Gümrük Resmi alınmamasına dair olan 2268 
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısına .(251) oy veril
miştir. Hepsi tasarıyı kabul etmiştir. Muamele 
tamamdır. Tasarının kanunluğu (251) oyla ka
bul edilmiştir. 

Teneffüs için oturuma 1& dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Mati : 17 
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İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 17,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sedad Pek (Kocaeli). 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Afyon seçim bölgesinden başlanarak yokla

ma yapıldı). 
BAŞKAN — Çokluk olduğu anlaşılmıştır, 

Müzakereye başlıyoruz. 

İkinci Bölüm 
Tam mükellefiyet 

Mükellefler 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı gerçek 

kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri 
kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilen
dirilirler : 

1. Türkiye 'de yerleşmiş olanlar; 
2. Resmî daire ve müesseselere veya mer

kezi Türkiye'de bulunan teşebbüslere bağlı olup 
işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde ika
met eden ve bulundukları memleketlerde ben
zeri bir vergiye tâbi olmıyan Türk vatandaş
ları. 

FAİK KURDOÖLU (Mamnisa) — Bir sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyondan mı ? 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Komisyon

dan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Şimdi bu

rada tekrara hacet yok, sırf vuzuh temini için 
soruyorum, verecekleri eevap tatmin etmezse 
dahi memnun olurum. 

Burada geçen (benzeri) tâbirinden kasdınız 
nedir? Bunun nasıl tesbit edileceğini düşündü
nüz mü? 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK-
*SAL (Kocaeli) — Efendim; müsaade ederseniz 
3 - 8 nci maddeye kadar kısaca izahatta buluna
cağım. 

Gelir Vergisi tasarısında tam ve dar mükel-

1 ^ I 

lefiyet diye iki ıstılah vardır. Tam mükellefi
yet; gayrimahdut, dar mükellefiyet; mahdut 
mükellefiyet mânasmdadır. 

Türkiye'de yerleşmiş bir gerçek kişinin Tür
kiye dâhil ve haricinde elde ettiği irat ve ka
zançlarını teklif ediyoruz. Buna karşılık Türki
ye'de yerleşmiş addedilmiyenlerin yalnız Tür
kiye'de elde ettikleri geliri dolayısiyle teklifle
rini de dar mükellefiyet diye mütalâa ediyoruz. 
aşağıdaki maddelerde, kimlerin yerleşmiş adde
dileceği izah edilmiştir. Şimdiden izah etmiyo
rum, orada gelecektir. 

Benzeri kelimesine geliyorum. Haddizatınde 
(yerleşmiş) tâbirinin içine bu ikinci fıkrada ifa
de edilmiyenler girmez. Meselâ hariçte bir ban
kada memur olur veyahut burada sayılan vazif-
lerde çalışırlar. Bunların yerleşmiş addedilme
mesi lâzımdır. Fakat biz bu fıkra ile onları 
yerleşmiş addediyoruz. Benzerini vergiye tâbi 
tutmak istiyoruz. Sırf bir muzaaf mükellefiyete 
meydan vermemek için böyle bir mükellefiyet 
koymuş oluyoruz. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Benzeri kelimesi bu maksadı ifade etmez. Rica 
ederim; ben de terimlerin Türkçe olmasını iste
rim ama, (benzeri) demekle ondan (mümasili) 
mânasını çıkartanlayız. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) —- Arzedeyim efendim; bu ver
ginin karakteri, biliyorsunuz, hakiki gelire 
istinat etmektedir. Bunun haricinde reel vergi 
verdir. Bu vergi karakteri ile, ismi şu veya bu ola
bilir, bir vergiye tâbi olmamak kaydiyle, sırf 
burada muzaaf vergiye sebebiyet vermemek için 
bu hüküm konulmuş bulunmaktadır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Yalnız benzeri bu değildir. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Mümasil. 
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FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Buyurduğunuz aynı karekterde, aynı cinste, ay
nı mahiyettedir, benzer bu değildir. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Burada mümasil mahiyetin
de alınmıştır. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Mümasil kelimesini kullanmak tehlikelidir, şimdi 
benzeri kelimesiyle izah ettiniz, lütuf buyurdu
ğunuz tâbiri izah edelim «aynı mahiyette» diye
lim. «aynı mahiyette» dersek bunda bir tereddüt 
var mıdır? 

MALİYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Bence yoktur. 

BAŞKAN — «Aynı mahiyette» tâbirini Ko
misyon kabul ediyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (îzmir) — Benzerî kelimesinden kas-
dımız şudur : Her memlekette Gelir Vergisi yok
tur. Bâzı memleketlerde meselâ ücretler ayrı 
bir vergiye tâbidir. Meselâ herhangi bir memle
ket, dilime geldiği için söylüyorum, Mısır'da Üc
ret Vergisi ayrıdır, Gelir Vergisi sistemi ka
bul edilmemiştir. Orada ücretten dolayı vergi 
veren burada aynı suretle vergiye tâbi tutulma
sın diye «benzeri» denilmiştir, «benzeri» nden 
kaadımız budur ve zannediyorum ki, tâbirin daha 
iyisini bulamayız. 

FERÎDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
«Aynı mahiyette» dersek bir mahzuru var mıdır? 

MÜNÎR BİRSEL (Devamla) — «Aynı ma
hiyette» dediğimiz zaman tam tetabuk iatiyen, 
Gelir Vergisi karakterini taşıyan bir hüküm ha
tıra gelir. 

Ama bu olmazsa bile sâyiden mütevellit ücret 
üzerinden bir vergi ile mükellefiyete tâbi tutul
muş olan bir ücreti bir daha burada mükellef 
tutmak istemiyoruz. Budur maksadımız. (Tav
zih kâfi sesleri). 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, bu mad
dedeki prensipi gayet tabiî telâkki etmek zaruri
dir. Yalnız bir noktanın tavzihini rica edece
ğim, mucip sebepleri aradım, orada da bulama
dım. Bunun izahı lâzım olduğu mütalâasmda-
yım. Bu maddede iki hüküm vardır. 

Birinci hüküm; Türkiye dahilindeki her şa
hıs tâbiiyeti ne olursa olsun bu vergiyi verecektir. 

İkinci hüküm; hariçte olan ve Türk tâbiiyeti
ni taşıyan şahıs da muayyen şartlarla oradaki 
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kazancından bu vergiyi verecektir, diyoruz. 

Şimdi evvçlâ ikinci hükmü ele alalım. Tür
kiye haricinde çalışan bir vatandaş^ bilfarz bu 
vatandaş Türkiye'de müesses bir şirketin memu
rudur. Orada bir vergi veriyor Gelir Vergisi 
veyahut da Kazanç Vergisini orada veriyor 
bu verdiği verginin nispeti % 5 dir. Biz burada 
kendisinden % 15 istiyoruz. 4$u halde gerekir 
ki orada verdiği vergi daha aşağı ise bize ver
diği vergiden mahsup yani tenzil edilsin. Birin
ci kısma gelince; Türkiye'de yerleşen bir adam 
bu vergi ile mükelleftir gerek Türkiye'de ve 
gerekse hariçteki bu adamın gelirinden hariçte . 
evi, maaşı veya bir geliri alabilir. Bundan dola
yı da hariçte bir vergi verebilir. Şimdi burada 
hükmü tekrar etmiyoruz. Yani oradaki mükel
lefiyeti nazara almıyoruz. Bu itibarla bu hüküm 
şöyle olması gerekirdi: Gerek Türkiye'de yer
leşmiş olanlar ve gerekse Türk tabiiyetinde iken 
hariçte Türkiye memuru veya Türkiye'deki bir 
müessesenin memuru olarak çalışan her şahıs 
hariçte vergisini vermişse ve verdiği vergi bura-
dakinden daha âz ise, burada vermesi lâzım-ge-
len vergiyi indirmek suretiyle kendisine mah
sup verilmesi lazımgelir diye ikisine şâmil bir 
hüküm tesisi daha uygun olur. Bu hükmün ya
zılmasında elbette bir sebep vardır. İzah eder
lerse tenevvür ederiz. 

Hulâsai mâruzâtım; birinci fıkra ile ikinci 
fıkra aynı Rükme tâbi olmasa lâzımgeldiği halde 
aynı hükme tâbi tutulmamışlardır tavzihinde 
faide vardır. 

BAŞKAN —' Yunus Muammer Alakan! 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim, (bendeniz bu maddedeki iki hüküm
den bilhassa birinci hüküm üzerinde duracağım. 
Bu madde Gelir Vergisine tâbi olan mükellef
leri tadat etmektedir. Birinci 'bent diyor ki, 
Türkiye'de yerleşmiş olan herkes Gelir Vergi
sine tâibidir. Türkiye'de yerleşmiş olan Türk ol
sun, ecnebi olsun herkes Gelir Vergisine tâbidir. 
Bu bendenize göre meselâ İstanbul'da Boğaziçi'
ne yerleşmiş, orada ikametgâhını kurmuş ve 0 
aydan fazla orada yaşamaya niyet etmiş bir ec-
neibi, Gelir Vergisine tâbi olacak. Bunun iradı 
dışardadır, kazancı dışardadır, fakat frenim 
memleketimde ikamet ediyor, dövizi benim 
memleketime getiriyor, istihlâk ediyor, ben bu
na ancak teşekkür ederim. Kendi memleketin
de Gelir Vergisi var veya yok, ben ondan niçin 
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Gelir Vergisi istiyeymv? Gerçi aşağıdaki madde
lerde Türkiye'ye yerleşmiş olanla olmıyam tav
sif ediyor, 5 nci madde : Aşağıda yazılı yaban
cılar memlekette 6 aydan fazla kalsalar dahi 
Türkiye'ye yerleşmiş sayılmazlar, diyor. Ama 
bunların içinde benim arzettiğim misal yok. Ora
yı tetkik edecek olursanız muayyen bir gurupa 
girmiş kimseler vardır. Beşinci maddede ecne
biler için fazla muafiyetler tanınmıştır. Biz bir 
nevi kapitülâsyon gibi ecnebilere Türk .serma
yesinden fazla muafiyetler koymuşuzdur. Türle 
sermayesine nazaran bunlar için hususiyetler 
ihdas edilmiştir. Beşinci ve altıncı maddelerde 
'bunlar üzerinde duracağız. Heyeti Celileniz bun
ları kabul ederse beşinci maddedeki fark orta
dan kalkmış olur. Beşinci maddeyi kaydi ihti-
t'azi ile arzediyorum. Biz, Türkiye'de yerleşmiş 
olan ecneîbilerin Türkiye haricindeki kazançla
rını, dâhilde Gelir Vergisinden hariç tutuyoruz. 
Türkiye haricinde kendi apartmanı, emlâki var
dır, anonim şirkette hissesi vardır, Türkiye'ye 
gelmiş ve burada oturuyor. Ondan niçin ayrı
ca vergi istiyelim, kendisine ancak teşekkür 
etmek icaJbeder. Bilmem Komisyon ve Bakan bu 
hususta mutabakatlarını ifade buyururlar mı? 
Zannederim noktai nazarımı gayet sarih olarak 
arzettim. Türkiye'de yerleşmiş olan ecnebiler, 
Türkiye'deki kazançlarından dolayı irat vergi-
sine tâbi olsunlar. Bu, zaten beşinci, altıncı, ye
dinci maddelerde tasrih edilmiştir. Fakat be
şinci maddede zikredilen kaydı ihtirazilere tâ-
(bi olmıyan ecnebiler bulunabilir. Bunları niçin 
vergiye tâbi tutayım ve kendi memleketindeki 
gelirini kontrol edeyim? Bu maddenin şu şekil
de olması lâzımdır. Türkiye'de yerleşmiş olan 
Türkler, bir de Türkiyede geliri olan ecnebiler.. 
Türkiye'de geliri olan ecnebileri Türkiye'de 
Gelir Vergisine tâbi tutalım, ama Türkiye ha
ricinde geliri bulunan ecnebileri bizim memle
ketimize gelip de altı aydan fazla oturdukları 
takdirde bunları artık Gelir Vergisine tâbi tut
mak için hiçbir sdbep yoktur. Bu, aynı zaman
da birçok ecnebilerin 'kendi memleketimize ge
lip ikamet etmelerine de mâni olur. Bu husus
ta izahat lütfetmelerini rica ederim. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Benim de temas 
etmek istediğim noktaya Bayın Muammer Ala-
kant temas etti. 

Üçüncü madde; «Aşağıda yazılı gerçek ki
şiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri 
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i kazanç ve iradın tamamı üzerinden vergilendi

rilir » deniliyor. 
[ Şimdi « Türkiye'de yerleşmiş olanlar » da

ha ziyade Türk tabiiyetinde olmıyan kimse
lere matuftur. Bir ecnebi Türkiye'ye gelmiş, 
meselâ* bir Mısırlı burada kalacak ve 6 aydan 
fazla ikamet etmiş, bu müddet zarfında da bir 
miktar ticaret yapmış. Bunun Mısırdaki çiftli
ğinden, ticarethanesinden ve emvalinden temin 
ettiği bütün gelirini vergiye tâbi tutacağız. Bu
na hakkımız var mıdır, ve bu mümkünmü dür? 
Eğer buradaki kasıt bu ise doğru bir şey de
ğildir. Türkiye'deki kazancının vergiye tâbi 
tutulması lâzımdır. Fakat Türkiye dışında bu
lunan bilûmum gelirinin vergiye tâbi tutulma
sına ne hakkımız vardır? 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Sayın arka
daşlar; « Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye 
içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve irat
ların tamamı üzerinden vergilendirilirler. 

1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar ». 
Dördüncü maddede : « Türkiye'de yerleş

miş olanlar; 
1. İkametgâhı Türkiye'de bulunanlar.». 
Şimdi bir kimsenin ikametgâhı Türkiye'de 

bulunduğu halde kendisi Türkiye'de oturma-
yıpda yabancı memlekette otursa dahi, bu ka
nun mucibince Türikye'de yerleşmiş sayılacak
tır. Binaenaleyh, bu suretle yabancı memleket
teki kazancından vergi isteyeceğiz. Pekâlâ ya
bancı memlekette vergisini vermişse ... (O da 
var sesleri). 

Müsaade buyurun! Fıkrayı okuyorum: 
«1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar; 
2. Resmî daire ve müesseselere veya mer

kezi Türkiye'de bulunan tşebbüslere bağlı olup 
işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde ikamet 
eden ve bulundukları memleketlerde ikamet 
eden ve bulundukları memlektelerde benzeri 
bir vergiye tâbi olmıyan Türk vatandaşları ». 

Birincisinde bu (yerleşmiş) kaydi yoktur. 
yerleşmiş olmak, yalnız ikametgâh sahibi olmakla 
tahakkuk ediyor. Şu halde Türkiye'de ikametgâhı 
bulunan, bütün sene içinde, memleket dışında 
bulunan bir kimseden bulunduğu yerden kendi
sinden vergi alınıp alınmadığına bakılmaksızın 
sureti mutlakada vergi isteyeceğiz. Bunda ben; 
adalet görmüyorum. 

Binaenaleyh üçüncü maddenin ikinci fıkra-
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smda yabancı memleketlerde vergi vermek şartı 
nasıl dermeyan edilmişse bir numaralı fıkrada, 
yani Türkiye'de yerleşmiş olanlar hakkında da 
bu kaydın nazara alınması lâzımgelir. Yani Tür
kiye'de yerleşmiş olanlar; dışarıda, yabancı 
memleketlerde aynı veya benzeri vergi vermemek 
şartiyle vergiye tâbi olmak lâzımgelir, benzeri 
demek aynı olmak değildir. Burada aynı Gelir 
Vergisi varsa memurun hatırına gelebirki bu 
aynı vergi benzeri değildir, böyle bir şey dü
şünülebilir. Kanun metinlerinde bulunan «lâ-
alettayin bir mâna» ifadesindeki (bir) kelime
sini (vahdet) anlıyan memura rastgeldim. 

2. Lâalettayin bir kelimesiyle- başlıyan 
bir maddeyi gösterdim, memur madde bir 
gayrimenkulden bahsediyor. Hâdisede gay
rimenkul 3 tür dedi, halbuki (bir) ke
limesi ahdi zihni edatıdır, her hangi bir 
demektir. Onun için aynı veya benzeri denil
meli ve bu kayıt yukardaki fıkraya eklenmeli
dir zannediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Tensip buyurursanız daha 
evvel arzettiğim ufak bir şeyi itmam edeyim. 

Benzerlik ya ayniyetle benzetmektir veyahut 
mümasili bir şekilde benzemektir. Ayniyet, 
benzerlik tâbiri içerisine dâhil değildir diye 
bir mütalâa kabul edemem. Benzerlik ya ay-
nendir, yahut emsal olarak benzemektir. Ben
zer kelimesi, Türkçede bunu şümulü içine al
maktır. 

Sonra, arkadaşlar, Gelir Vergisi Kanununda 
tâbiiyet mevzuu, esas olarak alınmamıştır. Dün
yanın hiçbir yerinde böyle birşey yoktur. Gelir 
Vergisinde esas, bir memlekette yerleşmek icrayı 
sanat etmek, kazanmak, çoluğunu çocuğunu bes
lemek, ekmeğini almak ve ondan da Devlete ait 
masraf hissesini vermektedir. Bu bakımdan Tür
kiye'de yerleşmiş ve orada ikametgâh sahibi ol
muş, ticaret, sanayi yapan, emeğinden ücret 
alan bir insanı tâbiiyeti dolayısiyle Türk tâbiiye-
tindekilerden ayrı bir muameleye tâbi tutmak 
ve onlara ecnebi memleketlerdeki iratları için 
Türk tâbiiyetindekinden fazla bir hak tanımak, 
bir imtiyaz bizim kabul etmediğimiz ve bütün 
dünyanın da kabul etmediği bir şeydir. Tabiî 
arkadaşlarımın hatırından geçmez, onlara bir 
şey isnat etmiyorum, ama endişelerimi izah 
için arzediyorum, böyle bir imtiyaz vermek âde-
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ta ecnebiler lehinde bir kapitülasyon tesis et
mek gibi bir şey olur.* 

Şimdi düşünün ki, İstanbul'da İzmir'de fi
lân filân yerde yüzlerce ve yüzlerce İtalyan, 
Yunan veya diğer bir Devlet tâbiiyetinde olan 
insanlar vardır. Bunlar orada oturmaktadırlar, 
doğma büyüme oradadırlar. Ondan sonra bunlar 
ticaret yapıyorlar, kazanıyorlar. Bunların Türk 
tâbiiyetindekilerden ayrı ve imtiyazlı olarak. 
Türk tabiiyetindeki vatandaşlarımızın tâbi ol
duğu mükellefiyetlerden az ve farklı mükellefi
yete tâbi olmasını biz kabul etmiyoruz. Bütün 
dünya kabul etmiştir, biz taassup gösteriyor de
ğiliz. Bunu bir kere arzedeyim: 

Sayın Sırrı Day arkadaşımıza arzettim, bir 
kere Türkiye'de yerleşmiş olanların, Türkiye ve 
Türkiye dışında elde ettikleri kazançlar Gelir 
Vergisine tâbidir, ama Türkiye haricindeki ka
zançların matrahı ve orada ödedikleri vergi ba
kımından mükerrerliği ne olacaktır? 106 ncı 
maddede bu gösterilmiştir. Orada yabancı mem
leketlerde elde edilen kazançlardan mütevellit 
olarak o memleketlerde ödenen vergiler tenzil 
edilecektir hükmü vardır. 

İkinci fıkradaki hüküm ecnebi memleketler
de memurluk yapan, merkezi Türkiye'de bulu
nan bir Türk şirketinin memurluğunu ecnebi 
memleketlerde yapan, vatandaşların hususi va
ziyetleri içindir. 

Bu fıkra, gerek Devlet memuriyeti yapan 
gerek hususi Türk müesseselerinin, merkezi Tür
kiye'de bulunan müesseselerin müdürleri, mu
hasebecileri ve saire gibi memur Türk vatandaş
larından, yabancı memleketlere gitmiş olanlar, 
orada Gelir Vergisi veya benzeri bir vergi ver
dikleri takdirde bir Gelir Vergisine tâbi olma
yacaklardır, demektedir. Bir Türk vatandaşının 
ecnebi bir memlekette Gelir Vergisine tâbi ol
ması halinde, burada bir mükerrer vergi verme
sine mâni olmak için vazedilmiş bir esastır. 

Şimdi Türkiye'ye gelen bâzı kimselerin nyı-
vakkat geldikleri halde yine bir ecnebi mem
leketlerindeki kazançları üzerinden vergiye tâ
bi olurlar diye, hatıra geliyorsa böyle bir en
dişe yoktur arkadaşlar. 

Türkiye'de yerleşmiş olmayı 5 nci maddede 
tarif ediyoruz. Eğer o nci maddedeki tarif kâfi 
değilse, bunun tavzihi veya ilâvesi icabeden 
hususlar hakkında ayrıca mâruzâtta bulunuyo
ruz. Ama biz bu maddede Türkiye'de yerleşmiş 
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olanları kastediyoruz. Türkiye'ye muvakkaten 
gelmiş olanlar için 5 nci maddede ayrıca hü
kümler vardır. O maddenin müzakeresi sırasın
da emrettiğiniz mâruzâtı veririz. 

Hulâsa olarak arzedeyim ki; Türkiye'de yer
leşmiş olanlar her Türk tebaası gibi. ecnebi şa
hıslar da kazandığı ve çoiuğıvnu çocuğunu geçin
dirdiği servetiyle huzuriyle, emniyeti ile yaşa
dığı bu yerde, Türk tebasmdan ayrı ve hususi 
bir mazhariyete nail değillerdir. Biz bunları 
Türk tebaasının vergi bakımından tâbi olduğu 
muameleye tâbi tutuyoruz. Bu da bir taassup 
eseri değildir. Bu dünyanın kabul ettiği bir esas 
ve sistem meselesidir. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Türkiye'de 
ikametgâha sahip bulunan adam Türk vatan
daşı değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNlR 
BÎRSEL (Devamla) — Hayır herkes değildir. 
Türkiye'de ikametgâh sahibi olmuş, yerleşmiş 
bir ecnebi Devlet tebaası bulunduğunu ve bu
lunabileceğini tasavvur etmiyor musunuz'' 

NECATI ERDEM (Muğla) — Türkiye'de 
yerleşmiş olan her adam Türk vatandaşı değil 
midir"? Türk vatandaşı olan veya olmıyan ânı 

,v,ve şâmil değil midir? Türkiye'de ikametgâh 
sahibi olan ya Türk vatandaşıdır veya değildir. 
Türkiye'de ikametgâh sahibi olan bir vatandaş 
senenin tamamı içinde Türkiye 'de oturmayıp da 
yabancı memlektte oturmuşsa oradaki kazancın
dan vergi alınacaktır. Çünkü ikametgâh sa
hibi olması Türkiye'de yerleşmiş bulunmasının 
delilidir. Şu halde bu adam bizim istediğimiz 
verginin aynını veya benzerini yabancı mem
lekette vermişse burada mükerrer vergi mi ve
recektir! 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Sayın arkadaşım, Türkiye'
de Gelir Vergisi tam mükellefiyetine tâbi olan, 
yani Türkiye'de yerleşmiş olan yerli, yabancı 
herkes, yabancı memlekette kazancından ve ge
lirinden orada ödediği Gelir Vergisi burada ve
receği Gelir Vergisinden tenzil edilecektir 106 
ncı madde bunu izah eder. ş 

NECATİ ERDEM (Muğla) ~ 106 ncı mad
de kaide olarak ileri sürülen; Türkiye'de bir 
müesseseye mensup olup da hasbelvazife Tür
kiye haricinde ikamet eden kimseler orada Ge
lir Vergisinin aynını veya benzerini veriyorlar-
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I sa burada vermiyecekler. Bu, buna tahsis edil

miştir. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BlRSEL (İzmir) — Hayır yanlış anlaşılmış. 106 
ncı madde hükmü böyle değildir. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Aklı olan, mü
tefekkir bir kimse, 106 ncı maddenin istisnaya 
tâbi tutmadığı bir kayıttan, müstesnadır diye 
anlıyanıaz. Anlasa bile burada bu kaydın kon
masında fayda mı var, zarar mı? ikinci madde
deki bu kayıt burada iken, o halde 106 ncı mad
dede aynı şey kalırsa, 2 numaralı fıkraya «Ben
zeri olan mükelleften alınmaması» kaydını hiç 
koymamalıyız. Mademki ikinciye koyduk, birin
ciye de koymak icabeder. Aksi takdirde bura
da ikametgâh sahibi olan adam mükerrer vergi 

vermiş olur. Arzetmek istediğim işte budur. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (izmir) — 106 ncı madde 3 ncü mad
denin 2 nci fıkradaki eşhası istihdaf etmemekte
dir. 

NECATI ERDEM (Muğla) — O halde bu 
j kaydı ikinci fıkradan kaldırmalıyız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
I BİRSEL (İzmir) — Aziz kardeşim İkinci kay

dı bir daha okuyayım : (Resmî daire ve mües
seselere, veya merkezi Türkiye'de bulunacak 
teşebbüslere bağlı olup işleri dolayısiyle yaban
cı memleketlerde ikamet eden ve bulundukları 
memleketlerde benzeri şekilde vergiye tâbi ol
mıyan Türk vatandaşları) Bunlar da tam mü
kellefiyete tâbidir. Aşikâr değil mi? Biz ecnebi 

I bir memlekette şu suretle oturup da Gelir«Ver-
gisine benzer vergiye tâbi olmıyan Türk vatan
daşları da vardır diyoruz ve bu suretle mükel
lefiyete tâbi tutuyoruz. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Bu vatandaş
la, memlekette ikametgâhı bulunup da yabancı 
memlekette oturan, orada kazanan vatandaş 

i arasında ne fark vardır ki birine kayıt konu
yor, birine konmuyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Kayıtlarda münafat 
yoktur. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — İkinci fıkraya 
ilâve edilen kayıt birinci fıkradan diriğ edilmiş
tir. Bir ikametgâh sahibi olan yabancı memle
kette otursa ve orada vergi verse dahi tam mü-

I kellefiyet eshabmdan sayılmıştır. 106 ncı mad-
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de kâfi idiyse ikinci fıkraya koymaya ne mâna j 
vardı î. I 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (Devamla) — Türkiye'de yerleşmiş 
olan bir vatandaş ki, birincisi odur, ecnebi mem
leketlerde elde ettiği irat ve kazançlardan Ge
lir Vergisine tâbi ise ve bu vergiyi vermişse bi
zim vergimizi bu gelirlerini burada göstermesin, 
ve ecnebi memlekette ödediği vergiyi tenzil ettik
ten sonra bir fark varsa, Türkiye'de ödemesin 
mif. 

NECATİ ERDEM (Muğla) - Olmasın. 
GEÇİCİ K. BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 

(Devamla) — Olur mu efendim? Biz vergi mükel
lef ligini Türkiye'de yerleşmiş olan herkesi Tür
kiye dâhilinde ve haricindeki bütün gelirlerini 
vergiye tâbi tutuyoruz. Beanşart ki, ecnebi mem
leketteki kazanç kısmını tenzil ediyoruz. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Niçin İkinci 
fıkrada istisna etmiyoruz? 

G. K BAŞKANI MÜNİR BİRSEL (Devam
la) — İkisinde hüküm ve şahıs aynı değildir. 
Birincisi Türkiye'de yerleşmiş olanlar, ikincisi de 
Türkiye haricinde ikamet edenlerdir. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — İkisi de va
tandaş. 

G. K. BAŞKANI MÜNİR BİRSEL (Devam
la) — Takdir heyetindir. 

BAŞKAN — Muammer Alakant 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim her zaman kuvvetli mantığının gü
zel tecellilerine şahit olduğumuz Sayın Münir 
Birsel arkadaşımızın şu andaki beyanatı ile bü
yük bir tezada düştüğünü, prensipler ile tenaku
za düştüğünü görüyorum. 

Evvelâ diyorlar ki, Gelir Vergisinde tâbiiyet 
yoktur. Halbuki biz burada tâbiiyet esasını ka
bul etmiş bulunuyoruz. Türk Vatandaşını gitti
ği yerde takip ediyoruz, mümasil vergiler veri
yorsa o zaman vergi vermiyecektir diyoruz. 

Demek ki, tamamen, «tâbiiyet esası yoktur, 
vatandaşları takip etmiyoruz» şeklindeki prensipi 
bu fıkra ile mualleldir. 

Sonra dediler ki, Gelir Vergisindeki esas, her
kesin bulunduğu memleketteki gelirine, kazancı
na göre vergi vermektir. Biz de onu istiyoruz; 
bir ecnebi ki, Türkiye'ye gelmiş oturmak istiyor, 
bir Mısırlı, bir iranlı, bir Iraklı Boğaziçinde, 
Türkiye'nin güzel bir yerinde oturmak istiyor. 
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Niçin ben onun memleketindeki hesabını, defte
rini tetkik edeceğim, soracağım? Eğer iş yapıyor
sa o husustaki işlerinden dolayı vergi hükümleri
ne tâbi tutacağız. Fakat ticaret yapmıyorsa, Tür
kiye'de de bir iradı yoksa niçin Gelir Vergisine 
tâbi tutacağız? 

Eğer tutmazsak kapitilâsyonlar zamanındaki 
vaziyete girmiş oluruz buyurdular. 5 nci 6 ncı 
maddelerde bu yolda itirazımız olacağını evvelce 
arzettim. Bu tasarı içinde ecnebilere muafiyet 
verilmiştir. Meselâ İstanbul'daki Senjosef Mek
tebi vergiye tâbi değilken, İzmir'deki Yusuf Hi
za Okulu Gelir Vergisine tâbi oluyor, buradaki 
bir hastahanemiz Gelir Vergisine tâbi olurken, 
Fransız hastanesi Gelir Vergisine tâbi değildir. 
Bunlar üzerinde ayrı ayrı duracağız. Bu mesele 
üzerinde eyice durabilmek için şimdi, burada 
üçüncü maddenin bu fıkrasında bu tadilâtı yap
mak lâzımdır. 

Türkiye'de yerleşmiş olan ecnebiler Türkiye 
dışındaki gelirlerinden dolayı; çünkü üçüncü 
maddede diyor ki, Türkiye'de yerleşmiş ecnebi
ler Türkiye dışındaki gelirlerinden dolayı Ge
lir Vergisine tâbidir. Onların Türkiye dahilin
deki işlerinden dolayı vergiye tâbi tutuyoruz. 
Kendilerinin kabul ettikleri muafiyetleri kabul 
etmedik. Sayın Münir Birsel mutlaka konsesyon 
yapmamak için bu hususta ısrar ediyor, bunu 
(beşinci maddede de tasrih edelim diyor. Halbu
ki bunun yeri burasıdır. Ayrıca beşinci madde
de istisnaya niçin gidelim? Türkiye'de bulunan 
her ecnebinin Türkiye dâhilinde ve Türkiye ha
ricindeki iratlarından Gelir Vergisi alınmak 
kaydı konulmuştur. Burada yapılacak şey, bu 
üçüncü maddede Türkiye'de yerleşmiş olan ec
nebilerin Türkiye dahilindeki kazançlarından 
Türk vatandaşları gibi, onlarla müsavi olarak 
Gelir Vergisine tâbi olmalıdır. Onların dışarıda
ki ticaretlerini nazara almaya kalkmakla ben 
bunları kaçırmış olurum, bu yüzden hiçbir faz
la gelir elde edilemez, bir fazlalık husule gel
mez. Bu itibarla ben sayın sözcünün mütalâası
nı kabul etmiyorum ve bunun için bir takrir 
veriyorum, kalbulünü rica ederim. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, şu 
noktaların aydınlanması lâzımdır. 

Üçüncü madde Gelir Vergisine tam mükel
lefiyetle tâbi olanları Türkiye'de yerleş
miş olmak şartiyle vasıflandırıyor. Ge
rek Türk vatandaşı olsun, gerek ecnebi olsun, 
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Türkiye'de yerleşmiş olanlar tam mükellefiyete 
tâJhidirler diyor. 

Nuri özsan arkadaşımızın dediği gibi Türk 
uyruğunda olan vatandaşlarımızın dahi birinci 
fıkradaki (Türkiyede yerleşmiş olanlar) ibare
siyle kasdedilmek istenilmesi esasen fazladır. 
Her Türk vatandaşı esasen Türkiye'de yerleş
miştir. Türk tâbiiyetinde olan bir Türk hemşe-
risidir. Buradaki maksat olsa olsa Türk olmıyan 
ecnebilerin Türkiye'de yerleşmiş olmalarıdır. 
Şunu da öğrenmek lâzımgeliyor. Yerleşme tabi
riyle etabii olmak mı kasdedilmiştir, yoksa ika
met eden mi kasdedilmiştir? Bunlar başka baş
ka mefhumlardır. 

Biliyorsunuz ki, bizim Yunanistan'la yaptı
ğımız mübadelede «etabii» meselesi mühim bir 
rol oynamıştır. Bu kanunda «yerleşmiş» kelime
si kullanılırken hangi mânada kullanılıyor? 
Etabii mânasında mı kullanılıyor, yoksa ika
met eden mânasında mı kullanılıyor? Bunu da 
anlamak lâzımgelir. 

Sonra en mühim bir nokta : Tasarıda bula
madım, yeri maddesi varsa göstersinler, bir 
Türk vatandaş Türkiye'de araziye sahiptir, te-
şebbüsatı smaiyeye sahiptir, fakat meselâ İs
viçre'de yaşamaktadır. Vergiye tâbi değil mi
dir? 

Bu kanunda Türkiye'de yerleşmiş olanlar 
denildiğine göre Türk vatandaşı olup da İsviç
re'de yerleşmiş olanlar, vergiye tâbi olmıyacak 
mı? Buna ekonomide a'hsantizm denir; gurbete 
çıkanlar, memleketten gelen gelirleriyle yaban
cı diyarlarda yaşıyanlar demektir. Bu ekono
mide bir mesele teşkil eder. öyle kimseler var 
dır ki, Türkiye'de mal ve menal sahibidirler, fa
kat Almanya'da, Amerika'da, İsviçre'de yaşa
maktadırlar. Bunlar Gelir Vergisine tâbi değil 
midir? Bu maddeye göre tâbi olmayacakları 
mânası çıkıyor. 

Görülüyor ki, türlü bakımdan bu maddenin 
de birdef a daha Komisyonda yeniden gözden ge
çirilmesi lâzımdır. 

GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (izmir) — Şimdi efendim, biz esasen 
Türkiye'de yerleşmiş olmak esastır dedik. Hiç 
şüphesiz böyledir. Ama bunun yanında ve buna 
ilâveten Türkiye haricinde oturanlardan, Türk 
tâbiiyetinde olup da oturanlardan bîr kısmı ki, 
onlar üçüncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
olanlardır. Yani resmî dairelerâa memurlariyle 
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merkezi Türkiye'de bulunan Türk teşebbüsleri
nin memurlarından ecnebi memlekette oturanlar, 
orada Gelir Vergisine tâbi değilse, onlar da ver
sin, diye bir ilâve hükmü konmuştur. 

Bu ikinci fıkra hükmü, Türkiye'den para 
alan,Türkün kazancından para alan ve esasen 
muayyen ve mahdut olan insanları, Gelir Vergi
sine tâbi olmadığı takdirde vergiye tâbi tutmak
tır. Bu hükmü yerindedir. 

Türkiye'deki bir idare ve müesseseden veri
len bir paranın vergisi verilmemişse Türk vatan
daşı bunu ecnebi memlekette dahi olsa versin-
diyoruz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa;* 
— Benim buna itirazım yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (izmir) — Şu halde bu noktada Ko
misyonla birleştiniz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Benim sua
limin cevabı mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BlRSEL (Devamla) — Size de ayrıca arzı ma
lûmat edeceğim efendim. Yalnız şunu arzetmek 
isterim ki; bu hakikaten yep yeni bîr rejimdir, 
bir kanundur, arkadaşlar bize ne kadar fazla 
izah imkânı verirlerse hakikaten mükellef için, 
vatandaş için ve bu kanunu tatbik edecekler için, 
çok iyi olacaktır. Ve ben de sîzi yorarsam, beni 
mazur görmenizi rica ederim. Şimdi yine 
sözlerimi tekrar etmiş olacağım. Arkadaşlarım, 
Türkiye'de yerleşmiş olan bir ecnebi, Türkiye'
de yerleşmiş olan bir Türk'ten, memleketin ida
resi ve masrafları için herkesin istifade ettiği 
bu Devletin idaresine ai+, m&t>> • flara, külfetlere 
geliri nispetinde iştirak etme'd ve bir vergi ver
melidir, diyoruz. . 

Şimdi, Türkiye'deki bir Türkün, ecnebi mem
leketteki kazancını, oradaki vergisini tenzil et
mek şartiyle vergi almayı kabul ediyor musu
nuz?.. Buna itiraz etmiyorsunuz. Yine size so
rarım, Türkiye'de doğma çoluğu çocuğu ve 
silsilesi burada yerleşmiş Yunan ve italyan ve
ya Iran veya Irak, tâbiiyetinde bir ecnebi Tür
kiye'de ekmeğini yiyor, Türkiye'de ticaret edi
yor da niçin ecnebi memleketteki kazancını Türk 
hakkında yapıldığı şekilde vergiye tâbi tutmı-
yalım? Bunlar da ecnebi memleketteki gelirle
rinden orada verdikleri vergi tenzil edildikten 
sonra bir Türk gibi aynı muameleye tâbi tutma
yı neden istemiyorsunuz? Türkiye'de yerleşaniş 
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ecnebilere, ecnebi memleketteki geliri için bir 
imtiyaz mı verelim? Türk tebaasının ecnebi 
memleketteki geliri, iradı için beyanname vere
ceksin, bunları gelir toplamına dâhil edeceksin, 
ama ecnebi oldumn onun toplamı kabarmıyacak. 
Bir Türkse ecnebi memleketteki gelirinden ora
da az vergi vermişse, burada farkını yerecek
sin diyoruz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Onu da hizmeti askeriyeye tâbi tutsanıza, ni
ye askere almıyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica ederim hatibin sözünü kes
meyiniz. 

MÜNlR BÎRSEL (Devamla) — Askerlik hiz
meti ile vergi mükellefiyetini nasıl mukayese 
ediyorsunuz. Bu mukayese anlaşılamaz. Ben iza
hatımla bir Türk aleyhine vergi bakımından, si
zin isteğinizin yaratacağı farkı gösteriyorum. Ec
nebi memleketteki kazancı buradaki gi
der toplamına aldığımız zaman vergi nis
peti artacaktır. Oradaki vergisi tenzil edil
mekle beraber toplama nazaran vergi 
nispeti artacaktır. Aynı şekilde bu nis
pet bir Yunan'lı, bir îran' l ı hakkında niçin art
masın? Türkiye Devletinin, Türkiye Hükümeti
nin idaresinden, inzibatından selâmetini temin 
etmesinden, işini temin etmesinden istifade eden 
bu insan için bu muamele Türk tâbiiyetindeki-
lerden fazla bir mazhariyet olmaz mı? Soruyo
rum size; Türkiye'de ikamet eden ecnebilerin 
servetlerini harice kaçırmalarını teşvik olmaz mil 

Dr. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Böyle 
adam var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (Devamla) — Çoook, istediğiniz kadar 
İzmir'de, İstanbul'da silsilesi orada doğma ve 
büyüme olduğu halde İran, Yunan, İtalyan ve
ya diğer devletler tâbiiyetinde insanların mev
cut olduğunu bilmiyor musunuz? 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ne otur
tuyoruz onları öyle ise? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — O başka mesele. Bizim 
arzımız; Türkiye'de yerleşmiş olanlar arasında 
böyle bir fark kabul etmiyoruz. Siz ederseniz, 
takdir sizin. Ama dünyanın hiçbir yerinde böy
le bir fark yoktur, diyoruz. Biz, hiçbir taassuba 
kapılmaksızm hareket ediyoruz ve dünyanın ka
bul ettiği bir esas ve usuldür, diyoruz. Biz bu 
farkı yapmayı uygun görmüyoruz ama arkadaş-
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lanm ısrar ederlerse takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

Türkiye.de yerleşmekten maksat nedir? Bu
yurdular Vehbi Sandal arkadaşıma tasarının 
dördüncü maddesini mütalâa etmelerini rica 
ederim. Dördüncü madde yerleşmiş olmanın 
unsurlarını tesbit ve tarif etmektedir. Eğer 
dördüncü maddenin tarifi kendilerini tatmin 
etmiyorsa o madde gelince üzerinde arzı ma
lûmat ederim. 

Şimdi hariçte yerleşmiş Türk'lere; geçiyo
rum. Türkiye'de yerleşmiş olmak tâbirinin içe
risinde Türk'lerin tabiî olarak bulunacağını soy
uyorlar. Ben de kendilerine sorayım. İsviçre'de 
Fransa'da icrayı ticaret eden Türk yok mudur? 
Bunlara Türkiye'de yerleşmiş diyebilir miyiz? 
Bizim vatandaşımız başka yerlerde yerleşmiş 
ikametgâh sahibi olarak bulunursa, bu Tür
kiye'de yerleşmiş tâbiri içerisine girer mi ?Hiç-
bir vakit. Hakikaten Türkiye haricinde yer
leşmiş olanlar Türk olsalar da vergi bakımın
dan oturdukları yerin mükellefiyetine, rejime 
tabidirler ve Öyle olmaktadırlar. 

ikinci sualinize geçiyorum: Türkiye haricin
de yerleşmiş Türkler Türkiye'de apartımanı, 
çiftliği, toprağı veya her hangi bir iradı varsa, 
dar mükellefiyete tâbi dediğimiz bu gibi şa
hıslar, altıncı maddenin 1 - 6 ncı fıkrala
rındaki hükümlere tâbi olarak vergi ödiyecek-
lerdir. Bahis buyurduğunuz misal altıncı mad
denin dördüncü fıkrasında mevcuttur. Müsaa
denizle okuyayım: Dar mükellefiyete tâbi olan 
bu insanlar, (Gayrimenkul sermaye iratlarının 
Türkiye'de bulunmasından veya bu mahiyette 
hakların Türkiye'de kullanılmasından müte
vellit iratlarından vergi vereceklerdir.) 

Şimdi hiç şüphesiz ki, bâzı arkadaşlarımın 
-kendileri için dikkat etmemiş, okumamış diye 
bir şey hatırımdan geçmez - bu kanunun bü
tün hükümlerine birden alışmış olmaları müm
kün değildir. Aşağıda gelecek . hükümler ken
dilerinin zihinlerinde yerleşmediği için başka 
düşünceye düşüyorlar. Vehbi Sandal arkadaşı
mızın sorduğu nokta; 4 ncü madde ve 6 ncı 
maddenin 4 ncü fıkrasında cevaplandırılmıştır. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Bir sual. Bir ec
nebi, 5 nci maddedeki kayıtların hiçbirine uy
madı. Hasta değil, basın temsilcisi de değil. 
Boğaziçi'nde ikamet ediyor. Mısırda iratları 
var, oradan getirdiği dövizle geçinmektedir. 
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İkamet 6 ayı da tecavüz etmiştir. Bu adamı ec
nebi memleketteki işlerinden dolayı teklifle kar
şı karşıya mı bırakacağız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — 5 nci maddenin birinci 
fıkrasını müsaadenizle okuyayım: 

1. Belli ve geçici bir görev veya iş veya
hut sadece seyahat ve tahsil maksadiyle Türki
ye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, 
basın ve yayın muhabirleri, talebeler, turist
ler ve durumları bunlara benziyen diğer kim
selerle tedavi maksadiyle Türkiye'ye gelenler, 

5 nci maddenin müzakeresinde bu tereddüdü
nüzü izale için yine maruzatta bulunurum. 5 
nci maddede 6 aydan fazla ikamet edenler için 
de bir istisnaiyet koymuşuz. Bu kâfi gelmez 
derseniz 5 nci maddede görüşürüz. 

NECATI ERDEM (Muğla) — Arkadaşlar; 
görüşmedeki umumiyet maksadın istihsaline 
mâni olduğu için müşahhas bir mesele ortaya 
koyacağım. Türkiye'de ikametgâh sahibi bulun
mak, Tükiye'de yerleşmiş demektir. Tasarı bu
nu ifade ediyor. İkametgâh sahibi olanlar iki 
kısımdır. Ya Türk vatandaşıdır, veya değildir. 
Bu şekilde umumi bir mahiyet arzettiğiııi sa
yın Sözcü bu kürsüden ifade ettiler, dinledik. 

Türkiye'de ikametgâh sahibi bulunan ya
bancı bir tarafa, bunu mevzuubahis etmiyorum. 
Türkiye'de ikametgâh sahibi olup ve Türkiye 
tâbiiyetinde bulunan bir vatandaş bütün bir se-
no içindo memleket dışında bulunmuş, memle
ket dışında kazanmış ise.. Bu bir. 

Bir de resmî daire veya müesseseye veya 
Türkiye'de merkezi bulunan bir teşebbüse bağ
lı olup da işin icabı olarak tamamen bir sene 
Avrupa'da bulunan bir vatandaş.. Bunların iki
si de vatandaş. Bu ikisinin arasında bir fark 
mülâhaza edilebilir mi, edilemez mi? İşte beni 
şüpheye düşüren nokta; bu, İkisi de vatandaş, 
her ikisi de memleket dışnda bulunmuş, birisi 
ikametgâh sahibi vatandaş, diğeri ikametgâh 
sabibi olsun, olmasın, merkezi Türkiye'de bu
lunan bir teşebbüse veya resmî bir daireye ve
ya bir müesseseye bağlı olup da işinin icabı ola
rak Avrupa da ikamet eden vatandaş. Bunun 
ikisâ de vatandaştır. 

Bu resmî daireye veya müesseseye bağlı 
olup da memleket dışında oturan vatandaş tam 
mükellefiyetten çıkarılıyor da yani eğer aynı I 
veya benzeri bir vergi verdiği zaman tam mü- \ 

1949 0 : 2 
kellefiyetten çıkarılıyor da ikinci vatandaş ne
den tam mükellefiyetten çıkarılmıyor, ve bin-
netice hariçteki kârdan, kazançtan vergiye tâbi 
oluyor. Yalnız hariçte verdiği vergi buradaki 
vorgi miktarından tenzil ediliyor. Vergi bakı
mından bu ikisi arasındaki farkı anlamalı isti
yorum.. Bunu bana anlatan ber arkadaşa teşek
kür ederim. Bendeniz bunu bir türlü anlıyamı-
yorum. 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim; benim mâruzâtımı alıp ayrıca mü
talâalarda bulunan arkadaşıma kısaca cevap ve
reyim. 

üçüncü maddenin birinci bendi, Türkiye'de 
yerleşmiş olan ecnebilerin dışardaki gelirlerin
den alınacak vergiye aittir. Cenap Aksu arka
daşım gayet güzel bir sual sordu. Meselâ bir Mı
sır 'lı gelip de Türkiye'de yedi sekiz ay kalacak 
olursa Gelir Vergisi mi verecektir? 

Şimdi beşinci madde diyor ki, ancak muvak
kat vazifelerle gelmiş olan kimseler bundan 
müstesnadır. Yedi ay, hattâ yedi sene oturan 
bir kimse niçin hariçteki varidatı için Gelir 
Vergisi versin? Türklerle onlar arasında tabiî 
fark vardır, haklar ayrı, vecibeler ayrıdır, bir 
Türkle bir ecnebinin haklan bir değildir, onun 
için Türklere tahmil edilen vecibeler ecnebilere 
verilemez. Meselâ Türk askerlik yapar, ecnebi 
yapmaz, icabında ecnebiyi dışarı çıkarırız, Tür
kü besleriz, ecnebiyi beslemeyiz. 

Anadan babadan Türkiye'de yaşamış, Tür
kiye'de doğmuş olanlar esasen Türkiye'deki bü
tün kazancından vergi verecektir. Bizim noktai 
nazarımız, asla ecnebilere muafiyet vermek de
ğildir. Bilâkis istemediğimiz için bunları baştan 
mevzuubahis ediyoruz. Birisi vardır, İtalya'da-
ki anası, babası ölmüştür, onlardan bir apart
man kalmıştır, niçin Gelir Vergisi istiyeyira 
kendisinden? Bir zat Türkiye'ye gelmiş, bir iki 
sene oturmuş, bir mütekait bir zengin gelmiş. 
Nitekim geliyorlar, İstanbul'da görüyoruz, 
prensesler geliyor, hükümdarların akrabaları 
geliyor, ikamet ediyor. Bu adamları mal memur
larının karşısına getirip, senin şunun bunun 
var mı diye rahatsız etmek doğru değildir. Bir 
taraftan turizm meselesi mevzuubahistir, bir ta
raftan ecnebilere kolaylık gösterip memleketi
mize gelmeleri hususunda rağbet sağlamak isti
yoruz, bir taraftan da bütçeye 10 para bile te-
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min etmiyecek ve münazaaya türlü türlü yol 
verecek olan ecnebilerin hariçteki gelirlerini 
Türkiye'de Gelir Vergisine tâbi tutmak yolun
da tenakuza düşüyoruz. Noktai nazarımız maa
lesef sayın sözcü tarafından cerhedilmemiştir. 
Ecnebilerin hariçteki kazançları kendi hükü
metlerine ait olsun. Türkiye'de bulunan ecnebi
ler Türkiye'de elde ettikleri kazançlarından do
layı vergi versinler. Bunun için onları kaçırmı-
yalım. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 
kürsüye birkaç defa geliyoruz. Fakat arkadaşla
rın bu konuşmaları bahsin aydınlanması için de 
faydalı oluyor. 

Sözcü arkadaşımızın beyanından anlaşılıyor 
ki; Gelir Vergisi tasarısında Türkiye'de yerleş
miş veya yerleşmemiş olmak esası kabul olunmuş
tur. îster vatandaş olsun, ister ecnebi olsun, 
Türkiye'de yerleşenleri tasarı ayırmıyormuş. 

Bundan başka Sözcü arkadaşımız benim mü
lâhazama, Avrupa'da yaşıyan bîr Türk vatandaşı 
Türkiye'deki irat ve kazançlarından veı\;i ver
in iyecek midir sualime karşı 6 ncı madde bunu 
sağlamıştır, bunlar dar mükellefiyete tâbidir, 
Türkiye'de yerleşmiş olmıyan gerçek kişilerden
dir, buyurdular. 

Şimdi arkadaşlar; tasarıda ne vatandaş, ne 
ecnebi bu düşünülmemektedir. Yeni bîr tas
nif yapılmıştır, öyle bir tasnif olmaz demiyo
rum, yalnız şunu demek istiyorum; her vergide 
olduğu gibi, Gelir Vergisi mükellefiyeti bakı
mından da ilk önce Türkiye'deki vatandaş, gelir
lerinden vergi ile mükelleftir, bunun gibi Tür
kiye'deki ecnebiler dahi, Türkiye'de vergi ile 
mükelleftir mefhumunu bir kere zihnimize yer
leşmesi ve kabul olunması', tasarıda sarih ola
rak gösterilmesi lâzımdı. Ondan sonra, bir Türk 
vatandaşı Türkiye'den ayrılmış ve başka bir 
memlekette yerleşmiş ise, onun hakkında da ka
nunda hükümler bulunmalı idi. Halbuki Mec
lise; getirilen kanun tasarısında vatandaşlık ve 
ecnebilik esası yerine tam mtikellefiyetli ve dar 
mtikellefiyetli Gelir Vergisi tasnifi göz önüne 
alınmış bulunuyor. Bu şimdi izahlariyle anla
şıldı. Mükellefler ve kanunu tatbikeden Mali
ye memurları bu anlayışa nasıl varacaklar? El
bette bu müzakerelerden faidemend olacaklar
dır. Gelir Vergisinde Türkiye'de yerleşen va-
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I tandaş için de, ecnebi için de bîr tam mükellefi* 

yet var, buna mukabil Türkiye'de yerleşmiş ol-
J mıyan Türk ve ecnebiler için de bir dar mükel-
I lefiyet var. Bunun sırası aşağıda gelecek ve aöı 

alacağız. 
îşte bendeniz bu tasnifin iyi olmadığını ar-

zetmek istiyorum. Acaba Gelir Vergisinde niçin 
böyle bir tasnife gittiler. Diğer vergilerde, Arazi 
ve Bina Vergisi gibi vergilerde ilk muhatabımız 
ve mükellefimiz Türk vatandaşı ve Türkiye'de 
yerleşmiş ecnebilerdir. Türk vatandaşı tabiî 

j olarak Türkiye'de yerleşmiş sayılır, bunun 
memleketten ayrılması istisnai bir haldir. Bu ver-

ı gi muhatabı mükellefin, yerli ve ecnebi bakımın
dan beyan edilmesi daha doğru olmaz mı idi? Bu 
yola gidilmemiş ve tam ve dar mükellefiyet diye 

I îki kısma ayrılmıştır. Altıncı maddeyi okur
ken Türkiye'de yerleşmiş olmıyanlar ibaresinden 
yalnız Türkiye'de yerleşmiyen ecnebilerin kas
tedilmek istenildiğini anladım. îbare o mânaya 
geliyor. 

Sözcü arkadaşımız; Türkiye'de yerleşmemiş 
kaydı içinde vatandaş da dâhildir dediler. Bu 
esas, demek kî, kanunun metninde sarih olarak 

j kaydedilmemiştir. Bunu arzetmek-isterim. Şim-
I di bu mâna zabıtlardan anlaşılacak. Ne olurdu 
j kanunun maddelerinde mükellefi, muhatabı da

ha sarih olarak ifade olunsaydı, her halde bu 
daha doğru olurdu. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim, sözcü 
arkadaşıma bir sual tevcih etmiştim, müsaade
nizle tekrar edeyim: Bir ecnebi tasavvur edi
yorum bilfarz Mısır'lıdır. Mısırda irat getiren 

j mütaaddit gayrimenkulleri ve bir ticarethanesi 
var. Yaşı ilerlemiştir, İstanbul'da oturmaya 
karar vermiştir, ailesini alarak geliyor. Mu
vakkat kaydı yok, beşinci maddedeki hüküm
ler içerisine dâhil değildir. Beşinci madde şöy
le söylüyor: (Belli ve geçici bir görev veya bir 

I iş için veyahut seyahat..) bunların birisine de 
dâhil değildir, ölünceye kadar oturmaya karar 
vermiştir. Tabiî buradaki ikametgâhı Boğaz 
içindeki köşküdür. Burada Türkiye'de hiçbir 
sanat ve ticaret ve iş yapmamaktadır. Yani ha
riçten gelen dövizle geçinmektedir. Bu zata 
altı aylık bir mühlet veriyoruz. 6 ay sonra kar
şısına çıkıp, sen burada turist misin? Hayır di
yecek, ben burada ikamet için geldim. O halde 
sen mükellefsin, Mısır'daki bütün gelirin hak
kında beyanname vereceksin. O da ertesi günü 
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pilisini pırtuım toplayıp gidecek. Buradan git
mesi bize ne kazandıracak 

Bir kere Sözcü Beyefendinin aldıkları misal 
benim misalime uymamaktadır. 0, bu memlekette 
yerleşmiş, oturmuş, çalışmakta olan, ticaretinin 
menşei bunada bulunan ve burada kazanmış olan 
ecnebilerin burada elde ettikleri kazancın bir 
kısmını da başka memleketlere götürüp orada 
da kazananları söylüyor. Bunda kendileriyle 
beraberim ama, benim arzettiğim ecnebileri, ha
riçteki bütün mamelekiyle teklife tâbi tutmak 
adaletli olmaz ve bu memleket için faydalı da 
olmaz. Bu bakımdan beni tenvir ederlerse min
nettar olurum. 

0EÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BtRSEL (îzmir) — Efendim, mazur görüyor
sunuz tabiî, (Elbette sesleri). 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Alakant, benim an
ladığıma göre ecnebiler için eski noktai naza
rında ısrar etmekle beraber misalini tamamen 
muvakkaten memlekete gelmiş ecnebilerden 
alıyor. Tekrar arzediyorum, üzerinde tekrar tek
rar uzun tafsilât vermeye lüzum görmüyorum. 
Türkiye'de yerleşmiş olan yerli ve yabancı her
kes vergi bakımından aynı vaziyettedir. Pren-
sipimiz budur. 

Şimdi Sayın Alakant diyor ki, hayır, Türki
ye'de yerleşmiş olan ecnebiler, Türkiye haricin
deki kazançlarından dolayı bize hiçbir beyanda 
bulunmasınlar, hiçbir vergi vermesinler. Ama 
Türkler versinler. Biz böyle bir tefriki dünya
nın hiçbir yerinde yok diyoruz. Biz dünyanın tat
bik ettiği usulü aldık diyoruz, Israr ediyorlar. 
Takdir sizindir. 

Şimdi, arkadaşlar, yurtta altı aydan fazla kal
sa da yerleşmenin haricinde kalanların kim ola
cağı 5 nd maddede gösterilmiştir. Bu maddenin 
müzakeresini şimdi mi yapacağız?. 4 ncü mad
de yerleşmeyi tarif ediyor. Ve Vehbi Sandal'in 
tereddüdüne cevap veriyor. 5 nci madde ise Tür
kiye'de bulunup da Türkiye'de yerleşmiş olmak 
tâbirinden hariç olanların kimler olduğunu tâ
yin ediyor. Arkadaşlar; biz bu memlekete sey
yah gelmesine mâni olmak istemiyoruz. Buna ka
tiyen razı değiliz. Bu memekette hattâ ecnebi ser
mayesinin bir kısmı için muafiyet kabul ettik, 
aşağıda göreceksiniz. Ecnebi sermayesinin Türki
ye'deki mevduat faizlerini vergiden muaf tuttuk. 
Esham ve tahvilât alıp satmaktan mütevellit ka
zançları müstesna ve muaf tuttuk. Ama Türki

ye'de yerleşmiş olanları, Türkiye'de yaşıyanla-
rın canlarını, mallarını, her şeylerini muhafaza 
ile mükellef olan Devletin masraflarına iştirakle 
mükellef tutuyoruz. Askerlik Mükellefiyetiyie 
vergi mükellefiyetini kıyaslamak gibi bir beyan
da bulunuldu. Bunları kıyaslamaya bir tutmaya 
imkân var mıdır? Böyle birşeyin mevzuubahis 
olmıyacağını sanıyorum. Bir memlekette yerleş
miş ecnebiler için vergi bakımından ayrı bir mu
ameleye tâbi tutmak. Dünyanın hiçbir yerinde 
görülmemiştir. Teknik arkadaşım buradadır, her 
hangi ecnebi bir memleketin bu hususta vaz'ettiği 
hükümleri isterseniz izah ederler. Hiçbir zaman 
ecnebi lehine bir mazhariyet, imtiyaz şeklinde ile
ri bir hak kabul edilmemiştir ve böyle birşey doğ
ru olamaz. Bu hususta mâruzâtım budur. 

Şimdi müsaade buyurursanız Sayın Cenap 
Aksu arkadaşımdan bilhassa rica ederim, aynı ri
camı Muammer Alakant arkadaşıma da tevcih 
ederim. Yerleşme tâbirini bu şekilde kabul buyu
run. Mütalâalarımın müzakeresinde ısrar ettikleri 
takdirde beşinci maddenin müzakeresi ile bu 
maddenin müzakeresini karıştırmış oluruz. O 
madde müzakere edilirken sizi tenvire yine çalı
şırız. Neticede elbette Yüksek Heyetin reyi hâkim
dir, karar verirsiniz. 

Şimdi Vehbi Sandal arkadaşıma ufak bir 
cevap arzedeceğim. Vehbi Sandal arkadaşım bi
zim kanundaki ifadelerimizi ve tasnifimizi doğru 
bulmadılar. 

Sayın arkadaşlanm; bunu Komisyon arka
daşlarım hesabına temeddüh olarak arzetmiyo-
rum, oradaki arkadaşlarımın her birisi medhü 
sitayişten azade olacak kıymettedir. Ama şunu 
sizlere arza mecburum ki, arkadaşlar, bu ka
nun tasarısının hazırlanması Maliye Bakanlığın
da bu konu üzerinde on seneden fazla çalışan 
teknik elemanlann, ve memlekette en salahiyet
li ilim adamlarının senelerce üzerinde durarak 
çalışmaları ile mümkün olmuş ve tasan takdire 
lâyık güzel bir şekilde ve dünyada buna müma
sil en modern kanunlarla boy ölçüşebilecek bir 
şekilde iyi yazılmış, güzel tertip edilmiş, tanzim 
edilmiştir. Sizi temin ederim ki, Komisyonumuz-
daki arkadaşlar da gerek Tâli Komisyon, gerek 
komisyon halinde uzun zamanlar ve hattâ ten
sibiniz üzerine yaz tatilinde dahi çalışarak me
tinler üzerinde de uğraşmışlardır. Bendeniz ta-
sannın tertip ve ifade bakımından Vehbi San
dal arkadaşımızın sözlerinin doğru ve yerinde 
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olmadığını ifade etmek isterim. 

Şimdi misal olarak size bir cümle okuyayım, 
isterseniz üçüncü maddenin birinci fıkrasını 
okuyayım : «Aşağıda yazılı gerçek kişiler Tür
kiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve 
iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler.» 
Bundan daha sarih olarak bir hüküm nasıl yazı
lır* 

Efendim; bundan daha basit tasnif, bundan 
daha açık ifade biz yapamadık; eğer lütfeder
lerse minnettar kalırız, ama itimat buyursunlar, 
bu Komisyonda üzerinde çok uğraşılmış, bir me
tin olarak huzurunuza getirilmiştir, bundan da
ha iyi bir tertip ve daha sade bir metin bulajnı-
yacağımızı arkadaşlarımız lütfen kabul buyur-
sıralar. 

Bendenizce arkadaşlarımın endişesine hiç ma-
ha\ yoktur, gayet sarihtir, tertip ve tasnifde ye
rindedir. Yalnız beşinci maddeye ait bir hük
mün burada o maddeye geçilmeden konuşulma
masını Arkada?'arımdan rica edeceğim, usul ba
kımından bunun ehemmiyeti vardır. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — İkisini beraber 
düşünmek imkânı yoksa? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Beşinci maddede hariç 
tutulanlar gösteriliyor, siz o istisnayı istediği
niz kadar tevsi ve tezyit edin, elinizdedir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon nöktai na
zarını izah etmiştir. Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzetüğim sebeplerle Türkiye'de yerleşmiş 

oton ecnebilerin dışardaki kazanç ve gelirleri-
njn vergiye tâbi tutulmamasım teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Alakant 

BAŞKAN — Komisyon buna cevap verdi, 
kabul ettiğiniz prensipe muhaliftir dedi. Arka
daşımız 8nergesini geri almıyor. Bunu Yüksek 
oyunuza sunuyorum, önergeyi nazarı itibara 
alanlar.. Nazarı itibara almıyanlar.. önerge na
zarı itibara alınmamıştır. 

Üçüncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

Türkiye'de yerleşme 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı kim-
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I »eler Türkiye'de yerleşmiş sayılır : 

1. İkametgâhı Türkiye'de bulunanlar (İka
metgâh, Kanunu Medeninin 19 ncu ve mütaakm 

I maddelerinde yazılı olan yerlerdir); 
I 2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı 

olarak altı aydan fazla ikamet edenler (Geçici 
ayrılmalar Türkiye'de ikamet süresini kesmez.' 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı ? 

VEHBİ ŞAR1DAL (Niğde) — Bir sual efen
dim. 

Tasarı ikametgâhı Türkiye'de olanı Türki
ye'de yerleşmiş sayıyor. 

İkametgâhı Türkiye'dedir. Fakat aynı zaman
da İsviçre'de ikamet etmektedir. Türkiye'de 
yerleşmiş midir, yerleşmemiş midir ? Türkiye'de 
ikametgâhı vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Arkadaşlar, Türk Kanunu 
Medenisi iki yerde ikametgâh kabul etmez. Her 
kesin bir yerde ikametgâhı vardır. Bu ikametgâ
hın ha:*icinde muvalikaten seyahat eder, gider, 
iş yapar, tedavi olur, tahsil eder. Ama ikamet
gâh birdir. Eğer Türkiye'de Kanunu Medeni 
nıizin tarif ettiği evsafta bir ikametgâhı varsa 
Türkiye'de yerleşmiş sayılır, o vakit elbette Tür
kiye'de yerleşmiş olmanın bütün icaplarına tâbi
dir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı yaban
cılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, 
Türkiye 'de yerleşmiş sayılmazlar. 

1. Belli ve geçici bir görev veya iş veya&ut 
sadece seyahat ve tahsil maksadıyla Türkiye'ye 
gelen iş, ilim ve fen adamları, uyananlar, memur
lar, basın ve yayın muhabirleri, talebeler, turist
ler ve durumları bunlara benziyen diğer kimse
lerle tedavi maksadiyle Türkiye'ye gelenler; 

2. Mefkufluk, mahkûmluk veya hastalık gibi 
elde oimıyan sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş 
veya kalmış olanlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı ? 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Efendim, Beşmeı 
maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı se
bepler mevcut olduğu takdirde Türkiye'de yer
leşmiş sayılmıyorlar. 
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Bir şahıs seyahat kastiyle geldim dese, ve 

sekiz, on sene Türkiye 'de otursa, bunun seyahat 
kastiyle geldiğini kabul edecek miyiz ? Çünkü 
burada altı aydan fazla âzami bir had yoktur. 
İstedim ve seyahat kastiyle geldim, oturabilirim. 
Dese bunun seyahat kastiyle gelip gelmediğini 
nasıl tesbit edeceğiz ? 

Binaenaleyh âzami bir had koymak icabeder 
ini? İkincisi, birinci bentte seyahat maksadiyle 
gelen denildiği halde alt tarafta yine turist ola
rak Türkiye'ye gelenler denilmektedir. Seyahat 
maksadiyle gelenler ile turistler arasında fark 
var mı ? Sonra ikinci bentte mevkufluk, mah-
kûmluk deniyor. Halbuki ceza hukukunda terim 
olarak tutukluk ve hükümlülük şeklinde kabul 
edilmiştir. Komisyon bu mevkufluğu, tutukluk 
olarak, mahkûmluğu da, hükümlü olarak değiş
tirmeyi kabul eder mi ? 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim, beşinci maddeyi mütalâa ederken, 
6 ve 7 nci maddeleri de göz önünde bulundur
mak icabeder. İşte 5, 6 ve 7 nci maddelerdeki 
ecnebilere ve ecnebi sermayedarlarına büyük 
menfaatler temin edilmektedir. Türk sermaye
darları ecnebilerle rekabet edemiyecek vaziyete 
düşürülmektedir. Bundan evvelki üçüncü mad
dede ecnebiler lehine tevsii kayıt konmasını 
istediğimin sebebi, bunların lehine burada ka
yıtları tahdit etmek zorunda kalacağımızdan 
naşidir. Bundan evvelki maddeler, Gelir Ver
gisine tâbi mükellefleri tâyin ve tesbit ediyor. 
Burada Türkiye'de yerleşmiş olmıyan mükellef
leri göstermek suretiyle bunları vergiden istis
na ediyor: Aşağıda yazılı yabancılar memlekette 
6 aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye'de yerleş-
leşmiş sayılmazlar. 

Gerçi bunlar Gelir Vergisinden tamamiyle 
istisna edilmiyorlar, dar mükellefiyet namı al
tında Gelir Vergisine nazaran daha az mükelle
fiyetlere tâbi tutuluyorlar. Dar mükellefiyetin 
temin ettiği istisnalar ehemmiyetsizdir, fakat 
dar mükellefiyet bahsinde de öyle istisnalar açı
lıyor ki, birçok ecnebiler Gelir Vergisinden ta
mamiyle müstesna bir vaziyete geliyor. Meselâ 
7 nci maddenin birinci fıkrası şöyledir: (Bu 
şatları haiz olsalar dahi,) Yani 5 nci maddede 
zikrolunan şartları haiz olsalar dahi. (. . . . ih
raç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları ve
ya imal ettikleri malları Türkiye'de satmaksızın 
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yapancı memleketlere sevk ve irsal edenlerin 
bu işten doğan kazançları Türkiye'de elde edil
miş sayılmaz.) Bunun için bâzı misaller arzet-
meye çalışacağım. Bir Türk firması İzmir'de 
halı imal etmektedir. Bu, Gelir Vergisine tâbi
dir. Fakat bir ecnebi İzmir'de halı yapıyor ve 
harice çıkarıp satıyor. Bunun elde ettiği gelir 
vergiye tâbi değildir. Her ne kadar onun da
imî mümessili bulunuyor ve 6 aydan fazla da. 
Türkiye'de ikamet ediyorsa da, yine bir Türk 
firmasına nazaran Gelir Vergisine tâbi değildir. 
İşte Sayın Münir Birsel'in düştüğü tezatlardan 
(bir tanesi de buradadır. Demin buradan bana 
karşı, «nasıl olur da bir Türk vatandaşına kar
şı Türkiye'de doğmuş, büyümüş ecnebiler daha 
imtiyazlı vaziyette bulunur» diyorlardı .Halbu
ki imtiyaz orada yoktur, imtiyaz buradadır ve 
bu imtiyaz âdeta kapitülâsyon mahiyetindedir. 
Bu madde komisyona geldiği zaman kamisyon 
•bu bahis üzerinde hassasiyetle durdu, bendeniz 
de komisyonda âza idim. Madde sukomisyona 
gitti, fakat sukomisyon, işi ecnebilere muafiyet 
vermeye mâni olabilecek bir şekilde hallü fas
letmedi. Şimdi bu şekle göre, bilfarz İzmir'de 
bulunan bir firma üzüm alacak, sevkedecek. 
Türkiye'de olan kazançlar için ecnebi olsun, 
yerli olsun, Gelir Vergisine tâbi olacak. Türk 
firması ise harice sattığı mallar için de vergiye 
tâlbidir. Satışlarında Gelir Vergisi nazarı dik
kate alınacaktır. Fakat bir ecnebi firma ihraç 
etmek için mal alıyorsa, 'bundan dolayı Gelir 
Vergisine tâbi değildir. Hükümet ve Geçici Ko
misyon, Türkiye'den mubayaada bulunan bağ
lıca ecnebi müşterilerimizi korkutmamak için 
bu istisnayı koymuşlardır. Fakat bu firmalar 
kendilerine bu itina gösterilmeseler dahi korka
cak vaziyette değildirler. Amerika Tabako Şir
ketini ele alalım, Geri Şirketini ele alalım, bun
lar İzmir'de çalışan büyük firmalardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — 7 nci maddeyi müzakere et
miyoruz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Beşinci maddeyi iyice anlamak için berveç-
hi peşin 'bunları izah etmeye lüzum vardır. Şim
di 5 nci madde diyor ki : «Aşağıda yazılı ya
bancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar 
dahi, Türkiye'de yerleşmiş sayılmazlar : 

1. Belli ve geçici bir görev veya iş veyahut 
seyahat ve tahsil maksadiyle Türkiye'ye gelen 
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iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, 
basın ve yayın muhaibirleri, talebeler, turistler 
ve durumları bunlara benziyen diğer kimseler
le tedavi maksadiyle Türkiye'ye gelenler; 

2. Mevkufluk, mahkûmluk veya haftalık 
gibi elde olmıyan sebeplerle Türkiye'de alıko
nulmuş veya kalmış olanlar. 

Demek ki, Türkiye'ye iş yapmak için, belli 
ve geçici bir görev ve burada yazılan diğer hu
suslar dolayısiyle gelmiş olan bir ecnebi, Tür-
kiye'de altı aydan fazla kalmış dahi olsalar, 
yerleşmiş sayılmazlar. Yerleşmiş sayılmadığı 
için de Gelir Vergisine tâbi olmazlar. Ya neye 
tâbi olur? Dar mükellefiyete tâbi olur. Fakat 
dar mükellefiyette o şekilde birtakım kayıtlar 
konmuştur ki, bunlar ihracat yaptıkları zaman 
dar mükellefiyete tâbi oluyor. Şu halde Tür
kiye'ye muayyen, belli bir iş yapmak için gel
miş olan bir adam ne kadar zaman kalırsa kal
sın, eğer ihracat yapıyorsa, Gelir Vergisine tabi 
değildir. Bu vaziyet karşısında 'bunlar, meselâ 
falan efendi bugünden itibaren Makarana efen
dinin mümessili vaziyetini almıyacağı ne ma
lûmdur1? Kendisi bir beyanname verip de İtal
ya'da veya Belçika'da bulunan Makarua efen
dinin mümessili sıfatı ile aynı muameleyi yapar
sa o zaman Gelir Vergisine tâbi ohnıyacaktır. 
Binaenaleyh buradan «iş yapan» kaydını çıkar
mak lâzımdır. Beşinci maddeden «iş yapmak 
için Türkiye 'ye gelip de altı aydan fazla ikâ
met edenler dahi Türkiye'de yerleşmiş sayıl
mazlar» 'kaydının çıkması lâzımdır. 

Şu halde madde ne şekilde olacaktır • 
Madde; seyahat için gelen, turizm için ge

len, ilim için gelen, fen adamı olarak gelen uz- I 
manlar, memurlar, talebeler, turistler yerleş
miş sayılmasınlar, itirazımız yoktur. Fakat Tür-
kiye'ye iş için gelmiş olanlar, ticaret yapmak 
için gelmiş olup da altı aydan fazla kalanlar 
muhakkak ki, Türkiye'de yerleşmiş sayılma
lıdır. Biz istisnanın istisnasını yapıyoruz. 

Arkadaşlar; bu noktada evvelki konuşmamda 
birçok tasvip işaretleri görmüştüm. Fakat Sa
yın Sözcü ısrar ettikten sonra, bana karsı tasvip 
göstermiş olan arkadaşlar bu sefer Sayın Sözcü
nün noktai nazarına iltihak etmekte faide mülâ
haza ettiler. 

Şimdi arkadaşlar; dördüncü madde diyor ki, 
Türkiye'ye gelip de altı aydan fazla yerleşmiş 
olanlar Gelir Vergisine tâbidir. Fakat buna 1 
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mukabil beşinci maddeye bir kayıt konmuştur; 
ayrıca belli iş maksadiyle gelmiş olanlar Gelir 
Vergisine tâbi değildir diyor. îşte yukarda bu 
kayıt konuluyor. Onun altında bir istisna., bun* 
dan evvelki kayıt da tekrar bir istisna. 

îşte ecnebilere asıl muafiyetler buralarda 
temin edilmektedir. Emin olunuz, birçok fir
malarımız bu yüzden müşkülâtla karşı karşıya 
geleceklerdir. Binaenaleyh bu « belli ve geçi
ci bir görev veya iş yahut sadece seyahat ve tah
sil maksadiyle Türkiye'ye gelen » kaydının kal
masında bir mahzur görmüyorum, seyyahları ve 
ilim adamlarını celbetmek bakımından kabul edi
yorum. Fakat iş için gelmiş olanların içinde 
tüccarlar da vardır, bunları da onların içine 
dâhil etmek doğru değildir. Onlar altı aydan 
fazla Türkiye'de kaldıkları zaman Gelir Vergi
sine tâbi olmalıdır. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — ünlur dâhildir. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam

la) — Muaf değildir ama, dar mükellefiyete tâ
bi olarak sayılmış, dar mükellefiyetin altında 
yine ayrıca şu kayıt var : « Bu şartları haiz olsa
lar da ... « yani dar mükellefiyet sahasına girse
ler de » ... ihracat yaptıkları takdirde tamamen 
Gelir Vergisinden muaftırlar ». 

Evvelâ dar mükellefiyete ithal ediliyor, on
dan sonra tamamen' istisna cihetine gidiliyor. 
Bu cihet muhakkak surette bertaraf edilmelidir. 
Burada Türklerin ecnebiler karşısında gayet kö
tü duruma düşmeleri varittir. Türkiye'ye ge
liyor, altı aydan fazla oturuyor, ikametgâhı 
var, niçin dar mükellefiyete tâbi tutuluyor? 

Üçüncü maddenin birinci fıkrasında; Türki
ye'de ikamet eden ecnebiler, seyyahlar hariçteki 
gelirlerinden dolayı Gelir Vergisi verirler de
dik. Şimdi bu madde ile hariçten Türkiye'ye ge
lip ticarethane açan ve altı aydan fazla yerle
şenleri kendi vatandaşlarunız gibi tam mükel
lefiyete tâbi tutmuyoruz. Aradaki tezadı görü
yorsunuz. Bariz bir tezat vardır. îş için gel
miş olanlar umumi mükellefiyete tâbi olmalıdır. 
Dar mükellefiyet diye bunlar için ayrıca bir 
istisna kabul etmiyelim. Bunu kabul ettiğimiz 
zaman ihracatçıları tamamen istisna etmek ve 
Gelir Vergisinden muaf tutmak yoluna gidiyo
ruz. Bü Kanun çıktıktan sonra şimdiki ecnebi 
tüccarlar hariçte bulunan firmaların birer mü
messiliyiz diye firma değiştireceklerdir ve Ver
giden de tamamen muaf tutulacaklardır, 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) 

— Efendim, benden evvel arkadaşlarmıın temas 
ettikleri bâzı hususata temas etmiyeceğim. 

Ben yalnız 5 nci maddenin bir numaralı ben
di ilo bundan evvel kabul buyurduğunuz 4 neü 
madde arasındaki farkı tebarüz ettirerek bir 
noktaya itiraz edeceğim. 

Efendim, 4 neü maddenin kimlerin Türkiye'
de yerleşmiş addedileceği hususunu demin gör
müş ve kabul etmiştik. Meselâ Zonguldak Lima-
nuıı almış olan bir firma bir veya iki sene Tür
kiye'de çalışacak bu, yalnız bir tek ve muayyen 
bir iş için buraya gelmiştir. Bence Muammer 
Alakant arkadaşınım da söylediği gibi böyle bü
yük bir iş için gelenleri yerleşmiş telâkki etme
mek bendenîzce de doğru değildir. Bu, yerli 
firmaları da tereddüde sevkedeeek bir hüküm 
olsa gerektir. Yani (belli ve geçici bir görev ve
ya iş, veyahut sadece seyahat veya tahsil mak
sadiyle) buradaki belli ve geçici bir görev veya 
iş tabiri kazanç kastiyle olmamak üzeredir. 
Belli veya geçici bir görev veya işten evvel böyle 
bir ibarenin konmasının kabul edilmesini rica 
ediyorum. Bunun şu faydası vardır. 

Bir firma kabul etmiş olduğumuz maddede, 
4 neü maddedeki bir numaralı bentte (ikamet
gâhı Türkiye'de bulunanlar, bir takvim yılı için
de Türkiye'de altı aydan- fazla ikamet eder
lerse) sorarım sîzlere, her yabancı firma muay
yen ve belirli bir iş için gelir, altı aydan fazla da 
oturursa ve belli ve muayyen bir işi de gördük
ten sonra gidecektir. Türkiye'de devamlı otur
mak suretiyle gelen ve kazanç temin eden fir
malar mahduttur. 

Şu halde böyle birkaç mahdut-firma için bir 
madde vaz'edilmesinin doğru olmıyacağı kanaa
tindeyim. Kabul buyurduğunuz 4 neü maddeye 
tezat teşkil etmemek üzere bence Türkiye'de ka
zanç kastı ile olmamak üzere gelmiş olanların 
müstesna tutulmaları meselâ, Avrupa'dan gelmiş 
ve bir taahhüt işini deruhde etmiş bir yabancı o 
belli ve geçici îşi bitirince diğer bir veya birçok 
belli ve geçi işleri alır ve meselâ 10 sene kalır, 
Türk vatandaşından ayn ve imtiyazlı olarak bu 
kanun hükümlerinden ayrı tutulursa adalete uy
gun düşer mi? Bunun için bir önerge takdim 
ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 

bu madde hakikaten iyi işlenmiş olmazsa Muam-
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mer Alakant arkadaşımızın düşündüğü mülâhaza 
ve vaziyetler varit olabilir. Eğer bu madde ile 
altı aydan fazla oturanları Türkiye'de yerleş
miş addetmezsek arkadaşımın dediği gibi halen 
memlekette yerleşmiş olan müesseseler kendileri
ni bu maddeye uydurarak yerleşmemiş vaziye
tine sokabilirler. Fakat maddeyi tavzih.edersek, 

. maksadı da daha açık surette ifade edersek bu 
mahzurun.önüne geçilmiş olur. Arzedeyinı: Bura
da belli ve geçici bîr görev veya iş için deniliyor. 
Komisyondan sormak istiyorum buradaki (ve) 
kelimesi ayırıcı (ve) midir, birleştirici (ve) mi
dir? Yani bir rabıt (ve) simidir veya tefrik (ve) 
si midir? yani i>em. belli ve hem geçici mânası
na mıdır, yoksa belli veya geçici mânasına mı
dır? Eğer Komisyon Sözcüsü arkadaşımız bu
radaki (ve) belli ve aynı zamanda geçici (ve) 
demektir derlerse ozaman Muammer Alakant ar-
kadaşnnızm serdettîği mahzurların bir dereceye 
kadar önüne geçilmiş olur. Çünkü öyle bir iş 
olacaktır ki, hem belli olacak hem de aynı za
manda geçici olacak. 

Bu geçici kelimesinin hududunu da tâyin et
mek lâzımdır, arkadaşımız Nuri özsan'ın dedi
ği gibi, geçici, ne. kadar geçici? 6 aydan fazla 
geçici, bir sene geçici, iki şene geçici, beş sene 
geçici öyle bir görev ve iş olursa uzar giderse, 
yine mi geçici sayılacak? Onun için burada ge
çici kelimesinin, belli kelimesinin hududunu tâ
yin etmek ve geçici ve belli kelimelerini birbirine 
bağlamak suretiyle sarih olursa bu maddeyi ka
bul edebiliriz. Komisyondan aydınlanmamızı 
bekliyoruz. 

Dr. ADNAN'ADIVAR (İstanbul) — Efen
dim, bu beşinci maddenin birinci fıkrasında 
bendeniz şu noktayı pek uygun bulmuyorum. 
«Birinci fıkra: Belli ve geçici bir görev veya 
iş veyahut sadece seyahat ve taksil maksadiyle. 
Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uz
manlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri, 
talebeler, turistler...-» Burada «turistler» kelime
sine lüzum görmüyorum. Çünki bunlar geldik
leri yerde iki veya üç gün kalırlar. Bunlar üze
rinde durmak doğru değildir. «Ve durumları 
buna benzemiyen kimseler..» Bu kayıt çok teh
likelidir. Bunu }ra izah etmeli veya büsbütün 
çıkarmalıdır. Bunun durumunu benzetirseniz 
birtakım adamlar kurtulur. Durumunu kim ben
zetecek? Bunun buradan kaldırılması lâzımdır. 
Kanunların gayet vazıh olarak yazılması lâzım-
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dır. Onun için bu kaydın kaldırılmasını teklif 
ediyorum. 

Sonra, Turist kelimesi de böyledir. Yukarda 
seyyah dedikten sonra buna lüzum yoktur. Çün-
ki turist bir iki gün oturur gider. 

GEÇÎCÎ K. BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Müsaade buyurursanız arkadaşla
rın mütalâalarına, sıra ile cevap vereyim. 

Nuri özsan arkadaşımız, ikinci fıkradaki 
«mevkufluk» «mahkûmluk» kelimelerinin yeni 
terimlerle düzeltilmesini istediler. Hiçbir diye
ceğimiz yoktur, diğer ana kanunlarımızdaki 
kelimeleri koymayı gayet tabiî görürüz. 

Bir de arkadaşımız şunu söylediler: seya
hat maksadiyle gelen dendikten sonra bir de 
turist demeye ne lüzum vardır. Adnan Adıvar 
arkadaşımız da onu söylediler. Müsaade eder
seniz fıkranın ifadesini bir daha beraber müta
lâa edelim. Bu fıkra hükmü ile şu ifade edili
yor: Birinci nokta; Türkiye'ye insanlar gelecek 
ikinci nokta; bunlar muayyen sebepler ve mak
satlarla gelecek. Sebebi başta izah ediyoruz: 
Belli ve geçici bir görev veya iş veyahut sadece 
«eyahat ve tahsil maksadiyle; burada maksadı 
ve sebebi anlatıyoruz. Kimler gelecek, bundan 
sonra ifade ediliyor: Türkiye'ye gelen iş, ilim, 
fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın yayın 
muhabirleri, talebeler, turistler. Şimdi seyahat 
maksadiyle gelen adamların bir kısmı turist de 
olabilir diye bunu ifade ettik. Bunun ifadesi 
için bu kelime buraya konmuştur. Ben zanne
diyorum ki, burada birinci şey seyahat maksa
diyle gelmesi, ikincisi de kimlerin geldiğini ifa
de etmesi itibariyle cümle doğrudur. 

Şimdi Muammer Alakant arkadaşımızın söz
lerine geçiyorum. Arkadaşımın bu 5 nci mad
dedeki izahatını pek anlayamadım dersem beni 
mazur görsünler.. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Tekrar anlatırım. 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (Devamla) — Lütfedersiniz. 

Şimdi efendim, bu maddede bâzı kimselerin 
altı aydan fazla ikamet etseler de yerleşmiş sa-
yılmıyacağını gösteriyor. Bununla ecnebi iş 
adamlarına bir imtiyaz verilmesi veya verilme
mesi yolunda bir alâka görmedim ama müsa
adenizle şunu da ilâve,edeyim ki, münhasıran 
kendi endişelerini izale etmek için arzediyorum, 
altı aydan fazla muayyen, belli ve geçici, (burada 
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tamamen Vehbi Sandal arkadaşımıza da arzi 
cevap ediyorum, buradaki belli ve geçici; hem 
geçici demektir, yani her iki şartın da olması 
lâzımdır.) Bir iş için Türkiye'de altı aydan fazla 
bir kimse oturursa yerleşmiş sayılsın mı? 
Böyle bir şahıs tam mükellefiyete tâbi olsun, bu 
adamın dışardaki islerinde de vergi ödesin mi? 
Bu olur mu! Şimdi kendilerine bir misal arzede-
yim; Türkiye'de bir fabrika kuruluyor, bunu 
kurmak için hariçten, Amerikadan bir, iki, üç, 
beş mütehassıs getiriliyor, fabrika kurulunca
ya kadar altı aydan fazla zaman geçiyor, şimdi 
bu adama diyeceğiz ki, efendim, sen altı aydan 
fazla burada oturdun, Amerika 'daki bütün ge
lirinin hesabını ver, vergilerini öde. Olur mu 
bu? Bu fıkra hükmü, böyle bir muameleye mâ
ni olmak içindir. 

özçoban arkadaşım buyurdu ki, Ereğli Lima
nını yapan şirket burada iki üç seneden fazla 
kalırsa neden dar mükellefiyete girsin. Efen
dim ; dar mükellefiyet demek vergi vermemek 
demek değildir. Ereğli Limanının inşaat taah
hüdünü üzerine alan şirket dünyanın her tara
fında muazzam limanlar inşa eden büyük bir şir
ket olabilir. Muazzam gelirleri vardır. Şimdi, 
biz bu şirkete diyebilir miyiz ki, madem ki, sen 
altı aydan fazla Türkiye 'de oturdun, bütün dün
yadaki işlerinden elde ettiğin gelirin vergisini 
bize ver. Bu olur mu? 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Vergi mev-
mnda ofar* 

GEÇİCİ GELİR KOMİSYONU BAŞKANI 
MÜNİR BİRSEL (Devamla) — .Nasıl olur efen
dim, buna imkân yoktur. Bu takdirde belli ve 
geçici bir iş için teşebbüs sahibinin Türkiye'ye 
gelmesi imkânını görüyor musunuz, böyle bir 

I şey olur mu? 
Arkadaşlar, zaten bu suretle geleceklerin ço

ğu şirketlere, kurumlara ait kimselerdir. Onlar 
Türkiye'de şube açsalar, Türkiye'de ikametgâh 
edinseler zaten ancak buradaki şubelerinin yap
tığı muamelâttan vergi vereceklerdir. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Nerede? Bu hü-
I küm yok. 

MÜNİR BİRSEL (Devtmla) — O da gele
cek, hepsini bir maddede toplâyamayız, Ku
rumlar Vergisinde buna dair hükümler vardır. 

I Biz burada diyoruz ki, muayyen ve geçici 
I bir iş için Türkiye'ye gelen insan o iş bitinceye 
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kadar Türkiye'de kaldığı zaman yalnız Türki
ye 'deki muamelesinden, kazancından vergi ver
sin, memleketinde kazandığını karıştırmıyalım, 
diyoruz. 

Sorarım Muammer Alakant'a; demin bana 
cevap verdiler ve ecnebilerin hariçteki kazanç
larını da vergiye tâbi tutmak istememeleri yo
lundaki fikirleriyle buradaki itirazları nasıl ka
bili telif olur? Orada istemiyorlardı ve Tür
kiye'de yerleşmiş olanlar da yabancı memleket
lerdeki kazançlarından vergi vermesinler, 
diyorlardı. Burada Türkiye'ye belli bir 
iş için gelen altı aydan fazla oturursa 
yalnız Türkiye'dekini versin diyoruz. Hayır di
yor dışardaki gelirlerinden de vergi versinler. 
Deminki sözleri ile bunu kabili telif görmedim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Bunu kurtarmak için o teklifte ısrar ettim. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Ne yapalım? 
Heyeti muhtereme kabul ettiğine göre, bu nok
tada o karara uygun olarak konuşmak lazımdı. 

Şimdi-mesele he3reti muhteremenin kararının 
neticesine uygun hüküm koymaktır, ve bu hü
küm uygundur. 

Şimdi müsaade buyurursanız Adnan Adıvar'-
m mütalâalarını cevaplamış olayım. «Bunlara 
benziyens kelimesinde tehlike gördüler. Biz bir 
kerro vasıfları tâyin ettik. Bu vasıflarda maksat, 
sebep, Türkiye'ye gelme sebepleri muayyendir. 
Bu sebepler tahtında gelen insanları sayarken 
hepsini saymanın imkânı olmadığını düşündük. 
Bu maksatlarla gelmiş olup da tadadında hatırı
mıza gelmemesi mümkün olan kimseler için ka
nunun bu elastikiyetini kabul buyurmanız lâ
zımdır. Bunu tatbikat halledecektir. Bir tadadı 
hüküm koyacaksınız ki, bunun hududunun hari
cin o çıkmıyacaksmız. Tatbikatçıları bağlarsınız, 
ve belki bâzı tatbikat istediğimiz maksada uygun 
olmaz. Bir kanun herşeyi bütün hükümleri tefer
ruatı ile tahdidi bir şekilde ifade ederse, yalnız 
onun tahditleri dairesinde tatbik edilir. Bu hü
kümler ise bilhassa takdire mütaallik kısımlar 
olarak tatbikatçılara salâhiyet vermek zarureti 
vardır. Biz bunu da zaruret telâkki ettik. Ve bu
nun içindir ki, bunu buraya koyduk. 

KEMÂL ÖZÇ0B4N (Afyon Karahisar) — 
Sayın Komisyon Başkanı buyurdular ki, belli ve 
geçici bir görev veya iş veyahut..., yani deruhde 
etmi§ olduğu muayyen bir taahhüt işi için Türki
ye'ye gelmiş olan bir edam, o işi bitirip gidece-
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ğine göre, dar mükellefiyete tâbi olacak, şimdi 
kendilerinden soruyorum; bir değil de, 5 - 10 ta
ne muayyen işi olsa onları da geçici mi telâkki 
edeceğizi 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — 10 tane iş alır bunlar da mu
ayyen. ve geçici bir iş olursa bu hüküm tatbik 
olunur. 

Bir i§ adamı Türkiye'de muayyen birkaç işi 
için Türkiye 'ye gelebilir. Bir avukat da birkaç 
iş hakkında istişare için Türkiye'ye gelebilir. 
Bir mütahassıs gelir bir iki, üç fabrikayı tetkike 
tâbi tutar. Bunun için o iş adamını, o avukatı, o 
mütahassısı Türkiye'de yerleşmiş saymanın bir 
sebebi yoktur. 

KEMÂL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) ~ 
îkinci bir nokta da biraz vuzuh verilmesi için dör
düncü madde ile beşinci madde arasında bir te
zat var gibi geliyor. Türkiye'de altı aydan faıla 
oturanlar beşinci maddenin ikinci bendindeki eş
has çıkınca müstesna olarak kimler kalıyor! Ya
ni Türkiye'de altı aydan fazla oturanları çıkarır
sak geriye kim kalır?. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Onun cevabı
nı şimdi ben söyliyeceğim. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) -~ İstisna hük
münü tesbit ederken yaparken umumi kaide içi
ne girenler de sayılmaz. Müstesnaları sayarız. 
İstisnaların haricindekiler Türkiye'do yerleşmiş 
sayılırlar. Bunun dışındaki kimselerin tadat 
edilmesini uygun görüyor musunuz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
GENAP AKSU (Kocaeli) — Benim sualim 

ona takaddüm eder. Bu hususta önergem de var
dır. müsaade ederseniz sualimi sorayım. 

BAŞKAN — Sizden evvel sual soracak ark fi
danlarımız vardır. Adnan bey buyurun. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Efen
dim, Turist meselesini ben yanlış anlattım, ben 
demedim ki, bu, seyahat maksadiyle gelen mâ
nasına değildir. Turist büsbütün ayrı bir tâbir
dir. Biliyorsunuz ki, turistler muayyen bir va
purla gelirler, iki gün kalıp giderler. Buradaki 
gelenler, seyahat için gelenlerdir, bunu kabul 
ediyorum, fakat turist kelimesine lüzum yok de
dim. Bu, tahrir meselesidir, buna girmedim, gi
recek olursam : «Seyahat ve tahsil maksadiyle 
Türkiyeye gelenler» bu olmaz, «Seyahat veya 
tflhsib demek lâzımdır. 
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öfîÇİCt KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BÎESEL (İzmir) — Veya, olacak. 
Dr. ADNAN ADIVAR (Devamla) — Sonra 

Sandal'm dediği «Belli ve geçici» dirj «Belli ve
ya geçici» midir? 

ötekinde gayet musirdin, kanunu tatbik 
edenlerin başına büyük felâketler getirebilir 
«Benzerleri» ne demektir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Gelecek felâketler için bir 
misal söyler misiniz? 

Dr. ADNAN ADIVAR (istanbul) — Gele
bilir, bundan. Bu nedir? Benzerleri ne demektir. 

G. K. Bş. MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Felâ
ket olma*. Bu, bir takdir meselesidir. Doğarak 
felâketlerden bir misal verebilir misiniz? 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Yukar
da her şeyi ve hepsini gayet mükemmel saymışı
nız, dışarda hiçbir şey kalmamıştır. Bunu da 
koymakta ne mâna vardır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — Şimdi burada müsaade eder
seniz seyahat veya tahsil diye tashih ediyoruz. 
Esasen burada böyle okunmuştur. 

Turist kelimesini söylemekte de bir mahzur 
yoktur. 

Bence tadat edilmiş şeylerin dışında kalması 
mümkün hususlarda şümulü içine almak üzere 
«Benzeri» kelimesinin konmasından da bir felâ
ket doğacak bir hal yoktur. Maksat muayyen
dir, bunlar Türkiye'de ki gelirlerinden de vergi 
verecek olduktan sonra bundan bir felâket çak
masını mucip olabilecek bir şey tasavvur etmi
yorum. 

BAŞKAN — Daha beş arkadaşın sorusu 
vardır, sırasiyle isimlerini okuyacağım, sıra siy
le cevap verirsiniz. Kâmil Gündeş. 

KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Esasen bu 
sual dördüncü madde de sorulmuştu. Şimdi kı
saca yazdım, bir kelime ile cevaplandırırda
nız memnun olacağım : 

Türkiye'de Gelir Vergisine tâbi, hiçbir işi 
olmıyan ve bütün membaları yurt dışında bu
lunan ecnebilerin Türkiye'nin şurasında, bura
sında bir veya mütaaddit evi bulunup yazla
rını veya kışlarını Türkiye'de geçirmeleri ha
linde bunu beşinci madde içinde mi mütalâa 
edeceksiniz? 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(îamir) •— Tamamiyle, Türkiye'de evi dahi ol-
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sa; evinde bir yazlık veya kışlık otursa ve bit 
oturma altı aydan fazla da sürse, belli ve geçi
ci bir seyahat maksadiyle vaktini geçirmesi 
şartiyle o adamı yerleşmiş saymıyacağız. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) —Bendenk.de 
demin bunu arzetmiştim. Meselâ bendeniz 
bir aile tanıyorum. Nisan ayında İstanbul'a ge
liyor. Ekim ayının sonlarına doğru memleketi
ne gidiyor. Yazın tekrar geliyor. Hattâ yanında 
birçok hizmetçileri de vardır. 

Şimdi altı aydan fazla kaldığı için Türkiye '-
de yerleşmiş olacak mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Hayır. Türkiye'de yer
leşmiş saymıyacağız. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Neden sayıl-
mıyacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BÎRSEL (Devamla) — Çünkü seyahat maksa
diyle gelmiştir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bendeniz de turist meselesine dokunacağım. îfa-
dei âlinizle yazılış arasında bir fark mevcuttur. 
«Belli veya geçici bir görev veya iş veyahut sa
dece seyahat ve tahsile oraya bir «veya» keli
mesi koymak lâzımdır. Veya tahsil maksadiyle 
Türkiye'ye gelen. İş, ilim ve fen adamları, uz
manlar, memurlar, basın ve yayın muhabirle
ri talebeler, turistler. Tahsil için talebeler, an
laşılıyor. Seyahat için • gelenler diye ayrı bir 
tâbir yok. Seyahat turist kelimesine bağlı ka
lıyor. Onu bir ibare ile düzeltmek lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Müsaade buyurursanız 
baştaki fıkranın gelme maksadım ifade ettiği
ni ve onu mütaakıp da gelenlerin vasıflarını 
gösterdiğini ifade ettiğini arzetmiştim. Şimdi 
seyahat maksadiyle... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Demin arkadaşların söylediği noktayı bağlayın 
bir yere. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (Devamla) — Hepsine bağlarız. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Birisine bağla. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Turiste de bağlarız. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Turiste bağlıyamazsmız. Çünkü onun. muayyen 
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Vasıflan vardır. O zaman iş çıkar, Damştaya 
gider uzun uzun işler çıkar. Bağlayın seyahat 
için Seyahati turiste bağlarsanız takayyüt eder. 
Seyahat maksadiyle gelen turistler, gayritu-
ristler hariç kalır. Yann mahakimi, Danıştayı 
meşgul eden şeyler ortaya çıkar. Zati âlinizin 
mesleki de benim mesleğim de avukatlıktır. Mu
hakkak iş çıkar, Gerçi avukatlar için bu iyi bir 
gey... 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Peki seyyahlar mı diye
lim? 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Seyyahlar dersek malûmu âliniz olan vasıfta, 
tahassüs eder. Onun için talebeler veya seyahat 
maksadiyle gelenler diyelim, cümleyi turiste 
hağlıyamazsmız, turistte takayyüt vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BlRSEL (Devamla) — Buraya neyi ilâve ede
lim istiyorsunuz? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Seyahat maiksadiyle gelenler dedik mi o zaman 
maksat hâsıldır. Lâalettayin seyahat maksadı 
ile gelenler dedik mi iş hariç kalır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BÎRSEL (Devamla) — Sizde eğer bir tered
düt varsa, seyahat maksadını oradan çıkara
lım, ayrıca fıkra halinde yazalım. Bence i fa d" 
eder ama.. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Şunu arzedeyim ki, turistlerle mukayyet değil
dir; yani seyahat için gelenler münhasıran tu
rist olarak gelenler demek değildir. Turist ha
ricinde seyahat maksadı ile gelenlerin de bu 
maddenin şümulüne girmesi lâzımdır. Gerçi 
ifadenizle bu anlaşılıyor ama ibare ile bu mak
sat tam hâsıl olmuyor. Gerçi ifadei âliniz bizi 
tatmin ediyor ama, ilerde bâzı ihtilâflar çıkabi
lir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BÎRSEL (Devamla) — Bendeniz; turistler tâ
birinin maksadı temin edeceğini tahmin ediyo
rum. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Turistler ayn, seyyahlar ayrı. Seyahat kelime
si ayrı mânayi tazammun eder. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BlRSEL (Devamla) — Efendim, turist tâbiri
nin her maksadı izah edeceğine kaniim. Eğer bu 
kelimo bunu ifade etmiyorsa, müsaade buyu-
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run arkadaşlanmla konuşayım. Gereken tavzihi 
de yaparız. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Tedavi maksadiyle gelenler. Bu maksatla geldi
ği ne ile sabit olacaktır?. Bir tabip rapora ile 
mi taayyün edecektir, yoksa bir hastahanc ra-
porana mı ihtiyaç, gösterecektir. Elde bir ka
rine olmadıkça daimî ihtilâflar baş gösterecek
tir. Meselâ hakikaten adam, tedavi maksadiy
le gelmiştir. Fakat vaziyetini ispat edemez. 
Bir diğeri tedavi maksadiyle gelmemiştir. Te
davi maksadiyle geldim der. Zapta geçmek 
üzere tedavi kelimsini açıklamanızı rica edece
ğim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BlRSEL (Devamla) — Tedavi maksadiyle 
gelenler gibi diğer maksatlarla gelenlerin
de gelmek maksatlannın sabit olması ga
yet tabiîdir. Bunun için tabiî muayyen deliller, 
muayyen şekiller vardır. Bir insan hasta olur, 
bir sanatoryumda, bir hastanede tedavi altına 
alınır veyahut zayıf olur mualecesini alır bir 
sahilde oturur istirahat eder. Bunlar zannedi
yorum ki, tatbikatta tezahür edecek şeylerdir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Demin arkadaşlarımın söylediği şekilde sahilde 
tedavi için gelmiş olan bir kimsenin durumu 
da derpiş edilebilir mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BlRSEL (Devamla) — Gayet tabiîdir, tedavi 
maksadiyle hastanede, sahil bir yerde bir tabi
bin tahtı tedavisinde yatabilir. 

FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) ~ 
Burada söylediğiniz her kelimenin yann tatbi
katta bir cevher kıymeti olacaktır, Sözcü sıfa-
'tiyle konuşuyorsunuz, yatmak demeyiniz, otur* 
makta.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BÎRSEL (Devamla) — Tedavi maksadiyle ger
miş olan; ne olursa olsun dâhildir. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim, ben
deniz dördüncü madde münasebetiyle arzetmiş-
tim, Sözcü buyurdular ki, bu, beşinci maddede 
mevzuubahis olacaktır, fakat cevap lütfetme
diler, yahut bendeniz anlıyamadım. 

Arzetmek istediğim şey şudur ki: Bir ecne
bi Türkiye'ye gelmiş hiçbir muvakkat maksa
dı yoktur, daimî ikamet edecektir. Fakat ha
riçte de geliri vardır, işi vardır, mağazası var-
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dır, onun geliri üe borada yaşamaktadır. Bu 
adamı teklife tâbi kılacak mıyız, kılmıyacak 
mıyız? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎB 
BİRSEL (Devamla) — Efendim, Türkiye'de 
yerleşmek maksadiyle gelmiş ve Türkiye'de 
yerleşmiş olan herkes Türkiye'de yerleşmiş ola
rak bu Devletin, bu Hükümetin vergi mükellef-
liğine iştirak edecektir. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Burada kazan-
mamaktadır, hariçteki kazancı için verecek
tir. Müsaade buyurursanız, muadil bir Türk 
vatandaşını alacağım. Türk vatandaşı hariçte
dir. Orada ikamet eder. Fakat işi Türkiye'de
dir, orada hiçbir kazancı yoktur, bu adamı bir 
teklife tâbi kılıyor muyuz! Kılmıyoruz. Aynı 
muadili adam ecnebi olduğu için nasıl tâbi kılar
sınız? 

BAŞKAN — Ben de ohalde misali size şu 
Şekilde koyayım. Bir Türk vatandaşı tasavvur 
ediniz, Türkiye'de oturmaktadır. Türkiye'de 
geliri yoktur. Ecnebi memleketinde geliri var
dır. Bu mükellef olmıyacak mıdır? 

CENAP AKSU .(Kocaeli) — Ecnebi memle
ketinde dahi yoktur. Türk vatandaşının ecnebi 
memleketindeki kazancının teklifle karşı karşı
ya gelmesinin sebebi kazancının menşeinin bura
da olmasıdır. Sebebi budur. Kazancının men
şei Türkiye'dir. 

BAŞKAN — Cenap Aksu; soru hududundan 
ileri geçerek münakaşaya giriyorsunuz. Söz is
tersiniz söylersiniz, önergeniz vardır, reye ko
yacağım. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Biraz evvel Fe
ridun Fikri Düşünsel işi muhavereye döktüğü 
halde ona bu itirazı yapmadınız, hem de hiç bi
risinde sizden müsaade almadı. 

BAŞKAN — Onun sorduğu bu dâhil midir, 
şu dâhil midir, şeklinde idi. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Benimki de öy
ledir. 

BAŞKAN — Mütalâa dermeyan ediyorsun, 
münakaşa ile soru sorulabilir mi? 

BAŞKAN — Sorun. 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim, geti

receğim soracağım, siz de mâni olamıyacaksınız. 
Bu takdirde memlekete ne-gibi bir kazanç ge

lecektir? Ben öyle tasavvur ediyorum ki; tatbi
katta memlekette oturmuş, yerleşmiş, sene-
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lerce kalmış ve bu memlekette her sene yüz bin
lerce lira sarfeden adamları bu memleketten ka
çırmaktan başka bir fayda ile karşı karşıya gel
miyoruz. 

Bunu arzetmek istiyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎB 

BİRSEL (izmir) — Şimdi aziz arkadaşlarım; 
mesele şuradadır. Türkiye'de yerleşmiş herkes. 
Türk olsun yabancı olsun burada ve Türkiye ha
ricindeki gelirleri üzerinden vergiye tâbidir. 
Bu bir prensiptir. Şimdi Türkiye'de yerleşmek 
maksadiyle ve Türkiye'de hiçbir iradı, geliri ol-
mıyan bir ecnebi veya Türk hariç memleketler
deki irat veya gelirlerinden vergi verecektir. 
Bittabi ecnebi memleketteki ödediği vergi bura
da tahakkuk edecek vergiden tenzil edilecektir. 
Bunun bilmem memlekete zararı var mı? Sonra 
herhangi birisi buraya gelip de burada yerle
şecek ve yalnız servetini burada yiyecek kaç kişi 
vardır. Müsaade buyurunuz böyle kaç şahıs ta
savvur edersiniz. Dünyada hiçbir iş görmiyen in
sanları bir misal olarak gösterdiler. Eğer siz böyle 
bir kapıyı açarsanız, hariç memleketlerde veya şu
rada buradan birtakım maksatlarla gelen işsiz 
ve güçsüz insanlar vardır. Onların vaziyeti de 
mütalâaya şayan olur. Bu şekilde işi mütalâa 
buyurmayın işin mütalâası şudur ki, bu mem
lekette yerleşmiş olan herkes Türk tebaası olsun, 
ecnebi tebaası olsun hariçteki kazancından Tür
kiye'deki kazancından Türk Hükümetinin külfe
tine iştirak edecek vergi verecektir. Dünyanın 

usulü budur, ama takdir sizin. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim; 

Sözcü arkadaşımız demin Kemal özçoban arka
daşımızın sorusuna şöyle cevap verdiler; benim 
anlayışıma göre bu cevapta bir zühul vardır. 
ŞÖyleki; bir kimse Türkiye'de altı aydan fazla 
oturduğu halde geçici ve muayyen mütaaddit iş
ler alırsa yine mi yerleşmemiş sayılmıyacaktır 
dediler. Evet dediler. Benim anlayışıma göre 
böyle olmaması lâzımdır. Meselâ; ecnebilerin 
Türkiye'de yapabilecekleri işi yapan bir ecnebi 
Türkiye'ye gelse ve Türkiye'de bir iş deruhde 
etse o iş bittikten sonra ikinci bir iş deruhde et
se o da bittikten sonra üçüncü bir iş deruhde etse 
artık onun yerleşmiş sayılması lâzımgelir. Bu
nu izah buyursunlar. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (izmir) — Maddeyi yine okuyorum i 
Belli ve geçici bir görev veya iş veyahut sadece 
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seyahat, ve tahsil maksadiyle Türkiye'ye gelen 
iş, ilim ve fen adamları... ilâh... 

Şimdi, bir, iki, üç i§ olursa, bir işten fazlası 
için memlekette yerleşmiş mi sayalım? Bunu mu 
istiyorsunuz? Farzediniz kî, bir doktor. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Zannedelim 
yanlış anladınız. Arkadaşımız dediki, temadi 
ederse de yerleşmiş sayılmaz buyurdunuz. 

Geçici Komisyon Başkanı Münir Birsel ar-
dadaşımızın suali bir iş için gelirse idi. Hal
buki temadi etmek demek ikametgâh sahibi 
olmayı istilzam eder. Bu vaziyette mütemadi
yen bir birini kovalıya n iş almak suretiyle seya
hatini uzatan adam geçici bir iş görmüş sayı
lır mı? Bendeniz bir defa da bir kaç iş görmek 
için gelmiş olanları arzettim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisaı) — 
Bir iş için gelmiş işi bitmiş bîr iş daha almış, o 
da bitmiş bir iş daha almış yani hepsi birden 
değil bir birini takiben iş almıştır. 30 sene de 
burada kalmıştır. Nasıl oluyor? Ben bunu arze-
diyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Ben cevabımı sarih olarak 
arzettiğimi zannediyorum. Belli ve geçici bir iş 
için gelendir maksat. İşlerin temadisi belli ve ge
çici bir iş maksadından hariçte kalır. 

BAŞKAN — Necati Erdem. 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Benimki muh

tasar. Beşinci maddenin bir numaralı fıkrasın
da, maksat taşıyan adamların sıfat, meslek ve 
memuriyetleri bunların yerleşmiş olup olmama
larında müessir midir? Fen adamı, iş adamı, 
memur elbette bunların bir faydası yoktur. 
Asıl zannediyorum iş maksatta. Muayyen ve ge
çici bir iş için veya görev için, veya seyahat 
veya tahsil veya tedavi maksadiyle gelmişse, ge
len kim olursa olsun, fazla da ikamet etse yer
leşmiş sayılmaz. Binaenaleyh birer birer şahıs
ları saymak, bunların sıfat ve memuriyetinin 
hâdisede müessir olacağı zan ve zehabını yeti
yor, kafada bir istifam işareti uyandırıyor. 
Bu tadattan vazgeçsek, sıfatı memuriyeti ve sa-
iresi ne olursa olsun belli veya geçici bir iş 
veya görev veya seyahat veya tedavi maksa 
diyle memlekete gektler desek, bitirsek nısıl 
olur? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Acaba bunu saydıktan 
sonra, «Turistler, talebeler ve durumları bunla-
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ra benziyen diğer kimseler» kelimeleriyle hepsi 
dâhil olmaz mı? 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Bu sıfata ben-
zemiyen bir adam gelirse* 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Diğer kimseler deyince 
bu maksada matuftur. Bilmiyorunı bu şekli 
tahrir Feridun Fikri arkadaşımızı tatmin et
mez mi? 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) ~ 
Hangisi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — «Turist, talebeler dedik
ten sonra durumları buna benziyen diğer kimse
ler.» Diğer kimseler maksada matuf olarak ifa
de edilmesi itibariyle turistti, seyahat maksa
diyle gelen herkesi şümulü içine almış saymaz 
mısınız.' 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) ~ 
Sayamam. Çünkü yukarda zikrolunuyor. Yukar
da esas vaziyetleri zikrolunduktan sonra aşağıda 
onlann beherinin karşılığı vardır. Onun için 
ilim, fen adamları, uzmanlar, talebeler, memur
lar, turistler derken bunların beherinin karşılığı 
zikrediliyor. Seyahatin karşılığı turist oluyor. 
Turist oldu mu seyahat edenlerin bir kısmı tu
risttir, onun haricindekiler mefhumun dışında 
kalıyor. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Bunların bİ£ 
faydası yoksa, hiç olmazsa veciz olması bakımın
dan bunları tayyedip maksatları tebarüz ettir
mek kâfidir zannederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MüNlE 
BİRSEL (Devamla) —- Bendenizce, Neeatİ 
Bey arkadaşım, bu istisnadan geniş birşey 
kabul etmektense muayyen vasıfları tasrih ede
rek tatbikatı kolaylaştırmak maksadiyle bu şe
kilde yazılmıştır. Ve burada konmakta tatbikat 
bakımından fayda mülâhaza edilmektedir. Za
rardan ziyade fayda vardır. 

NAZIM POROY (Tokad) — Efendim, Ce
nap Aksu arkadaşımızın tasvir ettiği hâdise, ha
kikaten bir ecnebi böyle şeyler vardır, bir Mısırlı 
buradadır, hiçbir işi yoktur, hattâ kirada otur
maktadır, arkadaşımızın dediği gibi, gelmiş bu
rada ölmek niyetinde, ya§lı bir adam : Şimdi bu 
adamı yerleşmiş, tıpkı bir Türk gibi addederek 
vergi alacağız. No üzerinden ? Mısırdaki mağaza 
ve akarları üzerinden mi ? 
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GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 

BİRSEL (Devamla) — Türkiye'de ve ecnebi 
memleketteki gelirinden.... 

NAZIM POROY (Tokad) — Türkiye'de bir 
şeyi yok. Tenzil edildikten sonra buyurdunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Mısır'daki ödediği ver-
giler tenzil olduktan sonra. 

NAZIM POROY (Tokad) — Mısırda olan 
emval ve emlâkine ait vergidir, Türkiye'de bir 
şeyi yoktur ki neden neyineden çıkarıyorsunuz. 
Bunu anlıyamadım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BlRSEL (Devamla) — Arzedeyim; bizim 
memleketimizde vereceği vergi Türk Kanun
larına göre meselâ bin liradır, Mısır'daki öde
yeceği ise 800 liradır. Şimdi bu aradaki farkı 
ödemesi lâzımdır. 

NAZIM POROY (Tokad) — Bu iş karışık 
birşey. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BlRSEL (Devamla) — Arkadaşım bunu sarih 
olarak buraya ölünceye kadar kalmak için 
geldiğini söylüyor, burada ölmek üzere gel
miş. Türkiye'de yerleşmiş, burasını ikametgâh 
addetmiş diyor. Bunun bu fıkrada benziyenler 
kelimesi ifade edilenler ile alâkası yoktur. Mak
satları açıktır. Türkiye'ye yerleşmek ve burada 
ölmek maksadiyle gelmiştir. Türkiye'yi vatan 
addediyor. Herkesin tâbi olduğu mükellefiyete 
tâbi olacaktır. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Komisyon Baş
kanı buyurdular ki; Türkiye'ye para yemek için 
gelenlerin adedi azdır. Az değildir arkadaşlar. 
Sonra buyurdular ki, bu gibi adamları başka 
memleketler sokmaz. Acaba bu nokfcai nazar ken
dilerinin şahsi fikirleri mi, yoksa Hükümet de 
buna iştirak ediyor mu ? Maliye Bakanı bunu 
kürsüden izah etsinler. Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı bu hususa ce
vap verecekse versinler de gçelim. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, Komisyonun nok-
tai nazarına iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim, üçüncü ve dördüncü maddelerde 
tesbit ettik ki, Türk olsun, ecnebi olsun Türki
ye'de ikamet eden herkes, iş yapan herkes, Tür-
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kiye içindeki ve dışındaki gelirlerinden dahi Ge
lir Vergisi verecektir, 

Şimdi üçüncü ve dördüncü maddede yapılan 
konuşmalar esnasında bâzı mahzurların beşinci 
maddede konuşulup halledilmesi mevzuubahis 
oldu. 

Bu beşinci maddede bâzı istisnalar konulu
yor. Fakat istediğimiz istisnalar konulmamış 
bulunuyor, istemediğimiz şeyler Gelir Vergisine 
giriyor. 

Millî Gelir namına, vatandaşların müsava
tı namına, Türk sermayedarlarının, ecnebi ser
mayedarlarına rekabet etmesini temin namına 
istediğimiz şeyler konmuyor, bilâkis burada bun
lara nazaran istemediğimiz şeyler konuyor. 

Şimdi, evvelâ dedik ki, Türkiye'de ikamet 
eden her ecnebi, geliri hariçten de gelse, Gelir 

i Vergisine tâbi olacaktır. Nitekim Cenap Aksu, 
| Nâzım Poroy arkadaşlarımız bunun hakkında 
I sualler tevcih ettiler. Verilen cevaplar müspet-
İ tir. Bir Mısırlı, bir İranlı, bir Romanyalı Tür

kiye'ye gelse, Türkiye'de oturduğu müddetçe 
kendisinden hesap istenecektir. Efendi, bey; 
senin İran'daki hasılatın nedir, Mısır'daki va
ridatın nedir? Bunların hesabatı istenecektir ve 
Maliye memurlarımız bunları, elbette üzerinde 
uğraştıkları vazifeleri icabı rahatsız edecek
lerdir. O memleketlerde verdikleri Gelir Ver
gisi bizim memleketimizdeki vergiden noksan 
ise aradaki fark kendilerinden istifa edilecek
tir. 

Sayın Münir Birsel dedi ki, böyle olmazsa 
memlekete ipsiz sapsız adamlar gelir. 

Zaten bu hüküm, ipsiz sapsız adamların gel
mesine mâni değildir. İpsiz sapsızların zaten 
İran'da, İrak'ta bir iratları ve akarları yoktur, 
ki benden sorulacaktır diye gelmesin. Bu hüküm 
ipsiz sapsızların gelmesine mâni değildir. Bilâ
kis hariçte geliri olup ta Türkiye'de uzun boylu 
yaşamak isteyenlerin memlekete gelmesine mâ-

1 nidir. 
j Bu itibarla bunun muhakkak tashih edilmesi 

lâzımdır. Zaten beşinci maddede tashih edilsin 
! denilmiştir. Şimdi matluba muvafık olmıyan di-
j ğer bîr hükümden bahsedeceğim. Alimler, pro-
| fesörler, işçiler, ustalar, teknisiyenler, Tür-
j kiye'ye geldikleri zaman altı aydan fazla dahi 
; oturacak olsalar, yerleşmiş addedilmemektedir. 
j Bu sıfatlara bir diyeceğim yok, fakat iş için 
! gelmiş olanlar Türkiye'de yerleşmiş sayılırlar. 
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Arkadaki maddede görüyoruz ki; bunlar ihracat 
yaparsa bu dar mükellefiyetten dahi müstesna 
oluyorlar. 

Şimdi Sayın Sözcü diyecek ki; bunlar 7 nci 
maddede mevzuubahs edilsin, 7 nci maddede 
mevzuubahs olmayıp da burada bunu mevzuu
bahs etmem şu sebeptendir: Yedinci madde ile 
ihracat yapanlar Türkiye'de Gelir Vergisine tâbi 
olacaklardır, kaydım koyarsak ozaman meselâ 
filân şirket veya Avrupa ve Amerika'daki şir
ketlerin güya burada bir şubesi olduğu ve Ame
rika'daki kazancından dolayı Gelir Vergisini 
vermekle mükellef olacaklardır. 

Bu esas hükmü mütalaka burada halletmek 
zarureti vardır. Aksi takdirde arkadaşlar; önü
ne geçilmez birtakım mahzurlar yaratmış ola
cağız. 

Biliyorsunuz ki, muhalefet vazifesini bîr 
muhalefet olarak yapmıyor. Bu Gelir Vergisi 
esasını muhalefet aşağı yukarı kabul etmiştir. 
Ben şahsan kanunun umumi heyeti hakkında söz 
dahi almadım. Hep beraber bir Meclis olarak bu 
memleketin işlerini gayet iyi bîr şekilde ve Millî 
menfaatlerin lâyikıyle temin edilmesiyle karşı 
karşıyayız. 

Bugün reform diye yaptığımız şu kanunu 
bu şekilde çıkaracak olursak, bundan sonra kötü 
meyvelerini verecek, bunun karşısındaki mes
uliyet hepimize raci olacaktır. 

Şimdi size bir misal vereceğim; Manisa'da halı 
ticareti ile meşgul olan bir şirket vardır. Bunu 
Manisa Milletvekili arkadaşlarım bilirler. Bu 
şirket halı ihracı ile meşgul olur. Bu şirket 
halıyı aldıktan sonra hemen satmaz. Bir müd
det bekletir, komisyoncuları vardır, bunlar va-
sıtasiyle uygun fiyat bulduğu zaman satışlarını 
yapar. 

Şimdi, Denizli'de, Gördes'de İzmir'deki 
adam halı imal ettirecek, harice gönderecek, ta
biî defterdarlığa hesabını verecek ve % 30 - 30 
Gelir Vergisine tâbi olacak. Buna mukabil hariç
ten gelmiş bir adam orada bir mümessil bulun
durduğu zaman, yahut bulunan ticaret firma
sını terkedip yeniden bir mümessil firmasını ik
tisap ettiği zaman o da Gördes'deki adam gibi 
halı imal ettirecek, harice gönderecek sattıracak 
fakat Gelir Vergisi vermiyecek. 

Çok rica ederim, Manisa Milletvekili arka
daşlarımızdan, sizler ticaret politikasını gayet iyi 
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; bilir zevatsınız, beni yalnız bırakmayın, bilhas-
i sa Faik Kurdoğlu arkadaşımdan rica ederim. 
i Bunun gibi üzüm firmaları, tütün firmaları, aynı 
| vaziyette bulunacaklardır. Bir misal, demin de 
' arzettiğim gibi Mazhar Tütüncü yarın ismini de-
{ ğiştîrecek, bir İtalyan firmasının ismini alacak, 
j onun mümessili gibi hareket ederek, Gelir Ver-
! gisine tâbi olmıyacaktır. Bunun yeri ve halle

dilmesi gereken maddesi 5 nci maddedir. 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Bunlar 

vergi vermiyorlar mı? 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Yedinci maddeye bırakırsak işin içinden çı
kamayız. Vermezler efendim. Çünkü yedinci mad
de var, o madde diyor ki; imalât yaptırıp da ih
raç edenler Türkiye'de satarlarsa, zaten ihracat 
malları hariçte satılır, bunlar Gelir Vergisine 
tâbi değildir diyor. Türkler tâbi olacak, ecne
biler tâbi olmıyacak. Beşinci madde bunu hal
letmemizin yeridir. Yedinci maddede müşkül 
mevkide kalacağız. Ben tüccar değilim. Bir ti
caret firması kurabilirdim ve senelerden beri has
rı mesai ettim. Fakat bu noktalarda serbest ser
best münakaşa etmek için ve şu hayatı sîyasiyeye 
atıldığım için ticaretle uğraşmadmı. Bu çok 
mühim meseleyi ehemmiyetle ele alınız. Şu me
sele Komisyona gitsin. Bu mesele orada durüdıraz 
derpiş edilsin. Sayın Münir Birsel arkadaşımız 
bunda ısrar ediyorlar. Niçin ısrar ediyorlar? 
Bilmiyorum. Bu aj^nı mesele Komisyonda da 
mevzuubahs oldu. 

İlk Komisyon kapitülâsyon mahiyetinde te
lâkki etti, kabul etmedi. Tetkik buyurun. Hü
kümet teklifi ile son komisyonun teklifi arasında 
fark vardır. Bu madde çok esaslıdır. Esasen 
saat 8 e gelmiştir. Bundan sonra müzakereye de
vam edilmiyeceğine göre bu madde Komisyona 
gitsin, iki esaslı mesele orada tekrar tetkik edil
sin. Bu meselelerden birisî; Türkiye'ye gelmiş 
olan birçok insanları Gelir Vergisine tâbi tu
tarak memlekete girmelerine mâni olmaktır. 
Haydi bu ikinci derecede diyelim. Fakat bu ikin
ci derecede diyelim öyle telâkki edilsin. İpsiz 
sapsjz adamların gelmesine mâni gibi görülen 
hükümler aksi netice verecektir, bunu demin ar-
zettinı. Fakat şu ihracat meselesinde, Türkiye'
deki Türk sermayedarları Gelir Vergisine tâbi 
olacak, ecnebi sermayedarlar Gelir Vergisine tâbi 

; olmıyacaktır ki, bu, reaksiyonlarını yarından 
j itibaren bize duyuracaktır. Efkârı umumiye der-
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hal anhyacaktır. îlk tatbik edildiği gün, neti- i 
çeleri teneffüs ettiğimiz havayı bozacaktır. ; 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Söz iste- | 
rim. i 

BAŞKAN — Beş dakikamız var. Sözlerinizi 
bitirebilir misiniz söz sizindir. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Bitiririm. İ 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Arkadaş- i 

lar, bu konuşmalardan anladığım şey şu, Tür- j 
kiye'de yerleşmiş olduğu halde hiçbir mamele- j 
ki olmıyan ve hiçbir iş yapmıyan ve mameleki ; 
hep hariçte olan bir adamdan vergi almanın ] 

dayandığı bir prensip var, o prensip de m ol
sa gerek, mademki bir adam Türkiye'ye gel
miş ve yerleşmiştir, muayyen müddetin dışın- * 
da oturmak kararındadır. Binaenaleyh, bu 
adamı Türkiye âmme hizmetleri masrafına iş
tirak etmeye tâbi tutulabilir. Dayanılan pren- ; 
sip budur. Yani Türkiye'de oturan ve hiçbir 
iş görmemekle beraber mameleki dışarda bulu
nan bir adam hariçteki gelirinden dolayı mad- ' 
di ve mânevi sebeplerden dolayı Türkiye'de ; 

oturma bakımından Türkiye'deki âmme hiz- ; 
metleri masrafına iştirak etmesi lâzım mıdır, j 
değil midir? Lâzımdır dersek mesele yok, de- • 
ğildir dersek hükümleri değiştirmek lâzımdır. 
Mademki maddi ve mânevi sebeplerle bağlılık 
bakımdan Türkiye'de oturma kararındadır, 
hariçte de olsa muayyen gelirinden âmme mas- ' 
rafımıza iştiraki tabiîdir. Fakat nazari bakım- j 
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dan mülayim gibi gelen bu hususun ameli ba
kımdan mahzuru var mı, yok mu? Bu bir en
dişedir. Ben buuu bu ballımdan Bakanın veya 
Komisyonun vuzuhlandırmasmı rica ediyorum. 

Burada oturmuştur, mameleki vardır. Bu 
adamdan vergi istersek acaba kaçar mı? Ben
ce nazariyata bağlı kalmaktansa ameliyata, tat
bikata doğru gitmekte ameli faydası olup ol
madığını araştırmakta zaruret ve fayda var
dır. 

Arkadaşımızın işaret ettikkleri gibi; mad
denin yazılış tarzında bir noksanlık vardır. 
Evvelâ yerleşme saymamanın unsurlarını say
mışlar. Bunu birinci bent de zikretmişlerdir. 
Zikretmemiş olsalardı mesele yoktu. Belli ve 
geçici maksatlarla dedikten sonra onları bi
rer birer saymışlardır. Tahsil için gelenlere ta
lebe demiştir. Sıhhat karşısına sağlık demiştir. 
Türkçeye uyma bakımından, maksada tam uya
bilmek için «Turistler» tâbirinden sonra «Ve 
sair seyyahlar» gibi bir şeyin ilâve edilmesi lâ
zımdır, bunun için bir takrir sunuyorum. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

MÜNÎR BİRSEL (îzmir) îzah edeceğim. 
BAŞKAN — Saat 20 ye gelmiştir, Heyeti 

Umumiyenin kararı vardır, yarın saat 14 te 
toplanılmak üzere burada Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 20 
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belediyeye devri ve işletilmesi hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
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Emin Atae 
Ziya Ersin Cezaroghı 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhan 
Ali Sarıalioğlu 

^TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüstt Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı lç5s 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
îsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Nuri Tarhao 

[ Çekimserler J 
ESKİŞEHİR 

Kemal Zeytinoğlu 
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[Oya katHmıyardarj * 

AFYON KARAFtSAR 
Hasan Dinçer 

AÖRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Palih Rıfkı Atay 
tbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi (I.) 
Emin Halim Ergun 
îhsan Ezğü 
ismet înönü (Cumhur-
balkanı) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (I.) 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
01. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germe» 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoglu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gorçeker 
Atrdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(î.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ (I.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroglu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (I.) 
Raif Dinç (t.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (I.) 
Şakir îbrahimhakkıoğhı 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GA55İANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaoğlu 
Abdülgani Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salaır.on Adato (I.) 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza An 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Ahmet Kemal Süivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 

Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan 
(Bakan) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevît 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğîn 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Urkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
(t) 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Fatin Gökmen (I.) 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakıln-

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
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Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Basit Hatipoglu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 

B : 65 6 .4 
NİĞDE 

Rifat Gürsoy 
lbrahimVRefik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

OEDÜ 
1 Mehmet Furtun 
1 Dr. Zeki Mesut Sezer 

Hamdi Şarlan (î.) 
' BİZE 

Hasan Gavid Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 

SEYHAN 
Kasım Ener (t.) 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 

. 1949 0 : 2 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Romzi Yüregir 

SUBD 
Et«n izzet Benle» 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirgenk 

SİVAS 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
İsmail Mehmed UğuT 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 
Refik Ahmet Sevengü 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Gtöksel 

[Açtk Milletvekillikleri 1 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
tçcl 
İstanbul 
Kars 
Kiitamonu 
Manisa 
Mirdin 
Maş 
Tckad 2 

Ali Rıza Iğıl 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

UEFA 
Vasfi Gerger (I.) 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yatkin * 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Barksoy 
(t) 

ZONGULDAK 
Emin ErişirgU (Bakan) 
Ali R. Incealemdarogln 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Soyfi Orhan 
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Bâzı kimyevi mûstahsallann hangi tarife pozisyonlarına uygulanacağını gösteren cetvelim yürür-
lükten kaldırılması hakkındaki karann onanmasına dair olan kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

0 

AFYON KARAHtSAR 
GL Sadık Aldoğan 
Mehmet Aakar 
Hazim Boaca 
Şahin Lâçin 
Kemal özooban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahraed Vtsirofclu 

AÖRI 
Mtştak Aktan 
Halîd Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Esad Ura* 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrore Aksoley 
Ayni Refik Bakmaa 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Faldhe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numın Aksoy 
Niyazi Atara 
Dr. Galip Kahraman 
Baaah Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabrİ Akım 
lfltat Aydan 
Bari» Bügtt» 

t): 
Oy 

i» Huyuu 4o§ 
verenler 244 

Kabul edenler :*244 
Reddedenler o 
Çekimserler 0 

Oya katılınıy anlar 209 
Açık MilletTekillikleri i 2 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Oaman Niyazi Burcu 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BtNGÖL 
P'eridun Fikri Düşün
sel 

BOLU 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza KıraeveT 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr, Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
Mustafa A. Ren da 
Ol. Zeki Soydemir 
Ahmet îhaan Zqynelo#hı 

ÇORUH 
Alî Çoruh 

Ali Rıza Erem 
Atıf Tüziin 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Haaeoıe İlgaz 
Suheyp Kareiakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülkak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Ştilîrîi Koçak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
GL Afir Atlı 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Aiımed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Ul. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Ştrt i Yalvaç 

İSTANBUL 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Dr. M. Kemal öks 
Recep Peker 

İZMİR 
Benal Nerzat Arıma» 
Münir Birsel 
DT. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrtkbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğtu 
Atıf inan 
Rahmi Kökeu 
Haydar Rü|tü Oktan 
Dr. Kftmran ör» 
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Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Aü Tü«l 

Akil Byidoflan 
Dr. Esri Oktay 
Zihni Orhun 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
ÖL Abdullah A l p t a n 
Talisin Coçkan 
Fethi Mağara 
Adfl Tokozlü 
Bakî Tömtürk 

ZAYIBBt 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Beçid özsoy 
Faik Sefar 

wmwT.âitm.t 
Zühtü Akm 
Kafi Atuf Canan 
Şevket ödül 
Dr, Fuad Umay 

KlSÇBHtB 
İsmail H. Baltacıoğîu 
Nihat Erdem 

KOCABLÎ 
Ahmet F a * Abasıyamk 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş.Bürge * 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Mitat ŞaJtir Altan 
Muhsin AdÜ Binal 
Gl. AB Fuad Cebesoy 
Seflad Oumralı 

AFYON KAlASfftAB 
Hasan Dinçer 

AOBI 
Ahanet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 

Dr. Mnhsin P. Dündar 
Raaim E*ei 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Terfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Saozk Eti 
Mustafa N. KarakSylü 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Baza Artunkal 
Kâmil Coskunoğlu 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoflu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
FeyzuHah Uehı 

MABAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoglu 

MABDIK 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan I 
Dr. Mitat Sakaroğlu I 

MUŞ 
Halid Onaran | 

NÎĞDE i 
Ferit Eeer I 

Ali Kemal Yiğitoglu 
ANKARA 

Falih BSfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaglı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raait Börekçi ( t ) 

1 Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 

OBDÜ 
I Dr. Vehbi Demir 

Amiral H. Gflfcdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

I Hamdi Yalman 
BİZE 

Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil misel 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 

I Ömer Karatas 
Dr. Sadi Komik 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yorüker 

BEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 

StlBD 
Sabri Çefflctağ 
Lütfi Yavuz 

I 8İNOB 
Lûtö Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 

I Şemsettin Oünaltay 
Hikmet Işık 

I Kâmil Kitapçı 
Muttalip Öker 
Reşat Şemsettin Sirer 

I GL Fikri Tirkez 

Emin Halim Ergun 
thsan Ezğu 
İsmet În5nü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (î.) 

Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TKİBDAĞ 
Emin Atafl 
Ziya Ersin Ceearogln 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Beeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırrı Day 
Baif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sanalioğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

VAR 
Muzaffer Koçak 
Büstü Oktar 

YOZ0AD 
Fahri AkgSÎ 
Celâî Arat 
Ziya Arksnt 
Kâmü Brbek 
Sun lç5z 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Nuri Tarhan 

NuruÜah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Gl. Refet AJpman 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Gtöktepe 

[Oya kaHlnuyanfor] 
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BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Esat Aftan 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 
OrgL Kâzım Özalp 

BtLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Âkgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talat Shner 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çrtakoğîu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Üs 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgünör 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Üz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 

B : 60 6.4,1049 
Yedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ (î.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (î.) 
Raif Dinç (t.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (I.) 
Şakir îhrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZÎANTEB 
Ömer Atım Aksoy 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü SÖkmensüer 
Edip T3r 
Ahmet Kemal Varmea 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç. 
Rasim Yurdman 

0 : 2 
İÇBL 

Haydar Aslan 4 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamım Adato (i.) 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza An 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbeî 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Köııi 
Fuad Köprülü 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

tZMtR 
Şevket Adalan (Bekan) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettîn Karacan 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgm 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
(t) 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluöğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 

Sedûd Pek 
KONYA 

Dr. Hulusi Aktaş 
Fatiu Gökmen (L) 
Ilulid Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Alımet Bozbay 
Hakkı Gedik 
OrgJL Asım Gündüz 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
îhaan Şerif özgeu 
Ahmet Tahtaküıç 

MALATYA 
A. Ulvi Boydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zebeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğîıı 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayiirit 
(Bakan) 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Gl. Kiazım Sevüktefcb 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin ülusoy 

ORDU 
Mehmet Ftırtun 
Hatadi Şarlan (I.) 

; RlZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Falıri Kurtulup 
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B : 65 6 . 4 . 1 9 4 9 6 : 2 
PnaA Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Buca Isıtan 

SEYHAN 
Kasım Ener (î.) 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğln 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegana 
AJuntt Bern*! Yüregir 

lAgık MüUtvekilUkleH] 
Bitlis 1 
Burs» 1 
Erzincan 1 
Igel I 
istanbul 2 
Kars 1 
Kastamonu 1 
Manisa 1 
Mardin 1 
Muş 1 
Tokad 1 

SHRD 
Btem izzet Beniee 
Ali Rıza Esen 

8ÎN0B 
Cevdet Kerim Incedajı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
îsmail Mehmed U£ur 

TOKAD 
Mustafa Lâtif oğlu 

Refik Ahmet Sevengîl 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Hasan Saka . 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URPA 
Vasfi Gerger (î.) 
Rejd Soyer 

Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arras 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

j. (t) 
ZONGULDAK 

Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koeer 
Naim Kromer 

I Orhan Seyfİ Orhan 
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Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek madeni su bonılan ile aksam ve teferruatından güm
rük resmi alınmamasına dair olan 2268 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmeli hak

kındaki kanuna verilen oyların sonucu. 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİSAR 
GL Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazini Bozca 
Şahin Lâçin 
Kemal özçobaıı 
Dr. Cemal Tunca 
Ahraed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
âl&lid Bayrak 

AMASYA 
Zok\ Tarhan 
.ftaad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökroen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hami t Selgil 
Ol. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Nurnan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Snbıi Akın 
Mitat Aydın 
Binin Bilgen 

üj r* sayısı : 465 
Oy verenler : 25 i 

Kabul edenler : 251 
Reddedenler 0 
Çekinserler .; 0 

Oya katıknıyanlar : 203 
Açık Milletvekillikleri : 12 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
OrgL Izzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
OrgL Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail HakkıUzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muülis Suner ; 

BİNGÖL j 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Cemil özçağiar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR j 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
AH Rıza Kıraever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A, Renda 
01, Zeki Soydemir 

Ahmet ihsan Zeyneloğln 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Buca E rem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naiın Atalay 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Kasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öneei 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

BDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. öûndüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Afralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
S Salim Altuğ 

Mesut Çankaya 
ÖL Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

ftftlftŞ»gt1t 
! Abidin Potuogln 

Kemal Zeytinoglu 
CtAZlANTBB 

Cemil Alevli 
Ol. Agir Atlı 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfüc Ekmen 
Kâzım Okay 
îamail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Dnrukan 

İÇİL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvaı-
Fuad Hulusi Demirelli 
Dt. N M a Fakafelli 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Poker 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
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Münir Birsel 
I>r. Hüseyin H. Cura 
latife B. Çeyrekbaşı 
Biat Çınar 
Sedat Dikmen 
Santf GOleüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Ha/dar Büstü Öfctera 
Dr. Kâmıma On» 
ŞülorftiSmeoihı 
Kasan AXS Tikel 

KAB0 
Akif Byidoğan 
Dr. Bati Oktay 
Zihni Orhon 
Abdonahman Sürmen 
Hüsamettin Tuftae. 

KAflTAMOinJ 
GL Abdullah Aiptoğan 
Tahsin Ceşk&n 
Fethi Ma#sr* 
Adil TokSzlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşld özBoy 
Faik Selef 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kanan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad üınay 

taıaail H. Baliacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Akml 
Cenap Aks» 
Fuad Balkan 
Dr. Faal Ş. Wkrm 
Nihat Rrim 

B : 65 6 .4 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KOSTA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil fiinal 
GL Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çıunralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Brgun 
Dr. Sadi Irmak 
Naiın Hazfın Onat 
Dr. Aaia Perkün 
Terfik Fikre* Silay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Memduh îspartalıgil 
Ömer Özdek 

MALATYA 
flsat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mastafa H. Karakörlü 
Osman Taner 

MANÎ8A 
Kargl. Ali Rıza Artunka) 
Kâmil Coşkuno£Hı 
Isruail Ertem 
Faik Kurdoğln 
Dr. Memduh N, Otaman 
Yaşar öaey 
Feysrallah Uslu 

MARAŞ 
Kaza Çuhadar 
Abdullah Yaytaogln 

MABDtN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazun Sevüktekin 
J>r, Azia Ura» 

MüGLA 
Abidin Çakır 

1940 0:2 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
HaM Onaran 

NlöDE 
Ferit Eeer 
Haüd Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ÖRDÜ 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. GSkdnİay 
Arif Hifemet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesnt Sezer 
Hamdi Yalman 

Tahsin Bekir hah a 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilse! 
Naşlt Fırat 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataa 
Dr. Sadi Konok 
Muin Köprülü 
Mehraed Ali Yörftker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 

ar tar ı 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfl Yavuz 

SÎNOB 
L'ûtrî Aksoy 
Suphi Batur 

SÎVA8 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kfimiî Kitapçı 

Muttalip Öker 
Reşat Şemsettin Strer 
Ol. Fikri Tirkeç 
Şakir Uma 

TVKSSDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya J&nhı Cezaroğiıt 
Fayık örtrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uvbatbn 

TORAD 
Feyzi Eken 
Reeai Gfcreü 
Cemal Korali 
Reçit önder 
Nazım Poroy 

TRABİOrT 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğln 
Hamdi Orhan 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğln 

TUNOBLÎ 
Necraeddin Sahir Sılan 

ÜR*A 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 

VAK 
Muzaffer Koçak 
Rüjtü Oktar 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Ziya ArJcan t 
Kâmü Brbek 
Sim Iç6z 
ihsan Olgnn 

ZOTOÜIDAK 
Şinasi De«rrm 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürol 
Nuri Tarhfm 
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[Oya katîlimyanlar] 
AFYON KARAHÎ8AR 
Hasan Dinler 

AQRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
FaÜb Bıfla Atay 
ibrahim Rauf AyaaU 
Hıfzı Oğu* Bekata 
Basit Börekçi (î.) 
Emin Halim Ergun 
ihsan Ezğti 
ismet inönü (Cumhur-
frasknın) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen (I.) 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIK 
Gl. Befet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altaa 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Brtan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman B. Oymen 
İhsan Yalçın 

BURDUK 
Ahmet Ali Çınar 

BÜB8A 

Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr, M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlıı 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(1.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Ü2 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Şeref ITluğ (ÎJ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (I.) 
Baif J)inç (I.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
(I.) 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 

Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

OAZUNTBB 
Ömer Asım Aksoy 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatb 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (î.) 
Suphi Bedir Uluç 
Basim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato (î.) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
GL Befet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
a.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalen (Batan) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taştaran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çeltn 
Dr. Fahri Beerit 

KAYSERİ 
GL Salih Avgın 
Sait Azmi Feyaioğhı 
Ömer Taşgıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
KorgL Kemal Doğan 

• (I.) 
KIRŞEHİR 

Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOOABLİ 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Fatin Gökmen (t.) 
Hulki Karagülle 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Güney 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtaküıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşan gil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabtı 
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MANİSA 
Yunuı M. Alakant 
Ştrket Raşit Hatipoğlu 
Hilmi Oztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reçid Tankııt 

MARDİN 
İrfan Perid Alpaya 
M«hm«t Kâmil Boran 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Mehmet Furtun 

B : 66 6.4 
Hamdi Şarlan ı.İ.ı 

SİZE 
Haaan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Saim A1İ Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener (t.) 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

1949 0 : 2 
fltîFT) 

Etem îzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Cevdet Kerim İneedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
Mustafa Lâtifoğlu 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 

Mustafa R. T&rakgroğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNOELt 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfi Gerger (t.) 
Raâ Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAP 
Fahri Akgöl 
Dr. Kemal 0. Berksey 
(t) 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. îneealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kara 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
TokaH 

1 
1 
1 
L 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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