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1. — Servet beyanımmeleriniıı iadesi ve 

yeni servet beyannameleri alınması 'hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan .metni ve (hımiıuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler, ve İBütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi: 1/260, 
:l 40!), : ' / | |:;, ; : / i : :! ; <\ Srua'osu I KÎS) 
(S. Sayısı : 70) î<7:10!) 

2. — Damga Resmi Kanununun bâ/j 
maddelerine ilaveler yapılmasına ve bu 
kanıiııa »'ecici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve C Senatosu Geçici Ko
misyon raporu ("M. Meclisi 1/364, C. Sena
tosu 1/170) (S. SM.VÎSI: 72) 109 :1 10,140 :N2 

8. — 6802 'sayılı Gider Vergileri Kanu
nunun 33 ncii maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve O. Senatosu 

Sayfa 
Geçici komisyon raporu (M. Meclisi 1/365, 
C. Senatosu 1/177) (S. Sayısı : 73) 110,148:145 

4. — Gider Vergileri Kanununda 'bâzı 
değişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük 
kıtların Stok Vergisine tabi tutulması ttıak-
Verıgileri 'hadleri artırılmış olan akar ya
kında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve C. Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/364, C. 
Senatosu 1/179) (S. Sayısı : 74) 11.1 :120,140:118 

5. — 7338 «ayılı Veraset ve İntikal Ver
gisi Kanununun 10 nen maddesinin değiş
tirilmesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 297 ne i maddesinin değiştirilmesi hak
kında kan un tasarılarının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve C. Senatosu Geçici 
Komisyon raporu ('M". Meclisi 1/354, C. 
Senatosu 1/178) (S. Sayısı : 75) 126:131,149: 

151,152:154 
6. — Dış Seyahat Harcamaları Vengisi 

kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve C. Senatosu Geçici Ko
misyonu raporu (M. M'eclisi 1/367, O. Se
natosu 1/180) (S. Sayısı : 76) 181:189 



2. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Saat 10 da yapılan ilk toplantıda, yoklama 

sonucunda, yetersayı bulunmadığınıfn anlaşıl
mış olması ve gündemde de faala iş bulunma
ması sebepleriyle, toplantı saat 15 e bırakıldı. 

İkinci Oturum 
Geçici Komisyon Başkanı Gaziantep Üyesi 

Zeki İslâm'ın; 
Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine 

ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesi, 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 
ncü maddesdnin değiştirilmesi; 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nei maddesi
nin değiştirilmesi; 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılması, İstihsal ve Gümrük vergileri 
hadleri artırılmış olan akar yakıtların Stok 
Vergisine tabi tutulması, 

Dış seyahat harcamaları Vergisi kanun tasa
rılarının gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmelerine dair öner
gesi okundu ve kabul olundu. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun tekli
finin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu 
üzerinde görüşüldü ve Bütçe Komisyonu raporu
nun reddi ile, bir metin hazırlamak üzere tekli
fin komisyona geriverilmesii kabul edildi. 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-

allâ Akarca'nm, Fethiye ve Marmaris deprem 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez 
ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve 
belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, 
hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler, İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
üzerinde görüşüldü. Bütçe Komisyonunun tekli
fin reddini anut azaminin raporu ueddokınarak, 
maddeler müzakere ve tasarının kanunluğu ka
bul olundu. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uçucu
larına verilecek uçuş tazminatı hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporlarının görü
şülmesi ; ilgili Bakan veya Bakanlıkça yetkili 
kılman bir kimse hazır bullunmadığmdan, bir 
defaya mahsus olmak üzere; gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni ser
vet beyannameleri alınması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe komisyonları raporları üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

15 . 2 . 1963 Cuma günü saat 10 da topla-
nı'lmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başka n vekili Adana 

İhsan IIamit Tigrcl Sakıp önal. 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmac 

evleri inşaatında çalışan işçilere dair «özlü soru 
önergesi, İmar ve İskân ve Çalışma Bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/161) 

imzalanan İstikraz Andlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğunla dair kanun tasarısının, 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mcc-

SORU 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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lisi 1/27G, C. Senatosu 1/187) (Dışişleri, Ba
sın - Yayın ve Turizm, Malî ve İktisadi işler ve 
Bütçe komisyonlarına) 

2. — Türkiye CumhiVriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
İstikraz Andlaşmasınm onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının, Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/228, C. Senatosu i/188) (Dışişleri, Basın - Ya
yın ve Turizm, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da 5 Mayıs 1961 tarihinde imzalanan istikraz 
Andlaşmasına ek Andlaşmanm onaylanmasının 

BAŞKAN —•• Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — GÖRÜŞ 

/. — Servet beyannamelerinin iadesi ve ye
ni servet beyannameleri alınması hakkındaki ka
nını tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumlıuriyel Senatosu Malî ve iktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporlar} (M. Mec
lisi 1/266, 2/109, 2/113, 2/121; V. Senatosu 
1/138) (S. Sayısı : 70) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı hakkında geçen Bir
leşimde, Adalet Partisi adına Sayın Yurdakul 

(i) 70 S. Sayılı basmayazı 11 . 2 . 1963 günlü 
i i neü Birleşim tutanağının somondadır. 
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uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının, 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/259, C. Senatosu 1/189) (Dışişleri, Ba
sın.- Yatym ve Turizm, Malî ve iktisadi işler 
ve Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 

4. — Motorlu kara taşıtları Vergisi kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve O. Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/396, C. Senatosu 1/183) 

5. — Değerli kâğıtlar kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve C. Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/360, 
C. Senatosu 1/185) 

• — 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzakere
ye başlıyoruz. 

,EN ÎŞLER 

konuşmuşlardı. Başka söz istiyen yok. Buyurun 
Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI FERlD MELEN — Sa
yın Başkan, çok muhterem senatörler, Servet 
beyannamelerinin bir defaya mahsus olmak üze
re geliverilip tekrar' alınmasına dair tasarımı
zın müzakeresi sırasında, izin verirseniz, Yük
sek Heyetinizi fazla meşgul etmeden, bu konu 
hakkında kısaca maruzatta bulunayım : 

Muhterem senatörler, bugün tatbik etmekte 
olduğumuz vergiler ki, yeni vergiler diye adlan
dırıyoruz, genel olarak beyana dayanıyor. Yani, 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER ; Macit Zeren (Amasya), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BALKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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vergi mükellefi, vergisinin hesabım, tahakku
kunu yapar, parasını götürür Hazineye yatırır. 
Eskiden, bu işleri daha e ok vergi dairesi yapar
dı. Halbuki, modern veryi sisteminde bu vazi
feler daha e,ok mükellefe düşmekledir. Binaen
aleyh, kazancı, matrahı mükellef tesbit eder, 
defteri mükellef tutar, vergisini hesaplar ve 
bizzat götürür vergi dairesine ya tun-. Bu tak 
dirde, vergi dairesine düşen vazife, sadece ve 
sadece kontroldür. Yani mükellefin, kamın ah
kâmını yerine getirip getirmediğini kontrol 
etmektir. 

Bugünkü sistemde, bu murakabeyi şu usul
lerle yapıyoruz : Vergi kontrolünü, vergi ince
lemesini yapan hesap uzmanlarına kanunları
mızda bâzı yetkilerde tanınmıştır, ortalama kâr 
esası, gider esası, re'sen takdir yetkisi gibi. Fa
kat bütün bunların hepsi müessir bir vergi 
kontrolü için kâfi gelmemektedir. Bunlarla mü
essir vergi kontrolü yapılamamaktadır, mükel
lefin vazifesini, tam olarak yapıp yapmadığım 
tesbite maalesef imkân olmamaktadır. 

Bizim memleketimizin hususi şartları dola-
yısiyle bu mümkün olmamaktadır. Başka mem
leketlerde mevcut yetkiler kâfi gelmekte bu su
retle, onlarda vergi kaçakçılığını önliyebilecek 
bir kontrol yapılmaktadır. 

Fakat bizim memleketimizin hususiyeti, bil
hassa vergilerimizin yaygın olmayışı, mahdut 
bir zümreye aidolması, muhasebe usulünü bütün 
vatandaşlarımızın benimsememiş olmasıdır, az 
miktarda mükellefin muhasebe kaydı tutması-
dır, fatura ve vesika ile satışın taaınmüm etme
mesi, bütün bunlar arz ettiğini şekilde hesap 
uzmanları veya vergi kontrolleri vasıtasiyle .ya
pılmakta olan kontrolü müessir bir kontrol ha
linden çıkarmaktadır. Bu sebepledir ki, uzun za
man üzerinde düşünülmüş, vergi ziyamı maddi 
delilleriyle tesbit edecek başka usuller aranmış
tır. Bu usullerden biri olarak başka memleket
lerin de istifade ettiği servet beyannamesi esası, 
vergi kontrolü için bizim vergi sistemimize it
hal edilmiştir. Bunun 1949 yılında Gelir Yergisi 
esası ile birlikte tatbikini maliye teklif etmiş 
fakat o zaman esasen Gelir Yergisi reformunun 
büyük mukavemete mâruz kalmış olması dolayı-
siyle o tarihte bu müessesenin ihdasından vaz
geçilmiş ve sadece bâzı masraf unsurlarının ge
lir beyannamesine derciylc iktifa edilmişti. 1954 
yılında da bir teşebbüs daha yapılmış o da mu-
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vaffak olmamıştır. Nihayet Millî Birlik Hükü
meti gelir vergilerimizi ele alırken çok lüzumlu 
olan bu müesseseyi vergi sisi emimize sokmuş bu
lunuyor. Gerek" ihdası zamanında, gerekse şim
di, servet beyannamesi, servetlerden vergi al
mak maksadi.vle değil, sadece ve sadece vergiyi 
koııfrola ya riyan bir vasıta, müessir bir vasıta 
ola rai: ele alınmıştır. 

Ancak, ihdas edildiği zamanki şartlarda şöy
le bir psikolojik hava yayılmıştır : Bu müessese 
ihtilâl şartları içinde ihdas edilmiştir. Alınan 
beyannameler ihtilâl devresine rastlar. 

Beyanname alınması ile bâzı cereyanlar or
taya, çıkmıştır. Bunun için vatandaşlar beyan
namelerini bu korkular sebebi ile noksan ver
mişler, yanlış vermişlerdir,-1 anı bir beyanda bu
lunmamışlardır. 

Vaziyet böyle olunca mütaakıp yıllarda- ve
rilmiş olan beyannamelerin de sıhhatli olmıya-
cağı aşikârdır. Bu sebepten, bunların bir defa
ya mahsus olmak üzere geri alınması, ve mükel
leflerin yeniden beyannamelerini tanzim etme
leri fikirleri ileri sürülmüştür. Bunun dayandı
ğı sebepleri haklıdır, veya değildir, bunun üze
rinde durmıyaeağtıu. Muhakkak ki, bu türlü 
bir psikolojik hava memleketi sarsmış bulunu
yor. 

İkinci Koalisyon Hükümeti bunu nazarı dik
kate alarak servet üzerinde bu suretle yaratılan 
endişeyi bertaraf etmek için servet beyanname
lerini bir defaya mahsus olmak üzere geri ve
rip, tekrar alınması hususunda beyannamesine 
madde olarak koydu. Bunun tatbikatından ola-
ra.k, bu tasarı bugün huzurunuza gelmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde vergi 
ziyaı, vergi kaçakçılığı demek istemiyorum, bu 
kelimeyi maksatla kullanmıyorum, bunu çok 
tekrar ediyorum, vergi ziyaı diye adlandırmak 
istiyorum, maalesef, yaygın haldedir. Bunun çe
şitli sebepleri vardır. Bir kısmı vergi ahlâkı
nın zayıf olması dolayısiyle istiyerek vergiyi ka
çırmaktadır. Böyle bir zümre mevcuttur. Dün
yanın her yerinde vardır. Dizde de vardır. Ama 
bir kısım da bir zaruretle vergi kaçırmak mec
buriyetinde kalmaktadır. Ticaret ve rekabet 
sahasında aynı işi yapan insanlardan biri vergi
sini geniş nisbette gizler, ötekisi vergi verir. Bu, 
mümkün değildir. Ya onun da diğerlerine uy
ması veyahut da ticari hayatı terkedip gitmesi 
lâzımdır. Böyle bir durum, böyle bir sıkıntı, 
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böyle bir ıstırap memlekette maalesef mevcut- ; 
tur . Bana, gün geçmiyor ki vatandaşlar gel iyor; ] 
vergi reformu sebebi ile rakipler imi/ var, on- | 
lar vergilerini gizliyorlar, biz dürüst müessese- j 
yiz, rekabet edemiyoruz, kapanmaya mecburuz, | 
diye ş ikayet te bulunuyorlar . j 

Hat tâ , bir yabancı firma geldi şu kadar müd- j 
deftir Türkiye 'de çalışıyorum, şu kada r vergi ! 
veriyorum, piyasada, benim yaptığım işi yapan, i 
aynı miktarda imalât yaparı müesseseler vardır , i 
onların verdiği vergi çok azdır. Adetâ vergi 
vermiyorlar, bu d u r u m d a biz Türkiye 'de çalış- • 
mak imkânını bulamıyoruz. I 

Şu halde vergi zıyaı, vergi kaçakçılığı, sa- j 
deee Devleti ızrar etmekle kalmıyor, piyasada j 
çalışan bütün vatandaşlar ı , bilhassa, namuskâr j 
vatandaşlar ı da ızrar e tmektedir , vergi ahlâkı- j 
m bozmaktadır . Vergi ziyamı önlemek için çe- I 
şitli yol lar vardır . Fakat bunların en müessiri j 
servet beyannamesidir . i 

(ielir ve giderleri tesbit etmek kolay değil- ; 
dir. Onların taa l lûk et t iği her muameleyi ayrı • 
ayrı tesbit edeceksiniz. Maddî delillerini tevsik j . 
edeceksiniz ondan sonra da mükellef hakkında ) 
muamele yapmak imkânını bulacaksınız. Puma j 
mukabil servet ar t ış lar ının maddi unsur lar ı ko- \ 
laylıkla daima, lesbit edilebilir. Akla derhal şu 
gel iyor; vergi kaçı rmak istiyenler servetlerini | 
de gizlerler. Bu o k a d a r kolay değildir. j 

Muhterem Senatörler , arz ettiğim gibi, ver- j 
giye esas olan gelirin, vergiye esas olan uma- ; 
melelerin her birini, veya birkaçını, veya bir j 
kısmını kaçı rmak, gizlemek, kontroldan sıyır- I 
mak mümkündür . .Fakat, ortada olan, görünen ! 
maddi servetleri kolay kolay gizlemek', kaçır- j 
mak mümkün olmaz. Bu servet nedir? (İayri- | 
menkuldür , kolaylıkla tesbit edilir. .Bu servet, j 
bir ş i rket hissesidir, kolaylıkla tesbit edilir. Bu j 
servet, bankada paradır , Kolaylıkla tesbit ede- j 
bilir, bankadak i para kolaylıkla tesbit edilebi- j 
lir, servet unsur lar ın ı , servet art ış larını kolay- j 
l ıkla tesbit e tmek mümkündür . Bu sebeple ser- ; 
vet beyannamesine vergi kontrolü bakımından I 
büyük değer izafe ediyoruz. j 

Servet Beyannamesinin bir başka fonksiyonu \ 
daha vardı r . Bu da mükellefleri ikaz fonksiyo- j 
nudur . Onları doğru beyana sevk etmektedir, \ 
Çünkü ellerindeki servetleri kolay kolay saklama- j 
ya imkan olmadığı için mükellefi otomatikman 
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doğruluğa sevk etmektedir . Bunun psikolojik 
faydası üzerinde bilhassa du rmak isterim. 

Muhterem senatörlerin bâzı endişeleri var
dır. Türkiye'de servet beyannamelerinin alınması, 
Servet Yergisine zemin hazırlar, demek isterler. 
Zinhar bu vâki olmıyaeaktir. Bu ne servet beyan
namesi ihdas edilirken düşünülmüştür , ne de Hü
kümet, bugünkü Meclislerin aklından servet ve 
Sermaye Yergisi almak geçmiştir. Bu memleket
te demokratik rejim devanı ettiği müddetçe, Cum
huriyet partileri iktidarda oldukları müddetçe 
servetten ve sermayeden, doktr iner bir sebeple, 
büyük vergiler alınması düşünülemez. Bunda.n 
bütün memleketin emin ve müsterih olması lâ
zımdır. 

Başka memleketlerde servet beyannamem var 
mı, yok mu diye bir sual ileri sürüldü. Birçok 
n ı emi ('ketlerde Servet: Vergisi mevcuttur ve 
bunlar küçük nisbette vergilerdir. Servet vergi
leri aslında modası geçmiş vergilerdir. Bunlar az 
randımanlı \ergilerdir, (ielir Vergisi sisteminin 
inkişafından sonra Servet vergileri art ık lüzum
suz İmle gelmiştir. Fakat, sırf vergi kontrolünü 
sağlamak için bunlar muhafaza edilmektedir. Bu 
vergiler Almanya'da, İngil tere 'de de vardır , fa
kat nisbetleri yüzde 1 - 2 gibi gayet düşüktür . 
Buna rağmen İni vergi i er mevcuttur ve arz etti
ğim gibi bu. vergileri geliri kontrol etmek için kul
lanmaktadı r lar . H a t t â Amer ika 'da dahi servet 
vergisi vardır ve mahallî idarelerin gelirleri bu 
Servet Vergisine dayanır . 

Simdi Sayın Yurdakul 'un ileri .sürdüğü müta
lâalarına arzı cevap edeydin. Sayın Yurdakul, ser
vet beyannamelerinin memlekette endişe yara tmış 
olduğunu ve emisyon hacını ar t t ığı halde, mev
duatın artmadığını , ileri sürmüş ve bunu da en
dişeye bir mlisal olarak vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Yurdakul 'un 
bunu neye dayanarak beyan ettiğini bilmiyorum, 
ama izin verirseniz ben kendisine bâzı rakamla
rı okuyayım. Mevduat ile tedavül hacmi arasın
da bir münasebet tesis edilebilir. Sayın Yurdakul 
11)55 yılını aldılar, ben de 1055 ten it ibaren ele 
alayım. l!)55 te tedavüldeki banknot 2 milyar, 
mevduat o milyar 778 milyon. 1956 da tedavül
deki banknot 2,5 milyar, 500 milyon a Hınıs; 
mevduat da 1 milyar ar tarak 4 milyar 720 milyo
na yükselmiştir. 

Su hususu da, arz edeyim ki, tedavül, hac
minin ar tması mevduat yara t ı r . Bu mevduat 
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yaratan unsurlardan birisidir. Mevduat tedavül 
haenınm muvazi olarak ya onun altında veya 
üstünde hareket eder. 

1957 de tedavülde bınknot 3 milyar 223 mil
yon, mevduat 5 milyar 800 milyon, bir milyar 
artmış. 

1958 de tedavül hacmi 3 milyar 400 milyon; 
mevduat sadece 500 milyan artarak G milyar 307 
milyona çıkmıştır. 

1959 da tedavül hacım 3 milyar 892 milyon, 
mevduat 3 milyar 648 milyon. 1900 senesinde 
tedavülde para 4 milyar 202 milyon, mevduat 
7 milyar 831 milyon; 1961 de tedavüldeki bank
not 4 milyar 453 milyon, mevduat 8 milyar 
862 milyondur. 1962 yılı sonunda, tedavüldeki 
para yekûnu 4 milyar 769 milyon liraya yüksel
miştir. Bir evvelki seneye nazaran artış 316 mil
yon olduğu halde, buna mukabil, mevduatta 
büyük bir fırlama kaydediyor; 9 milyar 291 mil
yona yükseliyor. Bu münasebetleri arz edeyim, 
geçen konuşmamda da arz etmiştim. Mevduatın, 
tedavül lıaemma nisbeti 1955 te 188 iken, 1956 
da 185, 1957 de 180, 1958 de 196, 1960 
da 194 iken 1960 m ortalarında 176 ya dü
şüyor, sonra 162 ye kadar iniyor. Fakat 1961 de 
tekrar yükselmeye başlıyor ve 189 oluyor. 1962 
de de 194,5 a yükseliyor. 

8u halde, tedavül hacını ile mevduat arasında 
daima bir muvazilik mevcuttur. Bazan biraz ile
ri gitmekte, bazan geri kalmaktadır. 1961 sene
si içinde, umumiyetle kredilerde bir donma var
dır. Mevduatta hafif bir durgunluk vardır. 1962 
de hem kredi çözülmüş, hem de mevduat büyük 
bir sıçrayış kaydederek 9 milyarın üzerine çık
mıştır. Şu halde, servet beyannamelerinin denil
diği gibi, ne mevduat ve ne de krediler üzerin
de bir etkisi, tesiri olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarımızdan birisi memleke
timizdeki vergi yüküne temas etti. Vergi yükü 
hakkında verdiğimiz rakamlara işaret etti. 

Muhterem arkadaşlarım, - özür dilerim, da
ima arkadaşlar diye ağız alışkınlığı iLe (hitab-
ediyorum - Sayın senatörler, vergi yükü, tek
rar tekrar iddia ediyorum, bizim memleketi
ni izde, diğer memleketlere nazaran çok 'düşük
tür. Avrupa memleketleri cari olan nispetleri 
arz 'etmiştim. Asya memleketlerinden de misal
ler verebilirim. Seylân'da, Burma'da, yani ye
ni kurulmuş devletlerde dallı i vergi yükü, (ya
ni bütün vergilerin millî hâsılaya nisbeti) yüz-

15 . 2 . 1983 O : 1 
de yirmibeiş civarında olduğu halde bizde bu 
nisbet, 'hususi idareler, 'belediye ve köy vergi
leri ve işçi sigortalarının aldığı pirimleri gibi 
paraf işkal mahiyette mükellefiyetleri de dâhil 
ettiğimiz takdirde, yüzde 17 nin altında sey
reder. Umumi muvazene vergileri yüzde 13 tür. 
Muhterem 'meslektaşım dediler ki, «'Bizde ver
gi yükü böyledir ama dağılışı başkadır. Bir
çok vatandaşlar vergi dışı kalmışlardır. Mese
lâ, zirai sektör vergi dışındadır. Vengi sadece 
muayyen bir zümreye yüklenir.» Bunu da al
dığımız takdirde bakın ne oluyor? Zirai sek
törü ele alalım, vasıtalı vergilerin yüzde 33 ü 
zirai sektöre isabet eder. Hesaibedilen budur. 
Yabancı mütehassıslar bunu yüzde 25 lolarak 
hesahetmişlerdir. Biz, yüzde 30 olarak tahmin 
ediyoruz. Vasıtalı vergilerin yüzde 30 unu zirai 
sektöre ayırdığımız ve zirai kazançları hesap 
harici, tuttuğumuz takdirde, diğer zümreye ka
lan vergilerin bunlara ait kazançlara nisbeti 
yüzde 17 nin üstüne çıkmamaktadır. Arkadaş
larımın yaptığı bir «hesaba göre yüzde 17,7 ola-
,rak görülmektedir. Bugün millî gelir içerisin
de ticari, sınai ve inşaat '.gelirlerinin, yekûnu 
15 milyardır. Halbuki bize vergi mükellefleri 
tarafından 'beyan edilen kazanç sadece 3 mil
yar civarındadır. 15 milyardan 3 milyarımı ver-
gilendirc'biliyoruz. Mütaakıp kısmı ya ımuafi-
yetier sebebiyle, ya .götürü usul sebebiyle ve
yahut da vergi ziyaı sebebiyle vergilendiren! i-
yoruz. Bütün bunların hepsini servet beyanna
mesi ıslah edebilecek midir? Hayır. Bir taraf
la m vergi sisteminde geniş bir ıslah ameliyesi
ne girişirken diğer taraftan, vergilerin hakiki 
ıgelhiere istinadetmesi genesime olmak üzere 
'bütün imkânlardan faydalanmak istiyoruz. .Ser
best hesap uzmanları Kanununu 'bu sebeple ge
tiriyoruz. Hesap uzmanları teşkilâtımızı bu se-
'beple genişletiyoruz, tâli kontrol elemanlarını 
da yetirtirerek, vergi kaçakçılığını ilmî esas
larla tesbit etmek üzere şimdiden komiteler 
kurarak ilmî çalışmalar yaptı riyanız ve istih-
harat arşiıvleriyle bu kontrol tedbirlerini kuv
vetlendirmek istiyoruz. Bütün Ibunları vergi zi
yamı tamamen ortadan kaldırmak değil, ama 
asgari 'hadde indirmek için yapıyoruz. Eğer 
Yüksek Heyetiniz, lütfedip bu vasıtalardan 
mahrum etmezse, vergi kaçakçılığında, vergi 
ziyamda, arz ettiğim gibi en kıymetli bir vası
ta ve silâh Maliyenin eline geçmiş olacaktır 
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ve bundan -geniş nisbctte faydalanacağımızı 
ümidediyorum. Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın .Salın Sarıgöl
lü. 

OSMAN SALM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri. Muhterem Maliye «Bakanı ve Ma
liye Bakanlığının muhterem erkânı; •mevzuu 
müzakere olan kanun servet beyannamesinin 
muvakkaten veya tamamen kaldırılması, bu
nun sebepleri, hangi şartlarla geldiği, bugün 
kaldırılması doğru mudur, değil midir mevzu
ları üzerinde bir müzakere cereyan etmektedir. 
iBu müzakere ıBurma'daki vergi mükellefine ka
dar genişlemektedir. 

İBu konuşmayı şahsım adına yapıyorum. Ge
cen sene de aynı mevzu üzerinde konuşurken, 
.getirilmiş olan servet •beyannamesi sisteminin 
Millî Birlik iktidarının belki en güzel ve iyi 
niyetli mevzularından birisi olduğunu, ancak 
bunun tatbikatını yapan Hükümetin bunu za
manında tatbikini yapamama ıgi'bi, bunu iyi 
kullanamama ıgibi se'beplerle memlekette malî 
'bir krizin yaratıldığı ve bu krizin oto - kontrol 
sisteminin dışında bir varlık vergisi tarhiyatı-
nın korkusu altında endişeler yarattığını bu
rada «amimiyetle arz ve beyan etmiş ve demiş
tim ki, ne, zaman Gelir Vergisinde, gereken di
ğer vergilerde 'beklenen ıslahatı ^yaparsanız ve 
vergi mükellefinin kendi ıgeçim indirimini ve 
vergiden elde edeceği muafiyetleri tahtı temi
ne alırsanız »o zaman servet beyannamesini ge
tirmekte hiçbir mahzur yoktur. 

Dün Yurdakul arkadaşımız, kendi zaviyesin
den ve Grupumuz adına bu mevzuda etraflı 
izahatta, bulundular. Bugün Maliye Bakanı bu 
mevzu üzerinde dururken, evvelce arz ettiğim 
gibi, bunun tatbik zamanının iyi seçilnıemesi-
nin bir sebep teşkil ettiğini de beyan ettiler. 
Doğrudur. Günkü o tarihte yaygın bir halde
ki servet ihtilası, bankalardaki saklı paralat' 
mevzuu ile bankalardaki hususi kasalara dahi 
ol konulmuş olduğu şâyidir. Bunun doğruluğu, 
yanlışlığı üzerind* duracak değilim. .Şartları 
o günkü şartlar olarak mütalâa edecek olursak 
servet beyannamelerinin halk tarafından iste
nilen şekilde ve imkânlar içinde verilmemiş 
olduğu görülür. Bugün yine aynı vaziyette Ge
lir Vergisinde lazım gel en ıslahat yapılmadıkça 
bunların verileceğine kaani değiliz, Geçen se-
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ne müzakereler esnasında birtakım savunmalar 
oldu. Bunlar arasında denildi ki, başka mem
leketlerde mademki Servet Vergisi alınmakta
dır; binaenaleyh bizde de bu beyanlara dayanı
larak beyan edilenlerin yarısın alalım ve kal
kınmaya sarf edelim. Geçen seneki zabıtları 
tetkik edecek olursak bunları aynen görürüz. 
Geçen sene aynı mevzuun müzakeresinde Ma
liye Vekili olan muhterem arkadaşımız, konu
yu ele aldığı zaman, bugünkü gibi munis bir 
dille bir servet kontrolünden evvel, vergi kon
trolü mevzuunda bundan istifadeyi mülâ'haza 
eden Maliye Vekili, bunun psikolojik bir oto-
kontrol olabileceğini beyan ederek, geçen sene, 
bunun tamamen tüccarı hırsız kabul eden bir 
zihniyet altında vaz'edilmiş olduğunu da maa
lesef beyan ettiler. Geçen seneden, bu yana Zi
rai Gelir Vergisi niçin ertelendi? Bunun er
telenmesi, asıl Gelir Vergisindeki ıslahatla Zi
rai Gelir Vergisinin tatbikatında kullanılacak 
kıstasların düzenlenmesi bakımındandır. Bi
naenaleyh geçen sene Zirai Gelir Vergisinde 
serd ettiğimiz kıstaslar bugün eğer ıslah edi
lir, vergi ıslahatı bir sisteme bağlanırsa-, ga
yet tabiîdir ki, müspet oy kullanmamız müm
kün olur. Servet beyanı mevzuunda da şartı 
kaldıralım, fakat, Gelir Vergisindeki şartlar ve 
diğer vergilerle birlikte ıslah edilemeden, 15 -
20 gün sonra yeniden aynı sistemi ikame et
mek yanlıştır. Vergi sistemlerini mütalâa eder
ken, bir Amerikalının tediye şeklini nazarı iti
bara alın, vergiden muafiyet olduğu için bir 
petrol şirketinin sahibinin o memlekette üni
versite açtığını biliyorum. Çünkü kendi vergi
sinden bu miktar düşülüyor. Düştüğü zaman, 
bu yatırım keyfî bir yatırım mildir? Parası bo
şa giden bir para mıdır? Hayır... Bu üniversite 
yine muayyen bir kazanç üzerinden, çalışanlar 
üzerinden yine vergi ödüyor. Fakat asıl yatı
rımı yapanın vergisinden, bu miktar indirili
yor. Binaenaleyh; Gelir Vergisinde; Gelir 
Vergisi mükellefi, yapmak zorunda olduğu bü
tün masrafları gelişinden indirdikten sonra, 
kalan safi kâr üzerinden değil, % 15 - 20 
vergi, % 40 da vergi alınsa hiçbir suretle mü
kellefin ne zararına işler, ne de bu sistem mü
kellefi servet beyanından kaçmaya götürür. 
Bizde vergi sisteminin adaletsizliğini, biraz ev
vel Sayın Maliye Vekilinin izah ettiği gibi; dış 
sermayeyi hariçten gelen sermayeyi korkut-
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maktadır, içte hakikaten dürüst vatandaşı ve 
tüccarı keza, rekabete gitmekte korkutmak
tadır. Mevzuu müzakere şu : Servet beyanna
mesi kalkarken, acaba 'her hangi başka bir en
dişe var mı? (Maalesef şunu arz edeyim; mem
lekette servet beyannamesi namı altındaki bu 
sistem Gelir Vergisinde ıslabat yapılmadıkça, 
mükellef için, vatandaş için bir teminat teş
kil etmez. Niçin? Tekrar arz edeyim : -Biz bu
gün memlekette plânlı kalkınma mevzuuna git
tiğimiz zaman plân, bizi bütçemizle malî kay
naklarımızla, normal bir sistemin dışında bir 
vergi yükü altına atmıştır. Plân bizi buna mec
bur etmiştir. Ve plân bütçeyi zorlamıştır. Dün 
de bahsedildiği gibi biz bütün bütçemizde 10 
küsur milyar üzerinde bir varidat mütalâa edi
yoruz. Bunun en büyük kısmı dış yardım ve 
yeni ihdas edilecek vergilerin getireceği meb
lâğdır. Demek ki biz bütçemizi zorlamış du
rumdayız. Bunlar gelmediği takdirde ne ola
caktır? Bütün bunlar karşısında girişilmiş 
olan masraflar, yatırımlar durdurulacak mıdır? 
Durdurulduğu takdirde plân ne hüviyet ikti-
sabedecektir? Tatbiki mümkün olmıyan bir 
baya! mahsulü olmaktan ileri gidemiyecek. Bu 
durum karşısında Hükümet diyecek olursa ki ; 
«Ne yapalım, bir defaya maihsus olmak üzere 
bir de Servet Vergisi ihdas edelim.» O da 
mümkün... Binaenaleyh, evvelâ vergi sistemi
nin âdil olması... ikincisi, mesuliyet; icra me
suliyetini taşıyan Hükümetin başladığı sistem 
içinde devam edip itimadı sağlamasıdır. 

Koalisyon mevzuunda : Birinci Koalisyonda 
emisyona gidilmeyip para basılmadığı, zama
nın mesulleri tarafından bildirilmektedir. İkin
ci Koalisyonda bir milyara yakın bir para 
basılmasını, acaba plân zihniyeti ile ve onun 
mukabili olan enflâsyon zihniyeti ile rabıtalını 
hiçbir zaman düşünmiyecek miyiz? Paranın 
kıymeti ve değeri şu dediğimiz zaman; bir mal 
iştira eden adam, onun karşılığı, hiçbir zaman 
banikınot olarak mütalâa etmez. O daima arazi 
karşılığı, buğday karşılığı, altın esasına göre 
mütalâa edilir. Binaenaleyh, bir milyar liraya 
yakın bir banknot piyasaya çıkıyor ve ondan 
sonra, muhtelif vergilerle plânın yükü, bütçe
ye tahmil ediliyor. 

MEHMET HAZER (Kars) — O, eski borç
ları ödemek için. 
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OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 

Eski veya yeni; bugün de borçlanmış vaziyette
yiz ; bir milyar çıkarmakla. Mevzu, vergi siste
minin halka getireceği itimat ve emniyet mese
lesidir. Binaenaleyh, Hükümet, Gelir Vergisin
deki ıslahını yapmadıkça,, Gelir Vergisinde, mü
kellefe kendi gelirinden normal olarak düşecek 
masraflar meyamrıda, telefonunu, kirasını, hat
tâ yazlıktaki binasının kirasını kabul etmedik
çe, çocuğunun tahsil masrafını nazara almadık
ça, dilediğiniz hakiki beyanı elde edemezsiniz. 
İnsanları daima insan olarak mütalâa etmek zo
rundayız. Nasıl hapsedilmiş bir adamın kaçmak 
arzusunu biz bir nevi mahpusun insan olarak 
içinde duyduğu bir arzu diye kabul edip muay
yen bir müddette, hatasını anlayıp dönenlerin 
cezasını artırmazsak, burada da mükellefin, bi-
hakkin masraflarını Gelir Vergisinden mahsup 
ve indirmeyi düşünmediğimiz takdirde, bir in
san olarak, maalesef bize doğru beyan verme
yeceğini de kabul etmemiz lâzımdır. Bu itibar
la, Hükümet, nasıl Zirai Gelir Vergisinde oldu
ğu gibi, «ben gereken kıstası yapıp getireceğim 
demiş, ondan sonra Gelir Vergisi mevzuunda 
itirazlarınız yerindedir deyip teklifi geri alıp 
ve geri çekilmiştir. Servet beyannamesi mevzu
unda şahsi kanaatim, Gelir Vergisinde ve onun
la alâkalı diğer vergilerde gereken ıslahat yapıl
madıkça servet beyannamesi Muhterem Maliye 
Bakanımızın ifade ettiği ve izahına çalıştığı 
veçhile bir oto - kontrol sistemi tesis etmez. Bu 
oto-komtrol, ademiitimat müessesesi olarak de
vanı eder ve kalır. Onun için bunu bu şartlar 
altında Gelir Vergisi ve diğer vergilerdeki ısla
hattan sonra, getirsinler, bendeniz şahsan bu işi 
kabul etmeye hazırım; ama, bunların dışında bu 
beyanname sistemi maalesef emniyet yerine 
ademi emniyet telkin etmektedir. Bu sebeple 
bunun bu yolda mütalâasını arz ve teklif eder, 
huzurunuzdan hürmetlerimle ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş^ 

kan, saym senatörler; tarih bir gün bugünlerin 
konuşmalarım tetkik ederken, çok aksi tezlerin 
savunulduğunu her halde görecek, birçok konu
lar, 'hele bu servet beyannamesi hususundaki 
münakaşalar, kanaatimce aynı gerçeklere çok 
farklı açılardan baktığımızı ve görüşlerimizi bu 
şekilde açıkladığımızı da tesbit edecek. Ben, ser
vet beyanını çok geniş bir çerçeve içinde ince-
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lemek isterim. Grörüslerimi sunarken onları her : 
türlü hislerden uzak, fabrikasyon gerçeklerden 
sıyırarak, memleket şartları ve gerçeklerine .gö
re mümkün mertebe açıklamak istiyeceğim. 

Geeen yıl, daha doğrusu 1961 yılında bu ka- i 
inin çıktığı zaman; Ticaret ve Sanayi Odaları 
temsilcileri Ankara'da bir toplantı yaptılar. Bir
kaç arkadaşımla beraber ben de gitmiştim. O 
zamanki toplantıda ileri sürülen gerçeklerdeki 
talepleri huzurunuzda arz edeceğim. Bundan 
sonra bu sene yaptığımız görüşmeleri de arz 
edeceğim. Orada dediler ki, «bir Varlık Vergisi 
endişesi vardır, bu bir endişe veriyor, Servet 
Vergisi alma ihtimali vardır. Çünkü bunlar ko
nuşulurken, savunulurken, başka memleketler
de Servet Vergisi olduğunu söylediniz, demek 
ki sizin de böyle bir niyetiniz ve arzunuz vardı, 
servet istirdadı gibi bir konu için bunları ortaya 
getirdiniz, servet ortaya çıkacak, servet istir
dadı yapılacak. Eskiden beri (nereden buldun?) 
diye bir konu vardı ve onun tesiri altında bu 
hazırlanmıştır», dediler. Biz onlara tam bir te
minat verdik; «sureti kafiyede böyle niyetimiz 
yoktur, dedik.» O halde, biraz müsaade edin ; bir 
kısmı birkaç ay, bir kısmı da âzami bir yıl mü
saade edin, dediler. Biz bu süre içinde bu be
yannameleri, servet beyannamelerini doldurup 
verelim. Müsaade de edildi. Aradan iki yıl geç
ti. Şimdi gelen tasarı da bir yıl daha geriye atı
yor. Ve fakat bu müsaade hâlâ bir türlü yetmi
yor. O zaman bu görüşleri söyliyenlere sonra
ları rastladım, birkaç ay evvel de Ankara'da 
görüştüm : «Haklıyız, çünkü birçok politikacı
larımız kalkması için için kampanya açtılar, bi
ze de şu kanaat geliyor, biraz daha direnelim, 
kalkar, bu fırsatı ele geçirmişken neden diren -
miyelim» dediler. Şimdi benim kanaatim bu nok
tada cidden onları bu direnişe sevk eden bir tu
tum içinde bulunduğumuzu üzüntü ile belirt
mek isterim. Direniş nedendir? 

Mademki kesin olarak Hükümet böyle söy
lüyor, Anayasamız belli hükümleri ihtiva edi
yor, Türkiye bu tatbikatı arzu edecek. Her han
gi bir parti dahi olsa, mevcut sisteme göre bu
na engel olacak fikirleri esasen hiçbir parti sa
vunmuyor. Böyle servet vergisi, servet istirda
dını kimse savunmuyor. O halde, normal kazan
cının vergisini dürüstçe vermeyi arzu eden ve 
bu memleketi geçici olarak kazanç vasıtası ka
bul edip, azıcık endişelendi mi, serveti dışarı 
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kaçıran ve nüfus cüzdanı dahi Türk olmayan 
birçok kimselerin servetini meydana koyduğu 
takdirde böyle manevra yapmasına imkân ver-
miyecek bir mekanizmaya çarpılacağını, bilenle
rin ; yahut servetini, kim olursa olsun meydana 
koyması halinde bu derece serveti nereden bul
duğu endişesi altına düşmiyen, böyle bir endişe 
de yok, zaten, böyle acayip fikirlere kapı İm ı-
yan bir kimsenin buna karşı direnmesinin se
bebini ben anlıyamam. Mademki servet kaçırmı-
yaeak, vergisini dürüstçe verecek, o halde ne
den endişe ediyor? 

Plânlı kalkınma diye Sayın Sarıgöllü ifade 
buyurdular, ben de bu hususa dokunmak isle
rim. Ben de dokunmak isterim. Plânlı kalkınma, 
yapalım dedik ve memleket dertlerinin en iyi 
çaresinin bu olduğuna inandık, ama vergi ge
lince, vergiyi doğru dürüst verme tedbirleri ge
lince ona direniyoruz, öbür taraftan kalkınma
yı istiyoruz. Bunların ikisinin beraber olmıya-
cağını ve bir sihirbaz değneğinin bunu yapamı-
yacağmı kabul edelim. Sonra plân muvaffak ol
mazsa Hükümet daha sıkı tedbirlerle karşımıza 
gelir. Evvelâ plânın muvaffak olmasını istiyor 
muyuz, istemiyor muyuz? töğer muvaffak olma
sını istiyor isek, tedbirleri de beraber bulmamız 
gerekir. Hükümet ayrıca anormal tedbirlerle 
gelmez ihtiyacını duymaz. Zannedersem bu da 
dürüst vergi verecek ve vergi miktarını da artı
racak vasıtalardan birisidir. 

Dış yardımı, çok iyi takdir edersiniz, son za
manlarda bilhassa memleketimizde vergi reform
ları memleketin gücü nisbetinde vergi verilme
sini sağlıyacak kanunlar, mevzuat sağlanması 
üzerinde, Devlet teşkilâtının verimli çalışması 
üzerinde açıktan ifadelerle bizi teşvik edici da
ha doğrusu yardımı buna bağlayıcı birçok be
yanlara raslıyorum. Ve deniyor ki, siz kendi
nizin elinizden geldiği kadarını yapın, mümkün 
olan vergi yüküne katlanın, vatandaşları dürüst
çe vergi vermeye sevk edin, biz de size yardım 
ederiz. îşte bunun birinci kısmını yapmak zo
rundayız. Biliyorsunuz, son zamanlarda Ameri
kan yardımı dahi bu yardımı iyi kullanan mem
leketler, kullanamiyan memleketler; im yardı
ma mııhtacolanlar, muhtaeolmıyanlar diye tas
nifi yapıldığını bizzat Başkanın ifadelerinden 
duyuyoruz. Ve memleketlerin içinde iyi kulla
nanları sayıyor, yardımı iyi kullanmış olanlar 
arasında bizi saymıyor. Bu gerçeği de biliyoruz. 
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Amerika'da yardımı iyi kullanmadığımız ka

naati belirmişse, muhakkak ki, aleyhimizde bir 
kanaate sevk ediyor. Ben şahsan ifade edebili
rim, şimdiye kadar doğru dürüst kullanamadık, 
ama bundan sonra plânlı devrede çok iyi kulla
nabilecek durumdayız. Çünkü kullanamadığı
mızı açıkça söylüyor. Ben size bir rakam vere
yim, bunu açıkça anlarsınız. Amerikan yardımı 
normal şekilde Yunanislan ve Türkiye'ye gel
meye başladığı zaman, Yunanistan'da fert başı
na millî gelir payı 68 dolardı. Yunanistan har
bin bütün ıstıraplarını çekmiş, arkasından bir 
iç harb büyük tahribat yapmıştır. O günlerde 
Türkiye'de fert başına millî gelirden düşen pay, 
157 dolardı. 

Aşağı-yükarı üç misline yakın. 1960 yılında 
Yunanistan'ın millî gelirden fert başına düşen 
payı o00 küsur dolar olmuş, beş misline yakın 
yükselme olmuş; memleketimizde millî gelirden 
fert başına düşen pay, 157 den 179 dolara çık
mış; artış % 14. Orada artış % 500. Aramız
daki i'ark hesaplarla malûm, '\0 misline .yakın 
bir başarı vardır. Bunu biz söylemesek bile 
dünya biliyor, rakamlar ortada. Biz de bunu 
kabul ediyoruz. Çünkü realite budur. Amerika'
da biliyor. Ama diyoruz ki, güzel bir teşkilât 
kurulmuştur. Parlâmentoca, Hükümetçe biz 
bunun, üzerine eğiliyoruz. Vatandaş da bütün 
bu sıkıntılara katlanıyor, acı sonuçlardan ders 
aldık. Şimdi bunu başarılı şekilde kullanaca
ğız. İşte, ispat edeceğimiz şey, bu son arz etti
ğim husustur. Bunu başarılı şekilde kullanıp, 
kullanamama hususudur-. Bu da, ancak memle
kette herkesin gücü nisbetinde vergiye katılma-
siyle sağlanabilir. Bunu ehliyetli şekilde kul
lanmakla da sonuç alınabilir. 

Hükümet bu vergi tasarılarını değiştirerek 
getirmiş olmaktan, kanaatimce bizzat pişman
dır. Çünkü, bunlar halkın yüzde 90 - 95 inin 
lehine bir sistemi savunan tasarılar olduğu, bun
lara karşı söylenen fikirler % 5 veya % 10 
aleyhe olan fikirlerdir. Bu açıkça millî irade
ye dayanan bir sistemdir. Bu kadar büyük ço
ğunluğun lehine olan bundan sonra gelecek ka
nunlara ela aynı şeye dokunacağım. Bu benim 
savunmamla beraber, Parlâmentonun da savun
ması lâzım gelen bir zarurettir. 

Servet beyanı deyince, bundan rahatsız olan 
kaç kişidir, açık konuşalım. Birkaç bin kişi. 
Bunlar vergi ödememek için rahatsızlanmak-
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tadır. Yani vergiye gücü nisbetinde katılmak 
istememektedir. Amerika'da servet beyanı yok
muş. Amerikan kontrol sistemini teklif edin, bu 
hususta bir kanun getirin, buna cami gönülden 
katılırım. Bunu Türkiye'de tatbik edelim, baş
ka bir şey istemem. Her hangi bir grup kim 
teklif ederse, ben ona gönülden bağlıyım. Bunu 
bir teklif ve tatbik edelim, Türkiye'de başka 
hiçbir şey istemeyiz. Onu yapacak millî teşkilâtı
mız gelişmemiş olduğu gibi böyle bir alışkanlı
ğımız da yoktur. Ama bu devre için bunu ya
pamadığımıza göre, en müessir mekanizmalar
dan birisini tatbik etmek zorundayız. Bu ara
da elbette servet düşmanlığı diye bir konu var
dır. Böyle servet beyan ederken bunu da orta
ya atıyoruz. Servet düşmanlığı ne dinî, ne mil
lî geleneklerimiz ve ne de bugünkü Anayasamız 
içinde sureti kafiyede Türk toplumuna hâkim 
olamaz. Belki fertlerin, şunun veya bunun kal
binde yaşıyabilir, ama, bunun aleyhinde olan 
veyahut böyle bir düşmanlık duygusunu silme
nin metodu, zannedersem, servet beyannamesi 
gibi mekanizmaların kurulması, servet sahiple
rinin gücü nisbetinde harcamalara katılması, 
servet beyannamesi sahiplerinin servetinin ge
rektiğini yapmasıdır, ancak, servet düşmanlığı 
besliyenler bu suretle azalır ve zayıflar. Onun 
için bunun aksini savunamayız. Vergisini veri
yor, servetini kaçırmıyor, bu kimsenin serveli-
nin aleyhinde bir fikir beslemeye kimsenin hak
kı bulunamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir buyurursu
nuz ki, bütün rejimlerin en kuvvetli teminatı, 
sosyal ve ekonomik sistemlerinin güçlü oluşla
rının bir unsuru da sosyal seyyaliyettir. Sosyal 
seyyaliyetin mcıveudokluğu yerde serveti fazla 
olanlara, ikarşı beslenen tepki çok daha .hafif 
olur. Sosyal seyyal iyot de orta sınıfım kuvvet
lenmesi ile bir toplumda tezalhür edebilir. O 
'halde 'böyle olunca savunduğumuz sistem orta 
sınıfın aleyihine oluyor, yukarı sınıfın lehine 
oluyor; aşağı sınıfta kendi başına Allah yal
varanı şeklinde bir tutum oluyor. Samimiyetle 
inanıyorum ki bu, rejimimiz içinde makbul bir 
sistem değildir. Bu bakımdan eğer bunu iste
miyorsak, toplumda bu anormal fikirlerin ye? 
almasını istemiyorsak, bu .gerçeğin üzerine eğil
mek suretiyle sosyal seyyaliyeti sağlıyacak 
tedbirlere ehemmiyet vermemiz lâzımıdır. 
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Sayın Sariıgöllü (birkaç. noktaya dokundu 

ve dedi ki, Millî Birlik Komitesi Hükümeti bunu 
iyi tatbik edemediği için kriz yarattı. Onu savun
muyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum ki, 
kriz son zamanlarda, bilhassa geçen sene arttı. 
Çünkü kalkacağı şeklindeki propaganda, dire
nişi artırdı ve kaldırılması için bir sürü fabri
kasyon gerekçeler yarattı. (Bu hakiki bir mü
şahededir. Zannederim buna 'büyük çoğunluğu
nuz da şahidolmuşunuzdur. Bankalara el kon
duğu için bu endişede arttı ve servetlerin mey
dana «çıkarılmaması temayülü kuvvetlendi, den
di. Biliyorsunuz, bankalara el kondu, arkasın
dan hemen açıldı ve bir sene sonra servet be
yanı tatbik edilmeye başlandı. Bu kadar za
man geçtikten sonra, artık ihtilâlin tutumu 
belli tokluktan sonra, 'Kurucu Meclis açıldıktan 
sonra, bütün bu düzen kurulduktan sonra hâlâ 
eskiden böyle bir .şey oldu, diye endişeye ka
pılmak, zannederim, haklı değildir. Ancak, uy
durma bir gerekçe olarak kullanılabilir. 

Şimdi, özet olarak şunu arz etmek isterim 
ki; bu müessese meydana gelmeseydi, belki ye
niden ihdası güç olurdu. Fakat, meydana gel
dikten sonra gerekçeler artık belli olduktan 
sonra, dünyanın en ileri memleketlerinde de 
bundan daha sert tedbirler bulunduktan sonra, 
bugün tersine bir tutumla değiştirmek istemek 
zannımea, uygun değildir. Maliye Bakanı gayet 
açıkça buradan ifade ettiler; daha evvel söy
lediler bir miktar artırıldığını da. Her türlü 
baskı eğilimlerini takviye etmemize rağmen, 
Gelir Vergisi nisbetinin bir miktar arttığı da 
görülüyor. Eğer hepimiz bunun kalkmıyacağı 
lâzımjgeldiği tezini savunursak bunun verimi 
itimat buyurun, çok da'ha artacaktır. Üç tane 
sübap kapanmak istenmiştir, vergi alanında: 
Esnaf Vergisi, Tarım Ürünleri Vergisi, servet 
beyanı. (Bunların i kişime ben de katılırım, -vergi 
vermek durumunda olanlara dokunmıyalım. 
Ama vergi verebilecekler vergi sistemi içine 
girsin, ama kaçak yapan esnaf ve tarım ürün
leri yolu kapansın. Şimdi efendim, bütün kon
trolü ısağlıyamıyoruz, demek yetmez. Hiçbir 
sistem her şeyi tam sağlıyamaz, ama sağlıyan 
metotlardan birisidir. 

Muhterem arkadaşlarını, samimiyetle kana
atlerimi arz ettim; istirham ediyorum, bu ser
vet beya>nıın (Filvaki gerivcrilmesine de pek 
fazla sempatim yoktur.) ama, bir iki yıllık ku-
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suru affeden bir tutumla geliverdikten son
ra doldurularak alınması hususuna müspet oy
larımızı kullanalım. ıSaygılarımla. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
ıMALÎYE BAKANI FERİD MELEN — 

Yüksek Heyeti fazla yormamak için mâruzâtı
mı kısa kesmiştim. Fakat daha bâzı endişe ve 
tereddüt noktalarının mevcudolduğu anlaşılı
yor. .Evvelâ şunu arz edeyim ki, Sayın Sarı
göllü şikâyet var, servet beyannamesi mem
lekette huzursuzluk yaratmıştır, emniyetsizlik 
yaratmıştır; bu da iş 'hayatına tesir etmiştir, 
diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şikâyet yalnız 
ve yalnız (Büyük Mecliste vardır. Şunu .arz ede
bilirim ki, dışarda servet beyannamesinden hu
zursuzluk duyan, şikâj^et eden kimseye rasla-
madım. Teşekküller vardır, ticaret ve sanayi 
odaları vardır. Bunlar devamlı olarak bizimle 
temas halindedirler. Muhtelif komisyonlar [ha
linde bizimle çalış/nışlardır. Gelir Vergisinde 
beraber çalıştık. Diğer vergiler üzerinde bera
ber çalıştık. Ticaret rejimini tesbitte beraber 
çalıştık. 

Bankacılar vardır. Bunların hiçbirisi gelip-
te, servet beyannamesinden şikâyetimiz var, 
mahzurludur, böyle mahzurludur demediler. 
Yalnız, tek bir müesseseden, Antalya Ticaret 
Odasından bir telgraf çekilmiştir; bu 'oda, ser
vet beyannamesi mahzurludur diye şikâyet et
miştir. Bunun dışında başka bir tek şikâyete 
raslamadık. 

Beyannameleri bugün serbest bırakırsak, 
sizi temin ediyorum, bu beyannameleri geri 
alacak kimseler sayılacak kadar az olacaktır. 
Ama biz hepsini iade edeceğiz. Servet beyan
namesini .geri almak istiyenleri şüphe altında 
bırakmamak için (hepsini iade edip tekrar (geri 
alacağız. Geri alıp almamayı serbest bıraktı
ğımız takdirde ise sadece, şu veya bu sebeıple 
korkarak yanlış beyanda bulunanlar bunları 
geri akacaktır. 

•Bunun bir huzursuzluk mevzuu okluğu id
dia ediliyor. Bu, sadece ve sadece Mecliste söy
leniyor. Meclisin dışında söylendiğini görme
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın «Sarıgöllü 
diyorlar ki; servet beyannamelerinin alınması 
servet vergisi alınacağı.zehap ve endişesini ya
ratıyor. 

— 95 
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Sayın. Sarıgöllü'ye bir noktayı işaret etmek 

isterim; burada, servet beyannamesi adının kul
lanılması hakikaten yanlış olmuştur. Sadece, adı 
böyle bir endişeyi yara tmaktadır . Bunun, yerine, 
gelir unsurlar ın m beyanı gibi başka bir adla be
yanname alınsaydı, ki muhtevası deği.şıniyecck 
şekilde bunlar söyiennıiycçekü. Nitekim ingilte
re'de öyledir. Sadece sistemin adını int ihapta tek
nisyenler imiz hata, etmiştir, bizim hatamız olmuş
tur , psikolojik noktası budur. Servet beyanname-
m.csine; arz ettim. Muhtevasında. bir derişiklik ol
madan başka bir- isim verilebilse idi, <;ok mah
dut sayıda insanda uyanan bu psikolojik en
dişe dahi ortada mevcut olmıyacaktı . Servetten 
vergi almak endişesini ya ra tacak t ı r , beyanına 
gelince : Muhterem arkadaş lar , bunu iki cephe
den mütalâa etmek lâzımdır. Birisini arz ettim, 
servetten vergi a lmak usulü, modası geçmiş bir 
vergi sistemidir, verimsiz bir vergi sistemidir, 
vergisizlik bakımından işe yaramaz bir sistem
dir, zira. verginin kaynağını kuru tur . Vergicilik
te verginin kaynağını k u r u t a r a k vergi a lmak 
deği l ; vergi kaynaklar ın ı takviye etmek suret iy
le vergi a lmakt ı r . Vergicilik bakımından hiç
bir vergici bunu tavsivc etmez, hiç endişe etme
yin. Sonra biz şuna. da kaanüz ki, vergi sistemiy
le yani vergiyi vasıta olarak vergiyi alet ola
rak kul lanmak suret iyle servet lerde bir nivel-
man yapmaya bizim Anayasamız imkân vermez. 
Bizim Anayasamı/ , vergiyi vasıta olarak kullan
mak suretiyle servet dağılışında bir nivelman yap
ma imkânını vermez. Binaenaleyh bu Ana
yasaya mer ' i kaldıkça, ve bu memlekette Cum
huriyetçi , demokratik, par t i ler çoğunluğu muha
faza, et t ikçe ki, edccekti ı , bu memleketin bün
yesi bunu göstermektedir , bunda hiç endişeniz 
olmasın. Hiçbir Meclis, verginin vasıta o larak 
kul lan ı la rak servetlerin t raş edilmesine imkân 
vermiyecekt i r . Bunu akl ından geçirenler daima 
ekal l iyet te ka lacak ve hüs rana uğr ıyacak la rd ı r . 
Yalnız servet ler in dağı l ış ında verginin vasıta 
olarak kul lanı lmasının aleyhindeyiz ama vergi
yi gelir dağı l ış ında sosyal adalet vasıtası olarak 
ku l lanmak zanıre t indeyiz . Buna Anayasa mâni 
değildir, bilâkis Anayasanın emridir bu, (îelir 
Vergisi, sosyal adalete uygun olacaktır . Vergi , 
herkesin ödeme gücüne göre al ınacaktır . Öde
me gücü yüksek olan elbette daha fazla, vergi 
verecektir , (ideme gücü, geliri az olan elbette 
daha az, daha düşük vergi üdiyeeektir . Bu ba-
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kımdaıı, vergi yükünde1, gelir, elbette vergide 
müessir bir vasıla olarak kul lanı lacakt ı r . 

2 ncisi; dokt r iner bir görüştür . Bu memleket
te, dok t r ine r bir görüş hâkim olursa servet be
yan edilse de beyan edilmiş bulunsa da bulunma
sa. neticelerine mâni olunamaz, beyan mevcudol-
sa. da olmasa da, doktr inin hâkim olduğu Meclis 
isterse hir kanun ç ıkar ı r :M saat içimle hepsini 
alır, mevcudolanı da or tadan kaldırıl ' , bu bir re
jim meselesidir. 

Sarıgöllü, arkadaşımız, bunu, vergi ıslahını 
yaptıktan, sonra yapsaydınız diyor. 

Vergi ıslahı yapıl ıyor, (Jelir Vergisi, huzuru
nuza. gelecektir, bunlarla vergi mukavemetini ye
neceğiz, nisbetleri düşürdük . 

B ü y ü k kazançlardan yüzde altmışı indirim, 
dedi ler ; büyük kazanç sahipler inde fena hava 
yara t ıyor , yükseltmeyin., zira. bu memlekette ev
velâ vergi mukavemetini yenmeye mecburuz. 
Vergi ziyamı (inlemek bakımından, sermayeyi 
teşvik bakımından, ya t ı r ımlar ı teşvik bakımın
dan bu lâzımdır. Yatır ımları teşvik ediyoruz. Ya
tırıma, ayrı lacak kaynak la r için daha. ileriye git
tik, ya t ı r ıma ayr ı lacak sermayenin muayyen bir 
zaman için vergiden muafiyetini kabul ediyoruz, 
ya t ı r ıma ayrı lacak giderlerin vergiden mahsu
bunu kabul ediyoruz. Bu sistemin en genişini, 
en. mükemmelini getiriyoruz. Amortisman sisle-
teminde değişiklik yapıyoruz. Yergi mükelle
fiyetini azaltmak için tedbirler alıyoruz. Arz 
etiiğim gibi bütün bunlar kâfi değildir. Buna 
muvazi tedbirleri de bu arada, yürü tmek lâzım
dır. Bütün silâhları bir arada kul lanmak lâ
zımdır ki, ka t ı netice alalım. Murakabe usulleri 
bu meyanda tekemmül ettirilebilir . Sayın Sarı
göllü, plânda, kalkınma, için gelir kâfi gelmezse, 
yardım alınmazsa Servet Vergisi alınması ihti
mali belirir, plânın kalkınmasını sağlamak için 
diyor. 

Sayın Sarıgöllü 'ye hemen ha t ı r la t ı r ım ki, 
Plân, Yüksek Heyetinizin tasdik inden geçmiştir, 
Hedefleri tesbit edilmiştir. "Bu hedefler nedir? 
Bvvelâ, i s t ik rar içinde ka lk ınma olacaktır . Son
ra, kalkınmayı sağl ıyacak hedefler nelerdir? 
Bun la r tesbit edilmiştir . Vergi al ınacaktır . Kay
nak la r sayılmıştır. Vergi âdil olacaktır . Kaynak
lar kuru tu lmıyacak t ı r . Bütün bunlar , plânın he
defleri içindedir, muhterem arkadaşlar ımızın 
endişelerini karş ı layacak şekilde plân hedefleri 
içinde yer almıştır, c ihet teki Hükümet olarak 
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getireceğimiz tasardan, teklifleri. Yüksek Mec
lis tasvibetti, bunlar plân hedefine uygundur, 
plân; servetten vergi alınmasını değil, onu önli-
yecek hükümler derpiş etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımız enflâsyondan bah
settiler, böyle bir mesele yoktur, plân; istikrar 
içinde kalkınmayı hedef etmiştir, Bu sebeple ge
tirdiğimiz kanunini-, plân hedeflerine varmak 
içindir, açık vererek, enfilâsyona gitmek için 
getirmiyoruz. D]ş yardım tahakkuk etmediği 
takdirde, nekadar karşılanmıyorsa, buna teka
bül eden nisbette bütçede tasarruf yapacağız, en
dişe etmeyin. Bu sebeple servetten vergi alına
caktır diye böyle bir şey yoktur. 

Muhterem. Yıldız'da temas etti. 
Bayın arkadaşlarım; bu memlekette şu veya 

bu sebeple servet aleyhtarlığı havası, maalesef 
yaygın haldedir. Bunda bu işi yürütenlerin ku
surundan ziyade «bizim servet sahiplerinin ku
surunu bulmak mümkündür. Her memlekette 
böyle, olmuştur. Fakat hekimane usullerle bu 
havayı dağıtmaya her memleket muvaffak ol
muştur. 'Bizde de servet sahipleri bunu yapma
l ıdır- Servet sahiplerini korumak endişesiyle 
hareket edenlere tavsiyem odur ki, bu havayı 
hekimane usullerle dağıtmanın yollarını bulma
lıyız. Memleketin ıbüy'ük menfaati buradadır. 
Bu tasarıyı reddettiğiniz takdirde, 'bu hava 
kuvvetlenecektir; servet isahipleri vergi ver
mek istemiyor, büyük kazanç, gelir sahipleri 
bu memlekette masraflara katılmak istemiyor, 
bu yüzden 'büyük kütle mağdur olmaktadır ve 
bütün vergi yükü bunlara yüklenmektedir, di
ye bütün bunlar daha rahatlıkla söylenecektir. 
Ve bundan servet sahipleri bir şey kazanmaz. 
Bu noktayı, bu nâzik noktayı, »bilhassa, YTıksek 
Heyetinize arz etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Hunm.etleri.unle. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan sorular var. Bu
yurun sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Ma
liye Vekili, servet beyannameleri için dışardan 
şikâyet yoktur, yalnız Mecliste vardır buyur
dular. 

Bu ifadelerini anlıyamadım, lütfen izah 
ederler ani? 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin azaları; 
kütlenin temsilcileri, kütlenin -arzularını akset-
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tirme yolunda mı şikâyetçidirler yoksa, kendi 
servetleri ile ilgili bir durum mu vardır? 

MALİYE BAKANİ FERİD MELEN — Arz 
edeyim. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — İkincisi
ni de arz edeyim. Meclise gelen kan tınlarda gü
lüyoruz ki, ıslahat daha ziya'de, mükellefe doğ
ru giden bir istikamette gelişmektedir. Acaba, 
bu vergileri yükliyen teşkilât üzerinde ıbir ısla
hat tedbiriniz de olacak anıdır, oknıyacak mı
dır? Bu hususu da rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
Muhterem Senatörler; bendeniz «sadece şikâyet 
Meclisten gelmektedir» derken, sayın 'arkadaşı
mın aklına gelen ihtimali, şerefim üzerine söz 
veririuıı ki, düşünmedim. Bu mevzuun aleyhin
de konuşanların kendi servetlerini düşündükleri 
hususunda bir ihtimal aklıma gelmedi. Sadece 
bunu is-öyleııken bir başka hususu kaydettim. 
Onu da arz edeyim. Bu, bir politik sebeple ya
pılıyor diye aklımdan bir şey geçmektedir. Po
litik sebep dediğim gibi, vatandaş şikâyet et
miyor. 'bize müracaat etmiyor, sadece Milletve
killeri ve Senatörler 'burada bahsediyorlar. Şu 
halde ya yanlış aksettiriliyor veyahut burada 
bir politik sebeple ileri sürülüyor. Bunu düşün
düm. Eğer bundan dolayı hata etmişsem özür 
dilerim. Öteki ihtimal hiçbir şekilde aklımdan 
geçmedi. Ben kimin servet sahibi okluğunu, 
kiınin olmadığını da 'bilmiyorum. Şahısları iyi. 
ce tanıyamamış durumdayım. 

İkinci noktaya gelince : Bütün vergi mevzu
atını ıslâh etmeyi 'ön plânda ele almış bulunu
yoruz. Bütün kanunlar 30 a yakındır. Bu ka
dar kanunu bir anda huzurunuza getirmemize 
imkân olmadığını takdir edersiniz. Sene için
de peyderpey getireceğiz. Elbette bu zaruridir, 
getirilecektir. Hürmetlerimle. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Efendim, bir sualim var. Beyanınızda dış yar
dım kâfi miktarda gelmezse tasarruf yapılaca
ğını, mecburî bir tasarrufa gidileceğini ifade 
buyurdunuz. Bu tasarrufu yatırımlardan mı 
yapacaksınız, yoksa cari masraflardan mı? 

MALİYİ] BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Tercihan, cari masraflardan, ama. 
yardım alamazsak, destek bulamazsak zaten ya
tırım yapamıyacağız. Tercihan cari masraflar
dan tasarruf edilecektir. 
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TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

İkinci bir .sualim do şudur : Yine izahatları
nızda servet; beyannamesi tâbirinin psikolojik 
olarak menfi ve yanlış tefsirlere yol açtığını 
ifade ettiniz. Bunun Maliye Bakanlığınca «(Je-
lir Beyannamesi» şeklinde ifade edilmesi müm
kün müdür, değil midir? Aldığımız malûmata 
göre, bu kanun tasarısı komisyonda görüşülür
ken bâzı üyeler bu tâbirin «delil* Beyannamesi» 
şeklinde olmasını ifade buyurmuşlardır. Fakat 
bu kabul edilmemiş. B,u mümkün değil midir? 

MAİjJYH BAKANI EERİD MELEN (De
vamla) — Arz edeyim, detirdiğimiz tasarı esas 
hükümleri değiştiren bir tasarı değildir. Sa
dece» geri alınıp, verilmesine dair bir tasarı
dır. Esas hükümler üzerinde durulmamış ol
duğu için, şimdi bahsettiğiniz düzeltme yapıl
mamıştı i'. Ama bundan sonraki gelir vergileri 
ve diğer vergileri daha geniş bir tetkika al
dık. Bundan sonra huzurunuza gelecek ka
nun tasarılarına daha münasip, başka türlü il-
ti basa mahal vermiyeeek bir isim bulunur. 
Bu hususta biı* mahzur görmem. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Yetkin. 
NÜ YİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

Başkan, aziz arkadaşlarını; huzurunuza gelmiş 
ol an kanun tasarısı, bâzı arkadaşlarımızın 
ifade ettikleri, gibi, İni zehabın uyandığı tar
zında konuştukları için arz edeyim, bu, servet 
beyannamesi adını verdiğimiz müesseseyi ta
mamen ortadan kaldırmayı hedef tutan bir ka
nun teklifi değildir. 

Burada konuşan arkadaşımızın bir kısmı .ser
vet; beyannamelerinin lüzumu veya âdemilü-
zıımu üzerinde mütalâa serd ettiler. Halbuki, 
huzurunuza gelmiş bulunan kanun, servet be
yannamesi müessesesini ortadan kaldırmamak
tadır. (lelen kanun aslında 193 sayılı Ka
nunla mevcut bulunan ve 1960 malî yılı ser
vetlerini ihtiva etmek üzere 1961 ve 1962 se
nesinde alınmakta olan servet beyannameleri
nin bundan sonra devamı hususunda da hiç
bir kayıt getirmemekte, yani bunun devamı 
hususunda, katı olarak devam etmesi ve 1961 
ve 1962 yılma ait beyannamelerin devam ede
ceği, ilk beyannamenin iade edilmesini ve onun 
yerine tekrar yeni devrelere ait servet beyanını 
ihtiva eden beyannamelerin verilip verilme
mesini hedef tutmaktadır. Burada, servet be
yannamesi lâzım mıdır, değil midir; verilmeli 

15 . 2 . 1963 O : 1 
midir, verilmemeli midir; servet beyanname
leri faydalı mıdır zararlı mıdır yolundaki 
bir münakaşa ancak servet beyanına tabi bu
lunan vergi mükellefine sempati mesajları 
göndermek ve mektup yazmaktan başka bir 
mâna ifade etmez.. Eğer. servet beyannamele
rinin lüzumsuzluğu kanaatinde olan arkadaş
lar varsa, servet beyannamelerinin kaldırıl
ması hakkında bir kanun teklifi hazırlıyarak 
getirirler ve burada, faydası, zararı üzerinde 
münakaşa ederiz. 

Şimdi, huzurunuza gelmiş bulunan ve Millet 
Meclisince kabul edilmiş olan teklif Yüce Se
natonun iki komisyonunda iki ayrı görüşle 
karara bağlanıp huzurunuza gelmiştir. 

Malî ve İktisadi işler Komisyonu der ki; 
1961 ve 1962 ye ait beyannameler iade edilsin, 
bunun yerine bu devreyi kapsıyan servet be
yannamesi verilmesin, 1963 senesi başında nor
mal olarak, 1962 malî yılını ihtiva eden beyan
nameler alınmakla kanun yürülüğüne devanı 
etsin. 

Bütçe Komisyonu der ki; hayır. Hükümetin 
teklifinde olduğu gibi 1961 ve 1962 yıllarında 
vatandaşlardan alınmış olan servet beyanna
meleri birtakım psikolojik faktörler, birtakım 
endişeler sebebiyle hilafı hakikat bildirme key
fiyeti mevcudoduğuna göre bu beyannameleri 
iade edelim. Bunun yerine yalnız 1962 yılına 
ait bir beyanname alalını. Bu yeniden geri alın
sın ve onun yerine tek bir beyanname verilsin. 
Bu da 1961 yılı malî durumunu ihtiva eden ve 
1960 ta verilmiş olan beyannamelerin yerine 
ikame edilecek bir beyanname verilsin. Beyan
name konusunda bu zaviyeden sadece mütalâa 
serd etmek yerine, servet beyannamesinin aslına 
inerek lüzumu veya ademi lüzumu konusunu 
bendeniz tamamen mevzuun dışında telâkki et
mekteyim. Şimdi böyle bir mevzuu, böyle bir 
meseleyi getirmek' istiyenlerin, doğrudan doğru
ya bir bardak suda yaratmak istedikleri fırtına 
ne servet beyannameleri konusu ile alâkası ol
mamakla beraber, bâzı arkadaşlarımız, vergi sis
temi mükemmel olmıyan bir memlekette servet 
beyannamesi faydalı değildir, zararlıdır diyor
lar. Halbuki, durum tamamen aksidir, dcür 
Yergisi sistemi mütekâmil, birbirini tamamla!' 
ve servetleri boşlukta bırakmaz halde mükem
meliyete ulaşmış memleketlerde servet beyan
namesine ihtiyaç yoktur. Zaten oralarda kendi 
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kendine oto - kontrol yapılabilmektedir. Bir sana
yici, aldığı maddci iptidaiyeyi filân zürradan 
aldığını ifade ediyor, şu kadar liraya aldığını 
kaydediyor. Aynı zamanda bu maddeyi satan 
zürra da, bu mahsulün şu kadar tonunu şu ka
dar liradan verdiğini ve filân sanayiciye satmış 
olduğunu zaten defterine yazacağı için bunların 
karşılıklı kontrolü kabildir. Sıhhatli olan, ken
di kendini kontrol eden bir sistem de servet be
yannameleri ihdas edilmese dahi vergi zıyaı 
haddi asgariye iner. 

Bir memleket, ki birtakım kazançlar, beyan
namelerden ve defterlerden, uzak kalmaktadır, 
meçhul kalmaktadır, beyannamelerde menşe gös
terilerek, beyannameler ve ticari defterler mem
ba gösterilmek suretiyle alış, satış ve maliyetler 
kontrol dışında kalmaktadır; işte bu memle
ketlerde vergilerin ziyamı, selâmetini sağlamak 
için biıitakım kontrol .sistemi, 'bir oto-konltrola 
yardımcı olmak için servet beyannamesi zarure
ti doğar. 

Sayın Sarıgöllü arkadaşımızın söylediği ke
male crişildiği zaman zaten servet beyanına ih
tiyaç da. kalmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, servet beyanname
lerinin vergi mükellefine ve servet beyanname
sine tabi tutulan vatandaşa ne zarar getirdiğini 
izah etmek bendenizce mümkün değildir. Çünkü 
artık bugün, medeni ticaret ilmi ve medeni ti
caret zihniyeti mevcuttur. Yastık altına veya 
küplere para gömmek devri geçmiştir arkadaş
lar. Ticaret erbabı servetini gömmemekte, bilâ
kis servetini afişe etmekte, ticari bakımdan mev
duatını duyurmaktadır. Bir banka huzuruna 
gittiğinde, birçok zaman bilançolarında malî 
kudretini, kendi talep ettiği kredinin çok daha 
fevkinde bir kredi imkânını verecek kadar ge
niş göstermektedir. Müşterinin karşısına çıktı
ğı zaman, varlığını olduğundan daha mübalâ
ğalı göstermekte ticari fayda vardır. Neyi, ni
çin gizlesin? Bugün, dünyada servetin artık 
Hükümetten gizlenebilir tarafı fevkalâde azal
mıştır. Muhterem arkadaşlarım; tüccarın gay
rimenkulu tapuda mukayyet oldukça ve Hükü
met bu tapu kayıtlarına sahip bulundukça her 
zaman için gayrimenkul servetinin tahkik edil
mesine imkân vardır. Tüccarın bankalarda ser
veti durduğu müddetçe, hisse senetleri bulundu
ğu müddetçe ve kredisinin miktarı bilindiği 
müddetçe bunların kontrol edilip öğrenilmesi 
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Hükmet i'çiu bir iş değildir. Şu hakle nedir ser
vet beyannamesi ile elde edilmek istenen? Ser
vet beyanamesinde beyan edeceği hanımın ger
danlığı, evdeki ziynet eşyası ve birkaç parça 
möbleden ibarettir. Bunlar da bâzı arkadaşla
rımın ifade ettiği gibi, endişelerine hak verdi-
rebilecek mahiyette değildir. Sadece1 samimi
yetle ifade eden, her kuruşunun hesabını açık 
alınla ifade etmek istiyen bir vergi mükellefi
nin servet beyannamesinden endişe duymasını, 
bendeniz şahsan imkân görmemekteyim. Vergi 
mükellefi, Hükümetin, kendi servetinin düşma
nı, kendi servetinin hasmı telâkki etsin. Böyle 
bir telâkkiden, Türk ticaret erbabının hepsini 
tenzih ederim. Yalnız ne vardır"? Hükümet ta
sarruflarından, hususi sektörde sermaye müte
şebbislerinden bir kısmı, kendi servetleri yanın
da bâzı endişelerden korkmıyacak. Sayın Sarı
göllü arkadaşım bu kürsüden ifade ediyor. Plân 
tahakkuk etmezse Servet Vergisine gidilmesi 
düşünülemez mi? Böyle şüpheye müstenit bir 
vergi almak zorunda kalmak, böyle bir korku
nun bu kürsüden ifade edilmiş olması bu endi
şeyi yaratır ve tahrik eder. Bundan sakınmalı
yız arkadaşlar... Çünkü demokratik bir memle
kette, demokrasi rejimini benimsemiş bir mem
lekette, Meclislerin huzuruna bir programla çı
karak bu programda «Servete müstenit vergi al-
mıyacağım.» diyen bir Hükümet, artık buna ay
kırı bir tasarı getiremez; getirdiği takdirde 
de ayakta duramaz.. İtimat oyu mevzuubahsol-
duğu zaman Meclis veya Meclisler önünde mü
dafaasını yapamaz. Bu, demokratik bir memle
kette olmaz arkadaşlar... Bunu, burada bir en
dişe olarak izhar ettiğimiz zaman ticari âlem
de bunun tepkileri hâsıl olur ve hususi sermaye 
sahiplerinin endişelerini yaratır ve artırır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün vergi zi-
yaı vardır. Yergi ziyama karşı arkadaşım bi
raz mübalâğa ederek, vergi kaçakçılığı var
dır diyerek, tüccarı bu endişe altında »baş
ka bir yola, bir kısmını başka istikâmetlere 
götürmektedirler. Ama kabul buyurulsun ki, 
muhterem arkadaşlarım, bu memlekette alın
makta olan vergi vatandaşın seviyesi ile âdil 
değildir. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi 
bir defa, vergi ziyaı yalnız vergi kaçakçılığı 
dolayısiyle değil, vergiden kaçmak endişesin
den ve vergiden kaçına duygusundan doğ
maktadır. Bir defa birçok mükellef verginin 
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adaletsiz olduğu hissi içinde, gaiyriihtiyari 
vergisini az gösterebilecek imkânları, psiko
lojik olarak, hattâ masumane duygularla ara
maktadır'. Bunun yanımla, serbest ticarette 
rekabet de vardır. Şayet rakibi az vergi ve
riyorsa, vergiden kultulmanın yolunu bulu
yorsa, onunla rekabet imkânına sahip değil
dir. İki tane serbest tüccar tasavvur edin ki, 
'biı* tanesi senede birkaç yüz bin lira vergi ve
riyor, Diğeri ise kurtulmanın yolunu bulmuş
tur. Bu iki tüccarın serbest ticari hayatda 
serbest rekabete uygun tarafları kalmamıştır. 
Bir tanesi, aşırı olarak serbestinin fazlalığını 
muhafaza etmekte, öbürü ise, namuslu, dü
rüst, fazilidtli hareket ettiği zaman verdiği 
vergi ile diğerinden daha zayıf, gücü daha 
azalmış, rekabet imkânı ortadan kalkmış hale 
gelmektedir. Bu gayriâdil, serbest rekabet 
imkânını silen bu adaletsiz hale son vermek, 
Hükümetin vazifesidir ve Yüksek Senatonun, 
Millet Meclisinin başta gelen vazifesidir. Bil
hassa, şimdi mesul bir vekil olan bir arkada
şımızın Bütçe Encümeninde söylediği gibi, 
Gelir Vergisi için vatandaşlar arasında «enai-
lik vergisi» adım takıldığı bir devirde, vatan
daşların bir kısmı, dürüst, namuslu ve fazi
letli olduğu için vergi versin, öbürü vergiden 
kaçmak suretiyle rekabette, çok daha üsıtün 
bir imkân sağlasın ve rekabet edemiyecek se
viyeye kendisini çıkarsın. Böyle şey olmaz ve 
olmamalıdır. Her tüccar bilmelidir ki, bunlar 
bizim önlememiz başta gelen vazifemizdir muh
terem. arkadaşlar. Tüccar bilmelidir ki, Hü
kümet kendisinin hasmı ve servetinin düş
manı değildir. Ye yine bilmelidir ki, Hükü
met bütün faaliyetleriyle bizzat kendisinin 
de dâhil olduğu vatandaş kütlesinin servetle
rini artırmakta ve onların servetlerinin ço
ğaltılmasına çalışmaktadır. Hükümetin prog
ramı ; gayesi ve vazifesi bunlardır. Kendisi, 
zarara uğradığı zaman bu zarara ortak ol
manın, çarelerini ariyan yine Hükümettir. Ken
disi bir felâkete uğradığı zaman yine elinden 
tutacak olan devlet olacaktır. Böyle olunca 
tüccarın kazancı olduğu zaman da bu kazan
cının âdil bir şekilde ortağı da olacaktır. Bu 
tabiîdir. Hükümeti, böyle kendisinin zararı
nın ortağı, kendisinin kazancını artırmak 
için yardımcısı, onun müdafii, müşaviri ve 
müzahiri telâkki ettiği zaman artık bu vergi 
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bugünkü ziyamdan kurtulacaktır. Bütçe Ko
misyonunda, mu'hterem Gelirler Umum Mü
düründen aldığımız malûmattan bir netice 
istihraç ettik. Yüksek huzurunuzda, arz etmek 
isterim. 

Türkiye'de ticari kazam; erbabı 179 bin 
mükellef var. Bunların bir yıl içinde ver
dikleri vergi, 572 milyon liradır. Gelir Ver
gisi olarak alman yani, iki milyar cıvarın
da Gelir Yergisinin 572 milyon lirasını bu 
179 bin ki, Kâzım Yurdakul arkadaşımızın da 
temas ettiği gibi, bu yüzbin kişinin sırtın-
dadır. Memleketin vergi yükü bunların onııı-
zundadır, buyurmuşlardı. 179 bin mükellef 
sadece 572 milyon lira vergi vermektedir. Bu
nu taksim edince, ticari kazanç, temin eden 
beher mükellefin bir yılda verdiği vergi, 
maaşlarınızın bir veya üç. aylığından kesilen 
miktar kadar, -> 200 liradır. Yani 179 bin mü
kellef senede vasati ') 200 lira vergi ödemek
tedir. Buna mukabil, hizmet erbabının ver
diği bir milyar liranın üstündedir. Ye çoğu
nun lıir yıllık kazancı, vergi mükellefi olan 
tüccarın bir günlük kazancına eşit olduğuna, 
^öva, bir yılda verdiği vergi onun çok üs
tündedir. Zonguldak'taki maden amelesi dâ
hil. 

Simdi, o hakle, vergi ziyaı yoktur demek, 
hakikaten, kaçırmak suretiyle, bu memleketle 
vergi ziyaı vardır. İster kaçırmak suretiyle, ol
sun, ister hangi yolla olursa olsun, bunun üze
rine eğilmek muhterem senatörlerin, sizin ve bi
zim vazifelcrituizdir. Bunun önüne nasıl geçe
lim? Arkadaşlar telıdidetmek suretiyle «ley»1, 
bunun iki yolu vardır; birincisi teşkilâtı geniş
letmek suretiyle, ikincisi servet beyanı suretiy
le oto - kontrol ve üçüncü kademe olarak da ge
lir erbabının hepsini birbirlerine karşılıklı kont
rol vasıtası olarak kullanma imkânı verecek 
bir vergi ve beyan sistemine tabi tutulmasını 
sağlamak suretiyle. Servet beyanı böyle gözler
de büyütüldüğü gibi daima kimsenin aleyhine 
veya zararına bir netice tevlidedecek bir mahi
yette olmadığından başka, başlıca servet piya
salarında da serbest, rekabeti sağlayabilecek ver
gi ziyamı, vergi kaçakçılığını, bu bir taraflı ola
rak, adaletsiz olarak verilen ve kaçırılan, fakat 
diğer taraftan aynı şekilde (»diyen durumu iyi 
bulmayız. Yergi kaçakçılığına ve adaletsizliğine 
mâni olacağı hususunun iltifatınıza mazhar ola-
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cağına kaaniim. Bit* ata sözümüz var : «Kapını 
sıkı kapa, komşunu hırsız tutma» derler. Biz 
komşularımızı hırsız tutmamak için kapılarımı
zı sıkı tutmaya çalışıyoruz. Bunun için de bu 
vergi mevzuatı ile uğraşıyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; kifayet 
takriri gelmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA NtYAZİ 
AĞIRNASL1 (Ankara) — Söz istiyorum, Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Müsaade1 buyurun efendim, sö
zümü bitireyim. Şimdi, bir arkadaşa daha. Sa
yın İzzet Birand'a söz vereceğim ona, konuştuk
tan sonra, komisyon hariç, yeterlik önergesini 
reye koyacağım. 

Buyurun, Komisyon... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

NİYAZİ AĞ1RNASL1 (Ankara) — Cumhuri
yet Senatosunun muhterem üyeleri; Bütçe En
cümeninde, bütün burada müzakere mevzuu 
olan hususlar genişliğine derinliğine münakaşa 
ve müzakere mevzuu oldu.. Uzun zaman üzerin
de duruldu, faydaları, zararları u/un uzun kar
şılıklı müzakere ve münakaşa edildi. Asıl bu ka
nunun getirilmesinin sebebi, servet müsaderesi 
gibi bir yola gidilir endişesiyle piyasadan kaç
mış bulunan bir kısım sermayeyi tekrar iş piya
sasına davet edici bir formül bulmaktı. Hakika
ten bunda biz de mutabakat halindeydik. İste 
bundan endişe duyarak servetini tanı göstenni-
yenlere, bu endişelerini bertaraf ederek, servet
lerini tam göstermek imkânının verilmesi husu
sunda zaten Meclisçe bir mutabakat hali olduğu 
içindir ki, bu kanun getirildi. Yani yeni beyan
name verilecek, eski beyannameler hiç açılma
dan atılacak, yırtılacak ve servetini noksan be
yan etmiş olanlar varsa, hilafı hakikat beyanda 
bulunmaktan korkanlar için bu tehlike kalkmış 
olacak deniyor ki, bir kısım servet, sermaye ve 
yine bu halde ürkek hale gelecek. Binaenaleyh 
servet beyannamesini büsbütün kaldıralım. Ar
kadaşlar mal ayrılığı sistemi vardır. Karı ve ko
canın birbirinden dahi gizlemekte olduğu şeyleri 
Devlete bildirmesi beklenemez, bu düşünülemez 
mülâhazaları vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, daha evvel de ifade 
edildiği gibi Devletten zaten gizli olmıyan şey
lerdir bunlar. Gayrimenkuller, tapu sicillerinde, 
mevduat bankalarda, hisse senetleri vine banka-
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larda ve sairede kayıtlıdır, bellidir. Bunun için 
de asrımızda artık parasını altın olarak küpe ko
yup toprağa gömecek insan yoktur. Bu usul 
kalkınıştır. Binaenaleyh, servet zaten açıktır. 
Ayrıca bankalara tüccar sanayici, ithalâtçı ser
vetini zaten beyanlarla bildirmektedir, Kredi 
hacını bakımından bu lâzımdır. Bunun bir nüs
hası da şimdi Devlete verileceğine göre, bunda 
endişe edilecek bir şey yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; ben bir noktayı da
ha yüksek huzurunuzda belirtmekte fayda mü
talâa ederim : Burada görünen varidat geniş 
olarak ifade ediliyor ki, nüfusun % 1,5 u millî 
gelirden, % 25,4 almaktadır. % 0,5 i ise millî 
gelirden, % 8 hisse alıyor. Yani" nüfusun % 2 
si millî gelirin % o.°> ünü almaktadır arkadaşla
rım. 

Şimdi de bir buçuk seneden beri vatandaş 
huzurunun bozulduğu hususunda yaptığımız 
münakaşalar, nüfusun bu % 2 sine aittir. Nüfu
sun c/c 95 i hattâ % 97 si servet beyannamesin
den ne endişe duymaktadır, ne de bununla meş
guldür.. 

Muhterem arkadaşlarım benden daha da 
ileri gideceklerini umarım, biz burada nüfusun 
(/ı 100 ünün temsilcisiyiz, % 3 ünün değil. 
% 100 ü ile alâkalı olan oto - kontrol sistemi
ni koyarken, % 2,5 ürkek diye endişe ile ve bu 
şekilde tesamuh ifade eden bir anlayış içinde 
murakabeden geri kalsınlar. Böyle şey olmaz. 
Yeni bir tarzda ve müsamahalı bir anlayış için
de getirmek icabeder, muhterem arkadaşlarım. 
Bu ne mükellefin ahlâkını ve ne de vatandaş 
çoğunluğunu ilgilendirir. Tüccarla da toptan 
alâkası yoktur. Tüccarımızın şerefle vergi ödi-
yen zümresine muhabbetimizi komisyonumuzca 
ve Parlâmento olarak, milletin mümessilleri 
olarak ifadede ve tekrar etmekte fayda vardır. 
Sadece kontrolünü burada yapmakta zaruret 
gördüğümüz, mükellefler arasında hakikaten 
şerefle kazanan, şerefle vergisini Hazineye ©di
yenler de vardır. Bunlar neden ürkerler, hiçbir 
şekilde servetlerine yönelecek bir vergi yoluna 
gidilmiycekse, ki bu, iktidarın Maliye Vekili ta
rafından ifade edildiğine göre, neden ürkecek-
tir. Servetlere yönelecek vergi, hakikaten naza
ri bakımdan verginin varidat membalarını ku
rutmaya bir vesile olacağı için bu vaziyet zaten 
düşünülmüş ve bu mülâhaza iledir ki, servet 
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teminatını sağlıyacak olan bu tasarının Meclise 
getirilmesi sonucuna varılmıştır. 

'Bu isabetli bir yoldu. Asıl bunun aksi olur
sa, yani nüfusun yüzde 2,5 im koruyacağız 
derken yüzde 97,5 u aleyhine neticeler doğura
cak bir yola gidersek, işte o zaman adaletsiz
lik yapmış oluruz. Zaten mevcut bir sistemi 
devam ettirmekten ve beyannameleri alıp yeni
lerini vermekten ibaret olan bir husus için hu 
kanun teklifinden kaçınmaya hiçbir sebep yok
tur. Arkadaşlarımızın komisyonumuzca da 'ka
bul edilen şekilde oylarını kullanmalarını istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, sual sormak. 
ist iyenle r var efendim. 

Buyurun Sayın Eyîdoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) _ Uzun 

sözün kısası, bu kanunun birinci maddesini ka
bul edeceğim. İkinci maddesini de kaimi edece
ğim. 3 ncü ve 4 ncü maddelerini ıslah için muh
terem Encümen Hükümetle birleşerek, geri alma 
cihetini düşünür mü ? 

Oeri alındığı takdirde, tabiî biz ne kadar 
demokratik olduğumuzu iddia edersek ancak, 
bir İsviçre kadar olalım deriz, ona heves ede
riz. Onun kadar oluruz. İsviçre'deki gelir ka
nunlarındaki 20-24 sualin tercümesi Maliye Ve
kaletinde vardır. Bu şekilde gelir beyannamesi 
sorularını tamim etmek yetkisi Maliye Veki
line verilmiştir, hükmünü '.} ncü, 4 ncü madde
lerde getirmek mümkün müdür, değil midir? 
Böyle bir ıslahata gitmeyi düşünürler mi? Ben
ce en uygun şekil bu olacaktır, teklifimin kabu
lünü iSayın Hükümetten ve Encümenden rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bunun ceva
bını bendeniz vereyim. ('Sual size sorulmadı ki 
siz cevap veresiniz sesleri) 

Tüzük hükmünü tatbik mecburiyetinde ol
duğumu daha iyi biliyorum. Kanunun heyeti 
umıımiyesi müzakere ediliyor, prensipler mese
lesi olarak kabul edilirse maddelerin müzakere
sinde bu husus nazarı itibara alınır. Binaenaleyh 
cevap vermeye lüzum yoktur. Söz Sayın Birand'-
ırıdır. Ondan sonra kifayet önergeleri vardır, 
oylarınıza sunacağım. 

Sayın İzzet Birand. 
İZZET BİEAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

Sayın Senato üyeleri; Devletin, Devlet mefhu

munun vatandaş vicdanında erimesi, vatandaşın 
Devleti kendisi bilmesi, huzur ve itimadın temel 
şartıdır. Elbette ki tedbirler alınacaktır. Ancak 
bunların maddi, mânevi sahada ihtiyaçları tam 
karşılaşmayı istihdaf etmesi ve hiçbir zaman 
hissi sahada bir çatışmaya mahal vermemesi 15-
zımgelir. Bir medeni toplum içerisinde gelişme
nin sağlanması, hakkaniyet ölçülerine riayet 
eden yaratıcı olmak vasfını haiz bâzı şahısların 
bulunmasına bağlı bulunduğu muhakkaktır. 
Binaenaleyh, bu insanları karşısına hedef diye 
alıp husumet izhar edercesine his ve söz teza
hürleri göstermtkte millî fayda olmamak lâzını-
gelir. Yalnız bizde değil Britanya İmparatorlu
ğunda da millî gelirin yüzde 40 nın 50 bin kişi 
elinde olduğu malûmdur. Amerika'da yine böy
le. Fransa'da :>00-400 aile gösterilir. Dâva, bun
ları eski anlamdaki, hakikaten sokan tasarru
fun işleminden bugünkü anlamda sosyal adalet 
havası içindeki yaratıcı ve geliri artırıcı vazi
yete intikal ettirmek davasıdır. Şimdi, geliri 
müterakki sistemde vergilendirmek usulü, bu 
düzeni tesis edecek unsurlardır. Bu bakımdan 
Gelir Vergisinin ileri bir merhale ve en âdil bir 
yol olacağı kendiliğinden meydana çıkmış olur. 

Servet beyanı konusuna gelince; bu husus
ları arkadaşlar izah ettiler. Bunlar paradoks'ta 
olsa, cemiyetin gelişmesine faydalı olacağı tec
rübe ile müşahede edilerek vâsıl olunmuş neti
celerdir. İdeal ve ahlâki bir temel tesis etmek 
ve onun üzerinde her vatandaşın zaruretlerini 
derinden hesaba alıp ciddî ciddî üzerinde dur
makla içtimai, muvazenenin tesisi elbette ki en 
sağlam yoldur. Gaye budur. Bu itibarla, eğer 
sayın ihtisas arkadaşlarınım mütalâalarından 
alacağımız netice, servet beyannamesinin mem
lekete hakikaten iktisadi faaliyetlerde bir felç 
yaratacak şekilde bir tesiri olmıyacaksa, bunun 
yaygın tabakalar üzerinde yapacağı psikolojik 
ve oto - kontrol sahasında tesiri olacağı nazarı 
itibara alınınca, tesisinde ahlâkî temel müşahede 
edilir. Bu halde tatbikattan doğacak zorlukları 
ortadan kaldırarak tesis etmekte içtimai fayda 
olmak lâzımgelir. Bilhassa plânlı bir devrede, 
artık her şeyimizi hesaba ve kitaba dökerek ha
reket etmek mecburiyetindeyiz. Artık, en ince 
teferruatta dahi adımlarımızı hesaplı atmak 
zaruretini takdir ettiğimiz bir anda, ben bir 
hususu, belki yeri olmamakla beraber, tekrar 
arz edeceğim. Devletin kendi hizmet kadrosun-
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daki personelini bu plânla beraber hesaplayıp, 
kanunu hazırlayıp getirmesini gönülden çok 
arzu ederdik. Şuna işaret edeyim ki, Personel 
Kanunu olmadan plânın tatbikatına geçmek bel
ki muhal olur, her halde çok güç olur. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayet takrirlerini okutuyo
rum. 

Yüksek Riyasete 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Ordu 

Şevket Koksal 

Yüksek Başkanlığa 
Servet beyannamelerinin iadesi yeni servetr 

beyannameleri alınması hakkındaki kanun üze
rindeki görüşmeler kâfi bilgi vermiştir. Kifayet 
önergemizin reye konulmasını arz ederiz. 

Denizli Erzurum 
Cahit Akyar Rahmi Sanal an 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Kifayet aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim... Hüseyin 
Kalpaklıoğlu, konuşmanızı lütfen konuya inhi
sar ettirin. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, hakikaten Başkanın ihtarını şuradan 
çıkarken içimde hissettim. Esasa kısmen de ol
sa girmeden usule mütaallik bu meselenin ko
nuşulması nasıl mümkün olur diye düşünüyo
rum. Hakikaten Maliye Vekili arkadaşımız ver
diği rakamlarla bizde verginin en az olduğuna 
işaret buyurdular. Halbuki benim elimde bir 
cetvel var. Burada da en çok vergi, nisbet iti
bariyle, bizdedir. Bu nisbet Türkiye, İtalya'da, 
İngiltere'de ve Amerika'da olmak üzere elimde
ki cetvelden okuyup konuşacağım. Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, hakikaten mühim bir mevzu 
üzerindeyiz. Bu servet beyanları zannedildiği 
kadar küçük bir mevzu değildir. Türkiye'nin 
bugün ne vaziyette olduğu malûm. Hakikaten 
piyasa kriz geçiriyor. Hiçbir şey bulunmuyor. 
Bunların sebepleri içinde, bizim Adalet Partisi 
olarak görüşümüz, servet beyanları birinci de
recede rol oynuyor. 

Takdir buyurursunuz ki, iktidara mensup 
kanatlar kadar, muhalefete mensup bir partinin 
mensupları olarak biz, bu memleketin biran ev-
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vel düzelmesini isteriz. Yalnız görüşlerde fark 
olabilir. Sizin görüşünüz başka zaviyeden tecelli 
ediyor, bizim görüşümüz ise başka. O halde bu
nu enine boyuna müzakere etmeli, bu kadar ha
yatî bir mevzuun hak ve hakikat olarak nere
den. ne şekilde, nasıl bağlanacağı fikirlere katî 
olarak yerleşnıeli. Şaşmaz bir şekilde, ilmî bir 
şekilde bir veçhe verilmeli ve normal olarak 
bağlantısı yapılmalıdır. Biz hissî değiliz. Bu
nun gibi karşı tarafın da hissî olduğu iddiasın
da değiliz, ama, bizim üzerinde, inandığımız ana 
prensipler veya bunun dışında hakikaten elde 
ettiğimiz noktalar varsa bu görüşlerden biri 
diğerimizi ikna etmek suretiyle hakikata bir 
an evvel varabiliriz. Bu kanun önce ve hayatî 
bir mevzuu karar altına aldıktan sonra dönül
mesi muazzam bir mesele' olacaktır. Dönülse 
dahi bunun tahribatı yıllar sürer. Bu bakımdan 
biz bunun oldu bitti olmasını istemiyoruz. Zan
nediyorum diğer grupu teşkil eden arkadaşlar 
da konuşmak isterler, hakikat anlaşılsın, herkes 
konuşsun. Esasen beş - altı tane hatip kalmış
tır. Bunlar konuşduktan sonra 'herkes elini göğ
süne kor karar verir. Bu karara müessir olacak 
hakikatlerin tebarüz ettirilmesidir. Onun için 
hakikatler dile gelsin. Bunun ışığı altında her
kes kanaatini buna göre söyliyecek ve reyini 
buna göre kullanacaktır. Bu bakımdan bu iş 
aceleye gelmesin. Bu mesele üzerinde birkaç 
kişi daha konuşsun ve ondan sonra bir karara 
varalım. Bu, fi-K) kişinin maaşını alâkadar eden 
bir mevzu değildir, 30 milyon insanın bugünkü 
geçimi ve yarın yaşıyaeağı hayattaki geçimini 
ilgilendirir. Devletin bundan ne şekilde vergi 
alacağını ve hele bütçenin 5 senelik, 15 senelik 
plânın tatbikatına başlatan mesnedin, bir ver
gi sisteminin, memlekette ihdası bahis mevzuu. 
Kaldı ki, Türkiye'nin dışında, bizim anladığı
mız mânada ve bu şekilde, hiçbir devletin tat
bik ettiği bir plân yoktur. Bu kadar mühim 
mevzuların, plânla ilgili bir mevzuun hemen bir 
oldu bittiye gelmesi ve bu suretle işin içinden 
çıkılması mevzuunda arzu ederiz ki, siz de biz
ler gibi mütalâa edin. Bu fırsatı verin, konuşa
lım. Beş - altı arkadaş daha fikrini söylesin, on
dan sonra yine neticeye varırız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutup oyları
nıza sunacağım. 

(Kifayet hakkındaki Şevket Köksal'm öner
gesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini reyleri

nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kifayet kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu mevzuda Sayın izzet Ge-
ner'in bir takriri vardır, okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni ser

vet beyannameleri alınması hakkındaki kanun 
tasarısının, alınmış olan servet beyannameleri
nin mükelleflere geri verilmesi ve yeniden alı
nacak servet beyannamelerinin, memlekette tam 
bir güven, huzur ve istikrarın teessüs ettiği za
mana kadar geri bırakılması hususunda deği
şiklik yapılmak üzere, komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Niğde 
Tzzet Gen er 

BAŞKAN — Tasarının komisyona iadesi is
teniyor. Komisyonun mütalâası var mı? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA NÎYAZÎ 
A Ğ I R J N A S ' L I (Ankara) — Bu takrire katılmı
yoruz. Bir buçuk seneden beri müzakere mev
zuu olan bir meseledir. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

'Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Maddeleri okutuyorum efendim. 

Servet beyannamelerimin iadesi ve yeni servet 
beyannejmeleri alınmadı hakkında Kanun 

(Servet (beyannamelerinin iadesi 
MADDE 1, — Bu kanunun yürürlüğe girdi

ği tarihe kadar 193 sayılı Kanun gereğince Ge
lir Yengisi mükelleflerinden alınmış bulunan 
servet beyannameleri açılmadan sahiplerine iade 
olunur. 

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

ladenin şekil ve usulü 
MADDE 2. — Servet beyannamelerinin bi

rinci madde gereğince iadesi için, bu beyanna
melerin sahiplerinin beyannameyi muhafaza 'et
mekte olan noter veya noter ıgörendisine veya 
vergi dairesine bizzat müracaatları şarttır. 

15 . 2 . 1963 O : 1 
Bu takdirde; iade keyfiyeti mükellefin soya

dını, adını, ikametgâh, ve iş yeri adreslerimi, 
bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numa
rasını ihtiva edecek şekilde tanzim olunacak (be
yannamenin noter veya noter (görevlisi nezdin-
de saklanması halinde üç, vergi dairesinde sak
lanması halinde iki nüsha) zabıt varakasiyle 
tesbit ve bu zabıt varakası beyannameyi muha
faza etmekte olanlarla mükellef tarafından im
za edilir. Zabıt varakasının bir nüshası beyanna
meyi muhtevi zarfla veya zarflarla birlikte mü
kellefe verilir, ikinci nüshanı noter veya noter gö
revlisi nezdinde yahut vergi dairesinde muha
faza olunur, üçüncü nüshası (iadenin noter ve
ya noter görevlisi taraf nidan yapılması halinde) 
vengi dairesine gönderilir. 

Bu beyannamelerden 1. 1. 1965 tarihine ka
dar sahipleri tarafından geri alınımıyanlar (193 
sayılı Kanunun 'geçici 9 nen maddesi uyarınca 
noter veya noter görevlileri tarafından vergi 
dairesine intikal ettirilenler dâhil) Maliye Ba
kanlığınca tâyin olunacak zaman, esas ve usul
leri dâhilinde, vergi daireleri tarafından imha 
olunur. Bu beyannameler vergi kanunlarının 
tatbikatı veya her hangi sair bir maksatla isti
mal olunamaz. 

BALKAN — Madde hakkında :söz istiyen!.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum; kabul 'edenler.. 
Etmiyenler... Kabul •edilmiştir efendim. 

Yeni beyannamelerin alınması 
MADDE 3. — 193 sayılı Kanunun 114 ncü 

maddesine göre servet beyanında bulunmak 
mecburiyetinde olan ımükellefler; aynı kanun 
hükümleri dairesinde tanzim edecekleri 
31. 12. 1961 tarihindeki durumu 'gösterir servet 
beyannamelerini bu kanunun yürürlüğe .girme
sini takibeden ay basından itibaren iki ay için
de 193 sayılı Kanunun geçici 9 ncu maddesinde 
yazılı usul dairesinde Vergi Usul Kanununun 
223 ncü maddesinde sözü edilen noter veya no
ter ıgörevlisine veya bağlı oldukları vergi daire
sine verirler. 

Yukardaki fıkra gereğince verilen beyanna
meler 193 sayılı Kanuna. ıgöre 1962 yılında ya

kılmış servet beyanı yerine geçer ve adı 'geçen 
kanunun ıgeçici 9 neu maddesinin dördüncü ve 
beşinci fıkraları hükümleri bu beyanlar için de 
uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında hir takrir var, 

okuyoruz efendim. 

Başkanlığa 
Vergi ziyamı önleyici Ihususatın gelir beyan

namelerine ithal edilmesi esasının nazara alına
rak 3 neti maddenin Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

Adana, 
'Mehmet Ünal di 

MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Efendim, 
müsaade buyurursanız izaih edeyiim. 

BAŞKAN — (Buyurunuz efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, demin Sayın Maliye Vekili izah
larında dediler ki; servet, beyannamesinin al-
lerjisi bizatihi bunun isminden ileri gelmekte
dir. ©iz de aynı kanaati ileri sürüyoruz. Bu 
servet beyannamesi ismi, mademki hoş gelmi
yor, birtakım allerji hali yaratıyor, İm esası 
Gelir Vergisi beyannamelerine ithal etme hu
susunu temin edici bir tedbir bulunamaz mı di
yoruz. Ve bu hususta bir takrir sunmuş bu
lunuyoruz, kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Akif Eyidoğan. 
AKİF EYÎDOĞ-AN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, devletçe, milletçe, memleket
çe ve bütün medeniyet âleminin anlıyacağı şe
kilde bu mevzuu muhakeme etmeliyiz. 

Biz, servet beyannamelerini kaldıracağız id-
diasiyle 'bir seçim plâtformundan geldik. Ve 
verilmiş olan beyannameleri iade edeceğiz id-
diasiyle geldik. Hükümette, de mesuliyet aldık. 
Geri vereceğimizin vâdesi belli mi idi? Ara
lık ayında mı. Ocak ayında mı. Martta mı, 
Mayıstan sonra mı geri verelim, dedik. Uz
manların reylerine iltihak ettik. Bunda da isa
bet ettik. Gelir Vergisinin ihdasından bugü
ne kadarki gelişmelerini takibederseniz, son 
yılda aldığımız netice hakikaten müspet ol
muştur. Fakat, bu servet beyannamelerini, ta-
alMıüt veçhile iade etmeye mecburuz. O ba
kımdan, 1 nci maddeyi kabul ediyorum. 2 nci 
madde, formalite içindir, onu da kabul ediyo
rum. 

3 ncü ve 4 ncü maddelere gelince; 
Arkadaşlar; muhtelif demokrat memleket

lerde, türlü türlü tatbikat vardır, oto - kon
trol için, vergi kontrolü için, vergi zayiatım 
önlemek için türlü türlü tedbirler vardır. } 
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Bu tedbirleri, muhtelif yollardan denemek, 

Maliye Bakanlığının, Hazinenin elindedir. 
İsviçre'de, gelir beyannamelerinin arkasın

da, arz ettiğim gibi, 20 küsur soru vardır. Bun
ları tercüme etmeleri, bu sorulara cevap ver
meleri, vergi ziyamı önlemeye yeter. 

Yine, bâzı memleketler de vardır, aynen te
lefon rehberi gibi, beynelmilel mükelleflerinin 
adlarını alfabetik olarak her sene yıllık neşre
der. Her mükellefin verdiği verigiyi adının 
hizasına koyar. Ben Akif beşbin verdim, Ah
met onbin verdi, o, benim iki katımı mı verdi, 
on katımı mı verdi, diye kontrol eder. Ahmet 
Efendinin ne verdiğini anlar. Vergi kontrolü 
bu suretle, herkesin birbirini müşterek vicda
ni kontrolla murakabe etmesiyle temin edilir. 
Zaten bu iş açıktır, açık rejim demek olan 
demokrasi de, bütçenin nasıl masraf varidat 
fasıl ve maddeleri açıksa, vergi verenlerin ad 
ve ödedikleri miktarlar da açıktır. Bu itibar
la ; varidatın içerisindeki gelir mükelleflerinin 
verdiği miktarın bir yıllıkla ilânı da kabildir. 
Buna benzer yetkileri Maliye Vekâletine tanı
yacak maddeleri biz burada kabul edebiliriz. 
Bu suretle de bir ıslahata pekâ/lâ gidilebilir ka
naatindeyim. 

Pek sevgili arkadaşını Ferid Melen de ka
tiyen taassuba istidat yoktur. Bunu takdir ve 
muhabbetle karşılarım. Arzu ederim ki. Hü
kümetle komisyonlar elele versinler bir hafta
lık çalışma ile bu ikinci; üçüncü ve dördün
cü maddeye daha iyi bir şekil versinler. 

Türk Milleti örfünde servet düşmanı değil
dir. Ama ahlı paradan nefreti vardır. Dikkat 
buyurun, kazanç erbabı, cebinize koyduğunuz 
paralarda bu milletin â'hı bulunmasın. 

Bendeniz, 3 ncü maddenin komisyona iade
sini talebediyorum. 

Hürmetler ederim. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANİ FERÎI) MELEN — 

Muhterem senatörler; bir defa bu servet be
yannamesi, sadece Gelir Vergisi mükelleflerin
den almıyor. Ve Gelir Vergisi beyannamesi, 
getirdiğimiz tasarıda giörüleceği veçhile, gö
türü usule tabi olanlar beyannameden, ve 
birçok mükellefiyetlerden istisna edilmiştir. 
Ancak 'gerçek kazanç sathipleri, igerçek 'kazanç
larından vergi verenler beyanname verecektir. 
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Sayın Akif Uyidoğaıı 'arkadaşımızın ileri 

sürdükleri, Javee'de'ki Gelir Yercisi suallerin-ı 
de, servet beyannamelerinin sadece adı 'ser-
vetlir, tamamen 'bizimkinin aynıdır, istedikle
ri suallerin 'hepsi orada vardır, .yeni yaptığımız 
şeklî değişikliği isveç'ten 'örnek aldık., mubte-
va. 'bakımından aynıdır. 

Anladığıma göre »Sayın A;ki:P Hyidoğan, 
servet beyannamesinin lüzumuna kaani (olmuş-
tıır. Yalnız, benim anladığıma. 'göre Sayın 
Akif l^yidoğan 'hakikaten servet •beyannamesi
nin netice itibariyle lüzumuna kaani oluyor 
ama «biz seçmene bu 'beyannameleri kaldıraca
ğız dedik» diyor. Bunun için de 'bir yol arı
yor. Lütfetsinler, memleket menfaati dana üs
tün gelirse bunu seçmene anlatmak kolaydır. 
«Seçimde size vahdettim, ama yapamadım; 
çünkü, 'burada memleket menfaati vardır» der
ler. 'Bence doğru yol 'budur. (Alkışlar) 

BAŞKAN --'Buyurun efendim. 
ÎZZF/T BİRAND (İzmir) — Sayın 'Bu3k.au, 

mu'hterem arkadaşlarım ; 3 ncü maddede d alı a 
evvelki yıla ait servet beyannamesi iade edil
dikten sonra, yeniden verilmesi derpiş edilme
mektedir. Yani bu mevzuat bâzı ruhi 'zaruret
lerle sıihlhatli ifade edilmemiş gibi bir durum 
fiilen kabul edilmiş .bulunmaktadır. Bu eıııri-
vakiledir ki, Ibeyannamelerin iadesi mâkul 'gö
rülmüştür. O 'halde 'öylesine tesis edilmiş bu 
muamelenin 'bu yıl tatbikatının ruhi birtakım 
•sebeplerle matlup .neticeleri vermediğine <y()V(\ 
yine aynı sebeplerle, yine aynı beyannameler
le elbette 'bunun irtibatı 'olması lâzımgelir. 
Geçmiş senelere ait 'beyannamelerin 'bâzı maıh-
zurları olması bihakkın derpiş edilebilir. Kğer 
;biz bir ithtim.am ye gü'ven ha.vasını mutlak 
olarak tesis etmek istiyorsak, bendenize öyle 
geliyor ki, 1901 yılma, ait beyannamelerin da'hi 
iade edilerek yeniden tanzim edilmesi keyfi
yetinin kaldırılmasında isabet olur. fîiuaen-
aleyb, bendeniz bu sistemi bu malî yıldan baş
lamak üzere, 1902 yi esas almak ta isabet ola
cağı kanaatindeyim. 'Böyle bir teklif arz edi
yorum. 'Hürmetlerimle 'huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞJKAN — 'Efendim, evvelâ, maddenin en
cümene iadesi için, Sayın Ünaldı arkadaşımız 
tarafından yazılı *ve Sayın 'TCyid'oğan arkadaşı
mız tarafından da şifahi 'olarak yapılmış bir 
teklif vardır. 'Bu teklif takririni okutuyorum. 

(ATebmet (Tnaldı'nuı önergesi tekrar okun-
di 

BAŞKAN — Teklifi reyinize sunuyorum. 
'Kabul edenler... Ktmiyenler... 'Kabul edilmemiş
tir. 

'Tadil teklifi vardır, okutuyorum. 

.Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 8 nei 

bölümünde servet beyanı 'hakkında, servet be
yannamelerinin iadesi ve yeni servet beyanna
meleri alınması 'hakkındaki kanunun 3 ncü 
maddesinin (81 . 12 . 19Ö1 tarihinde durumu 
gösterir) ibaresi yerine (ol . 12 . 1D02 tarilhin-
deki durumu gös'terir) şeklinde alınmasını arz 
•ve teklif ederim. 

Trabzon 
Şevket. Bu I ad oğlu 

'Başkanlığa 
3 ncü maddenin 6 ncı satırındaki 031.12.19*6*1) 

tarihinin 3.1 . 12 . 19Ö2'tariki olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

izmir 
tz'zet 'Birand 

•BAŞKAN — iBuyurun Sayın Buladoğlu. 
ŞBYKBT 'BULADOĞLU (Trabzon) -^ Mulh-

terem arkadaşlarım; servet beyannamesinin 3 
ih-ii maddesi üzerindeki teklifimizi izaba çalışa
cağını. 

Meselenin esası, servet beyannamelerinin ia
desi ve yeni beyannamelerin alınması hakkında
ki kanunun zarureti, Gelir Vergisine ıgiöre alın
makta olan servet beyannamesi teklifinin umumi 
piyasada, yapmış olduğu geniş tepkilerden dola
yı, şimdi Ihuzurunuza gelmiş oluyor, bu kanun. 
Bu bakımdan bunun ıgeniş tepkileri arasında ih
tilâl 'içinde bulunmamız dolayısiyle eksik veya 
fazla beyan edilmiş lolnıası 'hususunda piyasada 
aktif sernı.aye bacınının daralmış 'olduğu, ser
mayeye ihtiyacı olan 'vatandaşların, müteşebbis
lerin bu sermayelerini serVet 'beyannamelerinde 
göstermediği için kullanma imkânını bulamamış 
olmaları; bu bakımdan da bir kısım sermayenin 
de yurt dışına çıkmasına sebebolmuştur. Ban
kalardaki mevduat çekilmiş, yabancı sermayenin 
servet beyannamesi dolayısiyle memleketimize 
tekrar >avdeti mümkün olmamıştır. Bu bakım
dan, şimdi bu kanuna, göre iki servet beyanna
mesi alınmış oluyor. 19'fîO senesinin takvim yılı-
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na ait beyanname alınmış, WQl takvim yılma ait 
yine 'bir beyanname daha alınmıştır. Şimdi Ka
nunun üçüncü maddesiyle, 31 . 12 . 1960 'tari
hindeki durumu ile kalbul edilen servet beyan
namelerinin ikisi geri alınacaktır. Ve yine 
31 . T2 . 1961 tarihindeki durumu, yani 1961 se
nesi takvim yılındaki durumu 'gösterir beyanna-
mo /verilecektir. Şimdi muhterem arkadaşları
mız, 'bizim maksadımız nedir: Maksadımız, 
yanlış verilmiş veya eksik verilmiş 'bu beyan
nameleri geri almakla, vatandaşı bir Ihıızııra ka
vuşturmak. Halhüki, 'bu 'kanunla biz bu hususu 
temin edemiyoruz. 'Esasında, 31 . 12 . 1961 ta
rihli (beyannameyi vatandaş verirse, bu demek 
oluyor ki, 'bir evvelki 'almış 'olduğu iki beyanna
menin 'bir tanesini iade ediyor. 'Bu kanunla pi
yasada 'getirmek istediğimiz »genişliği, özel te
şebbüse vereceğimizi düşündüğümüz imkânı ver
in eîk mümkün olmuyor. 

Bendeniz, bu iki 'beyannameyi geri alıp, 
31 . 1'2 . '1962 tarihli -ki takvim yılma -getirmiş 
oluyoruz - yani takvim yılına (göre hir heyanna-
me alınmasını 'teldif ve arz ediyorum. Bütün 
bu münakaşalar dışında yani otokontrol sistemi 
temin edilirdi, edilmezdi; servet beyannamesi ik
tisadi ve üzel teşe'bbüse tesirleri şu veya bu 
şekilde, Ibütiin 'bunları hirtarafa bırakarak bu 
kanunun. Ibizden istediği neticeler ahnamıya-
caktır. Bu bakımdan teklifimi arz etim. Eğer 
bu kanun tashih edilmek için 'komisyona iade 
edilirse matlu'bolan şey hâsıl olmuş olur. Kısa 
bir müddet içinde piyasa dahi bu şekilde dü
zelmiş olur. 

tlerde servet 'beyannamelerinin alılıp alın
maması hususunda hiraz açık konuşmuyoruz. 
Kaldor raporunda servet vengisi, sermaye ver
gisi diye uzun ibir 'bahis ayırmış ve bunun alın
masını doğru •bulduğunu beyan etmiştir. O za
man gelir vergi reformları yaparız. O Hükü
metin düşüneceği şeydir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANİ FEBÎD İMİELEN — 

Muhterem 'Senatörler, ıSaym Buladoğlu arka
daşımızın ileri sürdüğü mütalâaların hepsine 
temas etmek istemiyorum. Banka mevduatı
nın eksilmesi, yabancı sermayenin kaçması 'hiç
bir suretle varidolmamaktadır. Daha evvelce 
geniş izahat arz etmiştim. Ne kaçan ve ne do 
gelmek istemiyen bir 'sermaye vardır. Bilâkis. 
bol 'bol gelmek istiven va'bancı sermaveler mev-

15 . 2 .1963 O : 1 
cuttur. Sayın Buladoğlu diyorlar İki, Ibunu ge
ri alıp tekrar gerivermek ve tekrar geri al
makla maksat tahakkuk etmez. Bizim maksa
dımız nedir? Vatandaşların Ibâ'zılarmda bir fi
kir uyanmıştır. «IBen şu tarihte 'beyanname 
verirken, şu veya hu korku ile yanlış beyan et
tim; bundan sonra yapacağım 'beyanları çare
siz buna uydurmaya mecburum.» der. Biz, ne 
yapıyoruz? Biz, (vatandaşa hu yanlış hey anı
nı düzeltme imkânını veriyoruz. (Korku bun
dan doğuyor ise, bunu halletmiş 'oluyoruz. 

'Sonra ne yapıyforuz? îki heyannameyi geri 
veriyoruz, 19*61 sonu itibariyle bir 'beyanname 
alıyoruz; ayrıca bir de 'Kolayhık temin ediyo
ruz. Ama «hunları verin, hiç ıgeri almayın» de
nirse, o vakit fbir haşka endişe meydana çıkar 
ve Ibunu tatmin etmeye imkân 'bulamayız. Hem 
sonra kontrolü bir yıl geriye atmış oluruz. Bu 
kanunu geri 'attığınız takdirde, mükellef Mart 
içinde 'beyanname verecektir. Bu defa 3 tane 
'beyanname olacaktır. Bu kanunu süratle yü
rürlüğe koymamız lâzımdır. Bu defa verile'cek 
beyannamelerde yine hata yapılacaktır. Bu se
ferde bunun düzeltme imkânlarını arayacağız. 
Belki de yeni hir huzursuzluk yaratacaktır. 
Lütfedin, kerem edin vatandaşın heklediği hu 
kanunu bir -an evvel 'vatandaşın eline verelim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 'Sayın Oağlayanigil. 
ÎHSAN SABRÎ GAĞLAYÎANGML (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, servet beyanname
si .meselesinin pürüzlerini, kılçıklarını ayıkla
yıp salim bir tarzda 'konuşmak imkânına erişe
mediğimiz kanaatindeyim. Sanki öyle hir ha
va var ki, gayrimeşra bir iktisap, hir yalan 
sermaye takdiri ve münhasıran siyasi ıgibi bir 
durumla karşı Ikarşıyayız. Bizim mü d affa a et
tiğimiz no'ktai nazar şudur: Bir tedbir mahi
yetinde getirilen Ibu 'kanunun ettiği hayır, ür
küttüğü kurha'ğaya değmez. Bizim endişemiz, 
Hükümettin, korumakla mükellef 'olduğu İktiS'a-
di nizamı, 'hatalı ve yanlış hir tedbirle zedele-
memeleridir. 'Mesaimiz hu noktaya matuftur. 
Ben 'Sayın 'Şevket Buladoğlu arkadaşımızın 
tekliflerinde isahet görüyorum. Şu bahsedilen 
servet beyanları, 'Gelir Ve ilgisi 'beyannameleriy
le verilsin. Nüivit Yetkin arkadaşımız izah etti
ler. .Servet 'beyannamelerindeki hirtalom ma
lûmat gelir beyannamelerine de ıgirmiş hulun-
malk'tadır. Şu halde, Gelir Vergisi heyanname-
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sini verenler, 'bunu servet heyaımam'esi ile ahefc-
li olarak tanzim ettiler. Vesikanın birisi ka
lıyor. öbürünü iade edince, onda adam bir 
hata işlemiş ise, 'bu (hatayı düzeltse da'hi evvel
ce vermiş olduğu malûmat yüzünden 'bu imkâ
nı bulamıyacaktır. iBu mevzudaki müşkilât Iha-
kımından, nasıl olsa 'bir 'seneliğini aldığımıza 
göre, bu tarifti tashihini yaparak vatandaşı ik
tisadi Ihare'keti 'bakımından daha hareketli, da-
!ha 'salim 'bir karara sevk etmek için 'bu teklifin 
isaJbetli olduğu 'kanaatindeyim. 'Teklifin ka-
nulü lehinde oylarınızı 'kullanmanızı istirham 
ederek 'hürmetle 'huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın Onat. 

HÎDMİ ONAT (izmir) — Sayın Başkan, 
Sayın Senatörler. Üçüncü madde kanaatimce 
yanlış anlaşılmıştır. Sebebine gelince: 3i. 12. 1960 
tarihinde bir 'beyanname alınmıştır. Bu beyanna
me iade edilecektir. Onun yerine aynı tarihte 
!bir beyanname ıgeriye alınacaktır. Bu beyanna
meler, eğer vatandaş yanlış hıir işlem yapmışsa 
doğrultsun diye verilecek ve alınacaktır. Halbu
ki mükellef, 31. 12. 1960 tarihinde tanzim etti
ği kazanç .bilançosunu da vergiye esas olmak 
üzere devlete sunmuştur. Binaenaleyh, vereceği
miz beyanname, tekrar ıgeri almak hususunda 
'hiiç bir fayda sağlamıyaeaktır. Eğer o zaman 
yanlış (gösterilmişse serveti, asla (bundan ırüeu 
etmiyeceği [kanaatindeyim. »Çünkü bunun bir 
nüshası sunulmuştur. Beyanname üzerindeki 
doğrultmalar, ibilânço üzerindeki aksaklıklar 
ayan ibeyan ^görülecektir. Bu ıbakımdan madde
nin doğru işleyeceğine kaani değilim. Bendeniz 
de bunun, teklife uygun olarak düzeltilmesini 
istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre 'aynı mahiyette olan takrirlerden 'birini 
tekrar okutup' reylerinize sunacağım. 

(İzzet Bifand'm takriri tekrar okundu) 
IBAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON 
AĞIRNASLI (Ankara) -
madde (kâfidir. 

SÖZCÜSÜ NİYAZI 
Hayır efendim. Eski 

BAŞKAN —= Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi okutup reylerinize arz edeceğim. 
03 ncü madde tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni. 

Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Et
miy enler... Kabul 'edilmiştir 

Hare, resim ve sair masraflar 
MADDE 4. — Üçüncü madde (gereğince ve

rilecek servet (beyannameleri ile ilgili olarak 193 
sayılı Kanunun ıgeçici 9 ncu maddesi uyarınca 
tanzim olunacak makbuz ve alındılar Damga 
Resmine tabi değildir. 

Bu beyannamelerim, 1 nci madde ıgereğince 
iade olunan ıbeyannameleri muhafaza etmekte 
olan noter veya noter (görevlisine tevdii ve ibu 
(hususun ikinci maddede yazılı zabıt varakası ile 
tevsilu halinde mükellefe; 'bu beyannamelerin 
alınması ve saklanması ile ilgili olarak: hare, 
resim, ücret ve (lıer ne nam ile olursa olshn her 
ıhangi bir masraf yüklenmez. 

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

MADDE '5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun tümü üzeninde söz istiyen?.. Buyu
run Sayın Eyidoğan. Lehte mi, (aleyhte mi ko
nuşacaksınız?.. 

ÂıK'ÎF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Üzerin
de konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bir nok
tayı arz edeyim. Kanun henüz reye vaz edilme
di ayrılmamanızı istirham ederim. 

Buyurun Sayın Eyidoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Aaiz ve 

muhterem arkadaşlarım; Kanunun, arz ettiğim 
gibi 1 ve 2 nci maddelerine taraftarım, 3 ncü 
ve 4 ncü maddelerinin de ıslâhını rica etmiştim. 
Fakat kabul ibuyurulmadı. Hükümet ve encü
men yanaşmadı. Ekseriyetin reyine tabii hür
metkarım... Elbette bu hükümler kanunlaşacak
tır, hazinemiz bu hükümleri ve tatbikatını da 
deneyecektir, neticeler ide 'görülecektir ve ne olur
sa olsun, tekâmüle doğru gitmek, milletlerin ve ce-
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miyetlerin zaruri ihtiyacı ve takibedeceği en 
zaruri yol olduğu için, belki' 'bugüınikü mâruzâtı
mıza birkaç seme sonra geleceklerdir. 

Şimdi, bendeniz, yine pek muhterem Fer id 
Melen arkadaşımızın tarizine bu vesileyle, hiç-
olmazsa tdbriyeinefs için bir cevap arz etmeye 
mecburum. Seçim bölgemin, bu mevzuatla pek 
esaslı bir alâkası yoktur. Hali hazırda da ba
ğımsızım, ama 'hangi platformda millet karşısın
da bir neticeye varmak ve plân baklanından He
yeti umumiyeye millet menfaatine -muvafık ola
rak hangi vaatlerle geldiğimizi müdrikiz ve şu 
anda bunun idraki içkideyim. Arz ettiğim gibi 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yeter sayı vardır, oturumu açı

yorum. 
Müzakerelere başl ıyorıız. 

2. — Damga, Resmi Kanununun bâzı mad
delerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
C. Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/364, C. Senatosu 1/176) (S. Sayısı : 72) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunmasına lüzum 
var ım-ı efendim? (Lüzum yok sesleri). Rapor 
da zaten rüe, beş satırdan ibarettir, hepiniz oku-
muşsuarazdur. Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı?.. Olmadığına göre 

(1) 72 B\ Sayılı bmrnayazı tutanağın sonun-
dadır. 

15.*.'1«G3- 0 : 2 
Karma Koalisyon partililerinin kararlılıklarını 
tebrik ederim. Kanunun memleket ve millet 
hayrına olmasını temenni ederim. Bendeniz bu 
kanun üzerine müstenkif olarak reyimi kulla
nacağım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümünü reyinize su
nuyorum. Kabul edenler... (Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ıSaat 15 de toplanmak üzere oturuma son 
veriyorum. Vergi kanunları açık oya sunulacağı 
için arkadaşların teşriflerini bilhassa rica ede
rim. 

Kapanma saati : 12,55 

maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
; Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
| mistir. 

Tasarının ivedilikle müzakeresini oylarınıza 
i sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
; Kabul .edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine 
ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir 

madde eklenmesine dair kanun 

MADıBE 1. — 23. 5. 1928 tarihli ve 1324 sa-
| yılı Damga Resmi Kanununun 11 nci maddesi-
i nin 38 nci numarasına aşağıdaki fıkra efelen-
• mistir : 

Gümrük ıgiriş beyannamesi 13 ncü madde
nin 11 nci bendi gereğince nispî resme tabidir. 

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

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hanıit Tigrel. 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ni- zamettin Özgül (Gaziantep). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3 — YOKLAMA 
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MAI>1)E 2. — Aynı •kanunun 13 ncü ıuad-

desinc aşağıdaki 11 ne i bent 'eklenmiştir : 
11 — ti halat sırasında düzenlenen 'gümrük 

giriş beyannamesi liıhtiva 'ettiği eşyanın Güm-
rük Vergisine esas olan kıymeti üzerindim Dam
ga Resmine tabidir. 

'Bu mükellefiyet Gümrük Kanunu 'hükümle
rine göre vergi ödeme mükellefiyetinin başla
dığı tarihte doğar. 

Giriş beyannamesi düzenlenmemesi halinde 
bunun yerine kullanılan sair giriş tahakkuk ev
rakı da aynı şekilde resme, tabi tutulur. 

Bu resmin nisbeti % 5 tir. 
Geçici olarak yurda gireeek eşyaya ait giriş 

tahakkuk evrakı üzerinden alınacak Damga 
Resmi hakkında da, Gümrük Vergisine nıütaal-
lîk işlemler uygulanır. 

Gümrük Kanunu, Gümrük Giriş Tarife Cet
veli, Milletlerarası Anlaşmalar ve 2510 sayılı 
Kanun ile ok ve tadilleri, 5798, 6326, 052i), 
6593, 6969 ve 7479 sayılı kanunlarla Gümrük 
Vergisinden muaf tutulmuş veya istisna edilmiş 
eşyaya ait giriş tahakkuk -evrakı bu resimden 
de muaftır. Ancak, yukarda sayılanlar dışında 
kalan hususi kanunlar ile Damga Resminden 
veya hor türlü ithal .vergi ve resimlerimden muaf 
tutulan müesseselerin ithalâtı hu kanun gere
ğince alınacak nispî Damga Resmine tahidir. 

Bu resim .gümrüklerde alınan Gider Vergisi 
matrahına ilâve edilmez ve makbuz mukabilin
de Gümrük vergileriyle birlikte gümrük idare
lerince .tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istıyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kahul etmiyenler... Kahul 'edilmiştir. 

GEOİDİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte1 fiilen itihal edilmemiş 'bulunan 
eşyaya ait giriş tahakkuk evrakı da bu resmi o 
tahidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul et m iy enler... Kabul edil
miştir 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer ve Birinci Beş Yıllık Plân dev
resi sonu olan 31 Aralık 1967 gününe kadar uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kahul edil
miştir. 
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MADDE 4 — Bu kanunu Maliye ve Güm

rük -ve Tekel 'Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kahul 'edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanunun tü
münü acık oylarınıza sunacağım. 

3. — GH02 sayılı Gider Yergileri Kanununun 
33 ncü maddesinin değiştirilmesi 'hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve (\ Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/365, (\ Senatosu 1/177) (S. Sa
yısı : 73) (1) 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde söz ist iyen arkadaş varını? Maddelere 
geçil meşini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

ivedilik teklifi de vardı. Tasarının ivedilik
le görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kahul 
edenler... Etmiyenler... (ivedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MiADDE 1. — 13. 7. 1956 tarihli ve 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nisbet : 
Madde 33. — Banka ve sigorta muameleleri 

'vergisinin nisbeti % 20 dir. Kamhiyo muame
lelerinde nisbet. matrahın onbinde dört bucu
ğudur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen ar
kadaş var mı.' Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —Madde hakkında söz ist iyen ar
kadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kahul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti i". 

Tasarının tümü acık oyunuza sunulacaktır. 

(1) 73 S. Sayılı basmayanı tutanağın sanan
dadır. 
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•-/. — Gider Vergileri Kanununda bâzı eleği- \ 

siklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük Vergile
ri hadleri artırılmış olan akar yakıtların Stok 
Vergisine tabi tutulması hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
C. Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/361, (\ Senatosu 1/179) (S. Sayısı: 74) 

'BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde «öz is-
tiyen var mı Buyurun iSayın Çağlaya ivgi 1. 

İHSAN SABRI ÇAfrbAYANCiİL (Bursa) 
— Muhterem arkadaşlarım; Ihuzurnnuza sevk edil

miş bulunan kanunun ıgerekeesi ile getirdiği hü
kümler arasında tezat mevcııdolduğu noktası
na işaret etmek üzere yüksek 'huzurumla gelmiş 
'bulinmiyorum. Bu kanunun ıgerekeesi dikkatle 
okunursa şu iddiayı taşıdığı görülür: Karayol
larında yapılan insan ve yük taşımaları hiç 'bir 
nakliyat vergisine tabi değildir. Halbuki Dev
let Demiryollarında yapılan insan ve yük taşı
maları nakliyat vergisine tabidir. Bu itibarla 
arada gayrim eşru bir rekabet var. Kara Yolları 
nakliyatım vengi ile teklif etmek ieabetmekte-
dir. İddia, 'haddizatında, iltifata şayan bir de
ğer taşımaktadır. Hakikaten demiryolları, kara
yollarının rekabetinden büyük zararlar görmek
tedir. Karayollarının insan ve yük taşıması, de
miryollarının varidatını felce, uğratıyor. Bunu 
böylece kabul edelim, fakat kanunun getirdiği 
tedbirleri dikkatle tetkik eyliyelim. 

ıKanun diyor ki, «Bu rekabetin önüne geç
mek için çare, karayollarındaki nakliyata da 
vergi koymaktır.» Ama bu nakliyatı, teklif etti
ğimiz halde, insanları nakleden oto'büslerin teker 
teker kontrolü, eşya nakleden kamyonların kaç 
kilo ve ne mikdar eşya naklettiğinin kontrolü 
müşküldür. Bu, yeni inkişaf eden 'bir şubedir. 
Bu yüzden bu saha geril ivebilir. Onun için biz 
Deniz, Demir ve Havayollarında olduğu gibi 
adam basma kilo başına nispî bir vergi tarlhet-
meye gitmedik. Bunu kolaylaştırmak için bun
ların 'akaryakıtlarına zam suretiyle 'bir adalet 
temin etmeyi istedik. Niçin otobüslerden ve yük 
taşıyan kamyonlardan vergi alınmaz? .müşkülatı 
nedir?. Bunu bir tarafa bırakalım, bu mülâha
zayı da kabul edelim. Fakat görüyoruz ki kanun, 
insan ve yük nakleden ot di) üs ve kamyonların 
en ziyade istimal ettikleri motorin ve mazot gi
bi akar yakıtlara kilo başına 7,5, benzinin kilo 
başına 18 kuruş zam yapmak suretiyle katiyen 

gayesi halicinde ve istihdaf ettiği hedef dışın
da, bir tasarıya gitmiştir. Bu yüzden artacağı 
umulan varidatın % 80 ini benzin yakan taşıt
lar, % 20 sini de motorin ve mazot yakan taşıt
lar verecektir. Bu tezadı da müsamaha ile gör
sek dahi kanun yine gayesi ile tezad halindedir. 
8ıı bakımdan: Devlet Demiryolları buharlı lo
komotiflerden vazgeçerek mazotlu, motorinli va
sıtalara, cer kuvvetlerine'doğru bir inkişaf 
göstermektedir. 'Bu akar yakıtlara yapılan mm, 
Devlet Demiryollarını yeni bir külfete sokmak
ta ve karayolları ile aralarında mevcut rekabet 
bu yüzden büsbütün artmaktadır. Şu itibarla 
gerekçe ile kanunun getirdiği hükümler arasın
da 'hiç bir münasebet yoktur. 

Hükümet derse ki, «biz zam kanunu getir
dik, benzine zam edeceğiz» bu ayrı, tetkik edile
bilirdi, lelh ve aleyhinde mütalâalar '.söylenebi
lirdi. Ama bir adaletsizliği tamir için, bir gay-
riıııeşi'iı rekabeti önlemek için hu tasarrufa git
miştir. flerekçede mevcut olduğu söylenen ada
letsizliği takviye ve tecdit eden hükümler getir
meyi bendeniz doğru .bulmuyorum. İşaret eyle
diğim noktai nazar etrafında dikkatinizi çekip 
kanunun bu (hatalarla â'lûde bir şekilde çıkarıl
masının faydalı olacağı kanaatindeyim. 

İşaret etmek istediğim mühim bir nokta da 
şudur : 

Vergi reformları kanunu memlekette büyük 
istihaleler yaratacak ve tesirleri büyük olacak 
bir teşebbüstür. Maliye bunları hazırlamak için 
biv komisyon kurduğunu, (hususi sektörü de da
vet ettiğini, uzun uzadıya tetkikat yaptırdığını 
ve iki sene içinde <bu tasarıyı hazırladığını iddia 
etmektedir. Hal böyle iken bu tasarılar Yüksek 
Senatonun huzuruna geldiği zaman, tetkik için 
değil nefes alacak zaman dahi bırakmadan ge
ce yarılarına kadar adı .gecen komisyonlarda 
müzakere edilir, acele ile bir karara raptedil
mek istenerek Yüksek Heyetiniz tâli organla-
riyle beraber bir transit makinası haline getiril
mek istidadını /göstermektedir. Bir malî reform 
yapılıyor, memleketin malî 'hayatında muazzam 
biı- istihale yapılıyor. Senatoda uzun uzun tet
kik edilir. İki sene tetkik etmişler. Bu rapor 
nedir, ne kararlara varılmış, hangi mebdelerden 
Ibareket ediyoruz, bundan sonra gelecek kanun
larda bu cihete temas etmek mecburiyetinde ka
lacağız. Bunların ihiçbirisi malûm olmadan sa
dece gerekçesi ile hükümleri .arasında hiçbir 
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ımüınase'bet olmayan birtakım kanunların resmi 
.geçit 'gibi önümüzden »geçip gitmesine seyirci 
'kalmak durumunda bulunuyoruz. İBu cihetle de 
yüksek dikkatlerinize arz eder, bilhassa akar ! 

yakıtlara zam yapılarak .memleketin, yeni bir 
varidat kaynağına kavuşturulması, plânın tat- ' 
bikı zikrinde 'beraberiz. Ama getirilen hüküm
lerle öne serilen esbabı mucibelerle bir alâka ve ! 
münasebetinin mevcudolmayışı, ortada olan i 
ıgayrımeşru rekabet ve adaletsizlikler bu 'hüküm- j 
Herde bir kat daha artış noktasında musirriz. j 

Hürmetleriımle huzurunuzdan ayrılıyorum. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI FEMıü MELEN — 

Muhterem Başkan, sayın Senatörler; değerli ar
kadaşım «ayın Çağlayangil, getirdiğimiz tasarı
nın /gerekçesinde tezad olduğuna işaret ederek 
bâzı misaller verdiler. Bu misallerden 'birine gö
re karayollarında taşman yük ve insan hiç bir 
vergiye tabi değil, demiryollarında tabidir. Böy
le olduğu halde akar yakıtlardan, dana çok ben
zine zam yapıyor, motorin yapmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bunun 'tek sebebi 
yoktur. Bundan maksat, Devlet Kara Yolları, 
Dtevlet Deniz Yolları, Devlet Hava Yolları ara
sında haksız rekabeti önlemektir. Bu bir sebep
tir. Bunun dışında bir ikinci mühim sebep var-
ki, bunun üzerinde dhcmmiyetle durmak lâzım
dır. Amerika'dan başlayarak bütün dünyaya ya
yılan bir prensip vardır. Bu da yolların masraf
larım dalıa çok yolları kullanandan almak pren
sibi. Amerikalı'lar 'bizde ilk karayollarını kur
dukları zaman bıı prensibi de getirmişlerdi ve 
bir başlangıcımız mevcuttur. Bu birkaç şekilde 
olur. Amerika bunu ıhem benzine zam yapmak 
suretiyle Karayolları masraflarına karşılık ola
rak tahsil ediyorlar. Ayrıca ilşliyen vasıtalardan 
da vergi alıyorlar. Meselâ numaralı yollarda iş-
iiyen vasıtalardan bilhassa yola girişte, köprü
lerden geçişte vasıtalardan muayyen bir para 
alıyorlar. Biz işliyen vasıtalardan bilhassa sey-
risefer halinde vergi almayı imkânsız gördük. 
Çünkü vasıtaların sayısı mahduttur, bu mahdut 
vasıta için geniş teşkilâta ihtiyaç hâsıl oldnğu 
anlaşıldı, yolda memurlar, tahsildarlar şunlar 
bunlar ikâmesi 'gerekti alacağımız para ancak 
bu teşkilâta yeter düşüncesiyle nakil vartala
rından değil, akar yakıttan vergi almayı uygun 
mütalâa ettik. Nakil vasıtalarından vasıtasız bir 
vergi almak. 'Bundan sonra gelecek motorlu 
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kara taşıtları vergimiz vardır. Onda da çok mu
tedil bir başlangıç yapılması mecburidir. Çün
kü arz ectlğim ıgiıbi motorlu vasıtalarımız mah
duttur, inkişafını istiyoruz. Şimdilik ondan da 
beklenen varidatı almaya imkân yoktur. Bir 
üçüncü nokta, bu vasıtalarda seyahat eden yol
culardan ve taşman yükten vergi almaktır. Bu 
da tatbikatta imkânsızdır. Çünkü geniş bir teş
kilâta mütevakkıftır. Bu sebeple vasıtalı şekilde 
akar yakıttan vergi almayı düşündük. Hem 
masrafsız olacaktır, hem de daha pratik ola
caktır. 

Benzinle motorin arasın dala farka gelince: 
Hükümet tasarısı ile buraya gelem teklifte az 
çok bir muvazenet mevcuttur. Fakat sonradan 
Komisyonlardaki tetkik sırasında bir haklı se
bep ileriye sürüldü. Çünkü, biz, gazyağmı, bil
hassa köylünün aydınlatma vasıtası olarak kul
landığı bir madde olduğu için akar yakıt vergi 
sinden istisna ettik. 

Motorinden fazla resim alınırsa, bu resim
den kurtulmak için, motorine gazyağı karıştırıl
ması ihtimalinden balhsedildi. Biz, Komisyonda, 
Hükümet olarak, motorinden alman resimde bir 
miktar indirme yapılmasına muvafakat ettik ve 
Komisyon bu indirmeyi yaptı bu suretle, .mo
torine gazyağı karıştırılması ihtimali bertaraf 
edilmiş oldu. 

Devlet Demiryollarının mazot ve motorin 
kullanmasınla- gelince; Devlet Demiryolları 
bugünkü şekilde % 70 kömür yakmakta, % 
25 oylon 'kullanmakta ve bun hır vergiye tabi 
değildir ancak yüzde beş nisbetinde motorin 
yakmaktadır. 

Devlet Demiryollarını bu zamlardan istisna 
etmek mümkündü. Fak alt bir istisna, yarat
mak ve bir emsal yaratmak istemedik. Zaten 
yüzde beş "nisbetinde bir istihlâk olmakta. 

Tasarıların geç kalmasına gelince : 
Muhterem senatörler Hükümet 20 - 25 tane 

kamın hazırlamıştır. Şimdi takdim ettikleri
miz bir vergi reform tasarısı olmayıp ıbir vergi 
zam. tasamı şeklindedir. Asıl vergi reform ta
sarıları geridedir. Bunlar çok zaman evvel 
Yüksek Meclise verilmiştir, ama komisyonlar
da uzun zamandan beri tetkik edilmektedir. 
Bu sebeple geç kalmıştır, hakikaten geç gel
mesi iyi değildir. Baz an çaresizlikler içinde bu 
türlü olabiliyor, hürmetlerimle. 
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ESAT CAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —• 

Bii' sual. 
Akar yakıtlara, yapılan zammın navluna ve 

dolayıs'iyl e hayal pahalılığına tesiri ne ola
caktır? 

MALİYE BAKANI FERİI) MELEN — 
Mütehassıs arkadaşların yaptıkları tetkiklere 
göre faraza İstanbul - Ankara arasındaki nav
lun fiyatlarına kilo başına 20 parto civarında 
bii' tesir yapmaktadır. iH'attâ 17 santim ci
varında bir tesir yapmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Zeren. 
MAOlT ZEREN (Amasya) — Muhterem 

Balkan, muhterem üyeler, sözlerime başlama
dan evvel bir hususu tasrih etmeye lüzum his
sediyorum. 

Bütçe konuşmaları sırasında yaptığım bir 
konuşmayı, Ankara radyosu parti adına yapıl
mış bir konuşma olarak göstermiş bulunmak
tadır. Bu itibarla bugünkü konuş/inamın ne 
maksatla ve kimin hesabına yapılmış olduğu
nu belirtmeye zaruret duydum. Bugünkü ko
nuşmam münhasıran benim şahsi görüş, dü
şünce ve kaanatlerfimin ifadesini teşkil edecek
ti t'. Mesuliyetini şahsan teklabbül ederim. 
Bu böyle olmakla beraber, muhakkak ki, izah 
edeceğim hususlarda grupumun kanaatleri ile 
çatışmış olduğumu da tahmin etmemekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunla zam yo
lunda 1 nei adım atılmış bulunuyor. Artık 
adımlarımız sıklaştıkça, gelecek günlerde, ta-
kibeden günlerde muhtelif zamlarla yakın
dan 'münasebet peyda edeceğiz, üzerinde ko
nuşmak imkânlarını bulacağız. 

Bu itibarla, meseleyi, her şeyden evvel bir 
zam meselesi olarak ele almaktayım. Bugün, 
akıar yakıtların stok vergisine tabi tutulması 
hakkındaki kanunla meydan'a getirilen zam
mın asıl gerekçesini, bütçe kanunu tasarısının 
gelir kısmındaki gerekçede bulmaktayız. Bu iti
barla sözlerim; daha, ziyade burada ifadesini 
bulan gerekçeye müteveccih olacaktır.. 

Kalkınma plânının iç finansmanını karşı
lamak majksadiyle bir buçuk milyar liralık 
ilâve kaynak bulmak mecburiyetindeyiz. 

Bunun en normal, yolu; kendi kaynafela-
i'imızdır, yani vergilerdir deniliyor. 

Bu no'ktai nazar esasta doğrudur. Ancak 
bu kanaat, vergilendirmede - optinıal - noktayı 
aşmamak, neticesi kaynakların kurutulması 
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demek olanı bir zorluma noktasına varmamak 
şartiyle doğrudur. Ve yine bu kanaat; vergi 
adaletsizliğine yol açmamak şartiyle muhte
remdir. 

Gelir Bütçesinin gerkçesinde fiyat yüksel
mesine imkân verm'iyeeek bâzı vergi 'kaynak
larının mevcudiyetine işaret ediliyor. 

Hemen ilâve edeyim ki, bunlar, bu görüşe 
»iştirak etmenin imkânı yoktur. Çünkü; hiç
bir vergi zammı yoktur ki, fiyat seviyesine 
*az çok tesir etmemiş olsun. 

Böyle bir usul bulundu ise, bunu maliye
mizin bir keşfi olarak dünyaya ilân etmemiz 
ieabeder. 

Tekel maddelerine zam yapacaksınız, (bu 
metanı fiyatında 'bir artış olmıyacak, akar 
yakıta zam yapacaksınız; fakat nakliye ücret
leri değişmiyeeek, nakliye ücretleri değişe
cek, fakat nakledilen eşya bundan nasibini 
almıyaeak. Gider Vergisine zam yapacaksı
nız, fakat bunun fiyatlara tesiri olmıyacak. 

Böyle şey düşünülemez. Fiyatlar birbirine 
sıkı bir şekilde bağlıdır. Bir tanesini yerinden 
kımıldattınız mı, bütün fiyatlar bunu bir sis
in ogarf hassaslığı ile derhal kaydeder. 

Mamafih, Maliye Bakanlığı, bu zamların fi
yat artışlarına sebebolacağını kabul etse de, 
etmese de eşyanın seyrini değiştirmiyecektiir. 

Asıl tartışılacak husus; '.bu zamların bir 
vergi adaletsizliği yolunu açıp açmıyacağı 
hususudur. 

Vasıtalı vergilerin, öteden beri 'adeletsiz 
bir vergi olduğu bilinen, okunan, okutulan ve 
bilfiil tadılan, hissedilen bir gerçektir. Fakat, 
bizim tatbikatımız bu gereği yalanlıyacaksa, 
bu hususta da 'bize mahsus bir keşif olacaktır. 

Ayda 500 lira kazanan bir vatandaş da me-
selâ «Bahar Sigarası» üzerine yüklenen 25 
kuruşu verecek, ayda 5 000 lira kazanan va
tandaş da 25 kuruş zam ödiyeeek, fakat bu 
adaletsizlik olmıyacak. Vasıtalı Vergileri, her 
istihlâk eden ödiyecektir; sınıflar arasında
ki gelir farkları istihlâk farklarından çok 
büyüktür. Bilhassa 'sigara içmiyen, müskirat 
kulianmıyan vatandaşların bu vergilere işti
raki mümkün olacak mıdır? Elbette olmıya-
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım; vergi zammı; ver
gilendirmede optinıal noktayı aşmamak şartiy
le muhteremdir, dedim. 
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Bugün bizde millî gelirin % 17 sinin vergi 

olarak alındığı, halbuki başka memleketlerde 
</r 50 ye kadar vergi alınmakta olduğu ile
ri sürülerek Türkiye'de kolaylıkla vergi 
zammı yapılabileceği söylenmekledir. Ben 
bu hususu Sayın Maliye Vekilinin bir iza
hatı sırasında, komisyonda, dinledim. 

Nispi rakamları tetkik ederken çok dikkat
li olmak icabcder. Yüzde ile ifade 'edilen ra
kamlar bize her şeyi ifade etmiş olmaz. (Jüıı-
kü; % 25 zam yaptığımızı farz etsek gün
de on lira kazanan 2,5 lira vergi öder. Kendi
sine katan 7,5 lira ile geçim sıkılntiksı çeker. 
Fakat 100 lira kazanan kimse aynı nisbet 
üzerinden 25 lira, vergiyi, ödedikten sonra ken
disine kalan 75 lira ile rahat rahat geçinir. 

Zengin milletlerle, fakir milletlerin du
rumu da böyledir. Amerika millî gelirin 
c/< '.\'i sini vergi olarak aldığı halde, Ameri
kalılar geri halan r/c 08 le rahatlıkla, geçi
nirler, refah içinde yaşarlar. 

Başka, memleketlerde % 50 ye kadar ver
gi alınmaktadır, gerekçesi ile her yerde ver
gilerin bu seviyeye. çıkarılması doğru ol
maz. 

Türkiye'de fert başına, düşen gelir, B)(il 
•endeksine göre, yılda I 469 lira, yani gün
de 4 liradır. Bunun (/< 17 si halen vergi ola
rak alındığına göre, fert başına düşen net 
gelir \XXiS 'kuruştur. 

.Muhterem arkadaşlarım; ben galiba, yan
lış bir rakam verdim, fert başına \\%\ kuruş 
düşmez. Çünkü, gelirin dağılımı kâğıt üze
rinde yapıldığı gibi değildir. Bâzı (kimseler 
sıfır 'kuruş kazanırken (bâzı kimseler 3GG kuruş 
kazanırlar. 

Vergiyi ödeyen, ile vergiyi yüklenen aynı şa
hıslar 'değildir, vergiyi (mükellefler öder, fakat 
inilkâ'S sehebiyle vergiyi bütün bir (millet yükle
nir. 

Şimdi söylediklerimi hulâsa etmek isterim ; 
Zamlar fiyat yükselmesine sebeholaeakbr. 

hiyaıt kanalı ile vergi dağıtılması, adaletsizli
ği mucibolacaktır. Vergilendirmede optimal 
nokta aşılmıştır. Bütün bunlardan dolayı ver
gi zamlarına, şahsan taraftar değilim. Ama kal
kınmanın da, belıe-mahal başarılması şarttır. 

İşte şimdi en önemli noktaya gelmiş bulunu
yorum. Zam yapı İmayı uca bir ıbııçuk milyar li
ra açığı kim üdiyecektir? Şurasını beliriteyinı ki, 

söyliyeeeğinı -sözlerden dolayı dostlarımız gü
cenmesin, hasımlarımız da buııdau 'kendilerine 
her hangi bir pay çıkarmasınlar. 

Kalkınmamızın icabettirdiği masrafları, Atııe-
ı ikalı dostlarımız kendi 'menfaatleri icabı kar
şılıklı ıenfaatlerimizin icabı ödemek zorunda
dır. 

Amerikalı do.stlarum.iz dünyanın en yüyük 
müstahsil ulular. Mallarını satabilmek için, 
Batı dünyanın iştira gücünü yükseltmek zorun
dadırlar. 

-Öte yandan yarınki bir harbde biz canımızı 
ortaya, koyacağız. Amerikalı dostlarımız da Uru 
harbi sadece finanse edecekler. Can pazarının 
fiyatı yüksek olur. Dostlarımız gücenmesin
ler ama bu fiyatı bize ödemek zorundadlılar. 

Ancak, Sayın Hükümet erkânından bir zih
niyet değişikliğine ihtiyacı varılır. Fakat Lo
zan'dan bu yana dışarıya bir tek adını -atın i-
yan ve atmamakta, ısrar eden bir Hükümet 
Balkanından İm nevi bir zihniyet değişikliğ-ini 
ne dereceye kadar bekfiyebifeceğimizi yüksek 
takdirlerinize arz ediyorum. 

Sözlerime son verirken hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAiV — Sayın Gürsoytrak. 
•SUPHİ (1ÜRSOYT1IAK (Tabiî Üye) — 

Uzun vadeli plânın iktisadi ve sosyal hedefle
rine, plânın öngördüğü .şartlar içinde, ulaşabil
mesine mütedair huzurunuza sevk edilmiş bulu
nan kanunlar hakkındaki görüşleri, Çağımızda-
ki vergi politikası anlayışı ve plânın kabul ve 
mesnedettiği ilkelere uygunluk derecesi içinde 
arz etmeyi1, çalışacağım. 

Gerek az (gelişmiş ve gerekse igclişmkş eko
nomilerde vergi politikasının ekonomik amaç
ları, oldukça yeni bir kavramdır. 

Mezkûr maliyeci Artlhıır Smithies malî poli
tikayı, «Millî gelir» istihsal ve istihdam da ar
zu edilen ekonomik sonuçları sağlayıp, arzu 
olunamııyan sonuçları bertaraf edecek gelir ve 
gider programlaması, olarak tarif etmektedir. 

Ook yakın zamanlara kadar az gelişmiş ve 
gelişmiş ekonomilerde, «Ekonomik amaçlı malî 
politikanın aynı mahiyet ve aynı vasıflarda ola
cağı zamanlardaki ancak Hieks, Higıgins, Ede
nin ıgibi Batılı bilim adamlarının ealışmalariy-
le, hu ekonomikman farklı milletlerin malî po
litik ahırın m arz etmesi igereken farklı durum
lar üzerinde -yaptıkları çalışmalarla yukardaki 
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anlayış tarzı üzerinde 'büyük değişiklik olmuş 
ve Asyalı bilim adamlarının, çalışma! a riyle de 
daıha çok açıklığa kavuşmuş 'bulunmaktadır. 

Aız gelişmiş ekonomilerde izlenecek malî po
litikayı gelişmiş ekonomilerden ayıran özellik, 
bu iki ekonominin gelişme vetirelerinin doğura
cağı problemlerin farklarından ileri gelmekte
dir. Keynes'c göre; az istihdam sarflarında 
açık finansman, işsizlik olan yerde enflâ'syon 
olunmıyacağı inancıyla müracaat edilecek bir 
prensibolarak ileri sürülmüştür. Ancak az ge
lişmiş ülkelerdeki tecrübeler, tam istihdama 
ulaşmadan da enflâsyonun mümkün olacağını 
ortaya koymuştur. Bunun sebebi, az gelişmiş 
ülkeler ekonomisinin tabiî temeli olan tarım 
da, artan millî gelire parelel olarak, kısa za
manda bir 'hâsıla artışının mümkün olamayışı 
sebebiyle toplam talep ve arz arasında bir den
gesizlik doğmasmdandır. İşte 'bu noktada iki 
ekonomi arasm'daki ilk farkı teshil etmiş 'olu
yoruz. îkiıi'ci önemli fark, az gelişmiş ekono
milerde tasarruf 'bacınının artırılmasında, bil
hassa. hüyük 'hamlelerin yapılmasında, vergi ge
lirlerinin, 'birinci derecede rol oynamaktadır. 
ıBıı ekonomilerde zaruri olarak kamu yatırım
ları, özel sektör yatırımlarında daha 'büyük 
hacımda 'olmaktadır. Özel sektör 'hareketinde, 
özellikle lüzumlu derecede karşılığı düşürür
ken; kaııııı sektörü onun aksine, memleketin. 
muhtacolduğu alt yapı, enfrastrüktür yatırım
lara 'birinci önceliği vermek zorundadır. Bu 
yatırımlar ise, karşılık prensibinden ziyade fay-
dalılık prensibine uymak mecburiyetindedir. 
Bu yatırımların finansmanı ise ancak iç kay
nakların âdil, yeterli ve verimli ölçülerde istis
mar edilmesiyle ancak ve ancak mümkündür. 
'Bu yatırımlar aynı zamanda, özel teşebbüsün 
de mutlak olarak lehinedir. Zira onun için ye
ni iş sahası açtığı gibi, marjinal kârlılığı da ar-
tıraeaktıı \ 

Üçüncü önemli fark; sermaye tasarrufunun 
kıt olması, sadece vergilerle bunun sağlanama
ması yüzünden, devlet bâzı ekonomik işletme
ler gelirleriyle de yatırım yapmak zaruretinde
dir. 

:Bu temel, altyapı, enfrastrükt ür dediğimiz 
yatırımların büyüklüğü muvacehesinde çağımız
da plânlama, zaruret ve ihtiyacını hlssetmiyen 
bir devlet 'hemen, 'hemen dünyada yok gibidir. 
Amerikan Dışişleri 'Bakanlığı Müşaviri ve Si-
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yasi Plânlama kısmı Başkanı Dv. "W a İt W itil
in an Rosto w : 

«Esas itibariyle kalkınma millî bir teşe'bbüs-
tür. Her milletin insan ve materyal kaynakla
rını âzami derecede harekete getirmesi lâzım
dır. Ancak -bu ölçüde de dış yardımlar faydalı 
ve tevsii mümkün olur. 

Birçok sosyal ve ekonomik faaliyet saha
sında modern 'bir gelişme için Oıükümetler; 
sağlam 'bir temel teşkil edebilecek müessir ma
lî bir plânlama yapmak zorundadırlar, özel te
şebbüsün başarı ve mükâfatlarının orda da ol
duğu, Amerika'da dahi Hükümet, özel sektöre 
verimli faaliyet için ,geniş bir saha bıraktıktan 
sonra, müspet kalkınma için elzem olan bir gö
revi deruhte etmekten çekinmemektedir. Özel 
sektöre bırakılan bu sahanın ne 'kadar geniş 
olacağı kendi meseleleri ve imkânları dolayı-
siyle her milletin karar vereceği ibir şeydir. 

Müessir millî bir plânlama; millî ihtiyaçla
ra göre ayarlanın ıs, 

1. Bğitim sistemleri, 
2. Dengeli bir tarım ve sınai kalkınmanın 

dayandığı (elektrik enerjisi), (ulaştırma), (top
rak reformu) gibi 'saikalarda, (ileri) modern 
sosyal projeler ve millî ve milletlerarası hesap
ların istikrarına yardım eden vergi ve diğer 
malî tedbirler ile sağlıyabilir demek suretiyle 
bu husustaki görüşlerini ifade etmektedir. Dev
let 'bu yatırımların finansmanını ancak vergile
me imkânı ile karşılıyabilir. Bunda en önemli 
faktör vergi yükünün salt oram değil, fakat 
bu yükün iktisadi sektör ve fertler arasındaki 
dağılımıdır. Fertlerini çalışma İnisiyatifi ve 
toplam tasarrufları önleyici sosyal ve ekonomik 
bünyede yaralar açacak istikamette olmaması 
kamu hizmetLerinin maliyetine katılma bakı
mından ayrımlar yaratmaması şart ve elzem
dir. Bu şartlarla tasarrufun Devlet elindi1 top
lanması, istihlâk temayülü sıfır olduğundan 
daha büyük ve faydalı yatırım yapmak imkâ
nı sağlar ve sağlamaktadır. Türkiye az geliş
miş bir ülke olarak, kaybedilen zaman, imkân 
ve güçten ders alarak, kaynak ve imkânları 
dinamik bir şekilde kullanarak ekonomik ve 
sosyal yapı bakımından 'dengeli, müreffeh bir 
hayat standardına ulaşmak azmindedir. Bunun 
için uzun süreli ve sistemli çalışma zaruretini, 
uzun vadeli plânı, benimsemekle kabul etmiş 
bulunmaktadır. 
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Uzun vadeli kalkınma plânı bu gerçeklerin J 

en iyi belirdiği ve problemlere gergefe çözüm 
yollarının bulunduğu bir beliğedir. Bu belgeye 1 
göre de vergi sistemimizin' lüzumu, iyi işlemi- İ| 
yen yönlerindin bâzı temel ilkelere göre düzel
tilmesi ve bu ilkelere uyarak ahenkli bir şekil
de işliyecefe duruma getirilmesi lâzımdır. Plân- J 
lama, belli hedeflere ulaşmak içjin imkânların j 
rasyonal bir şekilde kullanılması demektir. Sa
dece karar almak meseleyi halledehıiyeeeğine | 
göre plânlı hareket etmeyi kabul eden idarenin 
alman kararları öncelik bir şekilde uygulana
rak düzende 'olması şarttır. İki yıldan, beri 
uzun vadeli plânımızı hazırlamak ve plân ha
zırlanıncaya kadar da, plânın sürat ve kuvvet
le tatbikini mümkün kılacak tedbirleri almak 
arzu ve çabası için de bulunmaktaydı. 

Filhakika itiraf etmeliyiz ki zamanın az .ol
ması ve tecrübesiz olmamıza rağmen plânlı 
ekonomideki uzun zamandan beri tatbik eden 
milletlerin dâhi 'henüz başladıkları uzun zaman 
perspektifini kabul ederek 15 yılda oldukça 
uzun bir devreye bağlamak ve bu çerçeve için
de 5 yıllık uzun vâdeİikte bir plânın (hazırlan-
ması cidden şayanı /tebriktir. 

Yalnız hemen şu noktayı ilâve etmek iste
rim. Maalesef plân için zaruri ve . öngörüleri 
olan bâzı kanun ve tedbirlerin alınmasında geç 
kalınmış ,geçiş devresi iyi ve verimli 'kullanı
lamamıştır. IBunlar; plânlı devreye geçiş için 
1962 yılı programının dördüncü bölümünde ifa
de edileceği gibi; 

1. İdari reform ve reorganizasyon 
2. Mahallî hizmetlerin bir toplum kalkın

ması programı içinde reorganizasyonu (köy 
kalkınması) 

8. Sermaye piyasasının geliştirilmesi 
4. Vergi reformu mevzuları idi. 

Vergi reformu isteğinde; vengi sistemimiz 
içine alınmamış bulunan kaynakların siâteme . 
dâhil edilmesini, yeteri kadar istismar edilımi-
yen (kaynaklarda ayarlamalar yapılmasını, ver
gilemede mevcut adaletsizliğin 'giderilmesini, 
vergi sisteminde bir esneklik yaratılmasını, 
nıevzualtita nıevcult mükelleflere ve idareye 
müş'kilât çıkaran, çoğumuzun ihtiyaçlarına ce
vap vermiyen 'hususların •giderilmesi, ıslalhı ve 
yeniden ilâvesini istihdaf eden 'genel gayelere 
yönelmesi ön'görüİmüş'tii. 
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1 nci ilke olaralk genel bütçe 'gelirlerinin 

plânın finansman İhtiyaçlarının genişlemesine 
paralel 'olarak, bu (gelirlerin de yıllık otomatik 
artışlar üsltünde yükselmesi gerekmektedir. 
19*61 de ortalama vergi yükü % 13,13 dür. 

Kalkınma 'hamlesinin gerektirdiği hacmin
de kamu yatırımlarrnın ve cari 'harcamaların 
'gerçekleştirilebilmesi için 19'63 yılı vergi gelir
lerinin G9MH nm % 16 sini karşılayan 9 mil
yona ulaşması ve plân dönemi içinde vergi ge
lirlerinde yılda ortalama olarak % 1Ö8 o pa
lımda bir artış meydana getirmelidir. 

Yerginin finansmanında islteııen vergi .ge
lirinin elde edilebilmesi için; utoımati'k artışın 
dışında, 1 milyardan fazla (ÖSMtt umı % 2 si) 
bir artış göstermesi gerekmektedir. Vergi geli
ri artışındaki etütlerin kısa sürede gösterecek 
vergi tedbirlerinin alınması, burda şimdiye 
kadar vergi dışı bırakılmış sektörlerin vergi
lendirilmesi şeklinde olabilirdi, özellikle; ta
rım - karayolları ulaştırması gibi. 

2 nci ilke vergi yükünün ekonomik ve sos
yal bünyemize en uygun şekilde dağıtılmalıdır. 
Kamu hizmetlerinin maliyetine kaitılma bakı
mından sektörler çalışma kamları ve kişiler 
arasında ayırımlar yaratmıyacak ve plân he
defleriyle aynı yönden .olması, onu destekleyici 
istikamette bulunmalıdır. Bugün ekonomimiz
de kamu hizmetlerinin faaliyeltine yani genel 
vergi yüküne çok küçük bir .oranda katılan üç 
önemli sektör vardır. Bunların birincisi ta
rım sektörüdür. Plân döneminde 'ortalama ola-
ra'k millî (gelirin % 40 ı kadarını yaratacaktır. 
Buna .mukabil vasıtasız vergilerin yalnız bizde 
% 8 ini ödemektedir. IBu sektörün adam ba
şına ödediği vasıtalı -yengiler, adam başına va-
sıltalı vergi ortalamasından da düşüktür. 

Yapılan tahrirlere göre, vasıtalı vergiler 
toplamının ancak % 20 : 26 sı tarım sektörüne 
düşmektedir. Dolayısiyle vergi yükü % 4,5 
oranındadır. Buna mukabil sanayi, ticaret ve 
hizmetliler sektörlerini vergi yüküne % 20 : 
25 arasındadır. Ayrıca, plân döneminee, doğ
rudan doğruya tarım sektörüne yapılacak di
rekt yatırım 90,5 milyar lira yani 5 yıl süresin
ce yapılacak toplam yatırımnı 1/5 i kadardır. 
Diğer taraftan bu sekftöre endirekt olanak aka
cak kamu Ihizmet ve yatırımlar bunun dışında 
bulunma'ktadır. Onların da ilâvesiyle toplanı 
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yaıtırımm ne kadar yüksek olacağı aşikâr .'bu
lunmakta dır. Oysa ki bu sektörün vergi yükü 
diğer 'sektörlerin vergi yükünün antfak 1 1/5 ,i 
kadardır. Nüfusumuzun % 80 riini teşkil eden 
bu sekfcördekilerin çoğunluğu ıdüşük gelirli 
tarım işçileri, yarıcılar ve ufak toprak saihiple-
ridir. Sektör içimde gelir dağılımında aşırı 
eşitsizlikler vardır. Yüksek tarım gelirine sa
hih olanlarda, ancak idamei 'hayat eden tarım 
işçileri, yarıcılar ve ufak toprak sahipleri ka
dar vergi ödemektedir. Halbuki bunların mü
terakki vergi ödeme kabiliyetleri da'lıi mevcut 
'bulunmama'ktadır. Artan ve sanayileşen nü
fusun yerleşmesi ve beslenme sevij^esiüin yük
seltilmesi sınırlı olan toprakların en verimli şe
kilde kul] an il m asını zorunlu kılmaktadır. Bu 
sektördeki nüfusumuzun, yani yuvarlak hesap 
23 milyon insan 'arasındaki dağılımında ada
letsizlik mevcuttur. 
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ve gerekse tarım gelirleri arasındaki hiçbir oto
riteye sığmaz. Oransız farkın giderilmesi ve eki
lebilir topraktan âzami randıman alabilme za
rureti ve bütün milletçe kalkınmamızda ekono
miye ilk hız ve devamlı desteği sağlıyacak olan 
tanın gelirimizi artırmada temel unsur olacak 
olan toprak reformunu ve bu vergi adaletini 
beklemekteydik. Maalesef getirilen tasarılar bu 
itikattan çok uzak bulunmaktadır. Tarım sek
törünün vergilendirilmesinde Gelir Vergisi ye
rine, birçok Batı ülkelerinde uygulandığı gibi, 

. arazinin genişliği, kalitesi, birim basma ortala
ma verimi karinelerine dayanan ve bu karinele
rin değişikliklerini izliyebilceek müterakki bir 
arazi vergisi getirseydi çok daha başarılı ola
cak ve bu sektörün verimliliğinin artması için 
en yüksek çalışma gücünü sağlıyaeaktı. 

3 neü sektör olarak ulaştırma sektörü gele
cektedir. Karayolları için yapılmış ve gelecekte 
yapılacak büyü <; harcamalara karşılık bu yol
lardan faydalanan taşıt araçlarının, yolların 
inşa, idame ve bakım masraflarına iştirakleri 
çok düşüktür. Bu durum, diğer ulştırma kolla
rına bilhassa demiryolu nakliyatına çok menfi 
olarak tesir etmekte, onları rekabet edemez du
ruma getirmiş ve getirmektedir. Ayrıca bu sek
törde kârların görünümü de yüksek olması, dü
şük kapasite ile çalışan teşebbüsleri teşvik ede
rek sermaye ve döviz israfına d-a sebebolmakta
dır. Bu mahzurların giderilmesi için Karayolları 
ulaştırmasmca vergilendirilmesin de ticari aracın 
ağırlığı yolun ve yük tasıma kapasitesine göre 
konacak müterakki yolluk ruhsatname harçları 
ile akar yakıt üzerindeki vergi oranının yüksel
tilmesi gerekirken, sadece, akar yakıt üzerinde
ki vergi oranının çok yükseltilmesi ve ka \a ta
şıt araçlarında yukardaki esaslara uymıy^n bir 
ayırım kapsayan yeni vergi kanunlarını yakar
daki esaslarla bağdaştırmak ve bir izah tarzı 
bulmak cidden güç bulunmaktadır. Bu kanun
lar DDY lan ile haksız rekabeti önliyccok bir 
tedbir getiremediği gibi, akar yakıt vergisin
den her hangi bir indirim veya muafiyet tanın
mamış olması plân döneminee Devlet Demiryo
lunu daha çok zarara sokacak, bu hususta bek
lenen vergi esnekliği sağlanamamış olacaktır. 
Vergi sistemimizde sektörler arası vergi yükü 
dengesizliklerinden başka, kişilerin vergilendi
rilmesinde de vergi yükü eşitsizlikleri vardır. 

BAŞKAN —• Sayın 'Gürsoytrak, bunlar ka
nunla alâkalı mıdır? 

SUPTlL GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sa
yın Başkan, 'vergi reformlariyle ilgilidir. Ay
rıca, doğrudan doğruya mevzuııbalıls kanuna 
ve bundan sonra gelecek olan kanuna değini
yor. 

Muhterem arkadaşlar, toprak sahiplerinin, 
% 24.G ekilebilir sahanın, % 70,6 sı, ortalama 
olarak aile başına '220,9 hektar, geri kakan % 
75,45 i ise. ekilebilir sahanın % 30 unu, ortala
ma olarak aile başına 3 hektar arazi işlemekte
dir. Son grupun adam başına yıllık geliri 400 -
500 T. L. sı civarındadır. Tanın sektöründeki 
gelir dağılımının % 48 ini bu sektörde çalışan
ların (/b 90 m, geriye kalan % 52 geliri de bu sek
törde çalışan % 10 almaktadır. 

Bu hususu daha açık olarak ifade etmek ge
rekirse, 19G0 yılı Tarım geliri plândaki tabloya 
göre 18 milyardır. Bunun % 52 si olan 9,3 mil 
yarı tarım sektöründe çalışanlardan yüksek ge
lirlilerin % 10 u, yani 2.300.000 almaktadır. Ge
riye kalan 8.7 milyarı da geri kalan % 90 bö-
lüşmektedv". Bu sektörde çalışanlarda en yük
sek c/h 10 un geliri, en düşük c/r 10 un gelirinin 38 
katını bulmakta ve ancak onlar kadar vergi öde
mektedir. Halbuki kamu sektöründe çalışan 
maaş ve ücretlilerle, işçiler de en yüksek % 10 
un geliri, en düşük % 10 un gelirinin ancak 3,2 
ve 5 katını bulmaktadır. Gerek toprak dağılımı 
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Celir Vergisinden gelir kaynakları itibariy

le tanınan kanun özel istisna, muafiyet ve indir
meler, emek geliri elde edenlerin aleyhine bir 
durum yaratmaktadır. Bunların ortak esaslara 
bağlanması arzu edilirken, maalesef yapılama
dığını görmekteyiz. 

Dış dengesindeki güçlükler dolayısiyle itha
lât, plân süresince de kota sistemiyle düzenlene
cektir. İthalâtçılar bu tahditler dolayısiyle 
yüksek kârlar elde etmektedirler. »Sırf kota sis
teminde ve Devlet eliyle yaratılan bu yüksek 
kârların muayyen kişiler tarafından alınması 
hem ticaret ve sanayii içinde, hem de başka sek
törlerde çalışanların gelirleri arasında büyük 
ayrılıklar yaratmaktadır. Buraya akan serma
yeyi daha prodüktiv olanlara tevdi etmek için 
ithalâtın kâr marjını azaltmayı gaye edecek bir 
vergi getirebileceği yerde; bu hususa hiç dokun
muyor. Fakat yükü istihlâk maddeleri sebebiyle 
vatandaşa yatırını malları ithalâtı sebebiyle de 
kamu ve bir kısım özel sektöre yük teşmil ede
cek olan Damga Resmi Kanunu getirilmiş bu
lunmaktadır. Bu f> yıllık plânda gerek toplam 
tasarrufu artırmak ve gerekse mevcut kaynak
ları en iyi bir şekilde tevzi ve tahsisini sağlıyan 
vergi reformu ve vergi takdirleri öngörülmüş ve 
uzun izahatımda bu noktalara temas etmiştim. 
Ancak alman vergi tedbirlerini bu gayeye tama
men müteveccih nitelikte olmadığını görmekte
yiz. 

Ekonomide gelişmeyi ve tasarruf hacmini ar
tırmanın en iyi yolu ekonomi sürplüsleri vergi
lendirmektir. Profesör Baran'a göre «ekonomik 
sürplüs belli bir tabiî ve teknolojik çevre için
de kullanılabilecek ekonomik kaynaklar yardı-
ıııiyle elde olunabilecektir. Hâsıla ile vazgeçilc-
miyeeek harcamalar arasındaki farktır.» 

Tarım memleketlerinde bu sürplüsün en çok 
geliştiği alan tarım sektörüdür. Tarımda getiri
len vergi bu sebeple hem verimi artıracak hem 
de oldukça esaslı bir fiskal hâsıla sağlıyacak nite
likte olmalıydı. 

Ulaştırma alanında ezici rekabeti önliyecek 
ve Karayolları amortismanına iştirak edici bir 
vergi gelmeliydi. Bu sektördeki fazla kâr marjla
rını azaltıcı yönde olmalıydı. Hizmet akar yakıt 
artışlarından 200 milyon lira kadar alacak, buna 
mukabil DDY, D. E. C. Bankası sadece 80 mil
yon lira Nakliye Vergisi ödiyecek, ayrıca artan 
akar yakıt fiyatlarından ödiiyeceği miktar da o 

nisbette artmış olacaktır. Burada beklenenin gel
mediğini görüyoruz. 

İthalât mevzuunda getirilen kanun tasarısı 
esas gayeden tamamen inhiraf etmiş, aynen plâ
nın öngördüğü ucuz istihsal ve ekonomik yatırını 
ilkelerine do aykırı düşmektedir. 

Bıi! ana mevzulardaki hatalı davranış; kalkın
ma yükünün büyük kısmını gene dar ve sabit ge
lirli vatandasın omuzuna yüklemek suretiyle; onu 
plân fikrinden soğııtacaktır. Vergi dağılımındaki 
adaletsizliği biraz daha derinleştıirmek suretiy
le tamamen plân hedeflerine aykırı hareket edil
miş olacaktır. Cesur ilerici ve sosyal adaleti sağ
layıcı hamle in al esef yapılamamıştır. 

Bununla beraber emlâk alım ve satımı ile gö
revli şahıslar, Veraset ve İntikal, Banka, Sigorta, 
Muamele Verglisi kanunlarını destek I iveceğiz. 

Varidat bütçesi hakkında, her hangi bir fikir 
ileri süremiyeceğiz. Zira bütçe, gerekçesiyle, büt
çe raporu her ikisiyle millî bütçe tahmıini raporu 
arasında itibar olmadığı gibi, sevk edilmiş tasa
rılarla elde edilecek vergi miktarları üzerinde de 
büyük değişikllikler olmuştur ve halen de olmakta
dır. Hükümet bu yeni kanunlarla 1 milyar 18.) 
milyon liralık munzam iç, kaynak sağlıyacağı ümi
diyle başbaşa kalacağını söylemek eesurane bir id
dia olmamak lâzınıgelir. Üstelik öngörülen ana, 
mihverlerden ayrıldığı gibi, isabetli ve sıhhatli, 
zamanında yapılması gereken bir tartışma için de 
çok geç kalmış bulunmaktadır. Millî gelirin % 32 
sini kazanan çalışan nüfusun % 1,3 ünü; % 2 
nisbetinde vergi öder, yine çalışan nüfusun % 70 i 
toplam, vergicinin % 7 sini öder ve bu nisbet daha 
da de rinleşt iril irse plâna göre hareket etmekte
yiz iddiası en hafifinden kubbede hoş bir seda ola
rak kalmaktan öteye gidemez. Unııtmıyalım ki, 
1960 dan beri vasıtasız % 39, vasıtalı vergi <% (il 
oranında olan nisbet bu yıl yenli vergilerle tekrar 
1959 yılma vasıtasız % 33, vasıtalı % 6tî nisbe-
tine süratle götürülmektedir. Bu hareketin adı 
vergi reformu değil, olsa, olsa, sade vergi irticai 
olabilir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim?. 
SAKİP ÖNAL (Adana) — Söz istiyorum 

efendim. 
BALKAN — Buyurun. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, konuşmam çok kısa olacaktır. Bir 
zamanlar bugünkü Maliye Vekilimizin bıir konuş
malarını bu kürsüden dinlemiş ve kendisini Al-
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manlar'ın Erlıard'ı gibi görmüştüm. Ama bugün 
mesuliyet yüklenmiş olan aynı Maliye Bakanının 
zam zam zamla karşımıza yıkmış olduğunu görü
yorum. O günkü konuşmalarının zam mevzuunda 
olduğunu da hatırlıyorum. Ama ölü doğmuş olan 
Tedbirler Kanunu olmamış olsaydı, eski ile yeni
nin bir mukayesesini yapma imkânı burada hâ
sıl olabilecektir. Fakat bugün bundan mahrumuz. 
(Mâni yok, mâni yok, konuş sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; vergide adalet, esas
tır. Bir memleketin bütçesini zamla tahakkuk 
ettirebilmek amali erbaayı bilen her insan için 
mümkündür. Bir memleketin, kol gücü, bir mem
leketin dimağ gücü en büyük servetidir. Bu iki
sinin teşriki mesaisi neticesinde, sermayeler top
lamı memleket sathına dağıtılabilirse ve bu da 
zamanla iş sahasına dökülürse, açılan iş yerleri 
memlekette millî istihsali artırır. Hammaddeleri
miz mamul hale gelir. Para - kol ve fikir gücü 
birleşir, para kazanır. Bu kazançlardan alınacak 
vergilerle memleketin bütçesi tahakkuk ettirile
bilir kanaatindeyim. Yoksa, «bütçe açık verdi, 
zam yapalım, hariçten yardım alalım»... Bir za
manlar milleti 7 göbek borca soktunuz diyen 
muhalefet, şimdi milleti 14 göbek borca mı sok
mak istiyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzat
malıyız. Evvelâ bu memleketin gerçekleri ne
dir? Bir plânlama yapıldı, ama bu plânlamayı 
yapanlar gayretini en çok geliri en kısa zaman
da, en az parayla nereden alabileceksc Devlet 
ve millet gücünü oraya sarf etmeliydiler. Bu esa
sı da plânlamada görmüyoruz. Bugün ya-ptığımız 
her zammın hayat şartlarını müşkülleştirdiği açık
tır. Bu vergi zamları birbirine intikal edecek, 
hayat yaşanmaz hale gelecek, memura yüzde 15 
zam yapılacak, sağ elle verileu sol elle geri alı
nacak. Hiç yapmıyarmı. Memleket gerçekleri or
tada, onları harekete geçirmek mecburiyetinde
yiz. Paranın iştira gücü azalmıştır. Emisyona 
gidilmiştir, meselâ cebinde 100 lirası olan bir 
kimsenin 90 lirası var demektir. Bunun 10 lira
sı emisyon sebebiyle gitmiştir ve bu 10 lira da 
vergi sayılır. Gerçi maliyeci değilim, ama ya
pılan bir milyar küsur milyon liralık emisyon 
bütçenin 1/10 dur, bu da bir vergidir. Açıktan 
bir milyar küsur milyon karşılıksız para basma
nın başka bir mânâsı yoktur. Para onda bir nis-
betinde iştira gücünden kaybetmiştir. 

Harici yardımlara gelince; evvelâ biz iç dü
zenimizi, iktisadi, ticari düzenimizi, Devletin 

15 . 2 . 1963 O : 2 
millete ve milletin de Devlete itimadını sağla
yıcı esanslara yönelirsek, o zaman, çekmelerde 
gizlenen paralar iş sahasına çıkarlar ve işsizlik 
kalkar. Para, parayı kazandığı için gelirden 
sağlanan vergiler çoğalır, Bütçede muvazene 
kurulur. 

Bir bütçe münasebetiyle arz etmiştim. İç 
huzur tahakkuk etmedikçe bir memleketin âtıl 
duran sermayesi hicıbir zaman iş sahasına gir
mez, bu suretle bütçe tahakkuk etmez. Harici 
yardımlar 'aksar. Bu esası Hükümetin bilmesi 
lâzım. Biz hakikaten sıkıntı içindeyiz. El bir
liği ile bu sıkıntıları yenmemiz lâzımdır. O hal
de Hükümet erkânının bu işe en hassas şekilde 
devam etmesi ve (bir* neticeye varması lâzım. 
Bir memleketin Hükümet merkezinde, devrim 
eşkıyaları gezerse o memlekette hiçbir zaman 
sermaye ortaya konmaz. Sermayedar hammad
deyi mamul hale getirici bir tesis kurmaz. Bu
nu idrak etmemiz lâzımdır. Evet, bu basit bir 
meseledir. Fakat sermayenin hiçbir zaman pi
yasaya girmesini sağlamaz. Bugün sermaye 
emniyet hissettiği yere akıyor. 

Ankara'ya geliyorum, birçok inşaatlar görü
yorum. İnşaat sahiplerine soruyorum : Nereli
sin? AdanaYlan, Erzurum'dan, İstanbul'dan, şu
radan, buradan. Vilâyetlerin mevcut sermaye
darları gidip sermayelerini Ankara'ya gömü
yorlar. Alıyor bin metrekare arsa, üzerine beş-
yüz binlik, bir milyonluk inşaat yapıyor. !Bu 
inşaat sermayesinin donması, ölmesi demektir. 
Dört bin inşaatın bugün Ankara içinde devam 
ettiğini esefle kaydetmek isterim. Ben de iste
rim memlekette imar olsun. Ama Ankara'da taş
laşmış olan sermayeyi hiçbir zaman arzu etmem. 
Bunları üst üste getirecek olursak miktarı mil
yonlara baliğ olur. Bu sermayeyi istihsal saha
sına götürmek lâzımdır. Yalnız kira ile, don
muş sermaye ile ibu iş yürüyecekse ıbu felâket 
olur. Bir ev .yapılırken şu karlar işçi, amele ça
lışmaktadır. Fakat bu sermaye ile fabrika ku
rulursa yüzlerce mühendis, binlerce işçi çalışa
cak ve istihsal de ona göre artacaktır. Dolayı -
siyle maliye de açıklarını kapatacaktır. 

O halde yine başa geçelim. Bir Hükümet ki 
bir memlekette iktisadi, ticari huzuru sağla
madıkça, memlekette iç huzur olmadıkça, yani 
millet Devlete itimat etmedikçe, malî açıkları
mız devam edecek, para, para kazanmadıkça 
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bütçe tahakkuk etmiyecekth'. Huzurunuzdan 
hürmetle ayrılırım. 

BAŞKAN — •Sayın Maliye Vekili buyurun. 
MALÎYE VEKİLİ FERİT) MELEN — Muh

terem senatörler, biraz önce konuşan muhterem 
üyenin son sözü ile bağlıyacağım. Milletin Hükü
mete itimadı, Hükümetin millete hizmeti... Bun
lar büyük meselelerdir. !Bu Hükümet Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin itimadım haiz bir Hü
kümettir. Onun itimadına dayanarak çalışmak
tadır. Onun itimadına dayandığı müddetçe de 
milletin .itimadını haiz olarak çalışmaya devanı 
eder. (Alkışlar) 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Seçime gidilsin. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De

vamla) — Arkadaşımız, vergide adalet esastır, 
gibi bâzı prensipler ileri sürdüler, bunlar meç
hul şeyler değildir. Bunlara temas edip zama
nınızı alacak değilim, bedahatlerdir. 'Bir dalıa 
söylememizde, tekrar etmemizde bir fayda yok
tur. Yalnız, emisyon yapılmıştır. Emisyon yap
mak surötiyle paranın değeri düşmüştür. Celbi
mizden vergi veriyoruz. Paranın değeri düşme
miştir. Bunu izah ettim. Paranın değeri nasıl 
'ölçülür*, emisyon nedir, enflâsyon nedir? Bütün 
bunların farklarını 'tesbit etmek lâzım. Yoksa 
bir milyarlık emisyon yaptık, ama iki milyar
lık da .kredi verdik. Bunları; vaktiyle yapıldı
ğı gibi. Devlet açıklarını kapatmak için mi yap
tık? 'Merkez (Bankasından alarak Devlet bütçe
sinin açığını mı kapattık? Asla, Devlet bütçesi
nin açıklarını kapatsam, bu yüzden fiyatlar 
düşse emisyon oldu, diyebilirsiniz. İktisadi ha
yatı durgunluktan kurtarmak için kredi enjek
siyonu yaptık. Tam kapasite ile çalışma başladı, 
ihracat rekor haline gelmeye başladı, ithalât 
oldu, işsizlik azaldı, 'bütün bu sayede de istihsal 
arttı, yani arz arttı, mal arzı, hizmet arzı arttı 
ve fiyatlarda da en ufak bir kıpırdama olma
dı. Sonra arkadaşlarımız itimat ve huzur yok
tur. Paralar çömlektedir, dediler. Öğleden ev
vel bir şey söylemiştim. 'Huzursuzluk sözleri sa-
kleec Büyük Millet Meclisinin çatısı altında tek
rar edilmektedir. Dışarda vatandaş işindedir, 
gücündedir, eğlencesindeclir ve en ufak bir hu
zursuzluk dahi 'hissetmemektedir. Hürmetlerim
le. (Alkışlar) 
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I (BAŞKAN — 'Söz mü istiyorsunuz Sayın Kal-
l' paklıoğlu? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, karşımıza gelen şu ta
sarılar maalesef bir vergi reformu değil, ibir 
vergi zammı mahiyetindedir. Sayın Maliye Ve
kilimiz ne söylerse söylesin, bunun bir zam ol
duğu açık ve aşikâr ve tutarı da bir buçuk mil
yar liraya yakındır. Zannediyorum ki, bu Dev
let bugüne kadar hiçbir zaman tarihinde böy
le büyük bir vergi yekûnu kaydetmemiştir. 
'Bu sıkıntılı devirde hu milletin sırtından çıka
cak, (mevcutların üstüne eklenecek. 

MALİYE VEKİLİ FERİD MELEN — 1948 
de 2,5 milyar idi. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
'Biz sizi dinledik Beyefendi. Müsaade buyurur
sanız biz de konuşalım. 

Ama, biz isterdik ki, şimdiye kadar Hükü
metin söylediği vefgi adaletsizliğini önliyerek 
gelsinler. Ama, vergi zammı ile geldiler. Taşıt 
zammı, içecek zammı, yiyecek zammı... Gelsin 

i bakalım, bunları bu millet nasıl karşılıyacak. 
Keşke, Ibiz aldanimış olalım. Şu mütalâada yan
lış ibir yolda okluğumuzu görmek isterim. Hükü
met muvaffak olsun isterim, fakat mümkün gör
müyorum. Hakikaten işlerin bu kadar durgun 
okluğu bir zamanda mevcut vergiyi veremiyen 
bu kütlenin üstüne üstelik, 1,5 milyarlık bir 
kambur eklemek kolay kolay halledilecek şey 
değil. Sayın Hükümet erkânı ve Maliye Veki
limiz acaba gidiyor da halkla temas ediyor muf 

Biz gidiyoruz, ,acız, işsisdz diyorlar. Hü
kümet geliyor vergi zamımı ile. Vergi ada
letsizliğini önliyecek vergi kanunlarında dü
zeltme yapacak diye bekliyorduk. Bizim an
ladığımız mânada vergi reformu bu idi. Sa
yın Maliye Bakanı buyurdular ki, en büyük 
vergiyi millet olarak biz vermiyoruz. Had
dizatında bizim kütle veriyor. Bunu ispat için 
de elimde bir cetvel vardır, Müsaade ederse
niz onu okuyacağım, ne kadar vergi verip 
vermediğimiz o zaman anlaşılacaktır. Türkiye, 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İtay-
ya devletleri vergileri hakkında yapılmış mu-

I kayeseli bir tablodur, onu okutuyorum. 
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Gelir vergilerinin mukayesesi 

Matrahlar Türkiye italya İngiltere A. B. I). 
T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. 

2 500 
5 000 
3 0 000 
20 000 
50 000 
100 000 
250 000 

70 • 
390 

1 500 
4 210 
15 530 
39 850 
127 170 

. 
—. 
600 

1 980 
6 000 
14 600 
47 000 

4 
13 
30 
112 

34 
721 
285 
713 
269 
513 

— 
— 
920 

2 920 
9 796 
25 505 
103 233 

2 500 lira kazanan A. B. D., İngiltere ve 
İtalyan vatandaşları hiç vergi vermez. Ama bi
zimki 70 lira verir. 5 000 liradan A. B. 'D., 
İtalya hiç vergi vermez, İngiltere sadece 34 
lira verir, Türk vatandaşı 390 lira verir Ne
tice i rakam 250 bin lirada kazançtan Türk 
vatandaşı 127 170 lira para öder. İtalya va
tandaşı sadece 47 bin lira öder. Yani nisbet 
üçte bir. İngiltere 112 513 lira, Amerika Bir
leşik Devletleri 103 233 lira öder. Görülü
yor ki, şu tabloda en fazla vergiyi veren, 
nisbet itibariyle, Türk mükellefidir, Türk 
vatandaşıdır. Kaldı ki, bu nisbetleri itiba
riyle Amerikan vatandaşının, İngilizlerin, 
kazandığı kazancı, Türk vatandaşının kazan
dığı para ile mukayese etmek imkânı yoktur. 
Sabahleyin bir arkadaşım söyledi; 10 lira ka
zanan bir vatandaşdan kazandığı paranın 
c/c 25 i olan 2,5 lirayı alır geriye, 7,5 lira ka
lırsa bununla geçinebilir mi? 100 lira, bin 
lira kazananlardan vergi nisbeti çoğalabilir. 
Fakat bizim Türk vatandaşı öyle değildir. Bi
zim maliyecilerimiz isterlerse gayet ucuz ge
çinme imkânını bulurlar ve fabrikatöre ve 
serbest meslek erbabına sen 3 300 lira ile bir 
sene geçinebilirsin der. Öbür taraftan da ge
ri -kalan kazancını vergiye tabi tutar. Bu rea
liteler ortada varken Sayın Maliye Vekili ne
den vergi zammı ile buraya gelir, bunu anlıya-
madım. İşte bunların hikmetinden sual oluyor. 
Efendim, tasavvur edin bir serbest meslek er
babı, bir tüccar 1 800 lira ile bir senede ge
çinecek. Bu mümkün mü? Ondan sonra. Ma
liye Vekili Ferid Melen Bey der ki, hepsine 
hırsız diyemem, ama bütün bunu yani vergi 
kaçakçılığını nasıl önlü|yeyim ve servet be
yannamesinin üstüne çıkar. Geçim indirimi
ni realist bir görüşte nazara alırız. Hakiki 
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aniktarı teshit edildikten sonra geri kalanı 
vergiye tabi tutun. Adam vermezse, 'ben de 
sizinle beraber hırsız diyeyim, sizinle bera
ber üzerine çullanayım. Ama, sen kazancı
nın hepsini elinden almaya gayret et, sonra 
da. kaçırıyorsuıı vergiyi de. Olmaz böyle şey. 

Sonra, Avrupalı vatandaşın bütün normal 
masrafları kazancından çıkarılır, geri kalan 
kazancı vergiye tabi tutulur. 

Böyle olunca, bizde de vergi mükellefi 
bunu kabul etmez. Sabit küçücük bir rakam 
vergi dışı tutulur, geri kalanın hepsini ver-
ıgiye tabi tutarız ve deriz ki vergide adalet. 
Bu, ağır bir vergiden başka şey değildir. Bir 
vergi reformu için de bu zamları mütalâa etmek 
mümkün değildir. Vergi adeletinden bahsedili
yor, bunları arz ettim. (Hükümet vergi ala
cağım diye vasıtalı vergilerde büyük zamlar 
yapmak suretiyle adaletsizliği kendisi yapıyor. 
Buna bir misal vereceğim, faraza milyoner de 
bir kibrit bir sigara kullanır, bir vatandaşta 
aynı şeyi kullanır. Binaenaleyh adaletsizlik 
bizatihi vasıtalı verginin kendisin dedir. Vasıta
lı vergi demek herkesten alacağın vergi demek
tir. Fakir vatandaş da verecek, zengin vatan
daş da aynı şeyi verecek. Kazanç nisbetinden 
vergi alınması icabeden bir vergi sistemi değil
dir ve gayriâdildir. Vergiciler bunu mütalâa 
ederken ta;hsili kolay bir vergidir, ama hak
sızlık adaletsizlik bizatihi bünyesinde münde
miçtir diye iyi vergiciler iyi maliyeciler ve bu 
işi anlıyanlar, bu vergi sistemine iltifat etmez
ler. Fakat bizim Maliye Vekilimiz her nedense 
kolay olduğu ve tahsili ucuza mal olduğu için 
bu yola gitmiş'bulunuyor. 

Mahsulümüz Avrupa pazarlarında daima pa
halıdır. Hele köylünün masulü çok pahalıdır. 
Niçin? Bunun istihsali pahalıya mal olduğu 
için. Hükümet buna çok defa prim vermez ve 
böylece pa'halılık dışarıya intikâl eder. Prim 
veremeyince de ihracı mümkün olmaz. 

Şimdi biz, iyi, kötü bir traktörü olan ve 
bunula Türkiye'nin istihsaline yardım eden 
vatandaşları, köyünde, arazisinde çalışan bu 
kimseleri ki, ıhepisini zengin telâkki etmek 
mümkün değildir. Çünkü, bunların bir çoğu 
kendi arazisinde değil, başkalarının arazisinde 
çalışmaktadırlar. Bunların, kullandığı yakıt, 
mazot 'hususunda vergiye, zamma dahil ettiniz 
mi? Bu olmaz. Bunlar istihsalde yakıtı, mazo-
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tu kıılanıyorlar. Biz köyü kalkmdırahm, hiz
meti köylünün ayağına götürelim, diye çırpını-
rız. Fakat, bin bir meşakkat içinde borç al
dığı traktörünü işletecek yakıtına zam yaparız. 
Bunu. çok kere ticaret ımitksadiyle yapmıyor. 
Nihayet memlekette büyük çapta istihsal için, 
hizmet için, çalışıyor. Görüyorsunuz bu hiz
metler gerilediği için bu şekildeki teşebbüslere 
de Hükümet yardım elini uzatmadığı için, istih
sal her gün biraz daha geriye gidiyor, istih
lâk ise artan nüfus nisbetinde çoğalıyor. Ve 
böylece Türkiye'de bir açlık mücadelesi başla
dı, başlamak üzere. Şu gidişimiz dahi köylüye 
yardım ve onun istihsalini çoğaltmaya matuf 
bir düşünce içinde olmadığımızı göstermektedir. 
Sayın 'Maliye Vekilimiz bu bir buçuk milyar 
civarındaki zamların hiçbir fiyat artışı yapmı-
yacağım o kadar serin kanlılıkla, o kadar nor
mal ifade buyurdular ki, hakikaten bu serin 
kanlılığına iştirak etmek isterdim. Mevcut ver
gilere bir buçuk milyarlık zam yap ondan son
ra da hiçbir artış olmıyacak diye ısrar et. Val
lahi, hukuktan mezun olurken azıcık iktisat 
okudum, ama bunu bilirim iddiasında değilim, 
bizim hocalarımız şöyle demişlerdi: «yapılan 
ufak bir vergi zammı her tarafa sirayet eder, 
dalgalanmalar bir müddet devam eder ve böy
lece fiyatlar yükselir» Böyle yükselen fiyatlar, 
bir grup içinde hakikaten diğer maddelere de 
sirayet eder ve hemen fiyatlar alabildiğine gi
der. Meselâ, zeytinyağın kilosuna veya litresine 
5 kuruş zam yaptınız mı, vatandaş, bu 5 ku
ruş zammı 15 kuruş yapmanın çaresini, yolunu 
bulur ve yapar bunu. 

Bunu düşünmek zorundayız. 
Sayın Maliye Bakanı bir rakam, verdiler; 

istanbul - Ankara arasında benzin zammı, nak
liyatta kilo başıma 1 kuruş fark edecektir. 
Bunu neye istinaden ve nasıl söylediler, bilemi
yorum. Aksini iddia edecek de değilim. Her-
•halde Ihakikait olmasa gerektir. Litre başına 
bir kuruş 'zam yapıldıktan sonra, nihayet 
otolarım ne kadar yük taşıyacakları 'bellidir, 
bunu, Maliye Vekilinin bu közünü senet ittihaz 
ederek yarına 'bakacağım. Ankara ile İstanbul 
arasında taşınan yüklerin kilosu bugüne kadar 
kaç kuruşa gidiyordu, bu zamdan sonra kaça 
gidecek. Evvelce 15 - 2'0 lira arasında insan 
taşıyan otolar, şimdi kaça gidip gelecektir, tet
kik edeceğim ve bu kamunla Maliye Vekilinin 

ne derecede haklı olup olmadığını, fiyafa tesiri 
bakımından bu fikirlerine iştirak edip edemiye-
ceğimi o zaman da'ha iyi 'şekilde 'tebarüz etmiş 
şeklini görmek imkânını 'bulacağım. 

Sayın Maliye Vekili diyorlar ki, emisyon 
yoktur. Alman paralar şuraya şuraya sarf 
edilmiştir, bütçe açığı k azaltılmamış t ir ve fi
yatlar da yükselınemiştir, iş hacmi artmıştır. 
Yani, ins'an Türkiye'de, 'bu sözleri işitirken, 
yaşamadığı zdha'bvna varıyor. Yani, ben Tür
kiye'de değil imiyim, neye İven de Maliye Veki
li kadar iyimser değilim, neden bu kadar kö
tümserim diye kendi kendime insan haklı 'bir 
sual soruyor. Keşke kendisi gibi düşünebil-
sek, ne mutlu. Biz bir ^huzursuzluk duyuyoruz. 
Sayın Bakanın dediği ,gi'bl, bu Mecliste değil 
im 'huzursuzluk. Kütlede, kütleden huzursuzluk 
bize .geliyor. Bizden kütleye gitmiyor. Huzur
suzluk şu: Gidiyoruz, vatandaş diyor ki, bu 
muazzam .vergiler ne ,oİliyor? Mani olunuz. Ya
pılan zamların farkında değil misiniz, 'biz ge
çimden aciziz, alış - veriş durmuş, her şey geri
ye gidiyor, siz masıl 'bu zamları yapıyorsunuz, 
kimden alacaksınız? Biz ekmek parası temini 
için uğraşırken ,siz bol bol kazanıyor zannı ile 
vergiyi sırtımıza yüklüyorsunuz. Suttunuz bunu 
taşıyamaz diyorlar. Mütemadiyen böyle söyle
niyor, 'bunu bize ve 'bana rey verenler söylü
yor .Muhterem arkadaşım. Arkadaşlar 'bunun 
tesiri altındayız, plomiğe (gitmiyorum, bu 'böy
ledir. 

Kayseri den yeni geldim, bırakın Kayseri'yi 
İstanbul'a gidiyoruz, büyük tüccarlarla konuşu
yoruz; Kayseri'do bu böyle, Ankara'da bu böy
le. Koskoca milyonluk müessesenin içine girin, 
bir günde (K) liralık mal sattım diyor. Bu büyük 
müessesenin günde yalnız zaruri masrafı 100 -
150 liradır. Kazansın kazanmasın bunu verecek
tir. 

Biz, vatandaşların dertlerini artırmak için 
gelmedik. Bilâkis onların dertlerini asgari had
de indirmek için hizmetli insanlarız. Binaena
leyh onun içindeki huzursuzluğu, o bana anla
tırken, benim içimdeki huzursuzluk artmasın ve 
bunu kendi derdim olarak kabul etmiyeyim, 
bu mümkün değildir. Onun derdini konuşursak 
içindeki huzursuzluğa inanırsak o bize gelecek, 
onun derdinin devasını, muhterem topluluk arı-
vaeak, düşünecek karar verecektir, ondan ay-
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rılmamıza imkân yoktur. Maalesef biz arkada
şımız gibi düşünemiyoruz. Bizim içimizde huzur
suzluk yok. Arkadaşımızın dediği gibi huzursuz
luğu biz yaratmıyoruz, huzursuzluk dışardan 
geliyor. Bunun içindir ki, onun sebeplerini araş
tırmak, kütlenin temsilcileri, müdafii olarak biz
lere gelip söyliyeeek, onların dertlerini aksetti
receğiz. Kararlarımızı bu ışığın altında netice
lendireceğiz, buna mecburuz. 

ilimdi, fiyatlar yükseliyor arkadaşlar, her 
gün fiyatlar biraz daha yükseliyor. Meşhur oldu, 
ondan başlıyayım. Meselâ, zeytinyağı her gün 
alabildiğine gidiyor, artıyor. Herkes soruyor; 
zeytinyağı, arkasından zeytin, arkasında şu, bu. 
Bugünlerde Vita da bulunmuyor. Vatandaş giz
li yerlerden alıyor, herkes bir iki tane almaya 
çalışıyor. Fabrika fiyatları artıracakmış Hükü
metle müşavere halinde diye vatandaş gelip 
bize dert yanıyor. Şu Ramazan gününde vatan
daşa ne bulursan onu ye mi diyeceğiz? Bu vazi
yette içimiz nasıl huzur içinde olur? Ama Hükü
met diyecek ki, ne yapalım zeytinyağını ihrac-
ederek oradan aldığımız beş on kuruşluk döviz
le memlekette kalkınma yapacağım. Ama, birin
ci derecede istihlâk maddesi olan zeytinyağını 
ben tedbir alıp da vatandaşın midesine ucuz fi
yatla, alabileceği fiyatla vermezsem, benim Hü
kümet olarak vazifem nerede kalır? Ben her şey
den evvel döviz mi diyeyim? Böyle bir politika
nın içinde olmak mümkün değildir. Ben her şey
den evvel, vatandaşımın sıhhatini, onun midesi
ne indireceği ucuz yiyecek maddesini temin ede
ceğim. Fakat, her şeye rağmen, bu sene stok az, 
ihracat var diye, bir ayda zeytinyağı fiyatları 
iki misline çıkarsa, bunun üzerine Hükümet de 
en küçük bir tedbir almaz ve üzerinde önemle 
durmaz, fiyatlar alabildiğine gitmesine rağmen 
kendisi seyirci kalırsa, pek tabiî huzursuzluk 
olur. Her halde bunu, birinci derecede Hüküme
tin vazifesi olması iktiza eder. Böyle bir şeyi 
önlemesi vazifesidir ve mecburdur. Biz böyle 
biliyoruz. Fakat, bugüne kadar şu zeytinyağı ve 
Vita üzerinde veya diğer şeyler üzerinde Hükü
met ne bir tedbir almıştır, ne de bir beyanda bu
lunmuştur. Her gün fiyatlar bilhassa yiyecek 
maddelerinde artıp gitmektedir. Bakarsınız bir
denbire patatesin kilosu 150 kuruş, soğanın fi
yatı 140 kuruş olmuştur, her şey buna benzer. 
Bugün aldığımız bir ayakkabı altı ay evvelkin
den çok daha pahalıdır. Buna rağmen muhterem 
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Maliye Vekilimiz kalkıyor, fiyatlarda yükselme 
yoktur, istihsal artmıştır, diyor. Halbuki istih
salin artmadığını, mütemadiyen azaldığını bü
tün fabrikalardaki çalışmalarda görmek müm
kündür? Dün üç vardiya halinde çalışan fabri
ka bugün ikiye, iki vardiya halinde çalışan da 
bir vardiya haline inmiştir. 

Vatandaşın iştira kabiliyeti olmayınca, bu 
fabrikalar, istihsal unsuru olan maddeleri kime 
satacak? Satamıyacaktır. Böyle olunca o da 
stoklarını azaltacaktır ve böylece mümkün ise, 
bir zaman gelecek fabrikasını kapatacak ve sto
kunu eritmeye kalkacaktır. Çünkü sermayesi 
mahduttur, Merkez Bankası kadar zengin değil
dir. Buna rağmen Maliye Vekilimiz diyor ki, is
tihsal artıyor. Keşke artsa ama görüyoruz ki, ne 
alıcı vardır, ne de uzun boylu bir satış vardır. 
Hangi metaımızı ne şekilde satıyoruz? Dâhilde
ki istihlâk ise gün geçtikçe azalmaktadır. Vatan
daşın kazancı az olduğu için iştira da o nisbette 
olmakta, buna rağmen istihsal yüzde şu nisbe-
tinde artıyor, deniyor. Hangi maddeler de, yüz
de kaç nisbetinde. Bir rakam vermiyor. Zannet
miyorum ki, o kadar artmış olsun. Bu cemiyetin 
içinde Maliye Vekili kadar biz de yaşıyoruz. 
Biz de vatandaşlarla temas ediyoruz ve görü
yoruz. 

Son olarak sözlerimi şu şekilde bağlıyaca
ğım : Maliye Vekilimiz her şeyin düzeninde git
tiğini gayet rahat söylemektedirler. Ben de, bi
raz evvel istözlerime başlarikan 'bunu ifade ettim, 
madem ki, öyle her şey düzeninde gidiyor, 
bu kadar serinlik içinde konuşan Maliye Vekili
mize şu soruyu sormak istiyorum; geçen sene en 
iyimser şekilde bütçe, Meclise denk olarak veri
lir ve acık vermiyeeek şekilde tanzim edilir de 
Meclislerden çıktıktan sonra neden açık verir? 

İstihsal, çok, istihlâk çok, fiyatlarda yüksel
me yok, iş hacmi artmış. Hal böyle olunca, nasıl 
bütçe açık verir? Bu mümkün değildir? Bunun 
bir izahını yaparsa, beni tatmin ederse Maliye 
Vekilimiz, memnun olacağım. Büyük bir zam
dan ibaret olan bu vergiler bir kambur daha ek-
liyecektir ve bu kadar işsizlikten kıvranan, iş 
bulamıyan, yalnız ekmeğini düşünen fakir küt
lenin, bu kadar ağır yükün altından kalkacağını 
ummuyoruz. Ama buna rağmen diyoruz ki, bun
lar ister istemez ekspres süratiyle bu Meclisten 
bize rağmen çıkacaktır, fakat bizimle beraber 
çıksın diyemiyeceğiz ve bize rağmen çıksın de-
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meye mecbur kalacağız. Bununla beraber eğer 
Hükümet aklanmıyorsa bu inle muvaffak ola
caksa, biz yine kendimizi tatmin edilmiş olarak 
göreceğiz. 

Hürmetlerimle, selamlarım beni dinlediğiniz 
için teşekkür ederini. (Sağdan, alkışlar.) 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE 13 AKAN I FEİUD MELEN — 

Muhterem senatörün ileri sürdüğü fikirlerin 
hiçbirisi yeni değildir, burada çok konuşuldu, 
çok da cevap verildi. Bu sebeple tekrar ederek 
huzurunuzu bozmak istemiyorum. 

Arkadaşım 1,5 milyar liralık zam getirili
yor, diyor. Bu fiyatlara tesir eder mi, etmez 
mi? Maliye Bakanı bu kadar zam getirdiği 
halde hâlâ fiyatlara tesir etmez iddiasındadır; 
diyorlar. Bu noktada bâzı hususları tasrih et
meye mecburum. Dışarıda vatandaşa 1,5 mil
yarlık zam getiriliyor diye bir söz lütfen söyle
nilmesin. Günkü, 1,5 milyarlık zam yoktur; bu 
nereden çıkıyor? (A. P. sıralarından «Ne kadar» 
sesleri.) Söyliyeceğim, bütçenin müzakeresi sı
rasında da arz etmiştim. Hangi vergilerle ne 
yapmak istiyoruz? Gelir Vergisinden 250 mil
yon liralık bir fark bekliyoruz. Bu zam değil 
Gelir Vergisinden zirai kazançtan geri bıraktı
ğımız kısım ile Esnaf Vergisinden geri bıraktı
ğımız kısmı daha çok yumuşatarak alacağız. 
Halen tatbik edilen bir vergi azaltılarak alına
caktır. Bunun yekûnu 250 milyondur. 

200 milyona yakın mevcut fonları kullanaca
ğız. 1 milyar 200 milyon böyle teşekkül ediyor. 
Vergi ve saire diye diye getirdiğimiz 700 - 800 
milyon lira civarında tahmin ediyoruz. Bunu 
böylece tasrih etmek istiyorum. 

1,5 milyar lira zam getiriyorsunuz, bu olur 
mu, diyorlar. 1958 yılında, hem de bir ay içe
risinde 2,5 milyar liralık zam gelmişti ve hepsi 
de vasıtalı vergilerdi. Zam o idi. 

Muhterem arkadaşım zeytinyağı meselesin
den bahsetti. Hükümet zeytinyağı ihracını dur
durmak istememektedir. Zeytinyağı memleke
te çatır çatır döviz getirmektedir. Biz bu yol
lardan kalkınmamızı sağlıyaeağız. Bu yağ şim
di lüks olabilir, doğrudur, iştirak ederim. Ama 
buna mukabil halkın ihtiyacı için, bu yağın ye
rini tutabilecek olan vita yağının kullanılması 
ve bol miktarda halka dağıtılması için bütün 
tedbirler alınmıştır. Bugün veya yarın, Ameri
ka ile büyük, bir mukavele imzalanacak ve hal

kın bütün yağ ihtiyacı önümüzdeki iki sone için 
sağlanacaktır. 

Muhterem Senatör, «Maliye Bakanı fiyatla
rın yükselmediğini söylüyor, halbuki biz görü
yoruz, fiyatlar yükseliyor.» diyorlar. Ben ista
tistiklere bakıyorum. Fakat itiraf edeyim ki, 
şu arada bakkala gidemiyorum, ama istatistik
lere bakıyorum, öyle bir şey göremiyorum, ora
da fiyatlar yükselmiyor. Bir yanlışlık varsa, 
günahı istatistikleri yapan, bu rakamları veren
lerindir. Ama bu yanlış rakamlara siz de da
yanıyor ve bana karşı birçok mevzuları müdafaa 
ediyorsunuz. 

Fabrikalar çalışmıyor, diyorsunuz. îş Ban
kası, Bankalar Birliği, İktisadi Devlet Teşeb
büsleri, Saımyi ve Ticaret Odaları istatistikleri
ni alıp tetkik ediniz. İhtimal ki, siz bir müesse
seye gidiyorsunuz, şu veya bu sebeple o mües
sese çalışmıyor, bundan dolayı bütün fabrikalar 
çalışmıyor, diyorsunuz... İlmî tetkik bu değildir. 
Böyle olmaması lâzım. Muayyen bir müessese
yi görüp bütün memleketi o şekilde mütalâa 
etmemek lâzımdır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Müsaade ederseniz bir Devlet fabrikasından 
bahsedeyim, bir rakam vereyim. 

MALİYİ] BAKANI FERİD MELEN — 
İstatistikleri lütfen tetkik buyurunuz; benim 
söylediklerim gerçeklere uymuyorsa, o vakit 
Maliye Bakanının sözleri gerçeklere uymuyor, 
deyiniz, ben de size hak veririm, ben insaflı in
sanım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 
Müessese müdürünüzün ağzından aldığım lâfı 
söyliyeceğim. 

MALİYE BAKANİ FEUİD MELEN — 
Muhterem senatör geçen sene bütçe açık verdi, 
•mademki, işler yolunda gidiyordu, 'niçin açık 
verdi, diyor. Geçen sene bütçenin neden açık 
verdiğini kendi arkadaşlarınıza sorsun. 

HÜSEYİN" KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 
Başbakan sizinle beraberdi. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Siz onlara sorun. O bütçeyi Adalet 
Partisinin Koalisyona dâhil olduğu bir Hükü
met yaptı. Ben aynı sözleri Sayın İhsan Gür-
san'a da Mecliste söyledim. Sizin işlerinizi ben 
size karşı müdafaa ediyorum. Bu bütçeyi ben 
yapmadım, siz yaptınız. Bütçe açıktı da niçin 
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tasdik ettiniz? (A. P. sıralarından «Siz do yap
tınız.» sesleri.) Sizin yaptığınız şeyi size karşı 
ben müdafaa ediyorum. Tahminleri iyi yapma
mışsınız, ne yapalım? (Sağdan, gürültüler.) 

Bütçeyi yaptığınız zaman zirai kazanç;!arı 
niye 'bıraktınız? Bir kalemde 25ü milyon lira. 
Tatbikatı geri bırakırken buna t ek a bb ül eden 
geliri elbette temin etmeye mecburum. Bütçe 
yaptınız, arkasından Esnaf Vergisini geri bı
raktınız. Bir kalemde 100 milyon «il. Bütçe 
yaptınız arkasından kanunlar kabul ettiniz, 
n-e? Şuna zıam, buna zam. işte bütçe bundan 
dolayı açık verdi arkadaşlarım, hürmet'e-
>rimle. (Bravo sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Çok Sayın Ma

liye Bakanı, benim konuşmalarıma güzel ce
vaplar verdiler.Ama yalnız kendilerini ve ken
di arkadaşlarını tatmin ettiler, bizi değil. Bu
gün arkadaşlar (sarımsağın kilosu 12 lira, zey
tinyağı 'öyle. 'Tereyağı Jo lira, Bu fakir mil
letin yiyeceği en çok peynir, zeytindir. Gidin 
kilosunu sorun, peynirin kilosu kaç. lira. Zey
tin beş altı liradır. Hariçten döviz getiriyor 
diye milletin hayati maddesini dışarıya sa
tacak bir Bakanı ben tasvibetmiyeceğim, is
terse ıbu Bakan benim partimden olsun.. Çün
kü, bu fakir milletin en ço'k gıdasını teşkil 
eden maddeler zeytin ve zeytinyağı, peynir 
ve ekmektir. Soğanın kilosu bile satmalînacak 
seviyede değildir. Sayın Maliye Bakanı lüks 
•arabasına binip geziyorlar. Belki Ankara çok 
sıkı 'kontrol altındadır. Lütfen teşrif etsin
ler, Adana'ya gidelim, kırmızı plakalı ara
basından insinler ve dolaşsınlar.. (A. P. sıra
larından «Doğu'ya, Doğu'ya» sesleri) Doğu'ya 
değil, Adana'ya.. Bakalım kendilerine neler 
söyliyeedklcr... Biz ana .sermayemizi yiyoruz, di
yorlar. Sermayesini yiyen bir esnaf, devleti ha
kiki enflâsyona götürür, tösnai' ve tüccar kendi 
sermayesini yediği gün devlete gelir sağlayıcı 
bir metağ olmaktan çıkar. Kazanmadığı için vergi 
vermez. Vergi vermeyince de bütçe açık verir. Lüt

fen Sayın Maliye Vekili tabanınızı iyi kontrol edin. 
Maruzatım 'bundan ibarettir. (Gülüşmeler ve 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaıbul edilmiştir. Tasarının ivedilikle müzake-
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resini kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri, okutuyorum. 

O :2 
edenler... Etmiyenler... Kabul 

Gider Vergilen Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması, İstihsal ve Gümrük Vergilen hadleri 
artırılmış olan akar yakıtların Stok Vergisine 

tabi tutulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanuna bfağlı 1 numa
ralı ilk istihsal maddeleri tablosunun 2/D po
zisyonunun (i) fıkrası ile (iii) lirasının (a) 
ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ti r : 

D) Akar yakıtlar : 
Petrol ve şist yağları (ham yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol 
veya şist yağını ihtiva eden, 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat dereceden aşağı olan hafif yağlar (1 Kg. 
S. den 45 Kr.) 

iii) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 
santigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağı
lar; 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan •% 80 den fazlası 

takattur edenler (1 Kg. S. den 16 kr.) 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattur eden 'kıs

mı % 80 den az olanlar (1. K^. S. den 16 Kr) 
«Kanunun 4 neti maddesinin (k) bendi hükmü 
saklıdır.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
Yok.. Reyinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilınliştir. 

Stok Vergisi : 
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla İstihsal 

Vergisi hadleri ve 5.383 sayılı Gümrük Kanu
nuna. bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
bâzı pozisyonlarında değişiklik yapılmasına 
dair 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Kanunun 
3 ncü 'maddesine istinaden Gümrük Vergisi 
hadleri artırılmış olan akar yakıtlar Stok Ver
gisine tabidir. 

Sözü edilen akar yakıtların ticareti ile işti
gal eden özel ve tüzel kişilerle, bunların bil
cümle şube, acente, bayi, komüsyoncu ve sair 
satıcıları, bu kanunun yayımı tarihinde ana 
depo, depo, ticarethane, mağaza ve tankların-
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da veya sak- yerlerde veya yolda bulunan 

^ akar yakıt!anın cins, miktar ve şiddetleri ve 
bulunduklar] yerler itibariyle bir beyanna
meye kaydetmeye ve beyannameyi. Maliye Ba
kanlığınca. bu konuda yapılacak ilânı takibe-
den günün akşamımı kadar 'bağlı oldukları yer 
vergi, dairesine vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
yukarda, zikrolunan ve kendilerine ait bulunan 
yerlerde meveodulup başkalarına satılmış, 
fakat bedelleri henüz tahsil edilmemiş veya hi
be edilmiş veya sair suretlerle mülkiyeti dev
redilmiş akar yakıtları da, beyannamelerinde 
göstermeye mecburdurlar. 

Vergi daireleri, beyan olunan akar yakıtla
rın beher kilosu üzerinden, Ticaret 'Bakanlığın
ca bu kanunun yürürlüğe girmeisinden önce» 
tesbit ve ilân edilmiş olan ana depo satış fi
yatları ile, istihsal ve gümrük vergileri had
lerinin artırılması dolayısiyle laynı bakanlıkça 
yeniden tesbit ve ilân edilmiş olan ana depo 
«atış fiyatları arasındaki, farkları tarh ve 
tebliğ ederler. 

Beyan üzerine tarh olunan Stok Yergileri 
tebliğ tarihini takibeden ay başından itibaren 
iki ay içinde her ay bir taksit olmak üzere 
iki eşit taksitte ödenir. Vâdesinde Ödenmiyen 
vergiler hakkında Âmme Alacaklarının Tahsil 
Usulü hakkındaki Kanım hükümleri uygulanıl'. 

Süresinde beyanda bıılunmıyanlar veya nok
san beyanda bulun a uların beyan etmedikleri 
veya noksan beyan ettikleri akar yakıtlara flit. 
vergiler iki kat zamlı olarak, tahsil olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun di
ğer bükümleri işbu Stok Vergisi (hakkında da 
uygulanıl*. 

BAŞKAN — Söz istiyen, yok.. Maddeyi 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul, edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü acık oyunuza sunulacaktır. 
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5. -— 733S sayılı Veraset ve İntikal Vere/isi 

Kanununun 10 •nen maddesinin değiştirilmesi ve 
213 sayıh Yergi Vsul Kctmmunun 297 nei mad
desinin değiştirilmesi hakkhiula kanun tasarıla
rının Mîllet Meclisince kabul olunan metni ve 
(!•. Senatosu (lecici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/3X1, V. Senatosu 1/178) (S. Sayısı : 75) 

•BAŞKAM — Kanun tasarısının heyeti umu
in iyem üzerinde söz istiyen var mı? 

Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABKİ ÇAflLAYANG'İL (Bursa) — 

Muhterem arıkadaşlarım, huzurunuza getirilen 
ve müzakere mevzuu teşkil eden Veraset ve fn-
tikal Vergisi Kanunu ile eskiden mevcut bîr 
sistem değiştirilmekte ve yerine bir yenisi ika
me edilmektedir. Bugüne kadar gayrimenkul-
den alınan Veraset ve İntikal Vergisi bunların 
tapuda kayıtlı vergi değeri üzerinden muayyen 
bir nisbet dâhilinde tahsil edilirdi. Bu tasan, 
patrimuvandaki gayrimenkıılleri vergi değeri 
üzerine değil, mükellefin beyan edeceği bir ra
yiç üzerinden, eğer bu rayici Maliye beğenmez
se, kabul etmezse takdir esası üzerine tesbit edi
lecek bir kıymet üzerinden vergilendirme ciheti
ne gitmiştir. Bu hâdisenin enteresan bir mazisi 
var. 1957 yılında, o devrin Hükümeti, böyle bir 
kanun getiriyor ve veraset ve intikalden alınan 
vergilerde değer usulü bir tarafa itilip, takdir 
usulü ile vergi alma yoluna gidiliyor. O devir
de bugünkü Kotlisyon Hükümetinin mihverini 
teşkil eden Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti 
kıyameti koparıyor ve diyor ki; verasette tak
dir usulüne gidilir mi? Takdire gidildiği takdir
de, siyaset rol oynar... Siz bu taktiği siyasi 
emelleriniz için istiyorsunuz, siyasi akidelerin
den dolayı diriyi tazyik ettiğiniz yetmiyormuş 
gibi ölüyü de siyasi akidesini bahane ederek 
tazyik a mâruz bırakacak ve terekesineden baş
ka kıstaslarla vergi tahsil edeceksiniz, böyle şey 
olmaz diyorlar; bu hususu tevsik eden o tarihe 
ait bir gazete kupürünü huzurunuzda okumak 
için müsaadelerinizi rica ederim. 

Bu, 1957 yılma ait bir Hürriyet gazetesi
dir. «Veraset Vergisinin kaldırşlması istendi» 
başlığını taşıyor. Veraset ve întikal Vergisi Ka
nununda değişiklik yapılması için gerek Hükü
metin, gerek C.H.P. Meclis Grupunun hazırla
mış olduğu tasarılar, bugün B. M. 'M. nin Büt
çe Komisyonunda incelenmeye başlanmıştır. Ve-
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raset ve tntikal Vergisi tasarılarının, tümü üze
rinde birçok mebuslar •konuşmalar yapmışlar, 
mevcut kanunun tatbikattaki aksaklıkları üze
rinde durmuşlar ve görüşlerini belirtmişlerdir. 
Bıı arada Bütçe Komisyonu Reisi Halil îmre 
de bir konuşma yapmış, Veraset ve tntikal Ver
gisinin bütçeye senede 15 milyon lira civarında 
bir gelir sağladığını, İm kadar az bir meblâğ. 
için irat vergileri arasındaki bu vergi sisteminin 
muhafaza edilmesine lüzum olmadığım, lâğve-
dilirse daha büyük fayda sağhyacağmı (belirt
miştir. Halil İmre'ııin şahsı adına yaptığı bu 
konuşma, komisyon üyeleri tarafından da dik
katle dinlenmiştir. (\ TT. P. ımebusları da görüşle
rini belirtirken, Veraset Vergisine matrah olan 
kıymetlerin hakiki kıymetlere uymaması halin
de vergi dairesince teşkil edilen takdir komis
yonlarının kıymetleri takdir yoliyle tesbit etme
lerinin siyasi maksatlara âl ot edildiği üzerinde 
durmuşlardır. Hakikaten CVH.P. nin takdir ko
misyonlarının bâzı siyasi gayelere filet olacağı 
hakkındaki görüşü ve endişesi çok yerindedir. 
Bunun şahane bir misalini; hâlâ dâvaları 
niyet edilmekte olan haksız iktisap isnatların
da görüyoruz. Oradan size misaller vereyim : 
Eski bir mebusun icra dairesine 220 bin lirayı 
ödiyerek müzayedeyle satınalmış olduğu bir 
apartmanı; takdir komisyonları marifetiyle 440 
bin lira olarak takdir edilmiş ve beyanname 
vermiş olan siyasi suçluya ; senin apartmanın 
220 bin lira değildir, sen bunu 440 ıbin liraya 
aldın, aradaki farkı nereden buldun diye sual 
açılmıştır. Bir Hükümet resmî dairesinden mü
zayede suretiyle satınalmmış olan kaydı sabit 
apartmanın değerinde büyük mübalâğa yapan 
bir takdir komisyonunun bir teferruatlı tere
kenin takdirinde ne dereceya kadar bitaraf ka
lacağı veya isabetli hareket edeceği, hakikaten 
cayi sualdir. 

Ben huzurunuzda bunu arz ederek, binbir 
mülâhazanın tesirinde kalıyorum, 30 senelik ar
kadaşım mütalâasına ve fikirlerine değer ver
diğim (Sayın Maliye Bakanı çıksa dese ki, vası
talı vergilere zam yapacağız deriz, karşımıza 
çıkarsınız, vasıtasız vergilere zam yapacağız de
riz yine karşımıza çıkarsınız, ben ne yapayım ? 
derse, bu suale cevap vermek lâzımdır. Hakika
ten biz, vasıtasız vergilere zamdan hoşlanmıyo
ruz. Ve bu vergiler yerine adalet esasını korü
yan vasıtasız vergilerin üzerinde durmak istiyo

ruz. Ben huzurunuzda, Veraset Vergisinin ilga
sını istiyen veya bir patrimuandan vergi alın
mamasını müdafaa eyliyen bir görüşün mümes
sili değilim. 

Veraset, bir gelir arl ısıdır, elbetieki makul, 
âdil, sosyal bir vergiye tabi olması zaruridir. 
Ama bu kanun. Hükümet tarafından iki kanunu 
birden tadil vdvv halde getirildi. Bu teknik ha
ta Mecliste değiştirildi ve bakın nasıl bir netice 
tahassııl etti. Bu kanun diyor ki, «Veraset bakı
mından gayrimenkullerin takdirinde usul. Ver
gi Usul Kanununun 297 nci maddesidir.» 297 
nci madde nasıl bir esas vaz'ediyor? «Ticari ser
mayeye dâhil olsun olmasın bilûmum binalar ve 
arazi, vergi değeriyle değerlendirilir» ana esa
sını vaz'ediyor. Vani hali hayatınızda arazinizin 
kıymetini karşılık olarak bir bankaya veya 
Devlete göstermek istediğiniz, zaman rayiç de
ğeri nazarı itibara alınmaz. Vergi değeri üzerin
den apartmanı rehnedip para alacaksınız, siz 
istediğiniz kadar iddia edin, kıymeti bir milyon 
liradır- diye... Dinlemezler, dinletemezsiniz. Bsas 
olan vergi değeridir. Ama mintarafillah, vefat 
vukuunda bu kıymet bir tarafa atılarak diriye 
tatbik edilen usul terk edilir. Vergiye esas olan 
değer nazara alınır. Bir değer, ölü için diri için 
başka tatbik edilir mi? Mirastan dolayı tereke 
üzerine vârisler, (ah. nereden başımıza geldi bu 
mallar? Ben bııımn içinden nasıl çıkacağım?) 
diyecek veyahutta vâris evvelâ bir kısım tedbir
ler almaya mecbur kalacaktır. Karma karışık 
kanunları getirmekte ne gibi fayda vardır? 

Diyorlar ki, adaletsizlik var. Vergi değer
leri müsavi değildir. Çünkü, eskiden yapılmış 
bir mülkün vergisi, yeni yapılmış bir mül
kün vergisinden daha azdır. Yeni yapılmış 
bir mülkün vergisi yüksektir. Yüksek kıymetli 
bir mülkün sahibi bir adanı vefat ediyor, az 
vergi veriyor. Fakat yeni yapılmış bir mülkün 
sahibi vefat ediyor, çok vergi veriyor. Bu 
adaletsizliği gidermek istiyoruz diyorlar. 
Fakat aldıkları kararların bu adaletsizli
ği gidereceğini tahmin etmiyorum. Diyor
lar ki, mükellefin kendisi malının kıymetini be
yan etsin. Ama, bir plâtform var. Kira kıymeti
nin 10 yıllık tutarının altında bir beyan yapı
lırsa o zaman takdir mekanizması işliyeeektir. 
Eski mülklerin kiraları donmuş değil midir? 
Donmuştur. Demek ki, benim meselâ 24 daireli 
bir apartmanım var, her dairesini 80 liradan 
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vermişim ve bir miktar da hava parası almı
şım... Hükümet bundan vergi almaz. Çünkü her 
dairesini 80 lira göstermişim. Maliye de bunu 
kabule mecburdur. Ama yeni yapılmış bir apar
tmana belediye 800 lira takdir etmiş, bu, vergi
yi vermeye mecburdur. Bugün bâzı apartman
larda kat mülkiyeti vardır. Benim katımın ki- • 
rası donmuştur. 80 lira vereceğim... Yanımda
ki katın sahibi açıkgözdür. Kalorifer yaptırmış, 
banyosunu değiştirmiş, tamir tadil diye rayice 
almış ve vergi nisbet.ini çoğaltmış. Vereseler 
800 lira vergi verirken o 8 bin lira vergi veri
yor. Bize vergi reform kanunları derken, âdil 
kıstas ve ölçülerle sosyal adaleti sağlıyacak eser
ler getireceğiz dendi... Ama görülüyor ki, ted
birlerde aksak olan taraflar var. Neden bir mal 
iki türlü değerlendirilsin. Bir apartmanı relin 
ettiğimiz zaman başka kıymetlere göre ölüm za
manında başka hükme göre muamele yapılması 
gibi garip bir yola gidilmiş oluyor. 12 milyar
lık bütçede 20 milyon gelir artışı umuyoruz di
yorlar. Bu kadar cüzi varidat için bütün sis
temleri bozan ve karmakarışık bir usul vaz'eden 
bu hükmü niçin getiriyoruz . Veraset Vergisi 
için 20 milyon değil çok daha fazla kaynaklar 
bulunabilirdi. Bugün Türkiye'de Veraset Ver
gisinden alman paranın bütünü 13 milyona in
miştir. Yazıda 15 milyon deniyor fakat tahkik 
ettik, bu yıl 13 milyona inmiş. Baha büyük ver
gi kaynakları bulunabilirdi. Huzurunuza getiril
mek istenen vergi sisteminin sakatlığı üze
rinde duruyoruz. Usuller adaletsizdir. Gerek
çesiyle tezat halindedir. Bir memlekette halkın 
Hükümetten hoşnut olması için evvelâ onun sa
mimiyetine inanması lâzımdır. Parlâmento ve 
Hükümet münasebetlerinde de bu samimiyetin 
sübııtımun şart okluğu muhakkaktır. Ama ne 
görüyoruz? Bir siyasi heyet ki, 1957 de büsbü
tün ilgasını istediği, büyük suiistimale yol aça
cağını iddia ettiği bir tedbiri J%:> te reform 
diye önümüze getiriyor; bir siyasi heyel ki 
«Reformu bu maksatla yapıyorum.» diyor fa
kat, aklığı tedbirlerde bu maksat bulunmuyor; 
o zaman bunda samimiyetsizlik var demektir. O 
halde getirdiği tedbirlerde ve fikirlerde istik
rar ve güven de yoktur. Bu vergide büyük bir 
adaletsizlik ve isabetsizlik vardır. Ben huzuru
nuzda bunu belirtmek istedim. O itibarla, rey 
verirken mâruzâtınım nazarı dikkate almması-
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nı rica eder, huzurunuzdan hürmetle ayıalınnı. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, buyurun. 
MALİYE BAKANİ KBRİD MKLHN — 

Muhterem senatörler, ortada bir samimiyetsiz
lik var; ama bu benim görüşüme göre Hükümet 
tarafında değil, çok değerli arkadaşım İhsan 
Sabri ÇağlıyangiPin konuşmalarmdadır. Şimdi 
mesele nedir? Veraset Vergisi hakikaten bizim 
vergilerimiz içinde sosyal bakımdan müdafaası 
mümkün ve dünyanın her yerinde meveudolan 
bir vergidir. Ama, bizdeki tatbikatı itibariyle, 
bu anda bir basit tapu harcından başka bir şey 
değildir. Getirdiği varidat da Sayın Senatö
rün söylediği gibi, 12, l.'î milyon civarındadır. 
Bunun sebebi şudur: Veraset Vergisinin esasa 
temas eden tâyin edilen ve kabul edilmiş olan 
usulün böyle olmasındandır. Menkullerde rayiç 
değeri üzerinden alınır. Hakiki değer, tereke
ye giren eşyanın ticarette ve ticarethanedeki 
rayiç değeri, daha doğru bir ifade ile hakiki de
ğeri ile vergiye esas olur.- Fakat, gayrimenkul-
ler vergi değerleriyle Veraset Vergisine tabi 
olmaktadır. Vergi değerleri, biliyorsunuz, çe
şitli zamanlarda yapılmış tahrire dayanır. Ara
zi bugün 200 - 500 misli dahi olsa vergi değeri 
bir tarla yahut bir arsa, 10 lira veya iki lira olarak 
kayıtlıdır. Veraset Vergisi de bunun üzerinden 
alınır. 1940 tan evveline giren ve 1940 tan ev
vel yapılmış olan, bilhassa binalarda muhtelif 
zamanlarda yapıldığı için vergi değerleri ara
sında bir insicam da yoktur. Bâzı hallerde 50 
misli fark vardır, bu kadar mütehaliftir. Şim
di huzurunuza getirdiğimiz tasarı ile ne yapı
yoruz?. 

Bu tasarı ile bir insicamı temin ediyoruz. Men
kûllerde olduğu gibi gayrimenkulun de intikalin
de, hakiki değere yakın bir değerle vergilendir
mek istiyoruz. Beyanı, gayrimcnkulc intikal 
eden mükellefe, vârise yaptırıyoruz. Yani kendi
sine mal intikal eden bir kimseye di', yor uz ki, 
«Bunu siz beyan edin, biz de kontrol edeceğiz. 
Rayice göre beyan edin, siz takdir edin beyan 
edin» Bu değer, şüphesiz emsal değeri olabilir. 
Komşusunda, yakınında, civarında daha evvel sa
tışlar olmuş ise, emsal olarak o alınacak. Ama, 
gayrimenkulun gelirini de mwara alıyoruz. Beya
nınız gayrimenkûlden aldığınız kiranın 10 katın
dan aşağı olmıyacaktır. Mükellefe şunu da söylü
yoruz; siz rayiç değerini takdir edimiz, yapmadığı-
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nız takdirde komisyon gayrimenkul iinüzi'm ıayiç j 
değerini takdir edecektir. Yani mükellef imkân 
bulmazsa komisyon takdir edecektir. Eğer mükel
lefle komisyon arasında fark varsa bu fark da is-
tenıniycecktir. Ilışan Sabri Çağlayangil arkadaşı
mız rayiç değenin esas alınması prensibini kabul 
ediyor mu.' Ediyorsa rayiç değer nasıl tesbit edi
lir. Evvelâ, bunun çaresini bulması lâzımdır. Bun
dan başka bir şey de teklif ederlerse onu da kabul 
etmeye amadeyiz. Bir de muhterem arkadaşım 
der ki, kiradan on kat aşağı olamıyaeaktır, hük
mü şöyle neticeler doğuracaktır. Bâzıları ucuz 
kiraya vermiştir. Bâzıları yüksek kiraya vermiş
tir ama, bunlar arasında bir fark vardır. 10 kat, 
bir şey değildir, 10 kat nihayet asgari ölçüdür. 
Yoksa rayiç değeri ölçüde esas olan bir ölçü de
ğildir". Belki ufak bir mahzur doğurur ama, baş
ka bir ölçü bulunmasına imkân olmadığı için bu 
mahzuru da tatbikatta telâfi etmeye imkân ol-
mıyacaktır. Kaldı ki, tatbikatta bugün de, tapu 
harcı tatbikatı mevcuttur. Bütün vergi temyiz 
komisyonları, Devlet Şûrası ve diğer kaza merci
leri emsale dayanmaktadırlar. Bunun da tatbi
katı emsaline göre yürüyecekti!'. Yoksa aksi du
rum meseleyi değiştirmiyeeektir. 

Sayın arkadaşımız bu hususu 1957 deki tadil 
ile mukayese etmeye çalıştı. 1957 de hakikaten o 
kanunda böyle düşünülmüş Veraset Vergisinde 
bir takdire gidilmiş, fakat, mükellefin beyanı 
yok ortada. Taban ve tavan mevcut değildi. Ara
daki bu farktan, vatandaş endişe duymakta hak
lı idi. İstanbul'daki şerefiye miktarlarını gör
müştü. Şuna buna kızılarak bir milyon, 2 mil
yon, 3 milyon lira şerefiyeler takdir edilmişti. Bu 
tatbikat göz önünde iken, bu tadilât, (Arkada
şım bir yazı okudular) elbette ki, bâzı endişelere 
mahal vermiştir. Bu endişelere sahibolanlar 
haklı idi. Yalnız eski ile bugünkü kanun tasa
rısında fark vardır. Değiştirilen kısımlar var, ev-
evvelâ nisbetler değiştirildi. Evvelce yüzde G4 e 
kadar yükseliyordu. Bugün yüzde birden başla
makta, her vârise bir milyonda yüzde yirmiye 
çıkmaktadır. Nisbet o kadar düşük ki, ufak tefek 
hata olsa dahi netice hemen hemen değişmiyecek-
tir. i ler vâris için ayrıca 40 bin liralık muafiyet 
tanıyoruz. Bir aile babası vefat ettiği za
man çocuklarına bir mesken bırakabiliyor. 
Çünkü her fert için 40 bin liralık bir 
muafiyet vardır. 100 bin liraya kadar vergi ver
in ivecek onun üstünde % 20 alınacaktır. Bir nıil-

j yonda % 20 olacak. Bu da beş senede tahsil edile
cek. Bunda bir haksızlık olmasa gerektir. Sayın 
arkadaşım söyledi, ben de tekrar edeyim, vasıtasız 
vergi lâzımdır diyorlar, işte vasıtasız vergiyi de 
getirdik. Lütfetsinler, en hafifini de getirdik. 
Eğer bunu kabul etmezseniz bu memlekette yal
nız vasıtalı vergiiler yürürlükte olur, vasıtasızlar 
yürümez. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABKİ ÇAĞLAYANA İL (Bursa) — 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza tekrar çık
maya mecbur olduğum için özür dilerim. Biz Ve
raset Vergisi alınmasın, vasıtalı vergilere zam ya
pılmasın gibi bir iddianın muakkibi değiliz. Ve
raset Vergisi alınsın, hattâ bu kanunun getirdi
ği bir salâhiyetten daha geniş bir çerçeve içinde 
alınsın. Bizim müdafaa ettiğimiz fikir, hakkani
yet, adalet prensiplerinin muhafazasına itina 
edilmesidir. Sayın Vekil buyurdular ki, tahrir
lerin, muhtelif senelerde yapılan eski tahrirle
rin, hatası yüzünden çok farklı vergi değerleri hu
sule gelmiştir. 

Kanun özel idareleui 10 yılda bir arazi tahri
rine mecbur eder. Bendeniz, naçiz bir arkadaşınız 
idare hayatında bulundu'm. öyle vergiler bilirim 
ki, koskoca tarlanın 6 kuruşluk vergisi vardır, 10 
kuruşluk makbuz pulu yapıştırırlar. İdare me
suliyet deruhde ettiğim bir kazada Özel İdare 
Teşkilâtının kâfi olmadığını söyliyen ve yeni 
memur ilâvesini ist iyen bir kaymakam arkada
şıma sordum, bir senelik tahakkukunuz ne ka
dardır? 15 500 lira dediler. Özel İdare memuru
nu çağırdık sorduk, neticede bu parayı topla
mak için öyle bir teşkilât lâzımdır ki 16 500 Li
ra sarf etmek suretiyle mümkün m üş. Hükümet 
gelir kaynağı anarken bu gibi tedbirlıere engel 
olmalıdır. Özel İdarelerin tahrir vazifesidir, 
masrafların temini bakımından da ortada malî 
bir mesele vardır. Bu memlekette yapılacak yeni 
'bir tahrir, şu küçük 'bir .mevzuu, af buyursun
lar, ama şu küçük 12-22 milyon lira vergiler 
bakımından soyuyorum. Bu gibi şeylerle vakit 
geçirmemek lâzımdır. Çocuğumuzu dövmeyip 
dizimizi dövmeye ne lüzum var. Ortada da/ha 
büyük ve daha önemli konular' dururken bu 
şekilde işlerle uğraşmakta bir mâna göremiyo
rum. Ben prensibinde elbetteki kendileriyle mu
tabıkım. Bir dâvanın nüne girmişiz. Kalkınma
yı yapacağız, paraya ihtiyacımız var. Ama, ana 
mevzularımız, yeraltı servetlerimiz hareketsiz 
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durur ve denizlerimizde, deniza'ltı servetlerimizi 
bi/imte istihza ederek yabancılar .kaçırırlar. Tu
rizme el dokunulmaz. (Burada da en 'ki.iei.ik mev
zulardan acaba kaç milyon lira bütçeye ekleye
biliriz diye uğraşırız. Benim üstünde durduğum 
nokta 'bu. . Prensipte kendileriyle müıbayeıııette 
değilim, elbette ki bu Devlete para 'lâzım, geliş
mek için yeni kaynaklar lâzım. Ama, vergi reji
mi yapacağım, âdil kıstaslar getireceğim, yeni 
kaynaklai' yamatacağım iddiasında olan Hükü
metin getirdiği tasarılarda bu iddiaları görmek 
ihtiyacındayız. Bu tasanlar ondan malınım, ol
duğu içindir ki biz burada milletin vebalini 
om uzumuzda tutmaktayız. Maruzatım 'bundan 
ibaret t ir. 

BAŞKAN - Üç- tasarıya oylarını kullanma
yan arkadaş var mı? Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

Maliye Bakanı, buyurun. 
MALİYU BAKANI KEKİ D M Kİ MN — Sa

yın Oağlayangil arkadaşımız taiırir yapsınlar 
buyurdular. 10 senede bir taiırir yapacağımıza 
göre bu vergiyi düşürmüş oluruz. Biz .bu tasarı
yı plân 'hedeflerine uygun olduğu için getir
dik, yâ mi bu vergiye esneklik vermek için getir
dik. Takririn niçin yapılmadığını sayın arkada
şımın benden dallıa iyi bilmesi gerekir. Oünkii 
daha (ince bu gibi işlerde bulunmuş ve tecrübesi 
vardır. Milli Korunma Kanunu kiraları don
durduğu •'i çan tallırir de men edilmiştir. Bu ka
nun yürürlükte 'bulunduğu müddetçe yerine ge
tirilmiştir, ama bumdan sonra yapılacak kanun
larda, tallırir mevzuunda Sayın arkadaşımın bize 
yardımcı olacağını iimid ederim. Tekrar edi.vo-
rıım, bu bir varidat almak için, 15-20 .milyon 
lira bir varidat almak için değil, bu'vergiyi 
elâstiki 'bir hale getirmek için, intikaller çoğal
dıkça, artışa muvazi olarak artmasını temin et
mek için, vergide adaleti sağlamak için getiri
yoruz. 

Bir insan vefat ediyor -'10 sene evvel. Bir 
.diğeri vefat ediyor iki sene evvel. Aradan ge
cem bu kadar zaman zarfında tayin edilen de
ğerler arasında fark meydana gelmiştir. Apart
manlarda ver»û bakımından büyük farklar var. 
[Hülâsa bunları düzeltmek için bu tasarıyı geli
ri yoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Bir tak
rir var okutuvorum, 

BAŞKAN 
büzüm 

ZEKİ 
görmüyoruz 

Sayın (Başkanlığa 
İyi bir çalışma mahsulü olmadığı görülen 

projenin daha iyi işlenmesi için Komisyona ge-
riverilıiM'Nİni teklif ederim. 

Zongıddak 
Akif Eyidoğa n 

BAŞKAN •— Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

KARMA KOMİlSYON 
İlSLÂıM ((faziantep) - -
efendim. 

'BAŞKAN -• iSayın Akif Eyidoğan'ın bu 
kanun tasarısının Komisyona iadesi hakkındaki 
takririni oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere gedilmesini oylarınıza 'sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Maddelere» 
geçilmesi ka'bul edilmiştir. 

ivedilik teklifi de vardır, oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanu
nunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesine ve 
muvakkat 1 nci maddesinin kaldırılmasına 

dair kanun 

MADDE 1. — 7338 »ayılı Veraset ve Lnt-i-
ka'l Vergisi Kanununun 10 nen maddesi aşağı
daki sekildi1 değiştirilmiştir : 

Madde 10. —- Veraset ve intikal Vergistinaıı 
matrahı intikal eden malların Vergi Usul Ka
nununa ı^öre 'bulunan değerleridir. (12 nci mad
dede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzımgel-
diği takdirde matrah, yukarıda yazılı değerler
den bu tenziller yapıldıktan sonra kalan mik
tardır.) 

BAŞKAN - - Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
in işti r. 

MADDİ] 2. — Aynı kanunun muvakkat 1 nci 
maddesi yürür!ilkten kaldırılmıştır. 

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

(JEÇİÜİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce vukübulan intikaller eski 
(hükümlere göre vergilendirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDİ] 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 'Maddeyi oylarınıza sunıuyo-

ruın. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun (hükümlerini Ba
kanlar -Kurulu yürütür. 

(BALKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi ayrı gündem maddesi ve aynı basıma-
yazıya dâhil bulunan 2113 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının maddelerini okuyo
ruz. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2-1.8 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 297 nci maddesi 'aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 297. — Ticari sermayeye dâhil olsun 
olmaısın bilumum binalarla arazi vergi değeri 
ile değerlenir. 

Veraset ve İntikal Vergisi tatbikatında işbu 
gayrimeukuller mükellefler tarafından tâyin ve 
'beyanname ile bildirilecek rayiç değerleriyle 
değerlenir. Mükellefler tarafından tâyin ve be
yan olunacak rayiç, değerler, bu malların fiilen 
getirmekte bulundukları veya kiraya verildik
leri takdirde getirebilecekleri yıllık kiranın 
on katından az olamaz. iBeyan edilen değerin bu 
miktardan az olduğunun tesbiti veya beyanın 
kanuni süre iyinde yapılmaması hallerinde ra
yiç değer 72 nci maddede yazılı Takdir Komis
yonu tarafından tâyin 'edilir. 

Mükellefler, Veraset ve İntikal Vergisi be
yannamelerini zamanında vermek şartiyle, ra
yiç. değerin doğrudan doğruya Takdir Komis
yonunca tâyinini de istiyebıilirler. 

Beyanın kanuni süre içinde yapılmaması 
hali hariç, rayiç değerin komisyonca tâyini .hal
lerinde mükellefe ceza uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 

yok. Maddeyi oyunuza 'sunuyorum. Ka'bııl eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE :>. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyeıiler... Kabul edilmiştir. 

Tasanlar açık oyunuza 'sunulacaktır. 
Gündemde bulunan son 'kanun tasarısının 

görüşülmesine geçiyoruz. 

6*. — Dış Seyahat Harcamaları Vergisi kanu
nu t asar-ismin Millet Meclisince kabıü olunan 
metni ve C. Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(M. Meclisi J/367, C. Senatosu 1/180) (S. Sayı
sı : 76) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü hakkın
da söz istiyeıı var mı? 

Buyurun sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) —-

Muhterem Başkan, muhterem C. Senatosu üye
leri, muhterem Maliye 'Bakanı ve M aliye erkânı; 
mezkûr 'kanunun adı, Dış Seyahat Harcamaları 
Vergisi kanun tasarısıdır. 

Muhterem arkadaşlar; bundan evvelki ka
nun tasarısı, hakikaten bir gelir kaynağı olma
sı bakımımdan, mucibi mütalâa ve mülâhazadır. 

.Fakat, dış seyahatlerden alınacak vergi ta
sarısı bana biraz gamız geldi. 

Bizim Anayasamızın onsekizinci maddesi 
sarahatle seyahat hürriyetini tâyin ve teshil, 
etmişti r. 

Bakınız 18 nci madde ne diyor. 
«Herkes seyahat hürriyetim1 sahiptir. Bu 

hürriyet, ancak millî güvenliği sağlama ve 
salgın hastaları önlemesi aımaçları ile sınırla
nabilir.» 

Binaenaleyh, An-aj'asamızm kabul ettiği se
yahat hürriyeti aynı zamanda bizim Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 
Avrupa insan Hakları Sözleşmesine katılmak -

* lığımızla teeyyüdetmiş bulunmaktadır." Bu 
İtibarla Avrupa Konseyi âza devletleri arasın
da pasaport mükellefiyeti dahi kalktığı bir 
devirde böyle bir verginin getirilmiş olması, 

(i) 76 S. S ayık hasmayazı tutanağın sonuu-
dadır. 
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parprensip hatalı ve yanlış bir zihniyetin ifa
desidir. 

Biliyorsunuz ki, yeni Anayasamız, büyük 
bir hâdiseden sonra birçok mevzuları kapsama, 
himaye etme gayesiyle kabul edilmiştir. Bu 
Anayasanın .18 nci maddesiyle gerek Birleşmiş 
Milletler İhsan Hakları Evrensel Beyanname-
siyle gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
ile seyahat hürriyetinin tahdidedilemiyeceği esa
sı kabul edildikten .sonra böyle bir kanun getiri
liyor. 

Bir dış seyahat için neler lâzımdır: Arz 
edeyim : Evvelâ merkezden verilen bir pasa
porta ihtiyaç vardır. Merkez idari bir tasar
rufla bu pasaport ya verilir, ya verilmez. Bu, 
bir vakıadır. (Bu pasaportu alabilmek veya 
kullanabilmek için Türk Parasının Kıymetini 
Koruma hakkındaki Kanuna göre, 200 doları 
almak mecburiyetindesiniz. iBunu da yine Ma
liye Bakanlığı tahmil ediyor. Sebebi; Türk 
parasının kıymeti korunacak. Fakat, seyahat 
hürriyetine sahibolan, Anayasanın hükmü ile 
buna sahibolan bir Türk, 200 dolar temin ede
mezse seyahat edemez. ıBuna, prim adı ile bir 
miktar daha ilâve edilmiştir. 

Biz, her hangi bir hâdisede vergi alınmasın 
demiyoruz. Fakat, % 50 nisbetinde bir zamlı 
vergi tahmili, tasavvur ediniz, bir seyahat 
hürriyetini engellemekten daha ileri bir mâna 
taşımaz kanaatindeyim. 

Verginin doğumunu kayıtlıyaıı madde, Tiir-
kive'deki şahıslar her türlü dış seyahati erdeki 
harcamaları mahsup suretiyle sa'tınalma'lar, 
bu kamun gereğince Dış seyahat harcamaları 
Vergisine tabidir. .Bu da nıuzaaf bir vergidir, 
çünkü her vatandaş memleket dâhilinde vergi 
kanunları muvacehesinde kazançlarından dolayı 
bir vergi ödemektedir. Bu kazandığı para ile 
dış seyahate çıkan bir vatandaştan bir daha 
vergi almak, bir koyundan iki post elde etmek 
gibi bir neticedir. Çünkü yurt dışına çıkara
cağı paradan vergi vermek veya vermemek için 
bir 'istisna kaydı yoktur ki, yurt dışına çıkan 
vatandaş kazancının vergisini yurt içinde öde
miştir. Fakat yurt dışına çıkacak bir vatandaş 
yol parasından ve götürdüğü paradan ayriyc-
te.n bir vergi ö diyecek tir. 200 dolar üzerinden 
hesap edersek, bugünkü kurlara göre, 2 bin 
liradan % 50 hesabiyle bin lira vergi ödiyecek-
tir. Ayrıca yol parasından da aynı miktarda 

olmak üzere % 50 nisbetinde bir vergi ödiyc-
cektir. Binaenaleyh., kanaatimce, bu, Anaya
saya ve insan haklarına tamamen muhalif bir 
zihniyetin ifadesinde olan vergi sistemidir. Çün
kü seyahat hürriyetini tahdidetmekte, yurt 
dışına çıkmakta Anayasanın vatandaşa bahşet
tiği seyahat hürriyetini kısıtlamaktadır. 

Bakınız, Anayasanın 18 nci maddesinin -son. 
fıkrası ne diyor: Türkler, yurda girmek ve 
yurt 'dışına çıkmak hürriyetime sahiptir, yurt 
dışına çıkmak hürriyeti kanunla düzenlenir. 

Halbuki, başta ne diyor. Bu hürriyet ancak, 
millî güvenliği sağlamak, salgın hastalıkları ön
lemek amaçları ile kısılır. Fakat, yurt dışına 
çıkan veya yurda gelecekler için her (türlü 'hür
riyete son fıkradaki kısıtlarla düzenlenir. Han
gi 'şallılar alitında ne ıgıbi -formalitelerle, vatan
daş dışarıya çıkar, huni ar 'teshil edilir. Pasa
portla 'başlıyor, Türk .parasının .kıymetimi ko
ruma Kanunu ile '200 dolar alımıya meehur ol
makla kayıtlanıyor. Bu !bir kısıtlanmadır. Ama 
Afyon'a giden vatanda'şdan niçin ver'gi »alın
mıyor? Co'k daha 'büyük bir mthlâğ teşkil 
eden Türkiye içinde sey ah aitler vardır. Netice 
itibariyle bu 'bir hürriyettir, Anayasanın te
minatı 'altındadır, pasaport almakla her hangi 
ibir 'kayda tabi olmaksızın her vatandaş yurt 
dışına çıkabilir. Ama yurt dışına çıktığı zu
rnan ne ile geçinehilirl. Ha'kikaten hu 'bambaş
ka hır •mevzudur. 'Bir avukat -olarak îstanhul'-
•da hem dâvalarını takibettik, hem hâdiseleri 
yakından, takibettik. Ancak hakikaten. düHüst 
fakat formaliteleri bilmiyen vatandaşlardan 
gayrisi 'bu formı-ditelere riayet t etmemektedir. 
Binaeıi'aleyh parayı nereden huluyor? O, ayrı 
bir mevzudur. Türk partisini himaye haıkkın-
daki Kanuna mümanaat ayrı bir dâva, hu ayrı 
bir dâvadır. Fakat hu vergi 'kanunu hem Ana
yasaya aykırıdır, 'hem de Türk parasını koru
ma hakkındaki Kanunu kısıtlamaktadır ki, ka
naatimce, iyi bir .sistem değildir. Binaenaleyh, 
'biz hakikaten acele sevk edilmiş bir kanunun 
müzakeresindeyiz. Ne yapalım, Devletin ver
giye İhtiyacı var, verelim igitsin. 

Bayın 'Maliye 'Bakamının, 'bu konuda'ki gay
retleri üzerinde duracak değilim. Veya teşkilâ
tın, hu konudaki vergilerin ihdasına yarayan 
kanunların çıkması lüzumu üzerindeki, kanaat
lerini içişlerini hilmediğim için, duracak deği-
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Hm. Fakat, (hazırlanan 'bir kanunu, vergiden 
evvel, kendi teşkilâtının 'her (hususta tetkik et
mesi ve ondan sonra sevk: için gereken gay
retlerle 'harekete geçilmesi iktiza eder. Bizim 
Anayasamız 'bu Ihükmü muvacehesinde, madem
ki herkes vergi versin, verelim. Ama Türk pa
rasının kıymetini koruma (hakkındaki Kanun-
la, 'bu hürriyeti kısıtlıyaıı 'hükme istinaden de 
% 50 'bir vergi getirilmesin, özür dilerim bu 
bir kısıtlamadır, hürriyetin kullanılması hak
kındaki •bir kanun halinde değildir. Zaten bu 
mevzuda 'gelecek kanun da ıgfelse gelse Dahiliye 
Vekâleti tarafından gelir, seyahat nasıl düzen
lenir. Seya'hate <ait mevzuatı tedvin etmek Da
hiliye Vekâletinin işidir, 'bunu aııoa'k o düzen
ler, ne »gibi formaliteye ihtiyaç vardır, nasıl çı
kılır, nasıl memlekete »girilir. 

Anayasanın 'şu Ihükmü karşısında Maliye 
Vekâleti kısıtlar hüküm 'koymaya yetkili 'değil
dir, 'bu bakımdan kanuna ya yeni 'bir şekil ve
rip değiştirilmesi veyaihut, tamamen Anayasa
ya aykırıdır, diye kaldırılması iktiza eder, bu 
sebeple kanunu ıgeıi almasını 'bilhassa 'Maliye 
Vekilinden istirham ediyorum. 

''Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — ISaym Başkan, 

muhterem senatörler; seyahat hürriyeti Ana
yasanın teminatı 'altında 'bulunmaktadır. Kanu
nun teminatı 'altına almak bir yana, bugün kü
çük kazançlı olanların dahi hiçolmazsa senede 
bir, tatil devresinde bir -değişiklik olmak bakı
mından, seyahat yapmalarının hayati ehemmi
yeti vardır. Bulgun dünya milletlerinin mıh 
haleti, çalışma kabiliyetinin artması ve birbir
leriyle münasebetlerinin tesisi bakımından se-
ya'hait etmek mühim bir mevki işgal etmekte
dir. Bu itibarla, geliri artıran kanunlar silsile
si içinde, bu kanunun da yer almış olmasını 
bendeniz şahsan üzülerek 'gördüğümü ifade et
mek isterim. 

Eğer bu seyahate böylesine zorluklar 'koya
cak olursak, bu seyahatler yalnız bu mükelle
fiyetleri karşılayabilecek imkânlara saihibolan-
lara mun'hsır 'kalır. Bunun yapacağı ru'hî tep
kilerin de her 'halde azımsanacak mânalar 'taşı
madığı kendiliğinden anlaşılır. Bendeniz Sarı
göllü arkadaşıma iltihak ederek, ıSaym Vekili- j 
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mizden bu kanunu geri almasının 'hayırlı olaca
ğını bürmetle arz ederek sözlerimi bitiririm. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. Komisyon 
adına mı söz istiyorsunuz ? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Söz hak
kımı mahfuz tutmuştum. Şahsım adına sö!z 
istiyorum. 

BAŞKAN — Burada söz 'hakkınızı mahfuz 
tuttuğunuza dair bir işaret yok. Söz veremem. 

Buyuran Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Ka.rs) — Muhterem ar

kadaşlarım ; bu kanunun sadece Anayasa ile ir
tibat ve münasebeti noktası üzerinde mâruzâtta 
bulunacağım. Anayasanın sarih hükmü, her 
Türk'ün seya'hat 'hürriyetini emniyet altına al
mış bulunmaktadır. iSeyyahat hürriyeti, kanu
nun Itâyın ettiği 'a'hval dışında, kısıtlanamaz, 
kaldırılamaz. Ama bir vatandaşın seyalhat im
kânlarını tanzim etmeye, bunu biritaikım esas
lar içinde bir nizama bağlamaya mâni bir hü
küm Anayasamızda mevcut değildir. O derece 
mâni hüküm mevcut 'değildir 'ki, bahsettikleri 
18 nci maddenin son fıkrası seyahat hürriyeti
nin bir kanunla tanzim edilebileceğini ayrıca 
teyiden ifade etmiştir. Bütün Garp âleminde 
okuduklarımızla ve tetkik ettiklerimiz ülkele
rin hepsinde aşağı - yukarı 'arkadaşlarımızın 
temas ettiği neviden birtakım seyahat takyit
leri vardır. Pasaporttan tutun da ikametgâh 
teskeresine kadar, nüfusa kadar takyit, askerî 
takyide kadar, ıhatltâ bâzı memleketlerde biz
den daha fazla demokratik nizama kavuşmuş 
olan memleketlerde muayyen parası 'olmıyanla-
rm kendi memleketine kabul edilmesini men 
eden 'hükümler mevcuttur. 

Şimdi hu kanun eğer bütün esaslariyîe be
raber mütalâa edilirse, bu kanun 'aslında vatan
daşın seyalhat hürriyetini tahdit şöyle dursun, 
'buna imkân hasırlamaktadır. Dövize muhtaç 
olan bir memleket, muayyen bir gelire muhtaç 
olan bir memleket böyle bir kanun tesis eder
ken, bu imkânı 'hazırlıyor. Böyle olmadığı tak
dirde, sadece seyahat 'hürriyetini bir madde ile 
kabul .etmek, onun maddi imkânlarını sağla
mamak, bu hürriyeti bahşetmez. Bugüne ka
dar bu vergi bir kanuna isitinadedilmeden alın
makta idi. Bunun ayrıca bir mahzuru daha 
vardı. Bu ıgelir bütçe dâhilinde de değildi, 
Parlâmentonun murakabesi dışında kalmakta 
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idi. Şimdi yeni getirilen 'karnin, bu mevzuu 
'hem 'kanuni bir esasa bağlıyor, beni bütçe iyi
ne almak suretiyle Parlâmentonun murakabe
sine imkân veriyor, hem de vatandaşın seyahat 
hürriyetine bir imkân «ağlıyor. Sayın Sarıgöl
lü arkadaşımız «vatandaştan zaten diğer verdi
leri alıyoruz, bir vatandaştan birden fazla ver
gi alınmaması» şeklinde konuş tular. Bu nokta
dan 'hareket ederek şu, şu vergileri almamak lâ
zımdır. demek istemektedirler. Bir mükellef, 
'bir vatandaş mufhtelif noktalarda, muhtelif 've
silelerle vergi mükellefidir. Bu ne Anayasaya. 
aykırıdır, ne de sosyal adalete. Anayasanın ver
gilendirme esaslarına, ruhuna ve maksadına 
uygundur. 

Sonra Dahiliye Vekâleti tanzim eitsin diye 
buyurdular. Dahiliye Vekâleti seyahat hürri
yeti bahsinde bâzı tedbirler almakta ve bâzı 
vazifeler ifa etmektedir. Ayrıca bâzı makam
lar bu mevzuda vazifeli kılınmışlardır. Farz 
edelim mahkûm olmuş 'bir insanın seyalıat hür
riyetini ,men etmek Anayasalını 18 nei madde
sine aykırıdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. 'Mu
ayyen şartlar içinde Türkiye'ye (girmesi men 
edilmiş bir insanın Türkiye'ye girememesine 
seyahat 'hürriyetini mânidir diye telâkki edile-
miyeceğine göre, bu hareketin muayyen esaslar 
dâhilinde bir formaliteye bağlanması, 'harcama
lardan vergi alınması, 'hiçbir vatandaşın seya
hatini men ve tahdidetmiyor. 'Bir kanun -gel
miştir. Vatandaşların seyahat 'hürriyetini men 
ettim, diyemiyeeektir. Umumi, herkese kabili 
tatbik, Anayasanın ruhuna ve maksadına uy
gun bir kanundur. 'Nisbetler üzerinde müna
kaşa edilebilir, ama Anayasa bakımından seya-

'hat 'hürriyeti ıtaıhdidediliyor diye bir endişe 
duymaya ne mahal vardır, ne de böyle bir id
diayı kabul etmeye imkân vardır. Bu itibarla, 
sadece bu noktada-meseleyi mütalâa edersek, 
Anayasa'nın ruhuna, maksadına uygun bir ka
nundur. Kabulü için de hiçbir tereddüde ma
'hal. yoktur. ıTIürme'tlerimle. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Kfeudim, bundan evvelki kanunlara oyları

nı kullanmamış arkadaş var .mı? Oy toplama 
muamelesi sona ermiştir. 

MALİYE BAKANİ FERl'D MELEN — 
Muhterem Başkan, iSayııı senatörler; bu ka
nunun mahiyeti hakkında evvelâ kısaca maru
zatta •bulunacağım. Halen Türk Parasının kıy-
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metinin korunmasına dair olan Kanunun Hü
kümete verdiği yetMye istinaden dışarıya se
yahat edeceklerden 'dolar basma muayyen bir 
miktar prim alınmaktadır. Halen 'seyahat eden
lerden dolar "başına 4,5 lira bir prim alınmak
tadır. Bu paralar bir fonda toplanmakta ve bâ
zı dış borçların karşılıklarını teşkil etmekte
dir. 

Neden dolayı bu kanıma ihtiyaç görüldü, 
bunu arz edeyim. Para Fonu bunun bu şekil
de devam etmesine muarız oldu. Çeşitli kur 
bulunmaktadır. Çeşitli kurlara müsaade etmi
yor. Ama bunu bir verigi şeklimde alırsanız o 
vakit Para Fonu itiraz etmez, dediler. Bizim 
seyalıat dövizimiz çok bol olmadığı için tek 
kur üzerinden tesbit ettiğimiz fiyatla bol se
yalıat dövizi vermeye imkân yoktur. Bir za
manlar öyle idi, her istiyen kimse dışarıya gi
demiyordu, istediği ıgidiyıor, istemediği gidemi
yordu. O zaman tam tahdit vardı. Döviz ala
bilenler ^gidebilirdi. Bilâhara Baloanlık, kur tat
bik etmek suretiyle bunu serbest bıraktı. Ka
rarname ile tesbit edilmiş bulunan bir rejimi 
bu anda kanunlaştırıytonuz. Yaptığımız nedir? 
Dışarı seyahatlerde doları 9 liradan değil, 4,5 
lira vergi alarak, 13,5 liradan satacağız. Döviz 
almadan .gidenlerin, bu vergiyi vermeden .git
mek istiyeüleriıı gidenıiyeceğine dair tek bir 
'hüküm yoktur, öyle bir şey olsaydı, muhte
rem arkadaşımızın Anayasaya aykırı demek 
hakkı olurdu veya olmazdı. Bu kanunu tetkik 
buyuranlar (görecektir ki, döviz almadan, vergi 
/vermeden kimse gidemez diye bir hüküm mev. 
cut d eğil d ii'. Fiilen ıgidememektedir. Pasaport 
Kanunu menetmektedir. Eğer bu kanun Ana
yasaya. aykırı ise Anayasa Mahkemesine müra
caat ederler. Bu kanunla Anayasanın bir ilgisi 
yoktur. Pasaport Kanunu, Pasaport verirken 
dışarıda harcayacak parası olup olmadığına 
bakmaktadır. Esasen dışarda harcıyacak para
sı yoksa birçok memleketler kabul etmemek
tedir. Muayyen bir parası, dışarda kalacağı 
müddete g-öre, mevcut değilse; dövizi olmadığı 
takdirde idari makamlar müsaade etmemekte
dir. Bir defa bunu ayıralım. Bu kanunla hiç
bir alâkası yoktur. (Binaenaleyh, Anayasaya ay
kırı olup olmaması mevzuunu da hiç münaka
şa etmeye, mahal ve sebep yoktur. Pasaport 
Kanununa taallûk eden bir şey varsa, onun ye
ri ayrıdır. 
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Muhterem Senatör. «(Bir koyundan iki post 

Çıkmaz, vergisini burada vermiştir, dışarı gi
derken de ayrı 'bir vergi verecektir», diyorlar. 
[Bu aklığımız vergi bir gelir, irat. kazanç ver
disi değildir. Vergileri /veriyorsunuz. Yengiler, 
ya bir servetin teşekkülü sırasında alınıyor, 
ya gelir elde edildiği sırada alınıyor.. Buna 'ge
lir, kazanç, irat, randıman -vergisi diyoruz. Ya 
irata girdiği anda alınır, yahut da onun sarfı 
sırasında alınır. (Bu üç halde alınır. Aldığımız 
bu vergi, servetini istihlâk sırasında alman ver
gidir. Bu (parasını Türkiye'de 'harcasa idi, gidip 
içki içecekti, bir şey içecekti, Inbisar Resmi 
alınacaktı. Kazancını para şeklinde kullana
caktı. Bu suretle vergilere mevzu olacak bir 
sahada kullanacaktı. İçerde kullanacağı bir 
parayı dışarda kullandığı için, dışarda kullana
cağı için bu paradan bir istihlâk vergisi alıyo
rum. Bunun Anayasaya aykırı bir tarafı yok
tur. Bu hem Anayasaya uygundur, hem de ver
gi prensiplerine tamamen uygundur. 

ıBayın Birand'm suallerine geçiyorum. Kü
çük gelirli kimselere seyahat imkânı verilmi
yor dedi. Bu kanunda asgari had 500 liradır. 
500 liradan az parası olan "bir kimse Yunanis
tan'a, Suriye'ye gidemez. Fransa'ya, İngiltere'
ye gidemez. 50 dolardan aşağı parası olursa gi
demez. Kanunun tesbit ettiği asgari had bu
dur. (Bunların seyahatlerine imkân vermiştir. 
İşçiler için ayrı bir tarife tanzimine imkân 
vermiştir. Bütün 'bunlar derpiş edilmiştir. Has
ta memurlardan ve 'hastalardan alınıyor, bu 
imkânı da vermiştir. Bunları istisnalar arasın
da saymıştır. Bunlar halledilmiştir. iBıı yeni bir 
vergi veya zam değildir, halen almakta oldu
ğumuz 'biı* varidattır, sadece şekli ve mahiyeti 
değişmektedir; pirim adiyle almakta olduğu
muz bu parayı vergi adiyle alacağız. Burum 
bundan 'ibarettir. Döviz imkânlarımız, bakı
mından bütün vatandaşlarımıza, istediğiniz ka
dar p&ra alın, dışarıya gidin, demeye de takati
miz müsait değildir. Bünyemiz de bunu kaldır
maz. Bu türlü tahditleri koyacağız. Çünki Dev
let bunu karşılayacak halde değildir. Bu bizim 
memleketin takati meselesidir. Bu bakımdan 
lütfederlerse, Anayasaya aykırı olmadığı her 
bakımdan meydanda olan bu kanunun sağlaya-
cayı menafii kaçırınıyalım ve gelirimize bir ni
zam verelim. 
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FİKRET TURHANÖİL (Aydın) — Bir su

alim var, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efendim, 

Anayasanın beşinci maddesi, yasama yetkisinin 
münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisine ait 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Halbuki, 
halen tatbik edilmekte olan kanunun (A) ben
dinde, Türk parasının kıymetini - Üçüncü mad
denin (A) bendinden bahsediyorum. Korumaya 
dair kanuna müsteniden çıkarılacak kararna
meden bahsedilmektedir. Malumu âlilerinizdir 
ki, kararnameler, kanunlara aykırı olamazlar. 
Buna rağmen, tatbikatta kanuna müsteniden 
değil, kanun mahiyetinde hükümler ihtiva eden 
cezaî ve hukukî neticeler doğurabilecek olan 
kararnameye istinat eden hükümler vardır. Ka
nun mahiyetinde ve kanun hükümleri dışında 
kararnameler vardır. Bu kararnameye müsteni
den mali ve cezai hükümleri yükseltecek bir hü
küm ancak kanunla yapılabilir, kararnamelerle 
tadil ve tebdiller, Anayasanın beşinci maddesi
ne aykırı düşmemektedir. 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Bu 
mesele, zannediyorum bir müracaat üzerine 
Anayasa Mahkemesine gitmiştir, orada tetkik 
edilmektedir. Bizim kanaatimiz bunun Anaya
saya aykırı bir tarafı olmadığı merkezindedir. 
Çünkü kanunun hükümete verdiği bir yetki 
mevzuubahistir, buna istinaden yapılmıştır. Bu
na göre Hükümetin prim almaya, vermeye, mik
tarını tâyine -salâhiyeti kaımniyesi vardır. Nasıl 
ki, bir vergi kanununda nisıbet tâyin edildikten 
sonra vatandaşların kazancına göre, hükümet 
bunu tatbik etmek durumundadır. Bu hususta 
da kanun tam yetki vermiştir. Tetkik etmişsi
nizdir, bu yetkiye dayanarak prim almaktadır, 
prim vermektedir, ihracat ve ithalât miktarları
nı tesbit etmiştir. Bilhassa yeni Anayasamız, es
ki Anayasaya nazaran icraya daha geniş yetki
ler tanımaktadır. 

FİKRET TURHANÖİL (Aydın) — Aynı 
maddenin sonunda Sayın Maliye Bakanının 
buyurduğu vergi nisbeti bu kanunlara gir
mekte, Türk Parasını korumaya mütedair olan 
Kanunda bu nisbetlorin tâyinine ait hüküm 
olmadığı halde bqyle bir yetkinin doğrudan 
doğruya malî bir külfet tahmil ettiği, hattâ 
ve hattâ bâzılarının cezai mesuliyet taşıkîığı 
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meydandadır. I>u' hal karşısında, Anayasa
ya uygunluğunu hâlâ mütalâa edebilirler mi? 

BAŞKAN - - Müsaade öder misiniz »Sayın 
'Bakan?... Tavzih edeyim. 

Sayın. Bakan bu mevzuda- mütalâa serdin-
de bulunsun dediğiniz için arz ediyorum; Sa
yın Bakan, bu mesele Anayasa Mahkemesi
ne gitmiştir, diyorlar. Bunun harieinde bir 
şey yoktur. 

MALİYE BAKANI FLRİI) MLLLN (De
vamla) — Ben de bunu söyllyecektiıu. Ana
yasa Mahkemesinin halledeceği «bir meseledir. 
Bu sual için kürsüden verilecek bir cevap bir 
netice vermiyecektir. 

NİYAZİ ACİIRNASLI (Ankara) - - Bir sual 
sormak isterdim. 

•BAŞKAN" — Buyurun. 
NİYAZİ AĞİRNASLI (Devamla) Lfen-

dim, muafiyet hadlerinin .komisyonda, ge
nişliği irade edildi. Bu itibarla muafiyet had
lerinin daha dar tululması, dışarda ticaret
hanesi bulunan temsilciler, falan falan.... Bili
yorlar. 'Bunu biraz daha tahdidetmek yoluna. 
gitmeyi düşünmezler mi? Bu, daha adilâne 
olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN -•- Sual soracağım dediniz, mü
talâa beyan ettiniz efendini. 

MALİYİ] BAKANT FLRİD MULLN (De
vamla) —• Mevcut ve tatbik edil on esasları ay
nen tasan haline gel irdik. Tatbikatta bu mev
zuda, bir şikâyet yoktur. İhtiyacı karşıla
maktadır. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Birand. 
ÎZZLT BİRANI) (İzmir) — Özür dilerim, 

bu mesele başka memleketlerde nasıl oluyor 
diye soracaktım. 

MALİYL BAKANİ FLRİD MLLLN (De
vamla) — İler memlekette çok çeşitli usul
ler tatbik-edilmektedir. 2, :i, 4 kur, hatifi 
dışardan gelen seyyahlara ayrı bir kur, tu
rist için aiyrı bir kur tatbik edilir. Bu kıs
men kanunla ve kısmen de kendi Anayasa
larına göre Hükümete verilen yetkilerle 
Hükümet 'tarafından yapılmaktadır. Atese-
lâ, resim iade etmekle. Fransa'da mubayaa
lardan % 20 vergi iadesi yolu ile, aslında 
ayrı bir kur tatbik edilmiş ve bu husus bir 
vergi mekanizmasına sokulmuştur. Orada da. 
bizim gibi bir para fonu usulü tatbik edil
mektedir. 
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"BAŞKAN — Buyurun Sayın Üren. 
SLLÂMİ ÜRÜN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarını; önümüze gelen kanunların, «el
bet ki, Anayasaya uygunlukları bakımından 
üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Ye ufak 
biı- şüphe dahi. olsa, bu şüpheyi izale edebi
lecek münakaşalar yapmak zorundayız. Önü
müzde, bulunan kanun tasarısı, bizim seya
hat hürriyetimizi bize ancak satmalına yet
kisi vermektedir. Yoksa, seyahat ve bilhassa 
dış seyahat hürriyetimizi kullanmak hakkını 
vermemektedir. Biz kamımla beşinci mad
dede gösterilen, asgari 500 liraya, veya c/c 50 
vergiyi vermedikçe seyahat hakkımızı alamı
yoruz ve sayahat hürriyetimizi kullauamı|yo-
ruz. Lğer Anayasamızın 18 nci maddesini 
tetkik edecek olursak iki tâbiri ihtiva ettiği
ni görürüz. Birisi, ikinci fıkrada sınırlama 
tâbiri, diğeri üçüncü fıkradaki «düzenleme» 
tâbiridir... Üçüncü fıkra dış seyahat hürriye
tini belirten bir fıkradır. Sınırlama başka
dır, düzenleme başka... Sınırlama tahdit, tak
yit de vardır. Fakat düzenlemede bunların 
hiçbirisi. 'yoktur. Binaenaleyh, önümüzdeki 
kanun tasarısı, bu şekilde dış seyahate çı
kacak bir vatandaşa c/c 50 vergi yahut asga
ri 500 lira. vergi ödiyeceksin derse, elbette 
ben de dış sayahat hürriyetimi satın alıyorum, 
derim. Dövizsiz vat-andaş harice çıkamaz, di
yorlar, "Pasaport Kanunu var.. Esası itiba
riyle döviz almadan dışarı çıkılmamasıdır. Fa
kat Pasaport Kanunu da Anayasaya aykırı 
değildir, bilâkis Anayasanın ruhuna uygun
dur, insanlık ruhuna uygundur. Nasıl asker
liğini yapmıyan vergi borcu olup da «borcunu 
ödemiyen harice çıkamazsa, Pasaport Kanu
nu da dış seyahatlere çıkan vatandaşlar Türk
lüğün. vekar ve şerefine uygun bir şekilde se
yahat etmesini sağiıyacak şekilde cebinde pa
rasını bulundurmasını ister ve istemekte de 
haklıdır. -Bir bakımdan, Pasaport Kanunu, 
Anayasaya, aykırı değildir. Parasız bir Türk'
ün giderek set'iJ olabileceği, gittiği yabancı' 
memlekette orada, yabancıların eline düşme
mesi prensibini koymuştur. Ve bu suretle va
tandaşımızın şerefini koruyan bir hükümdür. 
Fakat önümüzdeki madde benim anladığım 
üçüncü fıkraya, göre, tahclidediyor. Bu bir de 
tahdit koymaktadır. Düzenlemiyor, bilâkis 
tahdit koyuyor, Bu bakımdan, bendeniz tek-
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rar edeyim, dış seyahat hürriyeti satmalma-
eak oldagu7ida.il bu kanını Anayasaya aykı
rıdır. Bunu düşündüğümden dolayı da özür 
dilerim. Hürmetler. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SAIHGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım ve 
Muhterem Maliye 'Bakanı ve erkânı; mevzuu 
müzakerede bir arkadaşım söz aldı ve dış seya
hat için İçişleri Bakanlığının yetkisinin dışında 
bâzı vekâletlerin de söz sahibi olduklarından 
bahsetti. Zannedersem mevcut mevzuat, arka
daşımın kanaatini reddeder. Bunun dışında 
hiçbir vekâlet seyahat emniyet ve teşkilâtı mev
zuu ile alâkadar olmaz. Maliye Bakanlığı dahi 
direkt olarak dış seyahatle ilgili değildir, vergi 
dolayısiyle bu hâdise ile ilgilenir, bu mevzua 
temas eder... Bâzı kayıtlar konabilir, deniyor. 
Anayasanın sarih hükmü muvacehesinde hiçbir 
kayıt konamaz. ıDüzenleme; tanzim demek sı
nırlama ve tahdit demek değildir. Anayasamı
za göre her Türk memleket haricine çıkar ve 
tekrar içeri girer. Yıllardır insanca ve insan 
haklarını elde edebilmek için asırlar boyu didin
miş; didinmiş neden sonra ki bir insan haklan 
Evrensel beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları 
»Sözleşmesi elde edilmiştir. (Bu böyle laletta
yin bir hâdise ve bir vakıa. Ve lâtife değil
dir. İnsanlar bu uğurda hayatlarım vermişler
dir. Hakikatlisiniz; ama, maalesef, Muhte
rem Maliye Vekili arkadaşımız, Anayasaya ay
kırılığı yoktur diyorlar.. Anayasaya aykırıdır. 
Vergi vermedikçe, dış seyahat vergisini ver
medikçe kimse dışarıya çıkamaz. Haydi diye
lim ki Pasaport Kanunu ile Dahiliye Vekâleti 
ile ilgilidir, alınacak müsaade mevzuunu. Fa
kat bilet müessesesi, vergide sorumludur. Bi
naenaleyh, o vergisini tahsil edip tediye edebil
mek için, seyahat edecek vatandaşlardan bilet
le birlikte bunu alacaktır. 'Binaenaleyh, bu 
hâdisede bir Anayasaya aykırılık mevzuu var mı 
yok mu? Görüyoruz ki burada bir Anayasaya 
aykırılık mevzuu mevcuttur. Türk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki Kanunu, kendi 
çapında bir kanundur. Fakat dış seyahatlere 
geldiği zaman o da Anayasaya aykırıdır. Beni, 
hiçbir suretle, reşit okluktan sona «sen şöyle 
gideceksin, böyle gideceksin» diye bir vesayet 
müessesine tabi kılmak, hiçbir kanunda mevcut 
değildir. Ben, dışarıya gideceksem, çıkar gi- | 

derim. Eğer bir vergi mevzuu, eğer bir Türk 
parasının kıymetini korumakla ilgili bir para 
kaçakçılığı mevzuu varsa bu ikinci bir hâdise
dir. Arkadaşım diğer memleketlerde böyle hâ
diselerin cereyan ettiğini ve kayıtlar konduğunu 
söylediler. Özür diliyerek şunu arz edeyim ki; 
dış memleketlerde böyle kayıtlara kendi vatan
daşları hakkında rastlanmaz. Bizim Anayasa
mız da. kayıtları bizim için vaz'etmiştir, «Türk
ler» diyor. Ama Türkten gayri olanlar için 
bâzı kayıtlar konabilir. S;ze bir hâtıramı nak
ledeyim : 1944 senesinde İsviçre maliyesi altın 
ihracını menetti. Ertesi ;gün gazetelerde oku
dum. Bankalar Hükümete açmış oldukları kre
dileri kesmişler. 24 saat sürdü, ticaret serbes
tisi yönünde maliyenin almış olduğu bu karar, 
kaldırıldı. Gayet tabiî iktisadi mevzuu olması 
itibariyle, bir şekle bağlandı ve 45 senesinin 
sonunda biz ordan dönerken bu memlekette al
tın satın alabildik. 'Binaenaleyh memleketimiz
de Türk parasının kıymetini koruma hakkında
ki Kanunun faydalı taraflarını takdir ediyoruz. 
Bunun daha evvel arz ettiğim gibi, dâvaları
nı da, gördük. Ancak bir şeyin kıymetini tak
dir edip kabul ederken. Anayasanın ve insan 
haklarının tanıdığı bir hürriyetin tahdidine, 
izin verin de müsaade etmiyelim. Bunun mâ
nası, geneldir. Vergi azdır, çoktur, yerindedir, 
yerinde değildir, zinhar 4ıöyle bir mevzu üzerin
de durmadık. Yalnız mevzuun alâkalı tarafı, 
hasisas olan tarafı bu. Binaenaleyh kendilerin
den ben de istirham edeceğim. Mevzuda sarahat 
var, bu ödenmedikçe seyahat h u n i y d i bir nevi 
dolarla ve % 50 nisbetinde bir veıgi ödenip 
satma! ınmadıkça kabil i istimal değildir. İstimali, 
şarta bağlı olan hürriyet, mutlak bir hürriyet 
olamaz. Özür dileyerek tekrar arz edeyim. Ta
lebeye dış memleketler için muafiyet tanını
yor fakat yol itibariyle vergiye tabi oluyor. 
Arkadaşlar, normal olarak mütalâa edip konu
şalım. Bir tarihte İtalya'dan müvekkilimden 
bir telgraf aldım, İtalya'da, İsviçre'de işledi
ği bir suçtan dolayı kendisini tevkif etmişler. 
Halini sormak için 'gitmek istedik, müracaat ~ 
ettik. O tarihte Maliye Vekâletinden verilen 
cevap şudur : «Biz sizin dışarda geçiminizi te
min edeceğinizi kabul ediyoruz, izin verelim, 
istediğiniz şekihle siz bu ücreti temin edin.» 
Hayır, >siz izin verin, bu zatın dışarda mev
cut parasından biz bunu alalım. «Gidin» dedi-
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1er. Gittik, dönüşte, şöyle bir hâdise ile karşı
laştık : Aldığımız küçük çocuk entarileri için, 
«Vergi vereceksiniz.» dediler. Giderken sen tah
sisat almamıştın, öyleyse, bu parayı nereden 
buldun? Binaenaleyh, dış memleketlere seya
hat eden arkadaşların, hele bir müddet kaldık
ları zaman birçok dostluk münasebetleriyle, 
dönerken birtakım şeyler almaları hattâ hedi
ye getirmeleri de mümkündür. Bunu dış mem
leketlerde kalan arkadaşlar çok iyi bilirler. 
Bir insan köye giderken bile hediye götürür. 
Binaenaleyh bu mevzuda, vergi bakımından 
değil, Anayasamız bakımından ısrar ediyorum, 
izin verin geri alın. Aksi takdirde Anayasaya 
aykırı olduğu için Anayasa ve Adalet Encüme
ninde tetkikini istiyeceğiz. Belki "biz de iltihak 
edecek, belki etmiyecek. Ama, zannedersem 
Muhterem Bakan da iltihak edecektir. Çünkü 
hürriyet vergi ve para ile satmalınmaz. 

BAŞKAN — Damga Resmi Kanununun bâzı 
maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının oylamasına (126) üye iştirak 
etmiş, (88) kabul, (38) ret vardır, tasarı (88) 
reyle kabul edilmiş, kanunlaşmıştır. 

6802 sayılı Gider vergileri Kanununun 33 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının oylamasına (125) üye iştirak et
miş, (88) kabul, (36) ret, (1) çekinser oy var
dır, tasan (88) oyla kabul edilmiş ve kanun-
laşnuştır. 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılması, istihsal ve Gümrük Vergileri 
hadleri artırılmış olan akar yakıtların Stok 
Vergisine tabi tutulması hakkındaki kanun ta
sarısının oylamasına (111) üye iştirak etmiştir. 
(77) kabul, (30) ret, (4) çekinser oy kullanıl
mıştır. Kanun kabul edilmiştir. 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka
nununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesine ve 
muvakkat 1 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının oylamasına (108) kdşi iştirak 
etmiştir. (74) kabul, (31) ret, (3) çekinser oy 
kııllanıüanıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısının oylamasına (107) iştirak olmuş, (74) 
kabul, (31) ret, (2) çekinser oy kullanılmıştır. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANG-ÎL (Bursa) — 

Muhterem arkadaşlarım, cidden halli müşkül 
bir mesele ile karşı karşıya bulunduğumuz ka
naatindeyim. Türk parasının kıymetinde muh
telit: kurlar var. Devletin döviz tedarikinde mâ
ruz kaldığı müşkülât muvacehesinde, keyfi için 
seyahat edeceklere dokuz liradan döviz tahsisi 
de hakikaten müşkülâta mâruzdur. Bunu 
bu şekilde istemek /,or. Madem keyfi için dışa
rıya gidiyor. O halde para farkından doğan 
mahzuru izale etmek için maliyenin şu kanun
da İstihdaf ettiği tedbire tevessül etmesindeki 
ana prensibe iştirak etmemek mümkün değil
dir. Sayın Maliye Bakanı arkadaşıma hak veri
yorum. Kanunun Anayasaya uygun olup ol
madığı hakkındaki fikirler münakaşaya değer 
bir mahiyet taşır. H m şehrinde ikamet etmek
te olan bir Alıman dostum var, bunun da isviç
re'nin San Gailen şehrinde bir malikânesi var
dır. Bu zat hududu kat ederek evden vazifeye, 
vazifeden de eve gider. Onların böyle bir ka
nunları olsaydı adamın başına neler gelirdi bil
meni. Çünkü her gün 200 dolarlık döviz öde
mek mecburiyetinde kalacaktı. Dünya milletle
rinde seyahatlerde pasaportun kaldırıldığı, vi
zelerin ilga edildiği, hudutların gayrimahsus bir 
hale geldiği bir devrede Türk Hükümetinin se
yahati bu kadar sınırlandıran tekliflerle, kanun 
haline getirilmek istenen tekliflerle karşımıza 
çıkması hazin bir tecellidir. Hakikaten bu du
rumu halletmek mecburiyetindeyiz. 

Buyurdular ki, «Bu tanzim edici bir tedbir
dir.» Bu mütalâaya İtibar ve iltihak etmek 
güçtür. Bu bir tahdittir. Ama bu tahdidin 
tefsirinin mümkün olacağı kanaatinde değilim. 

Nasıl halledilir1? Bunu komisyon ayrıca te
zekkür etmelidir. 

Başka bir noktaya da temas etmek istiyo
rum ; Hükümet seyahat edenlere doları 13,5 li
radan satıyor. Bu dolarlar bizim komşumuz 
Yunanistan'ın Pire şehrinde 12 lira 40 kuruştan 
satılmaktadır. Zengin bir vatandaş seyahate 
çıkacak mevzuat harici muameleye tevessül 
etmek istemiyor. Bana niçin 500 dolar vermi
yorsunuz da 200 dolar veriyorsunuz, ben (bu
nunla geçinemem, yanıma Türk parası alıpta 
çıkamam diye müracaatlarda bulunuyor. Bu
na karşılık döviz disponilelitesi müsait değildir 
diyorlar. Bu noktayı nazar doğru değildir. 13,5 
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liralık kur üzerinden dolar almak istiyenlerin 
arzusu is'af edilmelidir. Namusu ile 'alsın pa
rayı çıksın gitsin. 

Herhalde bu rejimi bu pürüzlerden ayıkla
yıp, daha başka isabetli hir usulün tesisi husu
sunda Maliye Vekilinin himmetini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Kayın Birand. 
İZZET BİRANI) (izmir) — Sayın Başkan, 

muhterem, arkadaşlarım, Sayın Maliye Vekili 
beyanlarında, Türk parasını koruma Kanunu 
sebebiyle, oradan gelmekte olan bir tatbikatın, 
bu defa kanunla düzenlenmesini istihdaf et
tiklerini beyan ettiler. Binaenaleyh, iş eskiden 
beri -gelen bir tatbikatın kanuni ilzam altında 
alınması mahiyetinde oluyor. Türk parasını 
korumaya müteallik tatbikatta sayın vekilin 
bâzı ayarlamalar yaptıklarını hatırlatırım. 
Bu sahada nasıl ferahlık verdiğini burada te
barüz ettirmeyi lüzumlu görüyorum. 

Anayasamız bizi yepyeni bir ciheti düzen
lemek: için prensip getirmiştir. Ve seyahat, sa-
yılmıyacak kadar faydalar taşır. Seyahat eden
lerin her biri bir şey öğrenir. Binaenaleyh Ana
yasamızda binaenaleyh Anayasada da temel 
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haklardan sayılan bir hakkın tahdit edilmeye 
kalkılmasmda esasen isabet yoktur. Bu kanu
nun istihdaf ettiği amaçtan inhiraftır. Bâzı va
tandaşlarımız döviz alabilmeli, ama imkânı ol-
• mıyanlar da sıkıntı altında bırakılmasında 
bir fayda mülâhaza edilemez.. 

Şunu ifade edeyim ki, bâzı tahditler ola
bilir. Ama seyahatin kıta Avrupasmda mev
kii bizim eski Darülislâm konusunda olduğu 
gibi kayıtsız, her türlü kolaylıklar içerisinde 
yapılmasının Avrupa Birliği, insanlık anlayı
şı v.s. gibi çeşitli ulvi mefhumlardan çok, va
tandaş unsurunun ele alınması bususu önemli
dir burada. 

Binaenaleyh, sâym bakandan, bu kanunu bir 
defa daha tetkik etmelerini istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, 3 takrir vardır; sa
yın arkadaşlarımız, bu 'kanunun bir defti da Ana
yasa Komisyonunda tetkikini istemektedirler. 

Takdir buyurursunuz ki, şu anda 35 mev
cutla bir karar alamam. Bu bakımdan, 18.2.1963 
Pazartesi günü saat 10 da toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

. . .»>. . >m< . . ^ 4 . . . 
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Damga Recini Kanununun bası maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde 

eklenmösine dair Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 126 
Kabul edenler : 88 

Reddedenler : 3 8 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 56 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Rei'et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Er su 
•Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fa liri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Seiâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkay. 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇt-
LEN ÜYELER 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim lîancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırııaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansür Ulusuy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabrı Topeuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Gebologlu 

BOLU 
Rahmi An kan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
(Ial.it Sarıkaya 

DENÎZLt 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizam ettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İZMİR 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet I lazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Komal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİNOP 
^uphi Bat ur 

SİVAS 
Ziya Önder 

Hulusi Söylemezi »ğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkınıoğiu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukıııae 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Aılus 
Ömer Er gün 
Flasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
.Vecati Özdeniz 
.Vevzat Sengel 
i'-ıırham-ttin Ulue, 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
llamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

TABU ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
fini ip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroglu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
î«ilçemior Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
g'il 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçiıne 
Sabahattin Tanjman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tükoğlu 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

[Oya katılmıy anlar] 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Murettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
r/ieki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
rTalit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Afcsoy 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

RİZE 
Necip Danişoğliî 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Dornirdağ 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Esat Çağa 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemaletfcin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğh* 
Rifat Öçten (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zalna-lıı 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

rVvat Açı kal m 
TTidayot Avdmer 
Enver Kök * 
Ragıp Üner 
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[Açık üyelikler] 
.Kskişoilıir l 
İstanbul 1 
Samsun J 

Yekim 3 
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6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanuna 

verilen oyların sonucu 

(Kanım kabul edilmiştir*) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Re Cet Aksoyoğiu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoyl rak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osım n Koksal 
Sami Küçük 
Kabri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selfıhattin Özgür 
Mehmet Şükran ö/kaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADIYAMAN 
Halil Ağtaır 

AFYON KARAHİSAR 
terim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
MaiTsur Ulıısoy 

ARTVİN 
Kehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topeuoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 

BURDUR 
Hüseyin Otaıı 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
125 

88 
36 

1 
57 

3 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE | KONYA | TEKİRDAĞ 

Âli Aksoy 
llal-it. Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin P.aııguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Kelimi baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasiıdi 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İZMİR 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tun 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulaşman 

Sedat Çumralı 
Mustafa Ditıekli 
Muammer O buz 
Ah m (ît Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
A. bahaitin Özbek 

MALATYA 
Mehmet ^'eki Tuhıuav 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret bayhan 
izzet dener 

ORDU 
KşreC Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan ICapaulı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Ör der 
Hulusi SÜylemezoğlu 

Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
İOsat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil OosjkuiToğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Art us 
Enat Çağa 
Ömer Ergiin 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğiu 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettirı Ulue, 
Âdil Ünlü 
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TABÎÎ ÜYELER 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Oisinan Saim Sarıgöllü 

C. Senatosu B : 45 15 . 2 . 1963 O : 2 
[Reddedenler] 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbcyoğlu 
Hasan Ali Türker 

FfLEClK 
Talât Oran 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
g'û 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethenı Menemenciüğlu 
Rıfat Öztürkçine 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KAYSERÎ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Ferit Alpiskenden 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Mentcşcoğlu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit T ok göz 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Damirdağ 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Celil Cevherioğlu 

[Oya katıl mıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 

GENEL OYLA SECİ-
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata(B.) 
İbrahim Saffet O m ay 
(i.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öz taş 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURSA 
Baki Güzey 
cVrrf Kayalar 
Caihit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki îslârn 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Nurullah Ksat Küme 
Cf.) 

Özel Şahingiray 

İZMİR 
îzz«t Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırn Atalay (Bşk. 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rıfat 'özdeş ( t ) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

V.) 
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MUĞLA 

Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
î. §. Atasağun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
C om alettin Bulak 

SIÎRT 
Lâtif Aykut 

StVAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Rıfat öçten (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik Inei 

C. BAŞKANINCA SE 

ÇÎLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydıner 
Enver Kök 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 3 
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Gider Vergi ler i K a n u n u n d a bâzı değişikl ikler yapı lması , İs t ihsal ve Gümrük Vergileri hadleri 
art ı r ı lmış olan aka r yak ı t l a r ın Stok Vergisine tabi tu tu lmas ı b a k l a n d a k i kanuna verilen oyların 

sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir .) 

I h e s;; y Isı. ; ] ,Ş} h 

<)\ verenler . 1 ] j 

K a i n i ! * - * 1 *_"• 111 •.-1 • : ' / ' / ' 

Kedd-donler : ;{{) 

Öekinsericr . 4 

(>ya, ka t ı lmıyaMİar : '/ \ 

Acık üvı^liklor ; 3 

TABİÎ ÜYELER 
Rei'el, Aksoyoğlıı 
Mucip Atak l ı 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveHo^in 
Osman. Koksal 
Sami. h üçük 
l'\Thn Ozdilrk 
Sola lıa i! in Oz^ü r 
Haydar Tunçkanat 
Silk- UJay 
Alı mel, Yıldız 

G E N E L OYLA SECİ 
L E H ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil A<i:;\v 

ANKARA 
Niya/i Ağı IMI as lı 
Ki fal; Ki kor 
Sahil, Kocaheyogiu 
M'aıısıır Idusny 

ARTVİN 
Kelimi Alpaslan 

BİNGÖL 
Saldi Topeııo£itı 

BİTLİS 
('evder. (deholoğiıı 

BOLU 
Un kini Arıkarı 
Sırrı KzunhasauoĞin 

BURDUK 
i'ıs.i'\-iıı. ( i lan 

[Kabul edenler] 
KIRKLARELİ 

Ummi. ,\'aoi A r ı 

Âli Ak Soy 
ffalü. Sabıkaya. 

P E N İ & L Î 
< Sini, Akyer 

E D İ R N E 
Ta nain ' 'an a'Mo<>'iu 

ERZİNCAN 
i ! î s 

r c ü l i H i - a y s o v 

ERZURUM 
N u iv: I İM -\; mı ksa. 
N i h.'i'. l'asinH 
h'aiımi. Saııalan 

GÂ55ÎANTEP 
Ni/amrl i in. Ozgiil 

GİRESUN 
Sahahaltin. Orhun 

HATAY 
Saha lıa! I in A.dal ı 

İZMİR 
X"c\ za 1, (>zordoın li 

KARS 
Tııı-ji-ui. (Iö!e 
Mokamı. i lazer 

KASTAMONU 
Midim o I, (damlıca 
Alımoi N us ret Tuna. 

KONYA 
Sedat Oıımı alı 
Al.ıı d ara .1 dnrkl i 
Muammer Okuz 
Ahine!. O l u r 

KÜTAHYA 
Osman (Vvdcl l-îrkul 
A. IJalıaltin Özhok 

MALATYA 
MeNiııof. Zeki Tuiunay 
Niivıî. YVfkiıı 

MANİKA 
I1!ıniıı Açar 

M A R D İ N 
Koma! (hail 
Ahdiilkorim Snrayo<>iu 

MUŞ 
İhsan Akpolal 

N İ Ğ D E 
KİKİ rol; Baykan. 
îzze'l. (lotH'i' 

ORDU 
Kşrol' Ayhan 
Sovkel Koksal. 
Zeki Kum ruhi 

S A K A R Y A 
Turhan Kapan!ı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziva. Önder 
Hulusi S<">yiemo/,oj.>iıı 

TEKİRDAĞ 
( kanal Ta r lan 

TOKAT 
<)sma,u Haeahaloğhı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Yas fi ( lorger 
1-isat Mahmul Karakuı i , 

UŞAK 
Kamil < 'oskuno^iu 

YOZGAT 
Sadık, Aıi ııkınae 
Mesel (jet ini as 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Öı11(a- Ki'^iin 
i fa.s MU Kangal 
Sadi Kor as 
Salı ir Kunıthıo£iu 
Kâzım Orhay 
NYcaii Özdeniz 
Nevzat Sen sel 
Bıırhancdiin Ulııo 
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[Redde 
A D A N A 

Mehmet Ünaldı 
AĞEI 

Yeysi Yardımcı 
ANTALYA 

Mehmet îlkuçan 
.Mustafa, Özer 

AYDIN 
İskender Oeuap Dge 
Osman Saim Sarıgöllü 
"Fikret Tnrlıangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

İZMİR 
İzzet Biran d 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Knanul la l ı OVlebi 
\'olıbi Ersü 
Suphi Oiirsoytrak 
Kadr i Kap lan 
Sezai O'Kan 
JNTelıınot. Özgüueş 
Mehmet Şükran • Özka-
ya 
Muzaffer YurdakuJer 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nfıri Âdem
oğlu 
Oalip Avşar 
Sakıp Önal 
AFYON KAEAHİSAR 
Kasim Haneıoğiu 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 
(.'elâl Tevfik Karasapan 
(B) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

Hanini Ogıızbeyoğlu 
Hasan Ali Tü rke r 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet L'hniıı Durul 

ELÂZIĞ 
Kasim. O i ray 

ESKİŞEHİR 
Oevsi Deagök 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Delil. Oevherioğlu 

denler] 
VA hem Menenıeii'-ioglu 
Ki fa t Öztürkeine 
Sabahat t in Tanınan 
Kere Turan 

İZMİR 
< 'ahit n k u r e r 

KAYSERİ 
.Hüseyin Kalpak!mğhı 

KOCAELİ 
I alt fi Tokoğlu 

MANİSA 
Feri t Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menfeşcoglll. 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Hemirdağ 

ZONGULDAK 
Ak-i i' Eyidoğan 

0. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Adil Ünlü 

[Çekiyi nerler] 
KIRŞEHİR TEKİRDAĞ 

Ali Kıza. Diu.Kiiiaiı 
VAN 

Selâmı Üren 

ANKARA 
(»sınan Alişiroğ'u 
HılV.ı Ojnız Kka l ; ı 
(B.) 
İbrahim Saffet Omav 
(İ.) 

BALIKESİR 
Kadri Ö/ tas 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
İlısatı Sabri Dağlayan-

eril 
Haki Düzey 
Şei'ef Kayalar 
Oahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Mazını Dağlı (t.) 

ÇORUM 
AlArddiu <>iin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan .Hamit. Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Del âl Ertu» ' 

[Oya laf ılmıyanlar] 
GAZİANTEP 

Zeki İslam 
GİRESUN 

Mölırııet Izmen (B.) 
GÜMÜŞANE 

Halil. Zarbım 

HAKKÂRİ 
Adil Türkoğln 

HATAY 
Vehbi Aks oy 

İÇEL 
Cav it Tevfik Okyayuz 
Takip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
"I-Vthi l îasak 
\ u r u l l a h Esat Sümer 

(İ-) 
Özel Şahingi ray 

İZMİR 
Onıer Lûtfi Kozcalı 
Enis Kansvı 
IT.il mi Onat 

KARS 
Sırr ı Atalay (Bşk. V.) 

a ruk Işık 

KAYSERİ 
Hüsnü DikerJiigH 
Sı.ıad l!;ıyıi IJrgüj 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Kifat Özdeş (İ.) 

KONYA 
.Muhittin KılK-

MANÎSA 
Orhan Süersan 
Kefik Dlusny 

MARAŞ 
Oenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

RİZE 
Xccip l>anişo;'du 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul . 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
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Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÎÎRT 
Lâtif x\ykııt 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Ragıp Ün er 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 

>>-©-« 
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7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesine ve mu

vakkat 1 noi maddesinin kaldırılmasına dair kanuna verilen oyılarm sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Uefet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Ge'boloğln 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 74 
Reddedenler : 31 
Çekimserler : 3 

Oya katılmıyanlar 74 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Altsoy 
Halat Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ERZİNCAN 
["elimi Caysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İZMİR 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Hasan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
fzzet Gener 

ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA . 
Turhan Kapardı 

SİNOP 
Suphi Batuı-

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Oemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Enat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

KİRŞ 
Ali Rıza Ul 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytra k 
Kadri Kaplan 
Osman Koksa i 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran Özkayn 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
ğil 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkeiıne 
Sabahattin Tanıman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kal])aklıoğlu 

[Çekinserler] 
EHİR 
usman 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersaıı 

MUĞLA 
Aluallâ Aka ren 
Haldun Mcnteşeoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Akif Eyi doğan 

CUMHURBAŞKANm-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adil Üniü 

VAN 
Kanık Işık 

[Oya katilmvy anlar] 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet Om ay 
(i.) 

AYDIN 
iskender Cenap Kge 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Caihit Ortaç, 

j*t A ı V T r m T 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (İ.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azami Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet İzm en (B.) 

GÜMÜŞ 4.NE 
Hali t Zarbını 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Oclil Cevherioğıu 
Nurullah Esat Sümer 
(t.) 

Özel Şahingiray 
İZMİR 

tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (İ.) 
Lûtfi Tokoğlu (T. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Refik Ulus oy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

NEVŞEHİR 
İbrahim. Şevki Atasağu 
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RİZE 

Necip Damışoğlıı 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettihı Bulak 
Fethi Tevctoğlıı 
Cahit Tokgöz 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Roşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Mehmet AU Demir 

YOZGAT 

Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydın er 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Burhanetfein Ulu»,' 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
İstanbul 
Samsun 

1 
: 1 
: 1 

Yektin 3 
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213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanuna verilen 

oyların sonucu 

(Kanun kabul edıillmişjtir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 

GENEL OYLA SEÇt 
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağıra aslı 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulus oy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
107 

74 
41 

2 
75 

3 

[Kabul edenler} 
Sırrı Uzuuihasanıoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hallit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özlbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuhma.v 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emiın Açar 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kap&nlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

StVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşjkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
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[Çekinserler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoj 
SaJkıp önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Hasan Ali Türker 
BURSA 

ihsan Sabri Oağlayan-
gil 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Oku rer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

MANİSA 
Ferit Alpdskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

TRABZON 
Şevtkeit Buladoğlu 
Yusuf D em i rd ağ 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âddl Ünlü 

[Çekinserler] 
KIRŞEHİR I TEKİRDAĞ 

Ali Kıza Uhısman Selâm i üren 

l Oya kaülmıy anlar J 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acnner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran Özkaya 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
d.) 

AYDIN 
îskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (t.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Oevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Ct) 

Özel Şahingiray 
İZMİR 

izzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş ( ! ) 
Lûtfi Tokoğlu ( İ Ü . ) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 
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ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Daırişoğlu 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

Ç. Senatosu B : 45 
SÜRT 

Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rıfat öçten (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

15 . 2 . 1963 O 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açık alın 
Hidayet Avdmer 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 

[Açık üyelikler] 
Eskişeihir 1 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

KIRKI*HŞİiYCt BİRLEŞİM 

15 . 2 . 1963 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — Damga Resmi Kanununun bâzı madde
lerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve C. 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/364, C. Senatosu 1/176) (S. Sayısı : 72) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 .1963] 

2. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
33 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve C. Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/365, C. Senatosu 1/177) (S. Sayı
sı : 73) [Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1963] 

3. — Gider Vergileri Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük Ver
gileri hadleri artırılmış olan akar yakıtların 
Stok Vergisine tabi tutulması hakkında kanım 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met

ni ve C. Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/364, C. Senatosu 1/179) (S. Sa
yısı : 74) [Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1963] 

4. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ve 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarıla
rının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
C. Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/354, C. Senatosu 1/178) (S. Sayısı : 75) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1963] 

5. — Dış Seyahat Harcamaları Vergisi ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve C. Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/367, C. Senatosu 1/180) (S. Sayı
sı : 76) [Dağıtma tarihi : 14 .1963] 

6. — Servet beyannamelerinin iadesi ve ye
ni servet beyannameleri alınması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/266, 2/109, 2/113, 2/121; 
C. Senatosu 1/138) (S. Sayısı : 70) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 .1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 





Dönem : 1 
Toplantı: 2 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine ilâveler yapılmasına 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi 1 364, C. Senatosu 

1 176) 

NOT : Millet Meclisi S. Sayısı (44) 

Mill.fl Meclisi 
dev fi Sekreterliği (i . :.' . 19(i,j 

Kamın la r Müd itrliiğü 
Sayı : 4011 - 19876 

UUMH1 'KİYET SKNAT<>SU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 2 1963 tarihli 41 tıci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası iie birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet. Meclisi Ba*k;mı 

Fuad Sirnu n 

Not : Hu tasarı I . I . 1963 tarihinde Haskaultkca ilk komisyona havale edilmiş re (ienel Ku
rulun i re 6 . 2 . 1963 tarihli 39 ne 41 nv-i Birleşimlerinde öncelik re ivedilikle (förilsülerck kabul 
edilmiştir. (Milifi Meclisi S. Sayıst : 41) 

ffoçioi Komisyon raporu 
(' ıı ruh ıtriye! Senatosu 

(lecici Komisyon 13 . 2 , 1963 
Esas No : î/176 

Karar No : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 7 . 2 . 1963 tarihli ve 42 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyona havale buyurulan «Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine ilâveler yapılmasına ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 12 . 2 . 1963 ta
rihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, gerekçesinde belirtilen hususlar ve Hükümet temsilcilerinin yapmış olduğu açıklamalar 
komisyonumuzca da uygun ve yerinde mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet 
Meclisi Oenel Kurulunda kabul edilen şekli ile nynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 
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_ 2 — 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesini Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş-

kanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Konya 
M. Dinekli 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz. 

N. Ağırnaslı 

Sözcü 
Giresun 

S. Orhon 

Siirt 
L. Aykut 

izmir 
Muhalifim. 

H. Onat 

Manisa 
Muhalifim. 
R. Ulusoy 

Kâtip 
Balıkesir 

Muhalifim. 
K. öztas 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuz. 

S. Gilrsoytrak 

Kayseri 
H. Kalpakhoğlıı 

Ankara 
R. Etker 

Ordu 
S. Koksal 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz. 

/. S. Çağlayangil 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
S. Kurutlnıoğlıı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine ilâ
veler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 23 . 5 . 1928 tarihli ve 1324 
sayılı Damga Resmi Kanununun 11 nci madde
sinin 38 nci numarasına aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Gümrük giriş beyannamesi 13 ncü madde
nin 11 nci bendi gereğince nispî resme tabidir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 13 ncü madde
sine aşağıdaki 11 nci bent eklenmiştir : 

11. İthalât sırasında düzenlenen gümrük 
giriş beyannamesi ihtiva ettiği eşyanın Güm
rük Vergisine esas olan kıymeti üzerinden Dam
ga Resmine tabidir. 

Bu mükellefiyet Gümrük Kanunu hükümle
rine göre vergi ödeme mükellefiyetinin başla
dığı tarihte doğar. 

Giriş beyannamesi düzenlenmemesi halinde 
bunun yerine kullanılan sair giriş tahakkuk 
evrakı da aynı şekilde resme tabi tutulur. 

Bu resmin nisbeti % 5 tir. 
Geçici olarak yurda girecek eşyaya ait gi

riş tahakkuk evrakı üzerinden alınacak Damga 
Resmi hakkında da, Gümrük Vergisine mütaal 
lik işlemler uygulanır. 

Ç. Sona t osu 

UMCİ KOMİSYONUN KABİL 
METİN 

I ' JTT Î >; İ 

Damga Resmi Kanununun bâzı ıiıaddelervne ilâ
veler yapılmasına, ve bu kanıma geçiri bir imalde 

cklnıme-sine dair Lanun. tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. - - Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabal edil
miştir. 
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.Mil let .Mec l i s i m e ı i i i 

Gümrük Kanunu, Gümrük Giriş Tarife Cet
veli, Milletlerarası Anlaşmalar ve 2510 sayılı 
Kanun ile ek ve tadilleri, 5798, 6326, 6529, 
6593, 6969 ve 7479 sayılı kanunlarla Gümrük 
Vergisinden muaf tutulmuş veya istisna edilmiş 
eşyaya ait giriş tahakkuk evrakı bu resimden 
de muaftır. Ancak, yukarda sayılanlar dışında 
kalan hususi kanunlar ile Damga Resminden 
veya her türlü ithal vergi ve resimlerinden muaf 
tutulan müesseselerin ithalâtı bu kanun gere
ğince alınacak nispî Damga Resmine tabidir. 

Bu resim gümrüklerde alman Gider Vergisi 
matrahına ilâve edilmez ve makbuz mukabilin
de Gümrük vergileriyle birlikte gümrük idare
lerince tahsil olunur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte fiilen ithal edilmemiş bulunan 
eşyaya ait giriş tahakkuk evrakı da bu resme 
tabidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer ve Birinci Beş Yıllık Plân dev
resi sonu olan 31 Aralık 1967 gününe kadar uy
gulanır. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Geçici K.o. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen geçici madde aynen kabul 
adilıniştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 4 ncli madde aynen kabul edil
miştir. 

U. '.ayısı : 72 





Dönem : 1 av 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1/365, C. Senatosu 1/177) 

NOT : Millet Meclisi S. Sayısı (47) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6 . :J . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say, : U05S . :>f)156 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 2 . 1963 tarihli 41 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
.tasarısı, dosyası ila birlikte sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmev 

Not : Bu tasarı 9 . 1 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk'komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 4 ve 6 . 2 . 1963 tarihli 39 ve 41 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : i?) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 13 . 2 . 1963 
Esas No. : 1/17? 

{{arar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 7 . 2 . .1903 tarihli ve 42 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyo
na havale buyurulan «6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi hak* 
kında kanun tasarısı» Komisyonumuzun 12 . 2 . 1063 farildi toplantısında ilgili bakanlık temsilcile
rinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasan, gerekmesinde belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcilerinin .yapmış olduğu açıklamalar 
komisyonumuzca da uygun ve yerinde mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet 
Meclisi Genel Kumlunda kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir, 
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__ 2 — 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesini Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan^ 

lığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Gaziantep 
7j. İslâm 

Konya 
M. Dincklı 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz 

.V. AğırnasİA 

Sözcü 
Giresun 

S. Orhon 

Siirt 
L. Aykut 

tzmit* 
H. Onat 

Manisa 
Muhal if im 
R. Ulusoy 

Kâtip 
Balıkesir 

Muhalifim 
K. öztaş 

Tabiî Üye 
£. Gürsoytrak 

Kayseri 
R. Kalpakltoğlv 

Ankara, 
R. Etker 

Ordu 
Ş. Koksal 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz 

/. S. Çağlayangü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Kurutluoğlv 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTtĞÎ 
METİN 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Nisbet : 
Madde 33. — Banka ve sigorta muameleleri 

vergisinin nisbeti % 20 dir. Kambiyo muamele
lerinde nisbet matrahın onbinde dört buçuğu
dur. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6802 saydı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi GeneÇ Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Mecdisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

««»»» 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 73 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu madde
sinin değiştirilmesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko

misyonu raporu (M. Meclisi 1/354, C. Senatosu 1/178) 

NOT : Millet Meclisi S. Sayısı (58) 

Millet Meclisi 
Genci Sekreterliği 8.2. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3861 - 19130 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1963 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ve mu
vakkat 1 nci maddesinin kaldırılması ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarıları, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 17.12 .1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 7.2. 1963 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 58) 

Geçici Komisyon rapora 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 13 , 2 . 1963 
Esas No : 

Karar No : 
Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 7 . 2 . 1963 tarih ve 42 nei Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komis
yona havale buyurulan 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi ve muvakkat 1 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuzun 
13 . 2 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müza
kere edildi. 

Tasarı, gerekçesinde belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcilerinin yapmış olduğu açıklamalar 
komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarıları Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 
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Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Konya 
M. Dinekli 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz. 

İV. Ağırnash 

Sözcü 
Giresun 

8. Orhon 

Siirt 
L. Aykut 

îzmir 
Söz hakkım saklı 

H. Onat 

Manisa 
Muhalifim 
B. Ulusoy 

Kâtip 
Balıkesir 

Muhalifim. 
K. Öztas 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur, 

8. Gürsoytrdk 

Kayseri 
H. KalpoMıoğlu 

Ankara 
R. Etker 

Ordu 
Ş. Koksal 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz 

t. S. Çağlayangil 

•Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
#, Kurutluoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 75 ) 



MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
nun 10 ncu maddesinin değiştirilmesine ve mu
vakkat 1 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 7338 sayUlı Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
sekide değiştirilmiştir : 

Madde 10. — Veraset ve İntikal Vergisinin 
matrahı, iaükal eden malların Vergi Usul Ka
nununa göre bulunan değerleridir. (12 nci mad
dede yazılı borç ve masrafların tenzili lâsımgel-
diği takdirde matrah, yukarıda yazılı değer
lerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan mik
tardır.) 

MADDE 2. — Aynı kanunun muvakkat 1 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır, 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce vukubulan intikaller eski 
hükümlere göre vergilendirilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesine ve muvakkat 
1 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel Ku-
I rulunca kabul edilen geçici madde aynen kabul 

edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru-
| lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
| edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul 

| edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 75 ) 



MtLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanım tasarısı 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergisi Usul Kanu
nunun 297 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 297. — Ticari sermayeye dâhil olsun 
olmasın bilûmum binalarla arazi vergi değeri 
ile değerlenir. 

Veraset ve İntikal Vergisi tatbikatında işbu 
gayrin:enkuiier mükellefler tarafından tâyin ve 
beyanname ile bildirilecek rayiç değeriyle 
değerlenir. Mükellefler tarafından tâyin ve be
yan olunacak rayiç değerler, bu malların fiilen 
getirmekte bulundukları veya kiraya verildik
leri takdirde getirelebilecekleri yıllık kiranın 
on katından az olamaz. Beyan edilen değerin bu 
miktardan az olduğunun tesbiti veya beyanın 
kanuni sure içinde yapılmaması hallerinde ra
yiç değer 72 nci maddede yazılı Takdir Komis
yonu tarafından tâyin edilir. 

Mükellefler, Veraset ve İntikal Vergisi be
yannamelerini zamanında vermek şartiyle, ra
yiç değerin doğrudan doğruya Takdir Komis
yonunca tâyinini de istiyebilirler. 

Beyanın kanuni süre içinde yapılmaması 
hali hariç» rayiç değerin komisyonca tâyini hal
lerinde mükellefe ceza uygulanmaz. 

. ~ Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanım hükümlerini 
kanlar Kurulu yürütür. 

Ba

ti EÇİCI KOMİSYONUN KABUL ETTÎOİ 
METİN 

21.3 saydı Vergi Usul Kanununun 297 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 297. — Milelt Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 297 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

t>&< 

C. Senatosu ( 8. Sayısı : 75 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Dış seyahat harcamaları Vergisi kanun tasarısının Millet Meclisin 
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 1/367, C. Senatosu 1/180) 

NOT : Millet Meclisi S. Sayısı (54) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 8.2. 1963 
Sayı : 404Z - 20082 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1963 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Dış Seyahat Harcamaları Vergisi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 9 . 1 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 7.2. 1963 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 54) 

Geçici Komisyon raporu 
(hmıhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 13 . 2.1963 
Esas No. 1/180 
Karar No. i 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 7 . 2 . 1963 tarih ve 42 nci Birleşimimde kııruknatsı kabul edilen Geçici1 Komis
yona havade buyurulan «Dış seyahat harcamaları kanunu tasarısı» komisyonumuzun. 12 . 2 . 1963 ta
rihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasan, gerekçesinde 'belirtilen, hususlar ve Bakanlık temsilcilerinin yapmış olduğu açıklamalar, 
ancak, 3 ncü maddede sayılan istisnalar* nıeyaınnda hariçte tedavi görecekler de yer almış bulun
duğuna göre bu istisnanın sadece tediavi karşılığı olduğu resmî malkamlarca tasdik edilen fatura
lara, tekabül eyliyen miktara mahsur tutulması gerekmektedir. 

Bu mevzular'a Bakanlar Kurulunca ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve bundan sonra çıka
rılacak olan kurarların bu espiriye uygun olacağı tabiî görülmüştür. 

Bundan ayrı olarak 5 ve 11 nci maddelerdeki malhsup muamelelerimde verginin 500 liralık 
maktu bir hale gelmemesinÜı temin edecek kayııtların tatbikatta göz; önünde bulumdıırulmıaisı da 
temenniye şayan görülmüştür. 
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Böylece komi^yorıumıızea dit uygun mütalâa ('diktiğimden j.*aihis konusu kanun tasarısı .Vlill< 
Meclisi Genel Kurulunda kafonl edilen şekli ile aynen ve eteeıliyeitle kaJbul edilmiştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasvibine ar/ ediilmmk üzere Vi'vksck Ba^kanlı^a sunulur. 

Geçici Komisyon 
Gıaziantey 
Z. tslâm 

Siirt 
h. Aykut 

İzmir' 
/ / . Onat 

Ba«k a n ı 

Köz 

Sözcü 
Giresun 

>s\ Orhov 

Tabiî Üye 
'hakkını. malıiuizdur 

»S*. Gür soy t rai-

Kayseri 
/ / . Kalpakhoğlv 

Kîiıtip 
MunaülJitn Ordu 

Balıkesir N. Koksal 
K. Öztas 

Bursa 
Söz hakkını mahfuz 
/. S. (UığUvyan-gil 

('tiiin'liurhaNkauiiiH'a 
Serilen ('. .Vianisa 

N. K unıtlvoğl ıı lî. f'lusoy 

Kuruya 
M. Dine/eli 

Anikara 
V, Ağrrma-siı 

Ankara 
/,'. Etker 

MİLLET MECLtSİNİN KABUL ETTİĞİ 
, METİN 

Dtş seyahat harcamaları Vergisi kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Konu, müıke1] 1 el' ve istisnala.r 

Konu ve vergiyi doğuran olay 

MADDE 1. — Türkiye'deki şahısların her 
türlü dış seyahatlerdeM harcamaları (Mahsup 
suretiyle satın alınanlar dâhil) bu kanun gere
ğince Dış seyahat harcamaları Vergisine tabi
dir. 

Türkiye'de mukim gerçek kişilerle Türkiye'
de mukim olsun veya olmasın fiilen Türkiye sı
nırları içinde bulunan gerçek kişiler ve Türki
ye'de mukim tüzelkişiler Türkiye'deki şahıs 
addolunurlar. 

Ancak Türkiye'de büro, acenta veya temsil 
çiler vasıtasiyle faaliyette bulunan tüzel kişi
ler, Türkiye'de mukim olup olmadıklarına ba
kılmaksızın, münhasıran bu faaliyetleri dolayı-
siyle Türkiye'deki şahıs addolunurlar. 

Mükellef ve vergi sorumlum 

MADDE 2. — Dış seyahat harcamaları Ver
gisini, dış seyahat sebebiyle harcamalarda bu
lunan şahıslar öder. 

Birinci maddenin şümulüne giren harcama
lar için döviz veya yolcu veya bagaj bileti sa-

GLÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ' 
METÎN 

Ihs seyahat harcamaları Vergisi kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Konu, mükellef ve istisnalar 

Konu ve vergiyi doğuran olay 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Mükellef ve vergi sorumlusu 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil 
mistir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı 
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tanlar bu kanunun uygulanmasında vergi so
ru miusu addolunur. 

Istisnalnr 

MADDE 3. Aşağıdaki fıkralarda sayılan 
harcamalar Dış seyahat harcamaları Vergisin
den müstesnadır. 

a) Türk parasının kıymetini koruma hak
kındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilen esaslar dairesinde ve Maliye Ba
kanlığınca belli edilecek usullere uyularak, ha
rice tedavi maksadiyle gideceklerin veya hariç
te tedavi göreceklerin giderleri ve bunların 
gidiş ve dönüş yolcu ve bagaj bilet bedelleri 
(refakat halinde de aynı istisna hükmü uygu
lanır.) 

b) Yurt dışında devamlı olarak görevli bu
lunan memur ve hizmetlilerle Türk paranınm 
kıymetini koruma hakkındaki Kanuna istina
den Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esas
lar dâhilinde Maliye Bakanlığından izin alın
mak suretiyle Türkiye'deki şahısların hariçte j 
tesis edecekleri şube, büro ve temsilciliklerde j 
çalışacak memur ve hizmetlilerle öğrencilerin I 
gidiş ve dönüş yollukları dışındaki aylık öde- i 
nekleri, kitap, defter, sömestr ücreti ve benzeri j 
adlar altındaki istihkakları, j 

c) Geçici görev yollukları dışında, yurt I 
dışına bilgi, görgü ve uzmanlıklarının artırıl
ması için, Türkiye'deki aylık, ücret ve ödenek
leriyle gönderilenlerin istihkakları, | 

d) Gemi ve uçak personelinin istihkakları, 

e) Doğrudan doğruya döviz karşılığında I 
veya yolcu ve bagaj bilet bedeline tekabül eden 
miktarda dövizin bu maksatla bozdurulmuş ol
duğunun tevsiki kaydiyle, Türk parası ile sa-
tmalman bilet bedelleri ve bagaj ücretleri, 

(Diplomatik pasaport hâmili yabancı elçi- | 
lik, konsolosluk mensuplariyle askerî ve sivil I 
misyonlar mensuplarına yapılacak bilet satışla
rında (e) fıkrasındaki tevsik şartı aranmaz.) 

<\ Senatosu ( S. Sayısı : 76 ) 

Geçici Ko. 

istisnalar 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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Geçici Ko. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Matrah vo nisbel 

Matrah 

MADDE 4. — Dış seyahat harcamaları Ver
gisinin matrahı Türk parası laymetini koruma 
mevzuatına göre dış seyahat harcamaları için 
tahsis edilen meblâğ ile Türk ve yabancı hava, 
deniz, kara taşıma kumpanyalarının Türkiye'
deki şube, acenta, büro ve temsilcileri tarafın
dan satılan yolcu ve bagaj biletlerinin Türk 
lirası tutarıdır. 

Matrahın tâyininde Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasınca ilân edilen döviz satış fi
yatları; efektif döviz satışlarında, esas kur ile 
âzami satış fiyatı arasındaki fiilî satış fiyatları 
nazara alınır. 

Nisbff 

MADDE 5. — Dış seyahat harcamaları Ver
gisinin nisbeti % 50 dir. 

Vergi tutarı 500 liradan az olamaz. 
îş ve tşçi Bulma Kurumu tarafından muka

veleleri tasdik olunmak suretiyle yurt dışına 
gönderilen işçilerin dış seyahat harcamaları bu 
asgari vergiye tabi değildirler. 

ÜÇÜNCÜ .BÖLÜM 

Tarh, tahakkuk ve ödeme esasları 

Tarh yeri 

MADDE 6. — Dış seyahat harcamaları Ver
gisi, vergiyi kesmekle görevli ve sorumlu olan 
banka ve taşıma müesseselerinin bulunduğu ma
hal vergi dairesinde tarh olunur. 

Verginin- kesilme* i 

MADDE 7. — Vergi, Dış seyahat harcama
ları için tahsis edilen meblâğın ödenmesi veya 
vergiye tabi yolcu ve bagaj biletlerinin satışı 
sırasında ilgili bankalar ile Türk ve yabancı 
hava, deniz, kara taşıma kumpanyalarının Tür
kiye'deki şube, acenta, büro veya temsilcileri 
tarafından kesilir. 

(! Senatosu 
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Matrah 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir, 

Nisbfd 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tarh, inhr.kkuk ve ödeme esasları 

Tarh yeri 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Verginin kesilmesi 

MADDE 7, — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 



Milld Meclisi metni 

Beyan esası ve beyannamenin şekli 

MADDE 8. — Kesilen vergilerin yatırılma
sında en az aşağıdaki bilgileri ihtiva eden bir 
beyanname kullanılır. 

a) Vergiyi kesen müessesenin adı, 
b) Adresi, 
c) Dış seyahat harcamaları Vergisine ait 

hesap numarası, 
d) Matrah toplamı, 
e) Kesilen vergilerin toplamı, 
f) Dönem içinde iade edilen Dış seyahat 

harcamaları tahsisleri veya iade veya iptal edi
len biletlerden dolayı matrahtan tenzil edilen 
miktar, 

g-) Sıhhi sebeplerle vergiden muaf olarak 
yapılan tahsisler ve bilet satışları, 

h) Dövizle veya döviz karşılığı Türk parası 
ile yapılan bilet satışları tutarı. 

Heyun numeni)! rırihnesi re rerı/inin <"><l< unı< sı 

MADDE 9. — Dış seyahat harcamaları Ver
gisini kesmekle görevli ve sorumlu olanlar, bir 
ay içinde kestikleri vergilerin toplamını ertesi 
ayın sonuncu günü akşamına kadar bir beyan
name ile bağlı oldukları yer vergi dairesine bil
dirmeye ve vergilerini aynı süre içinde ödemeye 
mecburdurlar. 

I>ÖK!)Ü\<T ISÖLÜM 

O.Şİ1İİ ve son h i ik i in ı l e r 

Defterler 

MADDE 10. — Vergiyi kesmekle görevli 
olan müesseseler, en az aşağıdaki bilgileri ihtiva 
edecek şekilde Dış Seyahat Harcamaları Vergisi 
defteri tutarlar. 

a) Sıra numarası, 
b) Mükellefin adı, 
c) Döviz satış bordrosunun tarih ve numa

rası, 
d) Vergiden istisna edilenlere satılan döviz 

veya yolcu bagaj bilet bedellerinde istisnanın 
mahiyeti, 

e) Vergi matrahı, 
f) Vergisi. 

( MM.MCİ K o . 

ile yan esası re heyun namenin sekli 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bı yun name rıhı verilmesi re verginin ödenmesi 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

DöKnü.vrü BÖLÜM 

Çeşitli ve son hükümler 

Defterler 

MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(,'. Se ıu ı los i ( S. Sayıs ı : <Ü ) 



Millet Meclisi metni * i c r ! ( - İ |', 

Yukardaki bilgileri ihtiva edecek şekilde 
muhasebe veya kayıt tutanlar, ayrıca Dış Seya
hat Harcamaları Vergisi defteri tutmazlar. 

\ er(finin (/er nurum esi 

MADDE 11. — Dış seyahat harcamaları 
Vergisi ödeyenlerden seyahate çıkmayanların 
kullandıkları meblâğlar ile bilâhara mahsu
ba tabi tutulmak kaydiyle kendilerine tahsis ya
pılmış olanların, mahsup neticesinde iade etme
leri gereken meblâğları yetkili bankalara sat
maları halinde, bu tahsislere, isabet eden ver
giler talep vukuunda bankalar tarafından ken
dilerine geriverilir. İade edilen vergilere teka
bül eden meblâğlar iadenin yapıldığı ay beyan
namesindeki vergi matrahından indirilir. Mu-
teberlik süresi içinde iade edilen veya kısmen 
veya tamamen iptal edilen yolcu ve bagaj bilet 
bedellerinin, iade veya iptal edilen kısımlarına 
ait vergiler ilgili şahıslara iade edilmek şartiy-
le, iade veya iptal olunan yolcu ve bagaj bilet 
bedelleri, bileti satanlar tarafından iade veya 
iptalin yapıldığı aya ait beyannamedeki vergi 
matrahından indirilir. 

Tamamen iptal edilen yolcu ve bagaj biletle
ri ile sayahate çıkılmaması sebebiyle tamamen 
iade edilen meblâğlara münhasır olmak üzere 
bu kanunun 5 nci maddesindeki asgari vergi 
haddi de yukarıdaki esaslar dairesinde iade olu
nur. 

Kısmen iptaller ve mahsuplarda, ancak asga
ri vergi haddinin üstündeki miktarlar iade edi
lir. 

MADDE 12. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun, bu kanuna aykırı 
olmıyan hükümleri Dış Seyahat Harcamaları 
Vergisi hakkında da uygulanır. 

Viiriirlül; tarifti 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yür fe girer. 

)' ii ruhu t 11 e Itrisi 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

V( r(yınin <ıerivcrii ntesi 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen i l nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yc)-()i l'sul Kanununun \tygul-anmasi 

MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 12 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürür tül; tarihi 

MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kurur-
lımca kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürütme- y(-ikisi 

MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

('. Sc.ımlosu (' S. Sıvısı ; 7(1 
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