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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 338:340 
2. — Gelen kâğıtlar 340 
3. — Yoklama 340 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 340 
J. — Kocaeli Milletvekili Haklan Kı-

sayol'un, Kocaelin'e, 
İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 

Yahya Dermaneı'nın, Silifke'ye ve, 
Bursa Milletvekili Lsmail Yılmaz'm, 

Bursa vilâyeti ve civatına yağan şiddetli 
yağmurların meydana getirdiği büyük 
sellerin sebebolduğu zararlara Hükümetin 
âciten yandım elini uzatiması ve 'bundan 
böyle bu gibi âfetlere karşı önceden ted
bir îılması konusunda demeçleri ve Bayın
dırlık ve İmar ve tekfin Bakanlarının ce
vaplan, 840:342 

2. — Niğde Milletvekili Mehmet Altın-
soy'ıın, Devlet radyosunun yayınları hak
kında demeci. 343:345 

3. — İstanbul Milletvekili kahrettin 
Kerim Gökay'ın, Subay, askerî memur 
ve astsubayların lojman ihtiyacı için ge
lecek yıllara geçici yüMenm'elere girişil -

Sayfa 
mesi hakkındaki kanunun muaddel ge
çici »naddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanunıa 'bir madde 'eklenmesine dair ka
nun; tasarısının ıhavale edillmiş olduğu 
Millî Savunma, Maliye ve Plân 'komis
yon! arından «'edilecek üçer üyeden mü
rekkep geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (1/344, 4/136) 345:346 

4. — Maliye Balkanı Feriid Melen 'im,' 
31 . 12 . 1960 tarihli vıe 193 ısayılı Gelir 
Vergisi Kanununun geçici 5 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki Malice 
ve Plân koımilsyonlarına flmvıal'e edilmiş 
bulunan kanun tasamsının Kuramlar 
Vergisi, Vergi Usul ve Gelir Vergisi ka
nun tasarıları için kurulmuş 'bulunan Ge
çici Komisyonda müstaçelen ımüzaker'e-
ısinıe dair önergesi (1/355, 4/137) 346 

5. — Tralbzıon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Tanım Komisyonundan çekildiği
ne dair önergesi (4/135) 346 

6. — O. Senatosu Tabiî Üyesi Sami 
Küçük ve 12 arkadaşının, Türkiye ilmi -
ve Teknik Araştırma. Konseyi1 kanun ' 
.teklifinin,. Geneli \ Kurarım 14 . 11 . 1962 



Sayfa 
tarihli 5 nci 'Birleşimimde 'kunttan Geçici 
Komisyona havalesine dair MİM Eğitimi 
Komisyonu Başkanlığı tezkere'si (3/451, 
2/220) 346 

7. — Geçici Komisyon Başkanı Diyar
bakır Milletvekili Reıeai ÎSskem'deroğlu'-
ııun; Kütaibya Milletvekili Ali Erbek ve 
18 arkadaşıinımı, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunuma ek bir ınaldidıe ile geçici bir 
ıiMidde eklemimesine dair 'tekliflerinin de 
komisyonlarımla verilim'esine dair önergesi 
(2/143) 346:347 

8. — Adaleti Partisi Medis Grupu 
Başkamvekili Balıkesir Milletvekili Cihat 
Bilgehan'm, ıbulumidukl'arı vazifelerinden 
atonıan muhtelif rütbede 11 Haıva subayı 
ile ilgili ıbir genel görüşmıie aıçıll'ması hak
kımla önergesi (8/2) 347:348 

9. — Maliye Balkanı Ferild Melten'in, 
«iktisadi Devleti Teşekkülleri ve iştirak-
İcri» 'hakkındaki kanun tasıarusı ile «Dev
let Yatırım Bankası'» 'hakkındaki kamım 
tasaîrıısımıiı g"örüşimefc üzere Maliye, Sanayi, 
Ticaret, Plân ve Adliye koımiteyonlarım-
dam seıçi'lteeek d'örtder üyöden birleşik ge-

Sayfa 
cici ıbir komisyon kurulmasımı istiyen 
önergesi (1/317) 348:349 

5. — Görüşülen işler 349 
1. — Servet Ibeyamnamelerdmin iadesi 

ve yeni servet beyannameleri almıması 
hakkımda kanun! tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Ahmet Oğuz flite Elâzığ Mil
letvekili Nurettin Ardıçoğlu'nıun ve Bit
lis Milletvekili Müştak Okumuş'um ve 
Tralbaon Milletvekilli Ali Salkır Ağanioğlu 
ile îstanibul Milletvekili Oğuızı Oram'ım, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114, 
115 ve 116 mcı ve geçici' 9 ncu maddesin
deki servet beyannamesinin yürürlükten! 
kaidıırılmaısi! (hakkımdaki kamun teklifleri 
ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(1/266, 2/109, 2/113, .2/121). (iS. Sa
yısı : 12) 349 :381,383:386 

2. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Ku
rumu Kamununum 6 ncı m'addesinıe fık
ralar eklenmesine Kİair kanun tasarısı 
ve Çalışıma Komisyonu raporu. (1/275) 
(S. Sayısı : 248) 381 

6, — Düzeltişler 382 

« • » • 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz'un, gün
demlin 32 nci maddesindeki Servet beyanname
lerinin iadesi ve yeni Servet beyannameleri 
alınması hakkındaki kanun tasarısı ve teklif
lerinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkın
daki önergesi kabul olunduysa da, Maliye Ba
kanı Birleşimde hazır bulunmajdığından, tasa
rı ve tekliflerin görüşülmesi gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Antalya Milletvekili Eteni Ağva'nın, hasta
lığın binen, 15 gün izinli sayılması hakkındaki 
Başkanlık tezkeresi okundu, kabul olundu. 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 5404 sayı
lı. Kanunla değiştirilen birinci maddesinin son 
fıkrasının tadiline dair kaııun teklifini görüş
mek üzere Maliye, Adalet, içişleri ve Plân ko
misyonlarından seçileeek üçer, 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay ve 51 arkadaşının, «Türkiye Süt Kurumu» 
kurulmasına dair knnun teklifini görüşmek üze
re Tarım, Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonla
rımdan seçilecek üçer ve / 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısını görüşmek üzere de içişleri, Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek beşer üyeden birleşik geçici bir ko
misyon kurulması hususundaki önergeler ka
bul olundu. 

Devlet Personel Dairesi kurulması hakkın
daki 160 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı, tümü üzerin
de yapılan görüşmelerden sonra reddedildi. 
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Silâhlı Kuvvetler Yakacak kanunu tasarısı
nın birinci görüşülmesi yapıldı. 

Gündemin görüşülecek işlerinin '3 - 17 nci 
maddelerinde yer alan 243, 245, 24:6, 261, 263, 
306, 307, 309, 310, 311, 312, 314 ve 318 sayüı 
1 asmayazılariylo ilgili kanun teklif ve tasarıları, 
Maliye Vekilinin, 

Gündemin görüşülecek işlerinin 18 numara
sında kayıtlı 235 sıra sayılı (basmayazı ile ilgili 
kanun teklifi, Millî Müdafaa Vekilinin ve 

19 ncu numarasında kayıtlı 248 sıra sayılı 
basmayazı ile ilgili tasarı da, Çalışma Bakanının 
Genel Kurulda hazır bulunmamalarından dolayı, 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin, 

îzalei Şekavet Kanununun, 
Seylâptan dolayı İrası hasar eden gayrimem-

lûk enharı sagirenin sureti tathiri hakkındaki 
2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı Kanunun, 

Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu
nun 62 nci maddesinin, yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarıları ve, 

Ortaköy ilçesinin Aşdoğul köyü Hane 70, 
Cilt 2 - 5, Sayfa 105 - 72 de kayıtlı Mehmetoğlu 
Fatma'dan doğma 1927 doğumlu Şükrü Uzunca 
ile 

Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü Hane 28, 
Püt 16, Sayfa 171 de kayıtlı îsmailoğlu, Gül-

Sözlü sorular 
i. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, ipek 

böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına 'gönderil
miştir. (6/494) 

2. —- Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ını bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan 
beri çalışıldığına dair sözlü soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/495) 

3. — Van Milletvekili Muslin Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tara
fından ne miktar hayvan çalındığına dair söz
lü soru önergesi, içişleri ve Dışişleri Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/496) 

4. — Kırşehir Milletvekili Halil üzmen'in, 
Oamlıdere ilçesi ortaokulunun ikmali için 1963 

süm'den doğma, 15 . 2 . 1936 doğumlu Mustafa 
Karasu'nun ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kındaki kanun tasarıları ve 

6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi ve 43 ncü maddenin kaldırılması, 

Asker ailel°rinden muhtacolanlara yardım 
yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi
nin son fıkrasının kaldırılması, 

Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerik
leri hakkında takip ve muhakeme usulüne dair 
1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırıl
ması haklarındaki kanun tasarılarının birinci 
görüşülmeleri yapıldı. 

Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı üze
rinde bir müddet görüşüldü. 

Genel Kurulda çoğunluk kalmadığı yapılan 
yoklama neticesinde anlaşıldığından 21 . 12 . 
1962 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba§kanvekili Konya 

Ferruh Bozbeyli Vefa Tanır 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/497) 

5. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'-
in, Doğu - Karadeniz Bölgesinde kurulması dü
şünülen kağıt hamuru yerinin tesisinin tesbit 
edilip edilmediğine dair soru önergesi, Sa
nayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/498) 

Yazılı sorular 
1. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-

dın'm, 14 - 15 Aralık 1961 tarihlerine ras-
lıyan günlerde,. şehirlerarası santrali vasııta-
siyle, Başbakanın makam veya ev telefonla
rından aranıp aranmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/227) 

2. — Sivas Milletvekili Giuıer Sarısözen'-
in, Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü Teşkilât 

SORULAR 
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kanunu tasarısının, Yasama Organına gönde
rilmesi için gerekli işlemin neden yapılmadağı-

TekUf 
1. — Trabzon Milletvekili Selâhattin Gü

ven'in, 5 . 1 . 1961 • »tarih ve 228 ısayılı Kanuna 
iki ek madde eklenmesine ve bu kanunun 14 
ncü maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
(2/368) (Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

Rapor 
2. — Yozgat Milletvekili Gelâl Ahmet Sun-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Müzake

releri açıyoruz. 
Altı arkadaşımız gündem dışı söz almıştır. 

Bunlar sırasiyle: Hâldan Kısayol, Mazıhar Ara
kan, Melhmet Altınsoy, ismail Yılmaz, Ahmet 
Türkel, Yahya Dermancı. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'un, 
Kocaeli'ne, 

İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve Yahya 
Dermancı'nın, Silifke'ye ve, 

Bursa Milletvekili İsmail Yûmaz'ın da Bur
sa vilâyeti ve civarına yağan şiddetli yağmurla
rın meydana getirdiği büyük sellerin sebebol-
duğu zararlara Hükümetin acilen yardım elini 

21. 12 .1962 O : 1 
na dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/228) 

gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fılîra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 
20 . 12 . 1962] 

Bu arkadaşlar arasında Riyaset bir tefrik 
yapmak durumunda değildir. Konuşacak arka
daşların çokluğu karşısında kendiliğinden ko
nuşmaktan sarfı nazar edecek arkadaş var mı?.. 
Yok. Şu halde kısa olmak kaydiiyle ilik olarak 
Hâldan Kusayfol'a söz veriyorum. 

Buyurun. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

uzatması ve bundan böyle bu gibi âfetlere karşı 
önceden tedbir alması konusunda demeçleri ve 
Bayındırlık ve İmar ve İskân bakanlarının cevap
ları 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Sayın Re* 
is ve mulhterem arkadaşlar; 

Gündem dışı bir konuda birkaç dakikanızı 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

B I E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağrı) 

• 

BAŞKAN — Birleşimi açuyorum. 

3. — YOKLAMA 

— 340 — 
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alacağım için mazur görmenizi bilhassa rica ede
rek sözlerime başlamak isterim. 

Çok muhterem arkadaşlarım; son iki ay zar
fında, (Kocaeli .arka arkaya üç sel felâketi ge
çirmiş ve her felâket bir evvelkine nisbetle çok 
daha tahripkâr ve çok daiha zararlı olmuştur. 
izmit'in jeolojik yapısı itibariyle her zaman, 
her fazla yağış veya karların erimesi (zamanla
rında bu gibi hâdiselerle karşılaşması mümkün 
ve muhtemeldir, iklimi çok râtııptır. Civarın 
ormanlık oluşu devamlı yağmurları celbeder. 
Bu yüzden de bundan böyle çok daha büyük 
facialara mâruz kalması her zaman beklenebi
lir. Bu son iki ay zarfında vâki bu üçüncü ve 
gittikçe şiddetini artıran sel felâketleri karşı
sında, izmit'e resmî ağızlar, ilgili Hükümet -ma
kamları sadece vatandaşın uğradığı ağır ve 
elîm. kayıp ve zararlar karşısında lâfla teselli
den başka zararları telâfi edici hiçjbir hareket
te, musibet hiçjbir yardımda bulunmamış ve va
tandaşı kaderiyle, zarariyle maddi ve mânevi 
perişanlığı ile başbaşa bırakarak seyirci kalmış
tır. Vatandaşlarımızın veya belli bölgelerimizin 
zaman zaman tekrarlanan bu elimizde olmıyan 
hâdiseler karşısında icra makamı Hükümetin 
ve ilgili bakanlıklarının lâfü güzafla değil de 
müspet ve önleyici müessir çareleri işler hale 
getirmesi ve bu gibi belli ve muayyen bölgele
rin tekerrür eden, edeceği belli ve mutlak olan 
felâketlerinin, karşı tedbirlerle önüne geçmeye 
çalışması her şeıyin önünde gelen birinci dere
cede önemli vazifeleri olmak ioabeder. Hükü
metler vatandaşlarına her geçen yıl bir evvel
kinden çok dalha emin, verimli kazançlı, müref
feh ve rahat bir hayat sağlamak, vatandaşına 
daha çok itibar göstermek, onu daha çok sev
mek ve ona daha çok yardım etmek mecburi
yetindedir. Yoksa vatandaşları kader ve akıbet-
leriyle haşhaşa bırakan, vatandaşların dertleri
ne ortak olmıyan zararlariyle ilgilenmiyen Hü
kümetler kanaatimizce vazife ve mesuliyetleri
ne tam sadakat göstermiyorlar, demektir. 

Kocaelinin uğradığı bu büyük sel felâketi 
yüzünden pek çok ev yıkılmış, birçok ev* otu
rulamaz hale gelmiş, insanlar ve yüzlerce baş 
hayvan telef olmuş, binlerce dönüm arazi sular 
altında .kalmış, bâzı fabrikalar çalışamaz hale 
gelmiş, izmit belediyesi de çok büyük zararla
ra mâruz kalmıştır. Bütün bu üzücü hâdiseler 
karşısında KocaeliM olarak bizleri teselli eden, 
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bizlere itimat bahşeden tek husus izmit'teki 15 
nci Kor. Komutanının gösterdiği yakın alâka 
ile emrindeki ve civarda bulunan istihkâm bir
liklerini harekete geçirmek suretiyle halkın 
yardımına ve kurtarılmasına koşması olmuştur. 
Bu hâdise bir kere daha göstermiştir ki; (Kötü 
ve maksatlı düşünenlerle, halkı orduya veya or
duyu halka karşıymış gibi gösterme gayretin
de olanlara karşı bu hareket en beliğ ve veciz 
bir cevap teşkil eder. Bu suretle bir kere daha 
anlaşılmıştır ki: Bu millet kendi evlâtları olan 
ordusu ile elele kalb kalbe beraber ve birlik
tir. 

Bu hususu belirtmeği fcaçımUmaz bir vicdan 
borcu ve şerefi bir vazife bilerek burada bu mu
kaddes kürsüden Kocaelindeki askerî birlik
lerin yardımlarını (minnet ve şükranla anar ve 
onların şahsında bütün Türk Silâhlı (kuvvetle
rine teşekkür ederken, Hükümet ve ilgili vekâ
letlerinde derhal harekete ıgeçerek lâfla değil 
ve fakat icaraatla, maddi ve mânevi yardımları 
lile bundan böyle bu gibi âfetleri önleyidi bütün 
tertip ve tedbirleri almasını vatandaşların yıkı
lan meskenlerini yeniden yapabilecek, ölen 
hayvanlarının yerine yenilerini alabilecek, mah-
vtolan tarla ve arazilerini yeniden sürüp ekilebi-
leoek maddi yardım ve kredileri derhal temin 
etmesini ve sade Kocaeli değil bu kabil felâket
lere uğnyan 'bütün bölgelerin aynı şekilde^ySr-
dumma 'koşup yaralarını sarmasının lüzumunu 
hatırlatır bu sahada 'kendilerini müstaceliyetle 
vıe ciddiyetle vazife görmeğe davet ederiz. 

Iştte bunların yapılması, halkın yaralarının 
derhal sarılması keyfiyetidir M, Hükümete Mil
letin güven ve bağlılığını sağlar. Bunu temin 
eden hükümetler ise bahtiyardır. Kuvvetlidir 
ve vazifesini yapmış olmanın gönül ve kafa 
rahatlığı içinde uzun müddet iktidarda kalabi
lir. Bugünkü Koalisyon Hükümetinin bu şans 
ve fırsatı kaçırmıyacağını üımid eder, dinle
mek lûtfunda bulunduğunuz için hepinize te-
şefckürlerimii ve Yüce Meclisinize hürmetHerimi 
arz ederim efendim. 

ÎMARVE İSKÂN BAKANI-FAHRETTİN 
KERÎM GÖKAY (istanbul) — Sayın Başkan, 

, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — 'Siz şimdi mi söz İstiyorsunuz 
sayın Balkan? Aynı mevzuda daha konuşacak 

— 34! — 
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birkaç arkadaşlarıimız var, isterseniz sonra ko
nuşabilirsiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (Devamla) — Arkadaşımız 
birçok konulara temas ettiler, .hâdise ile ilgili 
olarak 'kendilerine cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM OÖKAY (İstanbul) —- Muhterem ar
kadaşlar ; bu kürsüde konuşan sayın Milletve
kili arkadaşımızın, İzmÜt'in mâruz {kaldığı sel 
Maketi dolayısiyle vermiş 'olldükiları izahatı ve 
tenrenniyatı dinledik. 

Yalnız Parlâmento kürsüsünde konuşan bu 
muhterem hatibin, memleketin duyduğu ızdı-
rablları, dertleri ifade edenken, bu mevzuda 
vazife almış olan arkadaşları itham edercesine, 
gönül kırıcı bir tarzda konuşmalarını ben pek 
yerinde bulmadım. Çünkü İzmit, sel felâketine 
uğradığı zanman, Hükümetin bir mümessili der
hal oraya koşmuş, vatandaşların derdlerini 
paylaşmış, vali ile (birlikte askerî idarenin al
mış oldukları tedbirleri yakînen görmüş bir 
arkadaşıma olaraik, (bu muhterem hatibin gö
nül kırıcı sözlerinle iştirak etmediğimi arz et-
mjeme müsaadelerinizi rica, 'edeceğim. (Orta sı
ralardan «bravo» sesleri) 

İzmit'teki hâditee 30 yıldan beri ilfe defa bir 
ibaiskm şeklînde vufculbulmuştur. Bu yer 3 haf
ta evvel, yime böyle bir tehidilt geçürmiş'ti. Bu1 

tehdit vali tarafımdan merkezle 'aksdttîrilıniş, 
Bayındırluık Balkanlııği! ve bizim Bakanlığımız 
alâkalı heyetleri buraya göndermişlerdir. Fa
kat, alına'caık tedbirler, gün ve hafta işi de
ğildir. Yine, böyle bir şiekilde başlıyan sel fe
lâketinde takriben 1 ay kadar evvel vaızifesine 
başlamış olan Kocaeli Valisi1 mevzuu iyice etüt 
ettirmiş ve oradan geçen karayollarının menfez
leri kâfi .olmadığı için, iki dere birdenbire ta-
şınica, şehrin iki tarafım sular Milâ letımiştir. 
Durum, evvel'â oradan geçen karayoliyle ilgili
dir. Onun içlin birtakum yeni tedbirler almak 
lâzıtmdi'i'. Bu tedlbirler Ibir günde, bir haftada 
halledülecek işler değildir. 

Buı Pazartesi günü Kocaeli Valiisi, fen işle
riyle yapmış olduğu tetkikin neticesini alıp 
mıerkeze gelecek ve ibıı işlerde Bayındırlık 'Ba
kanlığı ile Bakanfllğıımı ilgilendiren kısımlar 
harekete geçecektir. Onun ilcin arkadaşım mü»-
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terin olsunlar, lâf ebeliği yapanlar lâfını ben 
şahsan doğru bulmıadum. Ancak 24 saat sonra 
çocuk doğar ve elbeye ihtiyaç kalmaz. Halbuki 
bu mevzuu 24 saat içinde halledilecek bir mev
zu değildir. Daha uzun bir tetkik gösteren, 
mühim bir mevzudur. Bu sebeple, arkadaşımın 
müsterih olmalannî rica eder, hepinizi hür
metle selâmülarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayını Arıfcan, 
MAZHAR ARIKAN (İçel) — Muhterem ar

kadaşlarım, maalesef üzücü bir haberi ıttılaı
nıza arz etmelk, lûtuffkâr ve kıymetli tasvip
lerinizden kuvvet alarak, Sayın Hükümetin 
ve huteuısâyle Muhterem Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlarınını âcil ve müessir yardımda
nım istirham etmıefc için huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Her yü aynı sebeple zarar görmekte olan, 
eski İçel'in 'merkezi», üç medeniyetini beşiği ta
rihî Silifke şehri, iki günden beri tuğyan eden 
Göksu nehrinin suları altında, senelerdir de
vam eden çilesinin büyük ıstırabını çekmektedir. 
Sular şehrin mahallelerini basmış, yollar kapan-
moiş, halk meöburen, her an yıkılma tehlike
siyle karşı karşıya olan damlara, çatılara çi)k-
ımışlar, bir kısım da ağaçlar üzerinde aç, su
suz mahsur variyettedirler. 

İlmin ve fennin kemâle ulaştığı bir devirde 
12 bin nüfuslu bir. kasaba halkını kendi ka
deriyle baş başa bırakmanın ve onlara her yıl 
büyük zararlara duçar olarak korku ve endişe 
içinde işkence çektirmenin vebali ve günahı 
çok büyüktür. 

Zamanı çoktan gelmiş ve geçmiş olan bu 
aizgın ırmağın gemlenmesi ilşi, hem bu çilekeş 
masum halkı kurtacak, hem de boşuna akıp 
giden büyük bir enerjiyi 100 000 dünümü müte
caviz araziye inltikal ettirmek suretiyle, iktisa
di gücümüze aktarmış olacaktır,. 

Sayın Hüküırnetten bu bölgeye acilen, ciddî 
ve sıcak yardım elini uzaıtmasımi), bu senelerin 
derdine artık mutlaka deva buümıaısını musta
rip bir İçelli olarak istirham ederim, hüranet-
tterimi'e. 

İMAR VE İSKAN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (İstanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Diğer arkadaşlar da bu mev
zularda gündem dişi' konuşacaklardır. Eğer 
müsaade edenseniiz hepsime birden cevap vemıe 
imkânını bulursunuız. 
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2. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, 

Devlet radyosunun yayınları hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Altımsoy radyo 
ile ilgili bir mevzuda konuşacaklar. Buyurun 
Sayın Alıtınsoy. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhte
rem arkadaşlarım; tarafsız Devlet radyosunun 
bir marifetinden bahsetmek, mensubu olduğum 
siyasi partiye bağımsız Devlet radyosunun re
va gördüğü bir istiskali yüksek huzurlarınızda 
protesto etmek için söz almış bulunuyorum. 

Meselenin müstaceliyeti sebebiyle kıymetli 
vakitlerinizi istimal ettiğim için özür dilerim. 

Sabah kahvaltı, akşam, yemek saatlerinde 
gırtlağını temizliyerek dinliyenleri öğürten spi
kerlere çoktan alıştık. Türkçeyi musevi vatan
daşların şivesiyle telâffuz edenleri artık yadır
gamıyoruz. Devlet radyosunun Devletten izin 
almadan giriştiği dil devrimi kampanyasına da 
sesimizi çıkarmıyoruz. Türedi Türkçeyle yapı
lan yayınları karineyle anlamaya razı olduk. 
Hattâ bir gün Ankara Radyosu Sayın Basın -
Yayın Vekilinin soyadını fazla gerici bulur, ile
ri Türkçeyle Karasapan'ı Traktör'e tahvil eder
se, buna da şaşmıyacağız. ((Gülüşmeler) 

Meclis saati diye yapılan yayından hatiple
rin güzelim fikirlerini hulâsa ediyorum diye, te
pesinden vurup gözünün kör edilmesini de hoş 
görüyoruz. 

Parlâmentoda ak diye müdafaa edilenin, rad
yoda ^a ra dedi diye halka duyurulmasını sine
ye çeker olduk. Ama, bu tarafsız (!) organın 
son marifetini sükûtla karşılamak mümkün de
ğildir arkadaşlarım. 

Ankara Radyosu; bütün Türkiye'de teşkilâ
tı, Parlâmentoda 40 sandalyası, Kabinede 4 âza
sı bulunan bir siyasi teşekkülün adını bilmeye 
ve her seferinde yanılmadan söylemeye mecbur
dur. Bir radyo ki, kendisini tedvire salahiyet
li Vekilin mensup olduğu partinin adını yanlış 
söyler, o radyonun adına tarafsız değil, gafil de 
değil densiz denir, densiz. CKM Partisinin adı
nı akşam yanlış anonse eden radyo sabahleyin 
özür dileyerek düzeltiyor, özrü kabahatinden 
büyük. Arkadaşlar bu özür ve hata kelimele
riyle ifade edilemiyecek kasıtlı bir harekettir. 
Akşamki gafını sabah bir kere daha ilân ede
rek, duymayanlara duyurmak özür dilemek de-

.ğüdir. Olsa olsa bir siyasi partiye karşı kurnaz
ca tertip edilmiş cüretkâr bir sabotajdır. 

Bu tarafsız ve bağımsız radyoyu kimler ida
re eder? Bu nasıl tarafsız radyodur ki, bir gün 
açık oturum yapıyorum diye karanlık kalblerin 
kapalı arzularını âleme ilân etmeye alet olu
yor. Bu ne biçim âlettir ki, kendisi demokra
tik Türkiye Cumhuriyetinin malıdır, içinde de
mokratik düzenin Türkiye'de sökemiyeceğini 
haykıran çatlak sesler duyulur? Bunlar tesadüf 
değildir ve özür dilemekle hallolmaz. Rejime 
kastedeni konuşturmak gafletle, partilere sabo
tajı kabahatle izah etmek mümkün değildir. Bu 
sözde masumane gafletin tekrar ve tevalisi iyi
ye alâmet değildir. Bir gün bu radyo başka 
şeyler de ilân edebilecek cürette demektir. 

Devletin, kasasından, ^milletin kesesinden, 
yani saçı bitmedik yetimin de hakkı bulunan 
millet malından beslenen bu müessesede çatlak 
ses çıkaran gırtlakları tıkamalarını, kâh gaflet
le, kâh kasitle sürçen dillerini düzeltmelerini 
ilgililerden istirham ederim. 

Bu vesile ile «Kalem olsun eli ol kâtibi bet 
tahririn» diyen büyük Şair Fuzulî makamınca 
ve üslûbunca ifade etmek isterim ki, 

«Kurusun dili ol spiker - i bed âvâzm» 

BAŞKAN — Sayın ismail Yılmaz buyurun. 
İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlar, gündem dışı söz almamın sebebi, 
Bursa vilâyeti ve civarına yağan yağmurla
rın bu bölgeye sel felâketi dolayısiyle yaptı
ğı zararları arz etmek ve bu bölgeye Hükümetin 
âcil yardımlarını istemekten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, 18 Aralık 1962 ta
rihinde Bursa ve civar kazalarına yağan şid
detli yağmurların meydana getirdiği büyük 
seller neticesinde. Bursa, İnegöl, M. Kemal
paşa, Yenişehir, Gemlik, Karacabey kazala
rı ve köylerinde büyük ölçüde zarar olmuştur. 
Bilhassa İnegöl kazasında Ali Ağa deresi ya
tağını değiştirmiş, bu suretle İnegöl merke
zi sular altında kalmış, meskenlerde, bilhas
sa kerpiç ve ahşap yapılarda büyük çapta za
yiat olmuştur. Aynı zamanda bu kazanın mer
kez arazisi ile köylerin ekili arazisindeki »mah
sul harabolmuştur. 

M. Kemalpaşa kazasından geçmekte olan 
Kocasu nâmı diğer Atras çayı taşmış, ekili ara
zideki mahsul sellerinin getirdiği toprak altın
da kalmıştır. 
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..Yenişehir kazası Akdere köyü su ile mah

sur kalmış olup, burada da geniş arazinin 
mahsûlü aynı şekilde zayiata uğramıştır. 

Gemlik, Karsak deresinin denize dökülen 
menfezinin tıkanması neticesi birçok mahalle
yi su basmış ve evlerin birinci katları sularla 
dolmuş, vatandaşın bu kısımdaki yiyeceği zayi 
olmuştur, 

Karacabey kazası ovası »sular 'altında kal
mış, mahsul harabolmuştur. 

Hükümetten ricamıs önümüzdaki >) aylık 
bir kış devresi bulunduğundan bu beldelerde-
ki dere yatak ve menfezlerinin zarar veren 
yerlerinin kapatılması için alâkalılara talimat 
vermesi, aynı zamanda bu beldelerdeki mah
sulü sel âfetinden zarar gören vatandaşların 
arazilerinin tesbit edilerek kendilerine yemek
lik ve tohumluk buğdayın verilmesi hususun
da Hükümetin acele olarak harekete geçme
sini rica eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Dermancı. 
YAHYA DERMANCI (içel) — Muhterem' 

arkadaşlarım, bir iki dakikanızı işgal edece
ğim, özür dilerim. 

Son günlerdeki sürekli yağmurlar İçel'de 
büyük zararlar meydana getirmiştir. Millet
vekili arkadaşım Mazhar Arıkan durumu bir 
parça ''.açıkladılar. Yalnız, yıkılan evlerin 
300 den fazla olduğunu, oturulamıyacak hale 
gelen binaların sayısının da çok olduğunu ve 
mal ve hayvan kaybının sayılamıyacak dere
cede bulunduğunu, can kaybının tesbit edile
mediğini bu sabah aldığım telefonda öğren-

- dim. 
Mersin'den de «Bahçeler harabolmuştur» 

şeklinde bir haber gelmiştir. Sabahleyin aldı
ğım telefon haberi ve gazetelerin yazdıkla
rınla göre hamdolsun Mersin'de büyük 'mik
yasta bir tahribat yoktur, yalnız maddi za
rar büyükçedir. 

Silifke'de vukubulan facia karşısında üzül
memek mümkün değildir, içel Valisi Lütfi 
Hancıoğlu çok yerinde ve uyanık hareket ede
rek incirlik Hava Meydanından helikopter is
temiş, fakat havanın şiddetli muhalefeti de
vam ettiği için ilk anlarda istifade mümkün 
olamamış ise de, bilâhara bütün köylerimizi 
havadan helikopterle gezmek suretiyle imdat 
istiyen köylerimizin durumunu yakından takib-
etmiş ve incirlik Hava. Meydanından lâstik 
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kayıkları şişirmek suretiyle buradaki vatan
daşların imdadına yetiştirmiş ve büyük can 
kaybı önlenmiştir. Hükümetin, yerinde almış 
olduğu tedbirlerle büyük can kaybının hâsıl 
olmasına mâni olan valimin buradaki vatanper
ver hareketlerini övmemek, kendisine teşek
kür etmemek mümkün değildir. 

Bu kıymetli tedbirlerin, Hükümetimiz ta
rafından da desteklenmesini arz eder, hepini
zi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRI JK BAKANI tLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — • Muhterem arkadaşlar, gündem 
dışı Büyük- Meclise mâruzâtla, bulunan pek 
muhterem milletvekili arkadaşlarım, son haf
ta zarfında yurdumuzun muhtelif bölgelerinde 
meydana' gelen sel. felâketleri sebebiyle •vatan
daşların uğradıkları zararların telâfi edilmesi 
ve Hükümetin de gerekli yardımları yapma
sı hususundaki temennilerde 'bulundular. 

Bendeniz bundan iki saat evvel, dün İne
göl, M. Kemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde
ki sel felâketi üzerinde idarece alman tedbir
leri gözden geçirmek ve vatandaşların uğ
radıkları zararları tös bit etmek maksadiyle yap
mış olduğum bir seyahatte bulunuyordum. Fil
hakika, son hafta içinde beş gündür- devam 
eden şiddetli yağmurlar; Balıkesir, Bursa, 
izmit ve Mersin vilâyetlerinin pek çok yerle
rinde büyük mikyasta tahribat yapmıştır, ine
göl ilçesinde bizzat müşahade ettim, 1 500 ev 
sular altında kalmış, 500 ev de yandan gelen 
üç derenin taşan suları basmış, yine bu taşan 
sular ilçeyi devamlı olarak sel tehdidine mânız 
bırakmış ve 48 saat devam etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz vekâlet ola
rak seyllâbın başladığı andan itibaren seyrini 
takibettik, askerî birliklerin, istihkâm birlik
lerinin bütün 'imkânlarım sel felâketine mâruz 
kalan ilçelere sevk ettik. Devlet Su İşleri ve 
Karayolları teşkil âtının nakil vasıtalarını, Es
kişehir' Vilâyetindeki -nakil vasıtadan da dâhil 
olmak üzere. Bursa, Vilâyeti emrine gönderdik. 
Halen Ibu vasıltalar inegöl ve Karacaibeyde sey-
lâlbı önlemek i ve Ihımdan sonra vuku bulması 
muhtemel vaziyetleri de önlemek üzere çalışmak
tadır ve lâzımgelen tedbirler alınmıştır. 

Pek muhterem arkadaşım Hâldan Beyin bu
yurdukları gilbi, Velkil olarak vatandaşları sa
dece hlf'la. joyalamalk suretiyle iktifa etimeyip za-
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manında ve yerinde vatandaşların iş t i rala
rına çare 'bulunabilimesi için tedbirleri, umum 
müdüründen -vekiline kadar 'bu vilâyetlerde 
tesbit etmek ve almakla meşgul olduk. Bunu 
ibiİhassa, Yü'ksok 'Meclis huzurunda öğünmek 
malksadiyle değil, vaızlf esini yapan insanların 
huzuru içind'e arz etmeyi içendim İ'ei'n (bir borç 
.'bildim. 

'Muhterem arkadaşlari'm, Juıeigöıl'de hakika
ten zarar büyüktür. Ama, Kızılay, tımar - İskân 
Bakanlığı; evlerini tahliye etmek mecburiye
tinde 'kalmıış olan vatandaşların günlük yiye
cek, içecek ihtiyaçlarım karşılamak için şu 
anda 'bütün tedbirlerimi almış bülunnı aktadır. 
Aıız 'ettiğim gibi, .Devlet 'Su İşleri ve Karayol
ları, ımalhafl'lin resmî makamları ve askerî bir-
,1 ilkleri, bütün nı!aikina ve vasıtaları İle kuman
danından neferine kadar cansiperane, olarak 
hizzalt sel felâketinin ortadan 'kaldırılmasına. 
çalışmak suretiyle 'takdir edilecek bir liizımet 
görmüşlerdir'. 

Karacabey ilçesinde 20 !biiıı dönümlük 'bir 
ekili arazi «ular altında 'kalmıştır. Yine dün 
Devlet Su İşlerinin Bölge 'müdürleri' ve tek
nisyenleri vasıtaları ile .birlikte açılan sel ya
taklarının 'kapatılması, istilâ ısıllarının gelme-

' meisi için, t'edibirler a'lmalk üzere liş Ibaişmda 'bu
lunduklarını gördüm. M. Kemalpaşa ilçesinde 
1 500 ev 'suların istilâsına, mâruz kalmıştır. 
O an Ikaybı Allalha işülkür yoktur. Ama, evlerin 
»boşaltılması için lâzımigelen tedbirlerin alındı
ğını bizzat 'gördüm. Valileri, kaymakamları 
balkikaten vazifelerinin başında bulduk. Bliraz 
evvel Sayın imar ve iskân Balkanı arkadaşım 
Fahrettin Kerim Oö'kay arz ettiler, aynı şekil
de İzmit'te sel felâketi sebdbiyle zararların tevs-
'bitine 'başlanıldığı 'gibi, Bursa havai idindeki 
za.rarlla.rin da teshiline ibaşlam'llm ıştır. 

Bilhassa şurasını da arz etmek isterim; sel 
felâketlerinin ihakiki1 sebebi, yurdun 'büyük bir 
bölgesinin şu anda erozyon (tehlikesi ile karşı 
•karşıya 'bulunmasıdır. Toprak Su işleri Umum 
Müdürlüğü ve Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü bu hususta yapmış oldukları çalış
malarda büyük neticeler elde etmişlerdir. 

Elâzığ ve Hatay vilâyetlerinde yapılan eroz
yon çalışmaları ve seylâba karşı alman ted
birler neticesinde, burada yağan yağmurların 
evvelce büyük tahribat yapmasına rağmen, son 
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iki senedir bu tedbirlerin alınmasından son
ra çök yüksek yağışlar neticesinde bile bu böl
geler sel âfetine mâruz kalmamışlardır. 

izmit ve inegöl'de de ayni sebep erozyonun 
araziyi ve kasabaları tehdit etmesine müncer 
olmaktadır. Mühim olan derelerin temizlenme
sinden ziyade, bu derelere büyük mikyasta 
sel getiren civar ve tepelerdeki erozyon ted
birlerinin kısa zamanda, alınmasına bağlıdır. 

Sunuda ifa etmek isterim ki, İnegöl'de sey-
lâbııı meyd'ana getirdiği zararlar; bundan f> 
gün evvel erozyon" tedbirlerini tamamlamış olan 
Devlet Su işleri ekiplerin açmış oldukları 
kanallar şiddetli sel karşısında iki üç saatte 
dolmuş, tahrilvat meydana, gelmiştir. Onun 
için derelerin yan taraflarının kısa zamanda 
düzeltilmesi, erozyon ve teraslama, tedbirleri
nin ikmal («dilmesi zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten Yahya Der-
mancı arkadaşımın buyurduğu gibi, dün Bur-
sn'da iken, radyodan haber aldım, Silifke 
ve Anamur sel felâketi ile karşı karşıya, kal
mış. Burada da Devlet Su işleri ve Karayol
ları ekipleri çalışmalar yapmaktadır. Ordumu
zun, Hava Kuvvetlerimizin helikopterlerle sel 
felâketine mâruz kalmış olftn vatandaşlarımı
zın kurtarılmalarında gösterdiği çok yakın 
alâka ve iş birliğinden dolayı, bir arkadaşımı
zın da ifade ettikleri gibi. Hükümet adına te
şekkürlerimi arz eder, hakikaten gösterdik
leri cansiperane gayretlerini takdirle anarım. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

.¥. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın, subay, askerî memur ve astsubayların 
lojman ihtiy&cı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine, ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının havale edilmiş olduğu Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden mürekkep geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (1/344, 4/136) 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Subay, askerî memur ve astsubayların loj

man ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve 
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bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının biran evvel kanunlaşması için ha
vale edilmiş olduğu Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den mürekkep geçici bir komisyonda müzake
resini arz ve teklif ederim. 

imar ve İskân Bakanı 
Fahrettin Kerim G-ökay 

BAŞKAN —• önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Maliye Bakanı Ferid MeUn'in, 
31 . 12 . 1960 tarihli ve'193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun geçici 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki Maliye ve Plân komisyon
larına havale edilmiş bulunan kanun tasarısı
nın, Kurumlar Vergisi, Vergi Usul ve Gelir 
Vergisi kanun tasarıları için kurulmuş bulu
nan Geçici Komisyonda müstacelen müzakere
siyle dair önergesi (1/355, 4/137) 

BAŞKAN —-önergeyi okuyoruz : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«İktisadi Devlet Teşekkülleri ve'iştirakleri» 
hakkındaki Kanun tasarısı ile «Devlet Yatırım 
Bankası» hakkındaki kanun tasarısı 2 . 11 . 
1962 ve 11 . 10 . 1962 tarihlerinde Yüksek Mec
lise sunulmuştur. 

Bir bütün teşkil eden bu iki tasarının, hava
le edilmiş oldukları Maliye, Sanayi, Ticaret, 
Plân ve Adliye komisyonlarında beraberce yü
rütülerek Yüksek Meclise arz edilmeleri uzun 
zamana bağlıdır. 

Diğer taraftan İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin malî yılları 1 Ocak tarihinde başlamaktadır. 
Teşekküllerinin 1963 yatırım programlarını 
gerçekleştirmeleri ve gerekli finansman imkân
larını temin etmeleri bu iki kanun tasarısının 
süratle kanunlaşmasını gerektirmektedir. 

Bu itibarla her iki kanun tasarısının Maliye, 
Sanayi, Ticaret, Plân ve Adliye komisyonların
dan seçilecek 4 er kişiden mürekkep geçici bir 
komisyonda müzakeresini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. Maliye Bakanı 

Ferid Melen 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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5. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in. 

Tarım Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/135) 

BAŞKAN -— önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu İda

re Heyeti âzası bulunduğumdan, Tarım Komis
yonundaki vazife toplantısı ile toplantı günleri 
çelişmektedir. Bundan ötürü Tarım Komisyo
nundaki vazifeme devam edememekteyim. Bu 
maksatla Tarım Komisyonundan istifaya ait 
bu teklifimin kabulünü ve bu vazifeden affedil
memi saygı ile arz ederim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

(i — C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük 
ve 12 arkadaşının, Türkiye İlmî ve Teknik Araş
tırma Konseyi kanun teklifinin, Genel Kurulun 
14. . 11 . 1962 tarihli 5 nci Birleşiminde kumdan 
Geçici Komisyona havalesine dair Millî Eği
tim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/451). 
(2/220) 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami Kü

çük ve 12 arkadaşının, Türkiye İlmî ve Teknik 
Araştırma Konseyi kanun teklifi, Komisyonu
muzda tetkik edildi. 

Genel Kurulun 14 . 11 . 1962 tarihli ve 5 nci 
Birleşiminde kabul edilen Geçici Komisyonda 
görüşülmekte olan tasarı ile aynı. mahiyette ol
duğundan, mezkûr teklifin de adı geçen komis
yonda görüşülmesinin daha uygun olacağı mü-
lâhazasiyle mevzuubahis teklif ilişik olarak 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 
Niğde 

Ahmet Altmsoy 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyoranı. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Geçici Komisyon Başkanı Diyarbakır 
Milletvekili Recai îskenderoğlu'nun, Kütahya Mil
letvekili Ali Erbek ve 18 arkadaşının, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununa ek bir madde ile geçici 
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bir maddee eklenmesine dair tekliflerinin de ko~ 
misyonlarına verilmesine dair önergesi (2/143) 

BAŞKAN — Yine geçici bir komisyonun hu
susi faaliyeti ile ilgili Diyarbakır Milletvekili 
Recai îskenderoğlu'nun bir önergesi vardır, onu 
da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kumlun 12 . 11 . 1962 tarihli 4 ııcü 

Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda bulunan Kütahya Milletvekili Ali Er-
bek ve 18 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 tarih ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ek bir mad
de ile geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi, yine Genel Kurulun 12 . 11 . 1962 tarih
li 4 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen Ge
çici Komisyonumuzda görüşülmekte olan kanun 
tasarısı ve teklifleri ile aynı mahiyette görül
düğünden mezkûr kanun teklifinin de Komisyo
numuza celbi karar altına alınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Geçici Komisyon 

Başkanı 
Diyarbakır 

Recai tskenderoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Adalet Partisi Meclis Grupu Başkanve-
kili Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, bu
lundukları vazifelerinden alınan muhtelif rütbe
de 11 Hava subayı İle ilgili bif genel görüşme 
açılması hakkındaki önergesi (8/2) 

. BAŞKAN — Şimdi Adalet Partisi Meclis 
Grupu Başkanvekili Balıkesir Milletvekili Cihat 
Bilgehan'm bir genel görüşme talebi vardır, bu 
önergeyi okutuyorum. 

'Millet 'Meelfeii Yüksek Başkanlığına 
3 Aralık 1962 Pazartesi günü Millî Savun

ma Bakanlığı Basın İrtibat Bürosunun saat 
18.45 de yayınladığı ,bli'r tenliğde: «Hava Kuv
vetleri Kumandanının teklifli üzerine muhtelif 
rütibede 11 hava subayının halen bulundukları 
•vazifelerinden .alınmaları Gene] Kurmay Baş
kanlığınca uygun görüldüğü» (bildirilmiş ve. 
Hava Kuvvetleri Kumandanı Sayın General 
Tansel de (bir gazeteye (beyanat vererek .aynen 
şunları Söylemiştir: «Bu subaylardan birkaçı 
Mueip Ataklı 'dan emir alırlar. Askerliklerimi 

21.12 .1962 O : 1 
j kaybetmişlerdir. Hava Kuvvetleri ve Silahlı 

Kuvvetler için tehlikeli olmaya Ibaşlanıışlardır. 
Kendilerini bu yüzden istemiyorum ve istifala
rını (ben istedim. Bunlar Kurmay Başkanı Tuğ
general Hüsnü Özkan, 'Bandırma Üs Kumanda
nı Alto. Halim Menteş Ve Mürted Kumandanı 

L Alb. Fevzi Arşındır.»1 

Ertesi günü 4 Aralık'ta Genel Kurmay 
(Başkanı Sayın Orgeneral Oevdet Sunay bir 
bildiri ile 'hâdliseyii izalh etmek istemiş: «11 <ha-
va subayının vazlifeden alınmalarının siyasi 
düşüncellerle ilgili olmadığını, demokrasiye (tjağ-
lı bulunduklarını» ifade ederek durumun bir 
vazife anlaşmazlığından ibaret olduğunu (belirt-
miştir. 

Aynı gün Hava Kuvvetleri Kumandanı Sa
yın Korgeneral Tansel 'in iddia ve İthamlarım 
!bir basın toplantısında cevaplandıran Tabiî 
Senatör Sayın Mucip Ataklı: («General Tan-
»eriri beyanatının memleket menfaatleriyle ka-
Ibilli telif (OİLamıyacağını, onun Ibu beyanatı ver
meye yetkili Ibulunmadığı» nı belirtmiş ve Sa
yın 'Tansel Ti «vefasızlık» la itham etmiştir. 

Bu fbirMrin'e uyımıyan beyanlar, bu türlü ko
nulara karşı hassasiyet kazanmış olan Türk 
Milletini 'müteessir etmiş ve Ihâdise, nasmda 
çeşitli tefsirlere yol .açmıştır. 

Olaya lakayt kalan Hükümeti konuşturmaik 
ı maksadİyle Adailet Partilsi Genel Başkanı Sa-

yın Gümüşpala riyasetindeki nir (heyet Barba
kanı ziyaret etmiş fakat l)u müracaattı taJtmlin-

[ kar ni'r e'evapla karşılıyamıyan Sayın (Başba-
! kan Y. T. P. den bir 'milletvekili tarafından 

Millet M'eclisine verilen ıbu konudaki gensoru 
önergesinin reddlinli istiyerek kısa ibir konuşma 
yapmıştır. Bu konuşmasında Sayın Başbakan : 
«Hava Kuvvetleri içinde cereyan eden olayla
rın vazife disiplini ve ahengi hudutları içinde 

I Iblir ebemnıiyet taşımıştır. Mesul komutan kendi 
kıt 'ası İçinde vazife intizamını sağlamıştır. Ge-

ı nel Kurmay Başkanı icalbeden tedbirleri tatbik 
j etmiiştir.» Demekle iktifa etmiş esasen önerge 
j sahıübi milletvekili de önergesini geri aldığın

dan, bu konuda Meclis tmüzakereisi açılamıya-
j rak hâdise basının çeşitli tefsirlerine, şayialara. 
j ve fısıltı 'gazetelerine terk edilmiştir. 

Dış efkârı umumiyede Türkiye'nin NATO 
I manzumesindeki yeri ve ön'emli ile Yardım 
} KonserSiyamu konuları müzakere ve ımünafcaşa 
• 'edilrlken ve 'memleketimizde demokratik par-
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Jömanter rejini ve iktisadi hayat emniyet ve 
(istikrara muhtaç. hakle âlken, «1!1 «subay mese-
i'esi olarak anılan Ihâdisenin millî bir (huzursuz
luk sebeM olmak. istidadını taşıması, konuyu 
•esaslı surette Büyük Meclise •aksettirmek 'lü
zumunu ortaya koymuştur. 

Bâzı ımuh'teriiıs politikacıların bir subay gru-
pu ile birlikte demokrasiye karşı girilebilecek
leri Iher hangi bir teşebbüsün, asla. bir ihtilâl 
veya Hükümet darbesi vasatında bulunmıyan 
'Türküye'de Milletçe ve lanetle reddedileceği ve 
'Türk Milletinin ordusu lile biriilkte yürekten 
inandığı demokratik rejimi sarsamıyacağı «nu-
hakkak ^olmakla beraber, Ibu kabil teşebbüsleri 
Türik Millî hayatının temel müesseselerinden 
olan 'Ordunun kendi iç Ihu^uru, disiplini ve do-
laynsiyle Millet bünyesinin ve demokratik re
jim/in ıselâmaiti bakımından fevkalâde ımühım 
hâdis'elerden addediyoruz. 

Bu sebeple Türik Milletinin istiklâl emni
yeti ve müdafaa kudreti <ve rejimin temel un
surlarından birii 'olan ordusunun/ dünya çapın
daki piresi jtini rencide 'edici bir şekilde istis
mara müsalidolan «11 'hava. subayı»1 dâhilsesine 
karşı T. B. M. M. nlin seyirci kalması, hattâ 
ordumuzun ananevi, disiplinini ihlâl teşebbüs-
leri karşısında melsul kumandanın otoritesine 
saygı ıgiöısterli,lım.ıasli lüzumunu .açıikça. belirtmesi 
İcabeder. 

Hür dünyanın ve NATO'nun emniyet ka
nadı içinde, ona da kuvvet olan Türik Ordusu
nun demokrasiye bağlılığı hususundaki itiba
rına Millet nazarında ve beynelmilel camiada 
gölge düşürme teşebbüslerine hiç kimsenin hak
kı yoktur. Ordu mensuplarını, 'kendi politi
kalarına alet. 'etnveik istüyen 'bâzı muhteris poli
tika adamlarının bu türlü faaliyetlerine artık 
'esaslı şekilde son vermenin zamanı gelmiştir. 
Zira. bu gibi gizli teşkilât kurmaya, teşebbüs 
etmek 'asla affedilemiyeeek bir Anayasa su
cudur. 

fBu teşebbüs sadece Hava Kuvvetleri Ku-
, mandanmın sarih beyanatındaki ölçüde kalsa 

(bile, [Büyük Atatürk'ün Türk Milleti ile birlik
te tesis ettiği Meclis ve Ordu bağlılığının ve 
müesseseler arasındaki fonksiyon ayrılığının da 
ihlâli malhiyetindedir. Bu bakımdan mezkûr hâ
dise dolayısiyle ordunun kendi bünyesi içinde
ki otoriteye ve disipline kaıynak teşkil etmek 
ve Ordu ve Millet huzurunu sağlamak bakımm-
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dan T. B. M. Meclisinin kendisine düşen vazi
feyi ifa etmesi gerekmektedir. Zira Anayasanın 
110 ncu maddesinde Ihüküm ve ifadesini buldu
ğu üzere ordunun kuvvet, kudret, satvet ve iti
barını korumak parlâmentonun vazifelerinin 
başında. ıgelir. 

Bu sebeple Orduda, maceraya meraklı şahıs
lar arayarak ve onların arasına sızmaya çalışa
rak ordunun yekpare bütünlük ve itibarına mu
sallat olan ve askerlikte hiçbir ilgisi bulunmı
yan bâzı politikacıların bu tasallutundan ordu
nun şerefini ve rejimin esasını himaye etmek 
bir Parlâmento borcudur. 

Durumu bu suretle müzakere ederek hâdi
seyi değerlendiren Adalet Partisi Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Grupları bu konuda Büyük 
Mecliste bir genel görüşme açılması tekliflerini 
münasip görmüştür. 

Sayın Başbakanın Başkanlığı deruhde ettiği 
Koalisyon Hükümetinin hâdiseye lâyık olduğu 
ehemmiyeti vermediği milletçe müşahede edil
mektedir. Idarei maslahat zihniyeti ile hareket 
eden Koalisyon Kabinesinin bu atâletinin se
beplerini veya alması lâzımgelen tavrı münaka
şa etmek, icabediyorsa ona gerekli otoritenin 
sağlanmasında kuvvet kaynağı olmak ve bu ik
tidarı gösteremiyerek Anayasa hâkimiyetini 
sağlıyamıyacaksa Büyük Meclise düşen vazife 
ve mesuliyetin ne olacağım tesbit 'etmek üzere 
bir umumi görüşme açılmasını arz ve teklif ede
riz. • 

'Saygılarımızla. 
Adalet Partisi Meclis Grupu 

Başkanıvekilî , 
Balıkesir 

Oiihat Biige'han 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiş olan ge
nel. görüşme önergesinin gündeme alınıp alın
maması hususu müzakere edilmek üzere1 

24 . 12 . 1962 tarihinde >.s>aat 15 te toplanacak 
• olan Meclis Gündeminin Başkanlık Divanının 

sunuşları kısmına alınacaktır. 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen'in, .«iktisa
di Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri» hakkında
ki kamun tasanın üe «Devlet Yatırım Bankası» 
hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere 
Maliye, Sanayi, Ticaret, Plân ve Adliye ko
misyonlarından seçilecek dörder üyeden birleşik 
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geçici bir komisyon kurulmasını istiyen önergesi 
(1/317) 

BAŞKAN — Şimdi, sunuşlar kısmında sayın 
Maliye Bakanı Ferid Melen'jn bir geçici komis
yon kurulması hakkında önergeleri vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Yüksek malûmları olduğu veçhile, Gelir 

Vergisi tadil tasarısı 8 Ekim 1962 tarihinde 
Meclise sunulmuş ve mezkûr tasarının 1 Ocak 
1963 ten evvel yürürlüğe gireceği mülâhazasiy-
J.e 1963 malî yılı Gelir Vergisi tahminleri, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun en &z geçim 
indirimi hadleri ile ilgili geçici 5 nci maddesi
nin (b) fıkrasının 1963 yılında uygulanmıyaca-
ğı göz önünde tutularak, hesaplanmış bulun
maktadır. 

Ancak, 11 Aralık 1962 Sarihinde Millet Mec
lisi Geçici Komisyonunda müzakeresine başlana
bildi Gelir Vergisi tadil tasarısının 1 Ocak 
1968 ten evvel kanunlaşmasına imkân görüle
memekte olduğundan en az geçim indirimle
rine müteallik 62 nci maddesinin ayrı bir ka
nun tasarısı halinde Yüksek Meclise sunulması 
zorunda kalınmıştır. 
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Yüksek Meclise gelmiş olan sözü geçen tasa

rının, 1 Ocak 1963 ten evvel kanunlaşması
nı temin maksadiyle, Kurumlar Vergisi, Vergi 
Usul ve Gelir Vergisi kanun tasarıları için 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda müstaca-
len müzakeresini saygılarıma, arz ve, teklif 
ederim. Maliye Bakanı 

Ferid Melen 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabn] edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi kanun teklif ve tasarılarının sözlü 
sorulardan önce müzakere edilmesi hakkında 
bir önerge vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanun teklif tasarılarının sözlü sorulardan 

önce müzakere edilmesini arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Adnan Karaküçük 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... önerge kabul edilmiştir. 

Şimdi kanun teklif ve tasarılarından müza
kereye başlıyoruz. 

5. - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — »Servet: beyannamelerinin iadesi vb 
yeni servet beyannameleri alınması hakkında 
kanun tasarısı ve, istanbul Milletvekili Ahmet 
Oğuz üe Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu'nun ve Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş,'-
un ve Trabzon Milletvekili Ali Sakir Ağanoğlu 
ile İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun .114, 115 ve 116 
UCA ve geçici 9 ncu maddesindeki servet beyan
namesinin yürürlükten kaldırılması hakkında
ki kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/266, .2/109, 2/113, 2/121') 
(S. Sayısı : 12) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmelere baş
lamıştık. Şimdi söz alan arkadaşlara sırasiy-
le söz veriyorum. Hükümet ve komisyon lüt
fen yerini alsın. 

Söz istiyenler sıra ile Şefik İnan, Kemal 
Sarıibrahimoğlu, İhsan Tombuş, Adalet Par
tisi Grupu adına thsan Gürsan ve şahsı adımı 

(1) 12 S. Sayılı basma yazı 19 . 12 . 1962 
tarihli 19 ncu Birleşim tutanağın sonundadır. 

Zeynel Gündoğdu'dau ibarettir. 
Şimdi söz, sıra bakımından Adalet Partisi 

Gurupu adına sayın İhsan Gürsanmdır. Bu
yurun. 

A.P. MECLİS GRUPU ADİNA İHSAN 
GÜRSAN (İzmir) — Muhterem Başkan, değer
li milletvekili arkadaşlarım. Müzakeresi Yük
sek Meclislerce yapılmakta olan servet beyan
namelerinin iadesine dair kanun tasarısı hak
kındaki Adalet Partisi Meclis Grupunun görüş 
ve düşüncelerini, arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Bir vergiden optimal hâsılanın sağlanması 
hedefi, verginin malî fonksiyonunu teşkil eder. 
Ve o verginin ekonomik ve sosyal fonksiyonla
rını tamamlar. Bu hedefin tahakkuku da, vergi 
sistemlerinde mevcudolan gediklerin kapatıl
ması, vergi yükünün muhtelif sektörler ve mü
kellef zümreleri arasında adilâne bir nisbette 
tevziini mümkün kılacak kontrol ve emniyet 
tedbirlerinin, mükellefte vergi terbiyesini ve 
şuurunu zedelemiyecek bir şekilde tatbik olun-
masiyle mümkün olabilir. İşte bugün Yüksek 
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Huzurunuzda müzakere ve tetkik mevzuu ya
pılmakta olan kanun tasarısına, mesnet teşkil 
eden «Servet beyannamesi müessesesi» bu pren
sibin bir neticesi olarak 31.12.1961 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olan 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda yer almış bulunmaktadır. 193 sa
yılı kanun hükümlerine göre mükelleflerden 
alınmış olan servet beyannamelerinin iadesi ve 
yerine yenilerinin alınmasına dair tasarı hak
kındaki mütalâa ve kanaatlerimizi izahlarımız
dan evvel mevzuun lâyıkiyle kavranması için 
tatbikatiyle çok geniş bir tepki ve huzursuzluk 
yaratmış olan «servet beyannamesi» müessesesi
nin mahiyeti ve tatbiki sebepleri ile istinat et
tiği esas ve mesnetler hakkındaki düşünce ve 
kanaatlerimizi burada arz etmekte büyük fay
da mülâhaza ediyoruz. Gerek alâkalılarından 
almış olduğumuz izahat ve yaptığımız tetkikler 
gerekse Vergi Reform Komisyonunun raporun
da bu mevzuda serd edilen mütalâalar, gerek 
tetkik ettiğimiz gerçekler bize servet beyanı 
müessesesinin, sadece oto-kontrol yoliyle umu
mi vergi emniyeti sağlamaya matuf organın bir 
tedbir olarak mütalâa edildiğini ve bu maksat
la ihdas edildiğini ve servet beyanının, fiskal 
noktadan ileri sürülen bu mucip sebebi yanında, 
mükellefle maliye arasındaki münasebetlerin, 
sıkıcı birtakım ihtilâflara sebebiyet vermeden 
iş birliği anlayış ve zihniyeti içerisinde inkişaf 
etmesini sağlıyacağı düşüncesinde de bu mü
essesenin ihdasında diğer bir âmil' olduğu da 
ileri sürülmektedir. Vergi Reform Komisyonu 
tarafından ileri sürülen diğer bir mütalâa da, 
Gelir Vergisi gibi beyana dayanan şahsi bir 
vergide oto-kontrol sağlamak için, gelirle ser
vet ve servet artışı arasındaki organik münase
betten faydalanmamızın müessir ve zaruri bir 
hal çaresi olduğu mütalâasıdır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, verginin mo
dern ve ilmî anlamı ve vergi reformunun ana 
hedeflerinin mahiyeti ne olursa olsun, her mem
leketin ekonomik ve sosyal bünyesine ve bu 
bünyenin şart ve hususiyetlerine göre bu anla
mın ve tatbikatının bir hususiyet ve bir deği
şiklik göstereceği ve bu şart ve hususiyetlere 
intibak kabiliyetinden mahrum olan bir tatbi
katın, istinadedilen nazariyeler ve prensipler 
bakımından kuvvetli de olsa, müspet ve mu
vaffakiyetli bir netice veremiyeceği muhak
kaktır. Sadece muasır modern vergi anlayışı-
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na uygun olduğu için «reform hedef» İerinin 
istihsaline kâfi geleceği mütalâa edilen bir gö
rüş, kanaatimizce memleket gerçeklerini ve 
onun sosyal ve ekonomik şartlarını kavrama 
kudreti eksik olan bir görüş olur. Memleketi
mizin ekonomik ve sosyal şartlan, tatbik edil
diği zamanın icaplarına göre, kütle ve mükel
lef psikolojisi, mütecanis olmıyan kültür duru
mu, vergi şuuru ve terbiyesi ve buna intibak 
kabiliyeti, arzu edilen mânada bir tatbikata 
imkân vermez de, sosyal adaletin tecellisi ve 
vergi emniyetinin sağlanması yerine, bozuk 
düzen giden bir tatbikat ve işlemlerinin aksi 
olan bir netice karşımıza çıkarsa, gerçek
leri nazarı itibara almamakta ve nazari 
kalan bir kanaate bağlı kalmakta ısrar 
etmek mi lâzımdır? Kaldı ki bir vergi 
tatbikatının selâmetle tahakkuk etmesi, 
sadece muhatap tuttuğu ve kavramak istedi
ği kütlelerin anlayışına, ahlâkına, kültür du
rumuna, seviyesine ve idrakine ve nihayet ta
hammülüne bağlı olan bir mesele de değildir. 
Tatbikata istikamet verecek organizasyonun 
mükemmeliyeti, bu organizasyonun, sevk ve ida
re edecek elemanların seviyeleri, yüklendikleri 
vazife ve mesuliyetleri anlayış dereceleri, ye
tişmelerinde ve mükellef kütleleriyle münase
betlerinde hâkim olan zihniyet de bir vergi tat
bikatından beklenen gayelerin tahakkukunda 
diğer şartlar kadar, belki onlardan daha mües
sir unsurlardır. 

îhdasmdaki hedef ve gaye ne dereceye ka
dar masum ve haklı olduğu iddia edilirse edil
sin «servet beyannamelerinin» memleket şart
larının son derecede müsait olmadığı bir zaman
da ihdas edilmiş olması, nihayetsiz bir huzur
suzluk yaratmış, vergide emniyeti sağlama ga
yesini temin edeceğine, maalesef vatandaşı gü
vensizliğe ve Hükümete karşı itimatsızlığa sevk 
etmiş, iktisadi ve içtimai bünyede yıllarca ve 
yıllarca tamir edilemiyeeek tahribat yaratmış 
ve yaratmaya da devam etmiştir. Sadece tatbi
katından elde edilen bu menfi neticeler dahi 
bu mevzuda İsrar etmemeyi, toleranslı hareket 
etmeyi bir intikal devri kabul ederek allerji 
uyandırmıyacak diğer emniyet tedbirlerine git
mek için kâfi bir sebep teşkil ederdi. 

Servet beyanı müessesesinin müdafaası ba
kımından ileri sürülen diğer mütalâalar ve id
diaları da kuvvetle karşılamak mümkündür. Ba-
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tılı devletlerin hiçbir yerinde mücerret bir tat
bikat metodu olarak servet beyanı şeklinde bir 
usulün uygulandığı görülmez. Servet beyanı 
fikri ilk defa Gelir Vergisi tatbikatının ilk yıl
larında ortaya atılmış ve vergi güvenliğinin te
sisinde sadece fiskal bir mülâhaza ile Maliye 
tarafından benimsenmiş ve nihayet 193 sayılı 
Kanunla tatbikata konulmuştur. Bugünkü ha
liyle tamamen mücerret ve nazari bir kıymet ta
şımaktan ileri gitmiyen bu müessesenin tatbi
kat ile faydası teyyüt etmediğine ve bilâkis her 
türlü endişe ve huzursuzluklara meydan vermek 
suretiyle mükellefleri, vergi kaçırmak mevzu
unda daha uyanık, daha tedbirli ve daha ihti
yatlı harekete sevk edecek bir mahiyet göster
diğine göre vergi emniyeti sağlanacağına inan
mak da mümkün değildir. 

Batı devletlerinde servet beyanı, bu devlet
lerin bir kısmında tatbik edilmekte olan Servet 
vergilerini tamamlıyan bir tatbikat şekli olarak 
görülür. Servet Vergisinin bünye ve mahiye
tinin teknik bir icabı olarak tatbik edilebilen 
bir sistemin tamamen ayrı bir karakter ve hü
viyet taşıyan Gelir Vergisinin prensipleriyle, 
yapısiyle, telif edilmesi ve bir izah şekli bulun
ması da haylice güçtür. Bu mevzuda gelirle, 
servet ve servet artışı arasında organik bir mü
nasebet bulunduğu bu münasebetten faydalana
rak bir emniyet müessesesi tesis edilmesinin 
uygun olacağı tezi de mesnetleri bakımından 
çok hafif bir müdafaa tarzı ve bir noktai nazar
dır. Bu düşünce ve mütalâaların ışığı altında 
her vesile ile beyan ettiğimiz gibi, 193 sayılı 
Kanun hükümlerine göre alınmış olan servet be
yannamelerinin açılmadan kayıtsız ve şartsız 
sahiplerine iadesini zaruri görmekte ve fakat 
huzurunuza getirilen tasarının sadece bu husu
su teyide matuf olan hükmü ile serdedilen mah
zurların izale edileceğine inanmadığımızı arz 
etmek isteriz. 

Ancak vatandaşta, huzursuzluğu uyandıran 
keyfiyet sadece bu değildir. 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 114, 115 nei maddelerinde 
yer alan hükümlerin muhtevası ve bunların sert
liği, beyannamelere dercedilecek bilgilerin ol
dukça komplike ve ürkütücü bir mahiyet taşı
ması, bu beyannamelerin, müessesenin tesisin-
deki gaye ve maksatlar telif edilenıiyecek bir 
şekilde, her yıl verilmesi mecburiyeti ve nihayet 
bil' vergi emniyeti maksadiyle ihdas edilmesi 
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mucip sebebi olan bu müessesenin bu maksadı 
hiçbir şekilde ifade etmiyen «Servet beyanı» 
adiyle isimlendirilmesi de mükellef kütlesinde 
huzursuzluğu artıran, devam ettiren ve bu mü
essesenin bir otokontrol müessesesi olduğu hu
susundaki inancı mükellefte bir türlü uyarlama
yan âmillerdendir. Bu bakımdan 193 sayılı Ka
nun diğer taraftan Gelir Vergisinde bir kısım 
kaynakların vergi dışı bırakıldığı ve birtakım 
kaynakların da beyanname dışı tutulduğu na
zara alınırsa servet beyanı sistemiyle vergide 
otokontrol ve güvenliği sağlamanın mümkün 
olamıyacağı kendiliğinden tezahür eder. 

Bu mütalâa ve kanaatlerin ışığı altında 
Adalet Partisi, esasen Türk umumi efkâriyle bir 
taahhüt manâsını taşıyan seçim beyannamesin
de bu müessesenin mahzurlarını belirtmiş ve 
esas itibariyle münhasıran servet düşmanların-
ca rağbet gören ve benimsenen servet beyanna
mesinin bugünkü sistem içerisinde faydalı ola-
mıyacağmı nazara alarak kaldırılmasının uy
gun olacağı kararına varmıştır. 

Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın inan. 
ŞEFÎK İNAN (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlarım; bugünkü müzakerelerimizin konusu, 
«Servet Beyannamesi» meselesidir. 

Bu mesele; 15 Ekim 1961 seçimleri sırasında 
bâzı politikacılarımızın propaganda malzemesi 
arasında yer aldı. Seçimlerden sonra da, aynı 
mesele gerek bu çatı altında, gerek basında, çe
şitli yönlerden, münakaşa konusu oldu. Böylece 
bu konu, bir buçuk yıldır, Türk umumi efkârı
nı, zaman zaman işgal eden bir mesele halini aldı. 

Bu yılın Mart ve Nisan aylarında, her iki 
Meclisimizin kürsülerini günlerce işgal eden iş
sizlik konusu görüşülürken, her iki Meclisimizin 
bâzı kanatlarına mensup arkadaşlarımız «Servet 
Beyannamesini» bu kürsüden ve Senato kürsü
sünden, iktisadi durgunluğun ve binaenaleyh 
işsizliğin sorumlusu olarak ileri sürdüler ve ıs
rarla kaldırılmasını istediler. 

Hulâsa, «Servet Beyannamesi» konusunda, 
seçimlerden itibaren, her vasıtaya başvurularak, 
o derece propaganda yapılmıştı ki, bu konuda 
bilgisi olmıyan, neredeyse Allahm verdiği can
dan başka bir varlığı bulunmıyan bâzı masum 
ve mütevazi vatandaşlarımız bile, yoksullukları
nın sorumlusu olarak «Servet Beyannamesini» 
görmeye yönelmişlerdir. 
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Muhterem arkadaşlarını; İkinci Koalisyon 

protokolüne ve Hükümet programına girmiş olan 
bu «Servet Beyannamesi» konusunu her türlü 
düşünceden tecerrüdederek, gerçek hüviyeti ile 
incelemeyi, düşüncelerimizi olduğu gibi bu millet 
kürsüsünden, sizlere ve Türk umumi efkârına 
arz etmeyi, kendim için, kaçınılmaz bir vicdan 
borcu sayıyorum. 

Bilindiği üzere, Cumhuriyetin kuruluşundan 
itibaren, vergilerimiz devamlı, ıslahat konusu 
olmuştur. Fakat bu ıslâhat daima, halkımızın 
umumi kültür seviye i göz önüne alınarak, kök
lü olmamıştır. 

Her ıslâha! leşeb hüsünde, vergi adaleti baş 
endişe olmuş, i'akal, başta halkımızın, umumi 
kültür seviyesi olmak üzere, çeşitli engeller, ver
gi adaletini, her defasında bir serap olmaktan 
çıkaramamışlır. Böylece İkinci Cihan Harbine, 
iptidai .sıfatını çekinmeden verebileceğimiz bir 
vergi sistemi ile girdik. Yurdumuzu, İkinci Ci
han Harbinin alevlerinden korumak üzere yıllar 
boyunca, yaptığımız sav un ma, gayretlerinin fi
nansmanında karşılaşılan zorluklar, vergi konu
sunda, su iki noktayı tamamen gün ışığına çı
karmıştı. 

1. Vergi sistemimiz, konjonktüre karşı has
sas değildir. Bundan dolayı vergilerimiz verim
sizdir. 

2. Vergilerimiz âdil değildir. Bu yüzden 
vergi yükünün dağılışı, vatandaş vicdanını, ra
hatsız edecek derecede adaletsizdir. 

Bu iki sebepten, Devlet, sadece, yakalıyabil-
diğinden vergi alurıkta, diğerlerinden almamak
ladır. Devletin kolayca yakaladıkları ise hizmet 
erbabıdır, dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlar
dır. 

İşte böylece, yıllar yılı, bu Devletin vergi 
yükünü, büyük ölçüde, hizmet erbabı, dar ge
lirli, sabit gelirli vatandaşlar taşımışlardır. 

Bu gerçekler, İkinci Cihan Harbinde herke
sin görebileceği, kolayca, anlıyabileceği şekilde 
gün ışığına, çıkınca, Maliyemiz bütün lıarb yıl
ları boyunca, çalışmalar yaptı. BIL (.'alışmalar, 
lıarb sonunda da devam etti. Ve nihayet 1949 
yılında kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile 
((i el ir V ergis i. sistemi) içi m • girild i. 

Mu'htereju arkadaşlarım; 1949 yılında Gelir 
Vergisi Kânununun kabulü ile. Cumhuriyet 
Maliyecileri, yıllarca arkasında koştukları ve 
bir serap gibi daima uzaklaşan, âdil olduğu ka-
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dar, konjonktüre karşı hassas bir vergi sistemi
ne de ulaşmış olmanın sevinç, ve heyecanını duy
dular. Fakat 1 Ocak 1950 de yürürlüğe giren 
«Gelir Vergisi» nin, bugüne kadar olan tatbi
kat sonuçları, idealist Cumhuriyet Maliyecileri
nin 1949 da duydukları sevinç ve heyecanı, âde
ta bir hüsrana çevirmiştir. Sonuçlar göstermiş
tir ki, âdil vergi, verimli vergi, gene de bir se
rap imiş. Neden böyle oldu? 

Muhteremi arkadaşlarımı, Gelir Vergisi, sis-
temi, imülkelletfin 'beyanını eisaisı alan bir vergi
dir. Beyan emsimi dayanan. vergi sisteminde, 
k'onıtrol çiok ımüibimdir. 

Kontrol, da, maliyenin kontrolundan önce, 
uıükellef'i'n. kendi 'kendini 'kontrol etmesi ile, 
oto kontrol ile başlar. Mükellef beyanname 
tanzim ederken, bilâhara maliyenin kontroluna 
tâbi olacağı düşüncesinden önce 'kendi kendi
rli; kontrol sınırları içinde hissetmelidir. Ser
vet Beyan ı> işt'e bu <oto kontrolün vasıtasıdır. 

kŞöyl<* ki. bir vatandaş düşümelim. Bu va
tandaşın meselâ 1962 fbaşrndaki varlığı, bir 
ımilyon liradır. Bu vatandaş iş adamıdır. Yıl 
içinde, mal. altmış, imal »atmış, birçok ticari 
muamele yapmış, 1962 yılı içinde, böylece ka
zanç •sağlanmıştı.)*. 1968 başında yapacağı bir en
vanter ile varlığının, meselâ 1200 000 olduğunu 
tesbit etsin. Görülüyor ki, bu iş adamının varlığı 
1962 başında bir milyon lira iken, 1963 başında 
yani 12 aylık bir devre sonunda 1 200 000 lira 
•olmuşta!'. Bu vatandaşın servetinde, bir yıl. 
içinde kaydedilen 200 000 liralık artış yıl için
de yaptığı ticari muam'elelerdcnı elde ettiği 
gayrisafi kazancın, «afi bakiyesinden servete 
inkıtâlbeden bir kıısi'mdır. 

Milsalimdekİ! Ibu vatandaşın, varlığının 1962 
başında Ibir milyon lira -olması 1963 başında 
ila, 1 200 000 liraya yükseltmiş bulunması bu 
vatandaşı. Gelir Vergisi Beyannamesini dol
dururken!, bu 200 000 liralık net servet artı
şının kaynağını teşkil eden gayrisafi gelirini 
ve masraflarını, aynen, ibildiıimelk zoru altın
da; 'tutar, [şife <oltıo kontrol buradadır. 

Harb yıllar.* içinde, Gelir Vergisi ta«arı-
sınıı haiZnHıyanılar, sistemi mümkün olduğu ka
dar taun olarak hazırlamışlardı. O tasarılar 
ziraalti Gelir Vergisi içine aldığı gilbi, Servet, 
Beyanın i da ihtiva ediyordu. 

Fakat çeşitli mülâhazalarla, bilhassa büyük 
bir malî uslahat teşebbüsünü gerçekleştirenle-
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raıek ihtimalleri hesaba katılarak ziraatin ver
gilendirilmesi ve Servet Beyanı müessesesi, şis
ttenim yürürlüğe konulmasından birkaç yıl 
sonraya talik edilmişti. 

Nitekim 1952 yılında, (Servet Beyannamesi) 
müessesesini ihdasından bir kanun tasarısı 9 Hazi
ran 1952 tarihli Başbakanluk tezkeresi ile Mec
lise sunulmuştu. 

Bu 1952 tasarısının 39 nıcu sayfasında şu sa
tırları okuyalım : 

«Medeni memlefcetlerde, milyonlarca mü
kellefi olan Gelir Vergisinin mükellefin beya
nına istinaden işleyebilmesi, vergi beyanının 
doğru olarak yapılmasına mütevakkıftır. Gelir 
Vergisi gibi geniş ve umumi bir «halk 
mükellefiyeti» nıde beyanın doğruluğu, her 
şeyden evvel maliye cephesinden/ beyanname
lerin tetkik ve murakabesine ait işlerin iyi or
ganize edilmiş olmasına ve bundan da önce 
Gelir Vergisinde mündemiç bulunan «oto kont
roldün tam ve müspet bir şekilde işlemesine 
vabestedir. Gelir Vergisinde, kendi kendini 
(kontrol etme hususu, bütün kazanç ve iratla
rın vergiye tabi tutulması, ahım ve satrm 
muamelesinin, diğer bir ifade ile emtia hare
ketlerinin birbirine bağlı olarak vergi mev
zuu içinde cereyan etmesi, «'bir mükellef için 
hâsılat olan bir muamelenin, diğeri için mas
raf veya zarar teşkil etmesi» suretleriyle ken
dini hissettirir. Gelir Vergisi rejiminde «Oto 
kontrol» ü temin eden en mühim bir âmil de 
gelirin silki sıkıya bağlı bulunduğu mal ve 
kıymetlerde «Servetde» vâki olan tahavvülle-
rin tesibit ve takibedilımesidir. 

Filhakika, gelir ile bunun kısmen kaynağını, 
kısmen de sarf mahallini ifade eden şahsi 
servet arasında organik ve sııkı bir münase
bet mevcuttur. Bu itibarla, servet mukayese
leri üzerinde gitmek suretiyle gelirin kavran
masına ve kontroluna da imkân elde edilmiş 
olur. Servet mukayeselerinde müşahede ve tes-
'bit olunacak artışlar ya veraset veya sair 
suretlerle iktisat»olunan mallarla, yahut da doğ
rudan doğruya sarf edilmiyen gelirlerden vü-
cude gelir. 

İntikaller arızî olduğuna göre, servet artı
şının esas âmilini gelir teşkil eder. Bu hale gö
re, servette vâki tahavvü'lleri tesibit edilmekle, 
ibunun üzerinde müessir olan unsur, yani «ge
lir» de açığa vurulmuş olur. 

21.12 .1962 O : 1 
Meselâ, kazancı yüksek olan tur serbest 

meslek erbabı, bu kazancının büyük bir kısmı
nı sarf ve istihlâk etmiyerek, otomobil almak, 
gayrimenkul veya menkul kıymetler iktisabet-
mek suretiyle, servete kalbedeceği cihetle, se
neler zarfında 'servetinde bu suretle vukua ge
lecek talhavvüller, kendiliğinden, bunun yıllık 
gelinini aksettiren maddi bir tezahürü olur. 
İşte bu sebeplerden dolayı Gelir Vergisi tatbi
katında, otokontrolün servet yönünden de iş-
liyebilmesini sağlayabilmek maksadÜyle, «Ser
vet Beyanı» usulüne Vergi Kanunumuzda yer 
verilmesi zaruri görülmüştür. Servet bildiri
mi, servetin ve gelirin kontroluna hacet kal
maksızın mükellefi, kendiliğinden, beyanını 
doğru bir şekilde yapmaya mecbur edecek bir 
tedbirdir. Filhakika, birkaç sene önce malik 
lolmadığı, meselâ bir apartmanı veya 10 bin li
ra tutarındaki tahvilâtını bildirmek mecbur'i-
yinde olan bir mükellef uzun zaman bu malla
rını gizliyemiyeoeği cihetle, ister istemez bun
ların iktisap bedelini teşkil eden kazancını da 
bildirmek ve vergilendirmek mecburiyetinde 
kalacaktır.» 

Muhterem arkadaşlarım, 1952 tasarısından 
okuduğum bu pasajda ifade idilen maksatlar
dan başka maksat gütmiyen «servet beyanna
mesi» müessesesi, bu müesseseyi istemiyen ilgi
lilerin, diğer bir deyimle Devlete, ödeme kud
retlerine göre vergi vermek istemiyen bir men
fâat zümresinin el altından yürüttüğü baskı 
neticesinde tasarı Meclisten geri alınmıştı. 
Böylece vergi adaletinin sağlanmasında, ver
ginin verimli hale getirilmesinde mühim bir 
cihaz olan servet beyannamesi müessesesinin 
malî sistemimize girebilmesi için 27 Mayıs 1960 
inkılâbını beklemek icabetmiştir. 

Millî Binlik Komitesince, 31 Aralık 1960 da 
Kurucu Meclisin kurulmasından 6 gün önce 
.kabul edilmiş bulunan «193» sayılı Kanun 
Türk Maliyesini çok muhtaç olduğu bu kontrol 
cihazına kavuşturmuştur. 

'ilik tatbikat, 1961 yılının ilk 3 ayı içinde 
yapılmış ve beyannameli vergi mükellefleri, 31 
Aralık 1960 günündeki varlıklarını birer ser
vet beyannamesi ile beyan emitşlerdir. 

Fakat bâzı kategori mükellefler, hoşlanma
dıkları bu müesseseden ilk fırsatta kurtulmak 
üzere, seferber olmuşlardır, 
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15 Etkim 1961 seçimlerine yaklaşırken, bâ

zı politikacilarıımızı bu (müessesemin lüzumsuz
luğuna M e inandırmaya "muvaffak olmuşlar
dır. Böyleee müessesenin aleybtai'iları çoğal
mış Adlanın verdiği candan Ibaşka 'bir varlığı 
loıl'mıyan masum ve mütevazıi vatandaşlara, on
ları 'bu durumlarından kurtarmakta mühim ro
lü lolacak olan servet beyannamesinin, ıbu yok
sulluklarının tek sorumlusu oüduğu kanaati 
aşılanmaya çalışılmıştır. 

Beyannamen vergi ^mükelleflerinden, yani 
tüccardan, sanayiciden, serbest meslek erba
bından kendilerinin salhJİbpıld-ukları ıgayrimen-
kullerle menkul kıyim'etler ve nakit mevcudunu 
Ibeyan etmelerini üstiyen alnı açık her vatan
daşın doldu'mıakta ve Devlete teslim efometkte 
fen küçülk mahzur gÖFmliyeceği (göstererek) şu 
ımaısuım vesikaya karşı açılan mücadelenin 'ger
çek sebebi aealba nedir? 

'Sizlerin ve 'bütün Türk -aydınlarının, okur -
yazar bütün vatandaşlarımın dikkat nazarları
na sunacağını! şu rakamlar servet 'beyanına 
karşı koparılan (iistenıezük!) avazelerinin ger
çek sebebini açığa vurmaya kâfidir sanıyorum. 

1959 yılı Gelir Vergisi beyanna/me'lerine 
göre : 

1. Beyanname vermiş olan Gelir Vergisi 
mükelleflerinin % 39,64 nün ödedikleri Gelir 
Vergisi, mükellef başına, ortalama olarak 202 
liradır. Halbuki, aylık ücreti 15ü lira olan 
bir işçinin yeya odacının ödediği vergi 252 li
radır. 

Yani, aylık ücreti 150 lira olan kimseler, 
meselâ dairelerdeki odacılar, beyannameli ver
gi mükelleflerinin % 39,64 nün ödedikleri ver
giden 52 lira fazla vergi ödemişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın İnan, vaktiniz dolmuş
tur. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Efendim, ben 
şifahen de konuşuyorum. Yüksek Meclisten 
rica ediyorum. Eğer müsaade ederlerse devam 
edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan'm konuşma
sına devam edip etmemesi hususunu reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Buyurun efendim. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — 2. Beyan
nameli vergi mükelleflerinin % 27,94 nün öde
dikleri Gelir Vergisi, mükellef başına orta
lama olarak yılda 707 Uradır» Halbuki ay-
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lık ücreti 400 lira olan memur veya ücretlile
rin ödedikleri vergi, mükellef başına ortala
ma olarak 786 lira 60 kuruştur. Yani, ay
lık ücreti 400 lira olan kimseler, beyanna
meli vergıi mükelleflerinin % 27,94 nün öde
dikleri vergiden 80 lira fazla vergi ödemiş
lerdir. 

3. Beyannameli vergi mükelleflerinin 
% 16,17 sinin ödedikleri Gelir Vergisi, mü
kellef başına ortalama olarak yılda 2,307 li
radır. Halbuki aylık ücreti 1 100 lira olan 
memur veya ücretlilerin ödedikleri vergi, mü
kellef başına 2 619 lira 20 kuruştur. Yani,. 
aylık ücreti 1 100 lira olan kimseler, beyan
nameli vergi mükelleflerinin % 16,17 sinin öde
dikleri vergiden 313 lira fazla vergi ödemiş
lerdir. 

b. Beyannameli vergi mükelleflerinin 
% 8,94 nün ödedikleri Gelir Vergisi, mükel
lef başına ortalama olarak yılda 5 116 lira
dır. Halbuki aylık ücreti 2 000 lira olan me
mur veya ücretlilerin, yani 1959 yılında bare
min birinci derecesinde bulunan Devletin en 
yüksek memurlarının ödedikleri vergi, mü
kellef başına ortalama 5 464 lira 80 kuruştur. 
Yani, aylık ücreti 2 000 lira olan memur ve 
ücretliler, beyannameli vergi mükelleflerinin 
% 8,94 nün ödedikleri vergiden 349 lira faz
la vergi ödemiştir. 

5. Böylece, beyannameli vergi mükellef
lerinin ceman % 92,69 u memur ve ücretliler
den yani bütün hizmet erbabından daha az ver
gi ödemişlerdir. 

Ancak, % 7,31 i memur ve ücretlilerden hiz
met erbabından bir miktar fazla vergi ödemek
tedirler. 

Sizlerin ve bütün Türk aydınlarının, okur 
- yazar bütün vatandaşlarımın ilgilerine lâyık 
birkaç rakam daha arz etmek isterim. 

1960 yılında tahakkuk eden bir milyar 800 
milyon lira tutarındaki Gelir Vergisinin, 

400 milyon lirasını ticaret erbabı, 
243 milyon lirasını sanayicilerimiz, 

72 milyon lirasını serbest meslek erbabı, 
114 milyon lirasını diğer mükellefler, 
970 milyon .lirasını ise, muhtasar beyanna

meye tabi hizmet erbabı ödemişlerdir. 
Muhterem arkadaşlarım, bu resmî rakam

lar bir buçuk yıldan beri, servet beyanna
mesine karşı yükselen «istemezük!» avazele-
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riniıı gerçek nedeninin, yıllar yılı, Devlete 
malî kudretlerine göre bir vergi vermek yeni
ne, sadaka vermeye alışmış olanların dele
cekte de vergi yerine sadaka vermekte de
vam etmek arzusundan ibaret olduğunun ret 
ve cerh edilmesi mümkün olmıyan kesin de
lilleridir. 

Hiç şüphe yoktur ki, bu gerçek sebep ser
vet beyannamesinin kaldırılmasını istiy enler 
tarafından, hiçbir zaman telâffuz ve itiraf 
edilmemiştir. Bu kimselerin bağlı bulunduk
ları bâzı meslek kurullarının yayınlamış ol
dukları bildirilerde, broşürlerde, servet beyan
namesinin kaldırılması için ileri sürülen delili
ler şunlardır : j 

1. Servet beyannameleri, İhtilâl idaresi za
manında alınmıştır. Bu itibarla, yapılan be
yanlar noksandır. Beyanname verenler, var
lıklarını gizlemişler, noksan beyanda bulun
muşlardır. 

2. Noksan beyan yüzünden, paralar yas
tık altlarında saklanmıştır. Bunlar piyasaya 
çıkmamaktadır. 

3. İktisadi durgunluğun, işslizliğin sebebi 
budur. Servet beyannamesi kaldırılacak olur
sa, bu paralar piyasaya dökülecek, iktisadi 
durgunluk, işsizlik kalmıyacaktır. Acaba böy
le mi"? Birer birer inceliye! iım. 

1. Deniliyor ki, servet beyannameleri İnkı
lâp idaresi zamanında alınmıştır. Bu itibarla 
yapılan beyanlar noksandır. 

1961 yılının Mart ayı içinde alınmış olan 
servet beyannamelerini, yani ilk servet beyan
namelerinin şu üç katagoriye bölünebilecekleri-
ni tasavvur etmek mümkündür. 

a) Bir kısım mükelleflerin verdikleri be
yannameler tamdır, doğrudur, gerçek durumun 
tâ kendisidir. Kanaatimce, İstanbul, Ankara ve 
izmir'deki bir kısım mükellefler hariç, mükel
leflerin büyük çoğunluğu beyannamelerini tanı 
olarak, doğru olarak vermişlerdir. 

b) Bir kısım mükellefler, varlıklarını, nok
san göstermişlerdir. Bu şekilde davranmış bu
lunan mükelleflerin bir kısmı, ne olur ne ol- * 
maz endişesine kapılarak şayet bir karışıklık 
olursa, varlıklarının bir kısmını yabancı mem
leketlere kaçırabilmenin imkânını hazırlamak 
istemişlerdir. Varlıklarını noksan gösteren 
bir kısım mükellefler, varlıklarının meşruiyetin-
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den emin olmadıkları için, hesabını veremiye-
cekleri kısmı gizlemeyi münasip görmüşlerdir. 

e) Bir kısım mükellefler, varlıklarını, ol
duğundan fazla göstermişlerdir. Bunlar düşü
nüp taşındıktan sonra, servet beyanının oto-
koııtroldeu başka bir maksada matuf olmadığı
nı idrak etmişler, eski gidişin artık mümkün 
olamıyaeağı kanaatine varmışlar ve varlıklarını 
olduğundan fazla göstermek suretiyle, hiç de
ğilse gelecek 5-6 yılın vergisini, Devlete ödiye-
eek yerde kendi servetlerine kalbetmeyi uygun 
görmüşlerdir. Böylece meselâ, varlığı 1 milyon 
lira olan bir mükellef, 500 bin ilâvesiyle, 1,5 
milyon lira göstermek suretiyle, gelecek 5 yıl 
içinde, vergi olarak vermesi lâzımgelen mikta
rın 500 bin lirasını, servetine ilâve etmek im
kânını sağlamış demektir. 

Bir kısım mükelleflerin nakit varlıklarının 
tamamını beyan etmedikleri doğrudur. Nisan 
1960 ile Mart 196.1 tarihlerindeki, bankalardaki 
ticari mevduat rakamlarının karşılaştırılması 
bu iddiayı teyit etmemektedir. Fakat gizlenmiş 
olan paranın miktarı önemli değildir, nihayet 
olsa olsa 20-30 milyondan ibarettir. 

Paraların yastık altında saklanmış olduğu 
tezi çok istismar edilmiştir. O derecede ki, giz
lenmiş olması muhtemel paranın miktarı husu
sunda pek fazla mübalâğaya kaçarak, bu konu
ların yabancısı olan vatandaşlar üzerinde, te
sir yapılmak istenmiştir. Servet beyanı yüzün
den yastık altlarında gizlenmiş olan para mik
tarının 2.5 milyar lira olduğu bile iddia edil
miştir. Bu iddiaları ortaya sürerken, düşünme
mişlerdir ki, servet beyanının ihdası tarihinde, 
19(50 yılının sonuncu gününde, tedavüldeki pa
ra miktarı 4 milyar 452 milyon lira idi. Bunun 
774 milyon lirası aynı gün bankaların kasala
rında, 17 milyon lirası da Maliye veznelerinde 
mevcudolduğuna göre, geriye tedavülü idare 
etmek üzere ancak 1 milyar 161 milyon lira 
kalıyordu. I>u 1 milyar 161 milyon lira ile de 
50 milyar lirayı bulan millî gelirin gerektirdiği 
tedavül ihtiyacı karşılanamazdı. Böylece bu id
dialar kendiliğinden düşer. 

Bu iddiaları ortaya sürer ve sürdürürken, dü
şünmemişlerdi ki, 28 milyon Türk'ün cebinde, 
1 milyar .161 milyon lira bulunmasına mukabil, 
bir avuç insanın yastık altına saklamış olabile
ceği paranın 2,5 milyar lira olması, aklın, man-. 
1ı?îın kabul edebileceği bir şey değildir. 



M. Meclisi B : 20 
3. îlerî iürülen üçüncü delil de şu idi : 
İktisadi durgunluğun, işsizliğin sebebi, yas

tık altında gizlenmiş olan paraların piyasaya çı-
kamamasıdır. Servet Beyannamesi kaldırılacak 
olursa, bu paralar piyasaya çıkacak, iktisadi 
durgunluk ve işsizlik kalmıyacaktır. 

Bu iddiayı ileri sürenler âdeta demek istiyor
lardı ki, biz Devlete karşı hilafı hakikat beyan
da bulunduk, paralarımızı gizledik, böylece ̂ pi
yasaya durgunluk getirdik, binlerce insanı işsiz 
bıraktık. Şimdi Devlet, piyasanın canlanmasını 
ve bizim işsiz bırakarak günlük ekmeğinden mah
rum bıraktığımız insanların ekmeklerine kavuş
malarını istiyorsak, servet beyannamesini kal
dırmalıdır. 

. Bu iddiada bulunanlar, servet beyannamesin
den kurtulmak istiyenler, bu arzularına ulaş
mak üzere, memleketteki iktisadi durgunluğu 
kendilerinin yarattığını, birçok vatandaşı işsiz 
bırakarak onları günlük ekmeğinden mahrum 
ettiklerini zımnen itiraf etmekten ve böylece, 
toplum önünde büyük bir sorumluluk yüklen
mekten bile kaçınmamışlardır. 

Servet Beyannamesi müessesesinden kurtul
mak üzere, ilerisini gerisini, ne mânalara gele
bileceğini bile düşünmeden ileri sürülen bu de
lil, aslında varit de değildir^ hilafı hakikattir. 
İddiayı ileri sürenler, sırf servet beyannamesi 
müessesesinin kaldırılmasını sağlamak amacına 
Ulaşmak üzere, bütün bir ticaret erbabı zümre
sini, böyle ağır şekilde suçlamakta bile tereddüt 
etmemişlerdir. 

İleri sürülen delil hilafı hakikattir. Asla va
rit değildir. Zira, ticaret erbabı, menfaatleri 
ioabettirince, bir ekonomiye durgunluk getir-
mek, binlerce insanı işsiz bırakarak günlük ek
meğinden etmek gibi bir iktisadi kudrete asla 
sahip değildirler. 

Eğer, ticaret erbabının elinde, menfaatleri 
icabettirdiği zaman, bir memleket ekonomisine 
durgunluk getirmek, binlerce insanı işsiz bıra
karak günlük ekmeğinden etmek gibi bir iktisadi 
kudret mevcudolsaydı, Devlete düşen, bizlere dü
şen baş vazife, iki satırlık bir kanunla, bu kud
reti onların elinden derhal almış olmak lâzım-
gelirdi. 

Ticaretin, ticaret erbabının, iktisadi fonk
siyonu, mallara, mekân dâhilinde yer değiş-
tirmu-ek ve malları,, müstehliıki» satuıalma ar-
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zuısu izhar edeceği zamanda, emrine amade 
tutaraktan ibarettir. 

Ticaret ertbaıbı, bu iktisadi fonksiyonu ye
rine ( getirirken, büyük bir müstehlik kütlesi, 
yani alıcı, kütlesi ile satıcı kütlesini ihtiva eden 
(Piyasa) nm, bir unsuru olarak hareket eder
ler. Alıcılarla satıcılardan ibaret olan piya
saya kumanda eden, esas itibariyle, alıcılardır. 

Piyasada gelişme, piyasada durgunluk hâ
disesi, alıcıların genel davranışlarının bir so
nucudur. 

Şu halde, piyasanın gelişmesinde, daralma
sında, durgunlaşmasında aktif rol, alıcılarda
dır, müstehliklerdedir. Ticaret erbabının rolü 
esas itibariyle pasiftir. Ekonomide hareket ya
ratmak, piyasada hareke b yaratmak, ticaret 
erbabının elinde değildir. Piyasaya kumanda 
eden, esas itibariyle müstehliklerdir. Ticaret 
erbabının vazifesi malları, müstehlikin arzu 
ettiği yerde ve zamanda hazır bulundurmak
tan ibarettir. 

Ticaret erbabı, iktisadi fonksiyonlarını, 
(kâr) dediğimiz muharrik ve müşevvikin tesi
riyle ifa ederler. (Kâr) gördükleri alanlarda 
bu ikaisadi fonksiyonlarını, her türlü şartlar 
altında yerine getirirler. Hattâ bu fonksiyon
larını, bazan, hayatlarını bile tehlikeye atarak 
yaparlar. Meselâ, İkinci Cihan Harbinde, ka
rada, denizde, havada, her taraftan ölüm ya
ğarken bile, onlar iktisadi fonksiyonlarını yap
makta devam etmişlerdir. 

Demek oluyor ki, ticaret erbabı, (Kâr) 
dediğimiz müşevvik ve muharrik mevcudolduğu 
müddetçe, her türlü şartlar içinde, iktisadi 
fonksiyonlarını yerine getirirler. 

Şu halde, ticaretin piyasadaki rolü, esas 
itibariyle, pasiftir. Piyasaya kumanda edemez. 
Piyasaya kumanda eden büyük müstehlik küt
lesi dir. 

Bununla beraber, ticaret erbabı, bâzj ah
valde piyasaya müessir olabilirler. Meselâ, 
malların ihtiyaca nazaran kıt olduğu, arkasının 
gelmiyeceği ihtimallerinin mevcut 'bulunduğu 
ahvalda, ellerinde malî imkânlar da mevcudise, 
stok üzerine oturarak, piyasada mal darlığı ya
ratmak, karaborsa yaratmak, böylece aşırı ka
zançlar elde etmek imkânlarına sahiptirler. 
Bu gibi ahvalde, ticaret erbabının piyasadaki 
rolü, pasif olmaktan çıkmış, aktif hal almış de
mektir. 

- m -* 
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Deme^k oluyor M, ticaret erbabının piyasa

daki rolü, esas itibariyle normal olarak pa
siftir. Piyasaya kumanda eden, yani aktif du
rumda olan müstehliklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Buraya kadar vermiş olduğum izahat ile, 

servet beyannamesi müessesesini, 1952 deki 
akıbetine uğratmak üzere, şimdiye kadar ileri 
sürülmüş bulunan delillerin hiçbirinin ayakta 
durabilecek değerde olmadıklarını gösterme
ye kâfi gelmiştir sanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Müzakerelerimizin sonunda, Servet Beyan

namesini bekliyen dört ihtimal hatıra gele
bilir : 

1. Servet Beyannamesi müessesesinin tama
men kaldırılması, 

2. Servet Beyannamesi müessesesi ile bir
likte, 1961 ve 1!)62 Mart aylarında alınmış olan 
Servet beyannamelerinin olduğu gibi muhafa
zası, 

3. Servet Beyannamesi müessesesi mahfuz 
kalmakla 'beraber, 1961 ve 1962 Mart ayların
da alınmış olan iki beyannamenin iade edile
rek, 1962 mart ayında alınmış olan ikinci 
beyannamenin, mükelleflerin yeniden düzenli-
yecekleri beyannamelerle mübadele edilmesi, 

4. Servet Beyannamesi müessesesi baki 
kalmakla beraber, 1961 ve 1962 Mart aylarında 
verilmiş olan beyannameleri iade ederek, ilk be
yanname olarak, başlangıç beyannamesi olmak 
üzere 1963 Martmda beyanname almak. 

Şimdi müsaadenizle, bu dört ihtimali birer 
birer inceleyelim : 

1. Birinci ihtimal, Servet Beyannamesi 
müessesesinin tamamen kaldırılmasıdır; 

Büyük Meclisin böyle hatalı, Devletin yük
sek menfaatlerine aykırı bir karara varabilece
ğine asla ihtimal vermek istemem. 

2. İkinci ihtimal, Servet Beyannamesi ile 
birlikte, 1961 ve 1962 Mart aylarında alınmış 
bulunan beyannameleri olduğu gibi muhafaza 
etmek. Bendeniz, bütün samimiyetimle bunun 
taraftarıyım. 

Büyük Meclis böyle bir karar verirse ne 
olur? Olacak olan şunlardır : 

a) Evvelce beyannamelerini doğru olarak 
vermiş olan büyük mükellef kütlesi için, de
ğinen lûfebir §qy oJjBjgr&oaktuc 
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b) Evvelce, varlığım, olduğundun isafa 

göstererek, 1961 başından itibaren, gelecek 
5 - 6 yıllık Devlet hakkı olan vergiyi, kendi 
şahsi servetlerine kalbetmek imkânlarını ha
zırlamış olanlar, aldıkları tedbirle yetinmek 
zorunda kalmış olacaklardır. 

c) Varlığını noksan göstermiş olanlar da, 
evvelce aldıkları tedbirlerle yetinmek zorunda 
kalmış olacaklardır. 

Bu kategori mükellefler, hesap uzmanları
nın veya maliye müfetttişlerinin teftişlerine 
tâbi tutuldukları, onlara hesap verdikleri za
man, Servet beyannamelerinde, varlıklarını 
noksan göstermeleri yüzünden şu cezaya çarp
tırılacaklardır : 

1. Noksan beyandan dolayı mükellef adına, 
ikmalen vergi tarholunacaktır. 

2. Tarholunacak vergi üzerinden % 50 nis-
betinde kusur cezası kesilecektir. (Vergi Usul 
Kanununun 341, 349 ncu maddeleri) 

Yani bu mükellefler, noksan beyanları, yü
zünden, % 50 ceza zammı ile birlikte ikmalen 
tarholunan bir vergi ödemiş olacaklardır. Bu 
katagori mükelleflerin, bu suretle ödiyecekleri, 
ikmalen tarholunmuş % 50 ceza zamlı vergi, 
Devlete hilafı hakikat beyanda bulunmak sure
tiyle işledikleri suçun bir cezası ve Devlete yıl
lar yılı ödemedikleri vergilerin, cüz'i de olsa, 
bir telâfisi ve bir kefareti olacaktır. 

3. Üçüncü ihmal : Servet beyannamesi mü
essesesi mahfuz kalmakla beraber, 1961 ve 1962 
Mart aylarında alınmış olan iki beyannamenin 
mükelleflerine iade edilerek 1962 mart ayında 
alınmış olan ikinci beyannamenin mükellefle-
nhı yeniden düzenliyeceik'leri beyannamelerle mü
badele edilmesi halidir. 

Bu, İkinci Koalisyon Hükümetinin kuruluş 
müzakereleri sırasında, tarafların bu konudaki 
farklı görüşlerini telif eden mutavassıt bir hal 
şeklidir. 

Bendenizin şahsi inancım odur ki, bu hal 
şekli Devlet Hazinesi aleyhine tecelli edecek
tir. 

Dördüncü ihtimal, servet beyannamesi mü-
essssesi baki kalmakla beraber 1961 ve 1962 
Mart aylarında verilmiş olan beyannameleri 
iade ederek, ilk beyanname başlangıç beyanna
mesi olmak üzere, 1963 Martmda beyanname 
almak. 
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'Bu hal şekli, Hükümet programındaki şekle 

nazaran, çok daha fazla, Devlet Hazinesi aley-
hinedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konudaki dü
şüncelerimi arz etmiş bulunuyorum. Huzurunuz
dan çekilmeden önce İhsan Gürsan. arkadaşımın 
konuşmasından aldığım/bir, İki no;i a er-vap ve
reyim. (Soldan «vekil misin») 

ŞEFİK İNAN (Devanda) — Peki, peki söz 
alırız. Teşekkür ederim. (Ortadan alkışlar) 

İHSAN GÜRiSAN (İzmir) - Grup .adına. 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
A.P. MECLİS GRUBU ADINA İHSAN 

GÜRSAN (Devamla) — Cok muhterem arka
daşlarım, Adalet Partisi Grııpu atlına huzuru
nuza getirdiğimiz mütalâaları dikkatle dinledi
ğinizi zannediyorum. Bu mütalâalarda her han
gi bir politik mülâhaza, her hangi bir gerçeğe 
aykırı, her hangi bir menfaatin arkasında giz
li olan bir mülâhazaya, bunu müdafaa eder tek 
bir kelimeye yer vermemeye gayretle çalıştık. 

Buraya getirdiğimiz mütalâalar bir inancın 
ifadesidir, bir memleket gerçeğinin karşımıza 
serdiği meselelerin bizde uyandırdığı intihala
rın bir hâsılâsıdır. Bunun böyle kabul edilmesi
ni bilhassa istirham ederim. 

Efendim, şahsan her hangi bir mevzudaki 
mütalâamın hiçbir değeri yoktur. Mensuboldu-
ğum ve mensubu olmakla da şeref duyduğum 
partim, memleket gerçeklerini nazarı itibara al
mış ve üzerinde esaslı surette durmuş ve buna 
mütaallik olan mütalâaları, müdafaaları, tezle
ri, ileri sürülen bütün fikirleri nazarı itibara 
aldıktan sonra gayet objektif olarak huzurunu
za kendi kanaat ve inançlarını getirmiştir. İlmî 
hüviyetine, bilgisine ve uzun zaman beraber bu
lunduğumuz için gayet kıymetli mütalâaları bu
lunduğuna inandığım arkadaşımın burada da 
aynı şekilde objektif görüşlere istinadeden, 
(heyecana ve hisse istinadeden değil) mütalâala
rını dinlemek isterdik. Bunları söylemeliydi. 
Bunu görmemekle çok müteezziyim. 

Muhterem arkadaşlarım; Gelir Vergisi ve 
vergi reformu içerisinde peyderpey huzurunuza 
getirilecek olan tasarılar hakikaten objektif bir 
zaviyeden nazarı itibara alınacaktır. "Fakat tü
mü itibariyle tatbiki, bütün meseleleri şümulü
ne alan ve üzerinde esaslı surette, hassasiyetle 
durulması 1 âz imgelen mevzuları önümüze gefir-
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inektedir.' Biz de gayet tabiî bunların üzerinde 
duracağız. Nitekim, Karma Komisyonda da, bu 
tasarıların müzakeresi sırasında, en ufak nok
tasına kadar politik mütalâa, polemik, demago
ji ve her hangi bir heyecan ve histen uzak ola
rak, sadece bu gerçeklerin ışığı altında bir ne
ticeye varmak için lâyıkiyle çalışıyoruz. Kendi-
kanaatlerimiz ve görüşlerimiz kabul ediliyor ve
ya, edilmiyor, fakat netice itibariyle vazifemizi 
v;:pmış oluyoruz ve huzur içinde müspet bir ka
rara ulaşıyoruz. Türk Milleti ve hepimiz buna 
uyuyoruz. Gelir Vergisi de böyle bir müessese
dir. Arz ettiğim bir telâkki icabiyle nihayet hu
zurunuza getirilmiş olan servet beyannamesi bir 
ejımiyet bir güvenlik ve bir otdkontrol müe^e-
sesi olarak önümüze seriliyor. Biz bu emniyet ve 
güvenlik ve otiukontrol mesele ve mevzuunda 
gi.-lib'iı yolu tcn'ki'd edivor^'z. Esas itibariyle 
Gelir Vergisinin bütünlüğünü zedeliyecek bir 
emniyet ve güvenlik ve otokontrol s^e- ' ibvn 
aleyhindeyiz. Tatbik edildiği zamanın icapları, 
sertliği, huşuneti ve zamanın şartları buna im
kân vermemişse, birtakım memleket meseleleri 
karsımıza serilmişse bunları nazarı itibara al
mamakta ısrar mı edeceğiz? Gayet tabiîdir ki 
üzerinde duracağız. Yüksek Meclisin en büyük 
vazifesi bu mesele üzerinde önemle durmaktır. 
Memleketin büyük bir vatandaş kütlesini hu
zursuzluğa sevk eden bir vaziyet varsa, bunu 
tevlidedeu sebepleri ortadan yok etmek vazife
mizdir. Bunlara karşı uyanık durmamak, üze
rinde esaslı durmamak, tedbirini aramamak 
vazifemizi yapmamak demektir. Bu itibarla, bir 
hisle, biı- heyecan veya muayyen menfaati hi
maye eden bir şekilde (burada söylemek iste
miyorum, bu tâbiri) her hangi bir hâdisenin 
karşısına çıkmakla bizi itham etmenin yerinde 
olmadığını bir kere daha belirtir, huzurunuz
dan hürmetle ayrılırım. (Soldan, alkışlar) , 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu... (Yok, 
sesleri) 

Sayın İhsan Tombuş, buyurun. 
İHSAN TOMBUŞ (Corum) — Pek muhte

ri» Ü arkada'ş-liarım ; 'bir1 «cne.lik ibir gecikmeden 
wnıra, nihayet bültüıı partilerin seçim, beyanna
melerinde iade edileceği vadedilen servet be-
yaiinaniüJ'erİ! ihakıkm'dâki kanun t a samı yük-
xe!k huzurlarınıza gelmiş buluMma'ktadır. 

Aıi'eaik şunu da esefle tebarüz ettirmek lâ-
zvnıdır ki gelen tasanı hiç de 'millete vadedi'len 
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şekilde değildir. Zira bugün 'koalisyonu teşkil 
eden partilerini seçim beyannamelerinde mev-
zuubahis servet ibeyannamıelerinin mükelleflere 
iade edilip yenilerinin alınacağı hususunda her 
hangi bir saralbat mevcut değildin*. Bilâkis ko
alisyon partileri tarafından seçimden evvel 
millete (bu beyıannaım'elerin tamamen kaldırıla-
eağı hususu açıkça vadedi'lmiş ve karşılığında 
rey istenilmiştir. 

Şimdi bu taahhüdün ve va'din yerine geti-
riTmıeyişi «biz beyannameleri' iade edeceği/ de
miştik işte ediyoruz.» veya «ne yapalım koalis
yona girerken' hazırlanan protokol böyle ica'b-
ettiriyor.» diyerek değil milleti, söyliyenleri 
bile tatmin etmiyen birtakım özürler ileri sü
rülmeye çalışılmaktadır. Eğer koalisyon parti
lerinin vaadleri ayrı ayrı istikamette bulunsa 
idi koalisyonu teşikil edebilmek için bu vaad-
lerden ister istemez 'bâzı fedakârlıkların ya
pılması zarureti kabul edilebilirdi. Fakat bütün 
partilerin seçimden] önce üzerinde ittifalk ettik
leri bir mevzuda koalisyon teşkili baklanından 
foir müşkülât değil bir "kolaylığını ortada bu
lunduğu aşikârdır'. Binaenaleyh bu gibi gay-
riciddi mazeretler 'millete verilen sözün yerine 
getiriirnesıine mâni sebepler değildir. 

Diğer taraftan p a r t i erinin verdiği sözü ye
rine getirmek için teşebbüse geçerek 'bu husuto-

fta kanun telklifi yapanlar arasında bugün Ka-
"binede bulunan 'kimseler daihi mevcuttur. Buut
lardan bâzıları da (komisyonlarda kendi teklif
leri aleyhinde rey kullanmışlardır ki bu da 
dikkate şayandır. 

'Servet beyannamelerinin tam aruıen kaldırılla-
cağı hususunda söz verenlerin, ve teşebbüse ge
çenlerin !bu tasarı karşısında yapacakları en 
mâkul müdafaa şu olabilecektir; diyeceklerdir 
k i ; «Biz o 'zıaımıan servet beyanlarının her ne 
kadar Türk ekonomisi için zararlı olduğuna 
inanımışsak da şimdi bu inancımızda aldandı-
ğıımuzı gömlekteyiz. Şimdi 'bu hatamızı göre
rek elski fikirlerimizden rlücu etmekteyiz. Esa
sında servet beyanları verıgi kaçakçılığını ön
lemek için zaruri bir müessesedir. Ancak ilk 
tatbik şekli Türkiye'de henüz ısiiyasi bir istik
rar ve iktisadi bir itimadın teessüs etmediği bir 
zamana rastgeldiği için menfi tesirler' icra 
etmiştir. Bunu da izıale için iki sene önce ve
rilmiş bulunan 'beyannameler iade edilmektedir. 
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Hakikaten hatadan rücuı etmek bir fazilet

tir. ' Bu bakıımıdan da kimseye bir şey söyle
meye imkân yok. Ancak ortada bir hatanın 
mevcut olduğuna göre bu hataya önce mi dü
şülmüştür, yoksa, şimdi mi düşülmektedir. Ya
ni servet beyannameleri Türk iktisadiyatı için 
faydalı mıdır yoksa zararlı mıdır? Diğer taraf
tan faydalı olduğu kabul edildiği takdirde dahi 
bu müessesenin tesisi için bugün Türkiye'de 
politik ve iktisadi şartlar müsait midir, değil 
midir? işte şimdi bu mevzuları inceliyerek neti
ceye varmak icabetmektedir. . 

Faidesiz servet beyannamesi müesesesi vergi 
mevzuatını tamamlıyan bir otokontrol sistemi 
olarak kabul edilmekte bu sistemin tatbiki ha
linde vergi kaçakçılığının büyük mikyasta önü
ne geçileceğine inanılmaktadır. 

Şurası bir realitedir ki, dünyada bütün mil
letlerde bütün tedbirlere rağmen vergi kaçak
çılığı mevcuttur. Ancak bu kaçakçılığın vüsat 
ve şümulü bakımından devletler arasında bir 
tefrik yapmak mümkün olabilir. Bir memle
kette vergi kaçakçılığının diğerine nazaran da
ha fazla veya az oluşu vergi sistemleri ve ted
birleri ile. alâkalı olduğu kadar o memleket hal
kının ahlâki ve kültürel seviyesi ile de ilgili
dir. 

Bütün dünyada olduğu gibi bizde de vergi 
kaçakçılığının az veya çok mevcudolduğu bir 
hakikattir. Fakat bu kaçakçılığı servet beyan
namelerinin önlemesine imkân olup. olmadığı 
münakaşalıdır. Bu usulde belki bir miktar ka
çakçılığın önüne geçilmesi mümkün olacaktır. 
Ancak servet beyannamesinin Türk iktisadiya
tına tevlidedeceği zararlar yanında bu müesse
senin muvaffak olabileceğine inanmak imkânsız
dır. 

Servet beyannamesi müessesesinin müdafile
ri demektedirler k i ; «Bir mükellef vergi beyan
namelerinde kazancını az göstermek suretiyle 
vergi kaçakçılığı yaptığı takdirde servetinde 
vergi beyannamesinde gösterdiği kazançtan da
ha fazla bir artış olacaktır. Bu da vermiş oldu
ğu servet beyannamesinin tetkikinden anlaşıla
bilecektir. Binâenaleyh, vergi beyannameleri 
ile servet beyannameleri birlikte mukayese edil
diği takdirde bir mükellefin vergi kaçakçılığı 
yapıp yapmadığı meydana çıkacaktır.» 

Nazari olarak pek cazip görünen bu fikir 
tatbikat bakımından bir hayalden ileri giderai-
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yecektir. Zira vergi kaçırmaya niyet etmiş 
olan, fakat vergi beyannamesi ile servet beyan
namesini birbirine ayarlamadan verebilecek 
derecede saf bir mükellef bulmak imkânsızdır. 
Vergi kaçakçılığı yapan bir kimse mutlaka ser
vet beyanını ona göre tanzinl edecek bu defa 
da ortaya bir servet kaçakçılığı çıkacaktır. 

Bu durum karşısında bir mükellefin vergi 
kaçakçılığı yapıp yapmadığını tesbit edebilmek 
için verilen beyannamelerin karşılaştırılması 
hiçbir mâna ifade etmiyecektİr. Ayrıca mükel
lefin servetinin de tesbit edilip beyannamesine 
uygun olup almadığını kontrol etmek lâzımgel-
mektedir. 

Tatbiki zor: Diğer taraftan bugün Maliye 
Bakanlığının elindeki kontrol teşkilâtı vergi 
mükelleflerinin ancak yüzde 2,5 ini kontrol ede
bilecek kifayettedir. Şimdi bu kifayetsiz kon
trol teşkilâtına bir de mükelleflerin servetleri
nin tesbiti vazifesini yüklediğimiz takdirde bu 
teşkilâtın çalışmalarından ne netice alınabile
ceğini takdirlerinize arz ederim. Bu teşkilâtın 
mükelleflerin servetlerini de tesbit edebilecek 
bir hale getirebilmek için bütçeye yüklenecek 
külfet kaçmasına mâni olunacak vergiden çok 
daha şümullü olacaktır. 

Bünyemize uymaz: Bütün bu hususları bir 
tarafa bıraksak bile bu sistemin Türk halkı
na tatbik kabiliyetinin bulunup bulunmadığını 
ananeler, alışkanlıklar, tarihî hâdiseler ve psi
kolojik unsurlar tarafından tetkiki de icabede-
cektir. Hakikaten Türk Milletinin serveti bakı
mından dış çevrelere karşı taassuba varacak de
recede bir ketumiyete sahip olduğunu inkâr et
meye imkân yoktur. Birçok zengin kimselerin 
serveti hakkında değil devlete, en yakınları 
olan evlâtları ve eşine dahi doğru bilgi verme
diklerini hepimiz biliriz. «Para ile imanın kim
de olduğu bilinemez» şeklindeki ata sözümüz 
bizim bu hususiyetimizi tam manasiyle akset
tirmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, servetinin 
hakiki miktarını bir sır olarak muhafaza et-
mevi itiyat edinmiş bir cemiyette bir mükel
lefin kasdi vergi kaçakçılığı olmasa bile hakiki 
servetini hiçbir zaman Devlete tam olarak bil-
dirmiyecektir. 

Tarihî alerjiler : Bu sistemin muvaffak ol
masını önliyecek tarihî hâdiselerin cemiyetimiz 
üzerinde bırakmış oldukları menfi psikolojik te
sirleri de nazarı itibara almamız lâzım geimek-
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tedir. Filhakika Varlık Vergisi ismi altında 
tarh edilmiş bulunan Servet Vergisinin bütün 
izleri korkunç bir kâbus gibi hâlâ hâtıralarda 
yaşamaktadır. Hele bu vergiyi ihdas edenler 
bugün iş başında bulunurlarsa Maliye Vekili
nin istediği kadar servet vergisi ihdas edilmi-
yeceğine dair teminatlar vermesi bile cemiyetin 
rulhuna işlemiş olan bu acı hatırayı silmeye ve 
halkı iknaa kâfi gelmiyecektir. 

Diğer taraftan 27 Mayıstan sonra çıkarılmış 
olan insan hakları beyannamesine aykırı 170 
sayılı Kanunla bâzı kimseler meşruluklarını is
pat edemedikleri servetlerinin müsaderesi talebi 
ile mahkemelere sevk edilmişken ve bu kanu
nun Anayasaca aykırı olmasına rağmen demok
rasi olduğunu iddia ettiğimiz bir rejim içinde 
harıl harıl tatıbilk edilirse servet sahiplerinin 
hakiki servetlerini Devlete bildirip bildirmiye-
ceklerini talhmin etmek çok kolay olacaktır. 

Zararları var: Vermiş olduğum bu izahat 
servet beyannamesi müessesesinin vergi kaçak
çılığını önlemesi bakımından hiçbir fayda sağ-
lıyamıyacağını ortaya koyduğunu zannediyo
rum. Buna karşılık bu müessesenin Türk ikti
sadiyatı üzerinde icra ettiği ve edeceği menfi 
tesirleri de belirtmeden geçemiyeceğim. 

Yukarda saydığım muhtelif sebeplerden- do
layı beyannamelerle deklere edilmiyen servet 
muihtelif şekillerde piyasadan çekilecek: ve 
gayri müstahsil bir halde muihafazajyıa çalışıla
caktır. Memleikette'ki sermayenin bu şekilde 
sandık ve çömleklerde saklanmasının piyasa 
üzerinde icra edeceği tesiri inkâr etmek imkân
sızdır. Blolke •edilmiş servetler piyasaya şu ve
ya bu şekilde arz edilmediği takdirde ne beş 
yıllık plândaki hususi sektör yatırımının ger
çekleşmesinle ve ne de bugünkü işsizliğe çare 
bulmak mümkün olmıyacaktır. Diğer taraftan 
dört gözle beklediğimiz yabancı sermayenin 
yurdumuza girmesi hayal olacağı gibi müstah
sil bir durum arz etmiyen servetin de müstakil 
duruma geçirebilmek için Türkiye'den kaçırıl
ması tehlikesi de baş gösterecektir. Görülüyor 
ki, servet beyanı müessesesinin vergi kaçakçı
lığını önlemeye yeter bir tedbir olmadığı gibi 
Türkiye'nin kalkınmasını köstekleyici bir tesir 
icra edeceğini söylemekte bir kehanet olmasa 
gerektir. Bu bakımdan vergi kaçakçılığını ön
lemek için bu metot j'erine bâzı memleketlerde 
mevcudıolan malî polis teşkilâtına muvazi müe*-
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sir bir teşkilât kurulması vergi kaçakçılığının 
muhbirine ve kontrolörlere daha fazla bir mü
kâfat verme gibi usullerin tatbik edilmesi mem
leket iktisadiyatı bakımından daha müsmir ola
cağı kanaatindeyim. 

Bugünkü şartlar: Bütün bu mülâhazalar bir 
tarafa servet beyanı müessesesinin hakikaten 
vergi kaçakçılığını önliyebilecek bir sistem ol
duğunu kabul edelim ve yine bu Sistemin Türk 
Milletinin de bünyesine uygun olduğunu farz-
edelim. Bütün bunlara rağmen acaba bu siste
min tatbik edilebilmesi için Türkiye'de bir va
sat ve zemin yar mıdır? Yani Türkiye'de seçim
lerden evvelki askerî idareden daha müstekar 
ve mutemet bir rejim mevcut mudur? Bir sis
tem ne kadar ideal bir sistem olursa olsun, 
onun tatbik edilebileceği zaman iyi hesaplan
mazsa tatbikattan umulan faydalar husule gel-
miıyeceği gibi belki umulmıyan mahzurlar da 
»meydana çıkabilir. Nitekim bugün önümüzde 
bulunan tasarının esbabı mucilbesi de budur. 
Denilmektedir k i : «Servet beyanı esasında i|yi 
bir vergi kontrol sistemidir. Bu usul bizim eko
nomimizde menfi , tesirler icra etmişse bu sis
temin zaafından veya Türk içtimai bünyesine 
uygun olmayışından değil, tatbikat zamanının 
iyi seçilmemiş olmasındandır. Zira henüz (bir 
ihtilâl rejimi ve askeri idare altında rejimin 
nereye gideceği katî olarak kestiril emediğkıden 
halk tereddüde düşmüş ve bu sebepten hakiki 
servetini beyan etmemiş bir kısmını piyasadan 
çekmiştir. Bu da iktisadi durgunluğa sebeb-
olmuştur. Binaenaleyh, bu beyannameler iade 
edilip yenileri alınırsa bu takdirde herkes ha
kiki servetini bildirecek binaenaleyh, servet 
beyannamelerinin zamansız alınması mahzuru 
da ortadfn kalkacaktı. Bugün Türkiye'nin si
yasi ve iktisadi durumu bu beyannamelerin 
verildiği tarihlere nazaran daha itimat telkin 
edecek müstakar bir vaziyet arz ediyorsa şüp
hesiz bu mütalâalar tamamen yerindedir. Fa
kat, acaba Türkiye'nin iktisadi hayatına mes
net olacak siyasi durumu bu beyannamelerin 
istenmesine müsait midir? Bu suale maalesef 
menfi cevap vermek mecburiyeti vardır. 

Seçimlerden bu yana bir Anayasa rejimine 
girmiş olduğumuzu iddia etmemize rağmen, hâ
lâ yeni ihtilâl teşebbüslerinin ve junta hikâye
lerinin ardı arkası kesilmemiştir. 23 Ekim 
1963 hâdisesinden sonra vuku bulan 22 Şubat 
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hareketinin mesullerinin affı bu gibi teşebbüs
leri önleyeceği' yerde bilâkis bâzı rejim aleyh
tarlarına yeni hareketlere girişmek cesaretini 
vermiştir. Nitekim, 2 Ekim hâdiseleri, M. D. O. 
beyannameleri, 27 Mayıs Fikir Kulübü adiyle 
kurulmuş bir ihtilâl cemiyetinin kanlı ihtilâller
den dem vuran siyasi toplantıları Türkiye'deki 
rejim. hakkında efkârı umumiyeyi ve bütün 
Dünya alemini tereddüde düşürmekte bunun 
neticesi olarak da iktisadi istikrar ve emni
yet bir türlü teessüs edememektedir. Bunlara 
ilâveten son günlerin hâdiselerini de yani onbir 
subay hâdisesi ile bizzat Başvekil tarafından 
Ci H. Partisi Kurultayında yapılan ifşaat ve 
iddiaları da nazarı itibara alırsak memleketi
mizde siyasi ve iktisadi bir istikrarın mevcudo-
lup olmadığını daha kolay cevaplandırabiliriz. 
Hele meydanı boş bularak sosyalizm maskesi 
altında komünist ajanlarının pervasız ve kesif 
bir faaliyete girişmiş bulunmaları, servet düş
manlığının devamlı olarak cemiyete aşılanma
ya çalışılması kanaatimi takviye edecek hâdi
selerdir. 

Manzaranın asıl feci tarafı bütün bu realite
ler karşısında mütevekkil, vurdum duymaz, ida-
rei maslahatcı bir Hükümetin hâdiselerin 
üzerini küllemiye matuf gayretleridir. 2 Ekim 
hâdisenin mesulleri hâlâ meydana çakarıl-
mamış, M. D. O. beyannamelerini basan ve 
yayanların tesbiti hususunda ya aciz içinde ka
lınmış veya tesbit edilenlerin isimlerinin açık
lanmasından çekinilmiştir. Bütün memleketi 
heyecana veren onbir subay hâdisesinin iç yüzü 
henüz anlaşılmadığı gibi suçlular varsa herhan
gi bir takibata dahi geçilmemiştir. Bütün bun
lar bir yana bizzat Başvekil tarafından yapılan 
ihbar ve ifşaatlar ağır cezaları gerektirdiği hal
de ne bir savcının ve ne de .Adalet Bakanının 
her hangi ıbdr harekete geçtiği maalesef müşa
hede edilmemiştir. Keza bir Tabiî Senatör hak
kında yapılan ağır ithamlara rağmen alâkalı 
•makamlar ataletlerini muhafaza etmektedirler. 
Müeyyidesi ölüm cezası olan suçları işliyenler 
tecziye .ediOimek şurada dursun, üstelik >mükâ-
fatlandırılmakta çift ikramiye ile emekliye 
sevk edilmekte ve kendilerine ikinci bir maaş 
'•temin edecek bir işe yerl'eştiriilmeiktedir. Bütün 
bu haller maceraperestlerin ve rejim aleyhtarı 
olanların cttsaretiıu artırıyor.. 

m 
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Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durum 

ve çeşitli cereyanlar karşısındaki Hiikii'm'etin 
bu tutumunun sliyasî ve iktsadi istikrarı sağ'la-
mıaya kâfi geleceğine inanmak (bir hayli güç
tür. Her gün ihtilâl naralarının işitildiği ve 
ve buna seyirci kalan bir Hükümetin bulundu
ğu bir meanlefcette bir tavşan kadar ürkek 
olan sermayenin ortaya çıkmasını ve servet 
saJhiplerinin gönül ralhatlığı ile bütün servetle
rini Hükümete deklere etmesini beklemelk ka
dar büyük hayalperestlik alamaz. 

Netice : Binaenaleyh, mevcut servet beyan
namelerini iade edip yeni'leririin istenmesinde 
'bugün için hiçbir fayda mülâhaza edilemez. 
Eğer bu si'stemin mutlak surette zaruretine 
inanan bir Hükümet varsa önce memleketteki 
siyasi istikrarı temin içim gerelken tedbirleri 
alır, iktisadi huzuru sağlar ve ondan sonra bu 
müesseseyi tatbik mevikiime 'koyar. Aksi tak
dirde iade edilecek beyannamelerin sadece ta
rihlerinin değiiştirilereik geri geleceğinden kim
senin şüphesi olmasın. Hürmetlerimle. (Ada
let Partisi sıratlarından alkışlar, orta sıralar
dan gürültüler) 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Reis Bey, 
grupum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın öktem. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA İBRA

HİM ÖKTEM (Bursa) — Muhterem arkadaş
larım, şimdi konuşan hatip arkadaşımızın ko
nuşmasından, servet beyannamelerinin kaldı
rılacağı hakkında Cumhuriyet Halik Partisinin 
seçim beyannamesinde bir kayıt Ibulunduğunu 
ifade eden sözlerine rasladrm. Yanılmıyorsam, 
bu söz tashihe mu'htaç. (Sağ sıralardan «y'anıl-
mıyorsun» sesleri) Cumhuriyet Halk Partisi
nin seçim beyannameslinde servet beyannamesi
nin kaldırılacağına dair en ufalk bir işaret mev
cut değildir. Seçim beyannamemizi kendile
rine takdim edebilirim. Bir hatibin Millet 
Meclisi kürsüsünden böyle bir beyanda bulu-
nalbilme'si için, Iher şeyden evvel Cumhuriyet 
Halk Partisinin seçim beyannamesini okumuş 
olması gerekirdi. 'Bu düşünceyi ve bu bilgiyi 
tasilh etmekle yetineceğim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Zeynel Gündoğdu. 
ZEYNEL GÜNDO&DU (Erzincan) — Sev

gili arkadaşlarım, asrımızda milletlerin yüksel
mesi ve hükümetlerin başariyle iktidar mrme-
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'si, o Hükümetin iktisadi liyalkatına ve yine bu 
liyakata halk kazanmış olanlardan da alacağı 
ilham ve kuvvete dayanaralk güdeceği iktisadi 
politikaya bağlıdır. 

İşte bu liyakata hak kazanmış olan kimse
lerde ise servet beyanlarının zamanımın iyi se-
çilememesi dolayısiyle kâr yerine zarar tevlid-
ettiği kanaati umumidir. 

Sevgili arkadaşlarım, Sayın Şefik İnan 
Beyefendi konuşurlarken, yeni zarfların alm
amasının ve eski zarfların ilse muhafaza edil
memesinin, daha faydalı olacağını ifade ve id
dia ettiler. 

Yalnız şunu 'hatırlamanız lâzımdır ki bu 
memlelkette 20 sene içinde kanun yayan organ
lar tarafından hulkuk prensipleri üç kere ihlâl 
edilmiş, çiğnenmiştir, 1943 de Varluk Vergisi 
alınmış, 1953 de Halk Partisinin malları gasb-
edilmiştir, 1960 senesinde bir ihtilâl havası 
içinde ise hususi kasalar aranmıştır. İşte bu 
hâdiselerin tesirleri zail ollmadan servet beyan
nameleri istenmiş olduğundan vatandaş kafa
larının istifhamlarla dolu olduğu bir devirde 
bu İstemen beyannamelerin yeni bir Varlık Ver
gisine esas teşkil edeceği kanati, yüzde 80 mü
kelleflerin kafalarında bir fikri sabit haline 
•gelmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, bu suretle kafalarında 
istifham doğanlar servet beyannamelerinde ser
vetlerinin tamamını göstermemişlerdir. Banla
rın bir kısmı küpte beklemekte bir kısmı da 
döviz olaraJk dışarıya kaçınllmış bulunmaktadır. 

Sayın Şefik İnan Bey diyorlar ki, «İhtilâlden 
evvel bankalardaki mevduatlarda yalnız 30 
milyon liralık bir eksilme vardır» Kaçırman 
servetler eğer var ise; o takdirde, 30 milyon 
luk bir eksilme olmaması daha fazla olma
sı icabederdi. İhtilâlden evvel paralar, iş ve 
işletme sahasında olduğundan gayet tabiî 
•ki; İhtilâlden sonra tecrübeler dolayısiyle 
çekilmiştir. Bu durumda, servetlerin, iş ve 
işletme sahalarından bankaya intikal etmesi 
icabederdi. Bu suretle bankada eksilme değil 
bir milyara yaklaşan blir mevduatın artması 
beklenirdi. 

Yine Sayın Şefik Bey diyorlar ki, «Gelir Ver
gisinde, servet beyannameleri sayesinde bir ar
tış vardır.» 

Bunun 300 milyon civarında olduğunu, zan 
nedersem evvelce kendilerinden dinlemiştik. 

— 362 — 
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o00 milyon lira Gelir Vergisinde artış varsa, 
acaba vasıtalı vergilerde, işsizlik dolayısiyle, 
istihsaldeki kaybımız ne kadardır.'? 

Gelir Vergisindeki artışı izah ederken bu 
cihetleri de ortaya koymak icabeder. «Vicda
ni konuşuyorsun.» sesleri. Vicdani kanaatle
rimi arz ediyorum, millet kürsüsünden parti
cilik yapmıyorum, hakikatlerden bahsediyo
rum. 

Particiliği ben yapmadım, ama biraz ev
vel A. P. li Sayın İhsan Tombuş yaptılar. Pi
yasanın istikrarsızlığını siyasi istikrarsızlıktan 
doğduğunu söylediler. Siyasi istikrarsızlığın ise 
hangi tutum ve zihniyetin eseri olduğunu ba
bayiğitçe söylemediler. Her fert ve her par
ti bir senelik siyasetinin bilançosunu ıkendi 
vicdanında yaymalarını tavsiye ederim. 

Sevgili arkadaşlarım, bir nokta üzerinde 
;M".ira.k ederim. O da şudur : zarfların-iade edil-
' esiyle yeni servetlerin meydana çıkması te

min edilmiş olacaktır. Zira o zaman *bâzı şüp
heler altında servetlerini göstermeyenler, bu
gün şurasına kaani olmuşlardır ki, bu servet 
beyannameleri bir varlık vergisine esas teşkil 
etmek değildir. Şu ciheti de kabul etmek ge
rekir ki, namuslu bir tüccar, namuslu mü
kellefler hiçbir zaman servet beyanından 
gocrnmaz. Şüphe altında kalmadan, servetle
rini bugün namuslu, hüsnüniyet sahibi olan 
İrsanla.r tamamen gösterirler, iş ve işletme 
r,ahası,na intikal ettirirler. Bu mesele .anlaşıl
dıktan sonra şayet böyle yapmazlarsa, onla-
;:\ vkmn Ahr.ıet - Mehmet olması T. O. te

baası bulunması Türk vatandaşı olduklarının 
bir delili sayılamaz. Demek ki, onlar mem
lekete canları ve kanları ile değil mideleri ile 
bağlı olan kimselerdir. 

Esasen servet beyanları, kontrolün bir' saf
hasını teşkil eder. Bizde, vergi varidatının 
artması için, evvelâ vatandaşla maliye arasın 
da bir samimiyet teessüs etmesine ihtiyaç var
dır. Bunun için de, teferruata girmiyeceğim, 
teferruatı girmeyi, vergi reform kanunlarının 
müzakeresine bırakacağım, sistemde ıslâhat is
ter, zihniyet ıslâhat ister, Devlet ile 'mükellef 
arasında istismarın kaldırılması icabeder. Bu
rada vergi adaleti iddiası -tek taraflı yapıl
maktadır. Bon soruyorum, diyorum ki, Dev
lete yüz bin lira vergi veren bir mükellefe ayda 
^/û lita geçini indirimi sosyal adaletin hangi 
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:Haddesine sı^ar (Bravo ses1 eri) Servetlerin 
piyasada olduğunu ve kaçırılmadığmı iddia 
eden arkadaşıma bir gazeteden havadis oku
yacağım. 

Hürriyet gazetesinden bir pasaj : «Dün gece 
'toşiktaş'ta Armağan sokaktaki 30 sayılı eve 
giren meçhul hırsız, 6 030 lira para, 5 Re
şat altını, 30 bin liralık tasarruf bonosuyla 
5 liralık senet çalıp kaçmıştır» 

Bu hırsızlık kaçırılan servetlerin bir deli-
'ini ortaya koymuştur. Her eve bir hırsız so
kun, yüzde 80 inden yukarda okuduğum ça
lınan eşyalardan, çıkacaktır. 

Halbuki bu paraların evde yatması hiç kim
seye bir şey kazandırmaz. Vergi kaçakçılığı 
memleketlimizde vardır. Ama, şurasını da ka
bul etmek lâzımıgeTir ki, ba'banım oğula madik 
attığı 'bir devirde, maliye ortağı 'bulunan mü
kelleflerin ancak yüzde ikisini kontrol edebil-' 
inektedir. Maliye, kapısını kilitli tutup komşu
sunu nursuz tutmıaması düşer. Mükellefi vicda
nı ile Ibaşlbaşa hırak, kemdi vicdani mesuliyeti
ni samimî mükellefin omuzlarıma yükle, sonra 
da vergi kaçakçılığı var diye basbas bağır. 
Bilhassa servet mevzuunda konuşulurken mem
lekette (bugün mevcudolan çeşitli cereyanları 
göz önümde 'bulundurmak servete karşı husu
met kokusu vermekteru kaçınmak gerekir. 

Servetler nasıl yükselmiştir? Arkadaşlar, 
servetler hükümetlerin ehliyetsizliğinden dola
yı yükselmiştir. Servetler, hükümetlerin almış 
oldukları kararlarda boşluk 'bıraktıkları için, 
yükselmiştir. Bir tüccar o günkü borsaya göre 
100 ton sac almış, koymuş deposuna satacak. 
İkinci gün 'bir- kararname çıkmış ve sac kara
borsada 1 liradan 4 liraya yükselmiş. Şimdi 
bu tüccarın faturayı 120 kuruştan kesmesi lâ
zım. (Hükümetin verdiği yüzde 20 kârı üze
rine koyarak) faturayı 125 kuruştan kesmek 
istiyor ve maliyeye de vergisini vereyim diyor. 
Lâkin o vakit, de Millî Korunma yakasına ya
pışacak. Bu vaziyette 120 kuruştan keserse, 
malları 4 liradan satarsa, akşam yatıp, salbah 
kalkıp milyoner olacak. Bu anormal tutumun 
mesuliyetini doğrudan doğruya piyasada çalı
şan insanlarım üzerine yüklemeye hakkımız 
yoktur. Bizi 'buralara götüren sebepleri araş
tı rmalıynz. 

Yine servetlerin üzerimde konuşurken hissî 
konuşmamak icaheder. Mantıki konuşmak la-
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«imdir. Tüccar, tüccardır. Onun maksadı pa
ra 'kazanmaktır. Maliye de maliyecidir. Onun 
vazifesi ise baklanı korumaktır. Şimdi ise ne 
'olmuşsa olmuş, 'bugün için akıllıca tutulacaik 
yol piyasa emniyetini temin edip servetlerin 
çalışmasına temin ederek onun kazancından 
faydalanmak, istihsali artıocı duruım'a getir
mektir. Servetlere şaşı balkarsak kendi işimizi 
güçleştirmiş oluruz. (Soldan alkışlar) 

Biraz daha konuşmak: isterdim, fakat kritik 
kaçacak, huzurunuzdan tatlılıkla ayrılmayı da-
ıha uygun buluyorum. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayım Maliye Balkanı. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; Ada
let Partisi adına konuşan değerli meslektaşım 
İhsan GKirsan Beyefendi, yanlış zaptetmemiş 
isem, evvelâ, Gelir Vergisinin' bütünlüğünü 
bağlıyacak emniyet sistemine1 taraftar olduk
larını ifade ettikten sonra, «Servet beyanı 
için ileri süra'len sebeplerin memleketin ger
çeklerine, ekonomik ve (sosyal şartlara uyma
dığından, 'bu müessesenin ihdası için kâfi, gö
rülemez.» dediler. 

ikinci olarak; «Servet 'beyannameleri mem
leket efkârında endişeler yaratmıştır.» dediler. 

Üçüncü olarak; «Vergi kontrol ve muraika-
besiinde vergi kanunları içinde alman tedbir
lerin, ımüikelleflerin vergi ahlâkı ve anlayışın
dan başka vergi idaresinin telâkki, tutum, bil
gi ve seviyelerinin de müessir olduğunu» ifade 
'ettiler. Ve beklenen faydayı bu müessesenin 
sağlıyaımıyacağını, bu itibarla sadece beyanna-
ımielerin iadesi değil' buna ait Grelir Vergisi 
Kanunu hükümlerinin ıslahı lâzrmgeldiğine 
işaret ederek, Adalet Partisi programında yer 
aldığı üzere bu müessesenin tamamen kaldırıl
masını istediler. 

Ondan sonra İkoıraşan arkadaşlardan bilhas
sa İhsan Tomlbuş 'arkadaşımız, vergi kaçak
çılığının bir ablak meselesi olduğunu, servet 
beyannamesinin kabulünün Türk iktisadiyatı
na zarar vereceğini, yine servet beyannamele
rinin vergiyi artımmıyaıcağmı, memlekette Var
lık Vergisi ihdası gibi endişeler doğuracağını, 
yabancı sermayeyi ürküteceğini ve binaenaleyh, 
bunun fayda yerine zarar getireceğini söyledi
ler ve ifadelerini takviye için de bâzı misaller 
verdiler. 
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Muhterem arkadaşlarım, bütün bunlar En

cümende söylenen, tekrar edilen fikirlerin bir 
daha tekrarından ibarettir. Hattâ dışarda kon
grelerde, matbuatta servet beyannameleri haik-
kında bu türlü endişeler ileri sürülmüştür. Bun
lar daha çok benim görüşüme göre; servet be
yannamelerinin mahiyeti hakkında yanlış teş
his konulmuş olmasından ileri gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; hemen arz edeyim ki, 
bizdeki servet beyannameleri servetlerden vergi 
almak için ihdas edilmemiştir ve hiçbir ,zaman 
böyle bir fonksiyonu yoktur. Dikkatle tetkik 
edilirse servet beyannamesine ait kanun hüküm
leri sadece ve sadece vergi kontrolunda bir va
sıta olarak ele alınmış görülür. Yani, hiçbir 
suretle servetlerden, varlık vergisi şeklinde, 
servet vergisi şeklinde bir vergi alınmasını sağ-
lıyan hükümler değildir. Baştan da arz ettim, 
bir kontrol vasıtası, bir inceleme vasıtası, bir 
tetlkik vasıtası olarak ihdas edilmiştir ve Mali
yeye verilen bir yetkiden ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, eski vergileri Dev
let memuru hesabeder, tahakkuk ettirir, tarh 
eder ve mükelleften taihsil ederdi. Fakat beya
na müstenit modern vergileri, mükellef tahak
kuk ettirir, defterine yazar, beyannamesini dol
durur, vergi dairesine gelir, vergisini öder ve 
makbuzunu alır. Devlete düşen vazife, evvelâ, 
mükellefler bu vazifeyi ifa ederken onlara yar
dımcı olmak, yol göstermektir. Sonra da bu 
beyanları kontrol etmelktir. Dünyanın her ye
rinde Devletin bu kontrolü yapabilmesi için 
Maliyeye yetkiler tanınmıştır. Bu yetkiler ne
ler olabilir? 

Birincisi vergi incelemeleridir. Maliyenin 
yetkili memurları mükellef nezdinde inceleme 
yapmak suretiyle defterleri ve beyanları kon
trol etmeye salahiyetlidirler. Bunlar maddi 
kontrol da yapabilirler. Bizim vergi sistemimiz
de, ayrıca mükelleflerin beyanlarının doğru ol
madığından şüphe edildiği takdirde; maddi de
lillerin de mevcudiyeti halinde, ortalama kâr 
esası tatbik edilir. Mükellefin elde ettiği kâr, 
ortalama kârdan çok düşük ise, o mükellef hak
kında re'sen vergi takdiri cihetine gidilir. 

Muhterem arkadaşlarım, tatbikatta bu yet
kiler yalnız başına vergi kaçakçılığını, vergi zi
yanını tam mânasiyle tesbit etmeye imkân ver
memektedir. Her defasında tetkiki yapan yetkili 
memur, ver&i .siyamı tenabit «darken, hâdisejci 
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maddi delilleriyle beraber tesbit etmeye mec
burdur. Delillerin noksanlığı halinde, yapılan 
takdirler, vergi komisyonları ve kaza mercileri 
tarafından kaldırılmakta ve yapılan mesai he
der olmaktadır. Bizde Gelir Vergisi ihdas edi
lirken, vergi inceleme vasıtalarının kâfi olma
dığı, bunun yanında daha müessir bir silâha ih-
tiyacolduğu o vakit de biliniyordu. Biraz evvel 
konuşan selefim muhterem Şefik înan'm söyle
diği gibi Gelir Vergisi Meclise teklif edilirken 
Vergi usul kanunu tasarısında gelir unsurları-' 
mm beyana ait kısımları da vardı. Servet beya
nı adı ile değil, gelir unsurlarının beyanı adı 
ile bir kısım vardı. O tarihte Gelir Vergisi sis
temine yeni girildiği için bundan endişe duyul
muştu. Hükümet tasarısında yer alan bu müesse
se bu yüzden tasarıdan çıkarıldı, sadece gelir 
unsurlarından bir kaçı, tatbikata konuldu. Tat
bikatta ıgörüklü ki, kafi değil, o vakit servet 
•balyanı sistemi teklif edildi. Yine Şefik inan ar
kadaşımızın söylediği gibi, 1952 senesinde ya
pılan bu mahiyetteki bir teklif edilmişken geri 
alındı, bilhassa mevzuatımıza Millî Birlik Ko
mitesi tarafından 'sokuldu. Sözlerimin başında 
da söylediğim gibi bu, vergi incelemelerine im
kân veren bir vasıta ve bir yetki olarak geti
rildi. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu kabul etmek 
lâzımdır ki, dünyanın başka memleketlerinde 
olduğu gibi bizde de vergi kaçakçılığı olmakta
dır. Bu kelimeyi fazla kullanmak istemiyorum; 
çünkü vergi ziyaı birçok hallerde kaçakçılıkla 
olmaz; kasdolmadan da olabilir. Onun için da
ha çok vergi ziyaı kelimesini tercih ediyorum. 
Vergi ziyaı bizde de mevcuttur. Ve yüksek bir 
seviyededir. Bunun birçok şekilleri vardır. Ver
gi kaçakçılığı bizim memlekette; 

1. Evaziyon yolu ile olmaktadır. Yani ka
nunların bıraktığı açık kapılardan sızmak su
retiyle olmaktadır. 

2. Vergilerin âdil olmaması yüzünden ol
maktadır. Vergi nisbetlerinin yüksek olması 
vergi mukavemetini artırmaktadır. 

3. Vergi sistemimizin, gayrimeşru rekabete 
imkân vermesi, vergi ziyama sebebolmaktadır. 

Vergi ziyamın da, maalesef tahripkâr tesir
leri mevcuttur. Evvelâ Hazine zarar etmekte
dir. İkincisi, vergi adaleti bozulmaktadır. Bu 
yüzden, vergi yükü, sabit ve az gelirli, vergisini 
kaçıranılyan mmamlar» yüklenmektedir, Gayri-
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meşru rekabete sebebolmaktadır. Bu yüzden 
namuslu vatandaşlar vergi kaçıranlar karşısın
da rekabet edememekte, dolayısiyle ya işlerini 
bırakmakta veya onlar da ötekilerine imtisal 
ederek vergi kaçırma yoluna gitmektedirler. 
Bu sebeple ayrıca memlekette vergi ahlâkı bo
zulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu durumu dikkate 
alan Hükümetiniz, baştan itibaren, (bilhassa bu 
çalışma birinci koalisyonda başlar) memlekette 
vergi ziyamı önliyecek tedbirler üzerinde dur
muş, bunun neticesi olarak bir vergi ıslahatı 
işine başlamak suretiyle vergi sistemini daha 
âdil bir hale koymaya gayret etmiştir. Bu re
form yapılırken, vergi kaçakçılığına sebebolan 
konular üzerinde durularak, vergi mukavemeti
ni kırıcı tedbirler göz önünde bulundurulmuş-; 
tur. Buna muvazi olarak vergi incelemesi yapa
cak teknik elemanların çoğaltılmasına çalışıl
mıştır. Bununla ilgili kanun teklifi Meclise gel
miş bulunmaktadır. Gene bu mevzu ile ilgili 
olarak tetkik ve inceleme usullerini tekâmül 
ettirmeye çalışıyoruz. Vergi ziyamın sebepleri
ni devamlı bir şekilde tetkik etmek üzere, araş
tırma büroları kurmuş bulunuyoruz. Ve niha
yet bütün bunların üstünde Maliyeyi yeni yet
kilerle teçhiz etmeyi düşünüyoruz. Muhterem 
arkadaşlarım, Millî Birlik Hükümeti zamanın
da ihdas edilmiş olan servet beyannamelerini 
sıkısıkıya muhafaza etmemizin sebebi budur. 

Muhterem arkadaşlar, servet beyannameleri 
hakkında söylenenleri umumiyetle şöyle topla
mak kabildir. Biraz evvel Adalet Partisi namı
na konuşan sözcü arkadaşımın, söylediklerine 
ilâveten şunlar da söylenmiştir : Devlet, milletin 
mahrumiyetine girmiş, servet beyannamesi ser
mayelerin piyasadan çekilmesine âmil olmuş ve 
bu yüzden piyasada da bir durgunluk hâsıl ol
muş. Bu beyannamelerin memlekette endişe ya
ratacağı da ileri sürülmüştür. Bu sebeplerim 
hiçbirinin yeri değildir ve haklı bir mesnede de 
dayanmaz. Bir defa, Devletin vatandaşların 
mahremiyetine girmesi servet beyannamesi ile 
başlamaz, beyana dayanan vergi sistemi ile baş
lar. Bu sistem bâzı memleketlerde 80 seneden 
beri caridir, bizde ise 20 seneden beri caridir. 
Eski karine vergileri yerine beyana dayanan 
vergiler ihdas edildikten sonra Devlet mükelle
fin mahremiyetime «irmesi prensibi kabul edil-
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mistir. Zira, vergi incelemesi yapan memurlar 
tetkiklerini yaparlarken mükellefin bütün ser
vet unsurlarını birer birer tetkik etmek yetkisi
ne sahiptirler. 

Binaenaleyh, bunun ayrıca beyan edilmiş ol
ması, mükellefin mahremiyetinin ihlâline sebep 
teşkil etmemek lâzımdır. 

Servet Beyannamelerinin, servetlerin gizlen
mesine âmil olduğu yolundaki iddia da tamamen 
yerinde olmamak lâzımdır, arkadaşlarım. Hele 
piyasanın bu yüzden durgun hale geldiği, ta
mamen yersizdir. Son altı aydan b.ri, bilâkis, 
piyasa alabildiğine canlanmıştır. Hattâ o kadar 
ki, birkaç gün evvel memleketimize, tetkiklerde 
bulunmak üzere, gelen Para Fonu Uzmanları 
piyasayı tetkik etmişler ve bize, «dikkat» tavsi
ye etmişlerdir. Biraz dikkatli olmamızı söylemiş
lerdir. Bu canlılığın bizi nihayet enflâsyona gö
türebileceği ihtimali olabileceğini hesaba katma
mızı istemişlerdir. Servet beyannamelerinin 
bunlara tesir yaptığı doğru değildir. Aksi tak
dirde hiçbir zaman bu canlılığın tahakkuk, etme
mesi lâzımdı. 

Muhterem arkadaşlar, servet beyannameleri 
memlekette neden dolayı endişe yaratı yor 1 Be
yan edilen servetlerden günün birinde servet ver
gisi alınacaktır şeklinde bir endişe duyuluyor
sa böyle bir ihtimal yoktur. Devlet, böyle bir 
şeyi düşünmüş olsa, beyanname almadan da bu 
işi yapmak imkânına daima sahiptir. Böyle bir 
vergi ihdas edildiği zaman beyannameyi istet-, 
veyahut servetleri kendisi tesbit eder, ondan 
vergi alınır. Böyle bir beyannamenin peşinen 
alınması servetlerden vergi alınacağı mânasına 
gelmez. 

Sonra, bu müesseseden beklenen faidenin 
sağlanamayacağı iddiası da vardır. Bilâkis bu 
çok müessir bir silâhtır. Vergi inceleme v 
vergi tetkikleri ile vcrg'nin kaçırılmasına r.ıâ 
ni olunmuştur. Bizim memleketimizde defter 
tutan insanların sayısı az olduğu için dar- bir 
sahada vergi incelenmesi müessir olmamaktadır. 
Zira bir mükellefin, hesapları münasebette bu
lunduğu mükelleflerin kayıtlariyle, defterle-
riyle ve vesika! ariyle karşılaştırmak suretiyle 
tetkik edilebilirse inceleme müessir olur. Hal
buki Türkiye'de defter usulüyle vergiye tâbi 
mükelleflerin sayısı 1.500 bini geçmemektedir. 
r>>î" • liK-oıv mütecaviz tüccar ve esnaftan sade
ce 30 bini defter tutmaktadır. Ayrıca vergiie-
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> imizde geniş istisna ve muaflıklar mevcuttur. 

Zirai sektör vergi dışındadır ve binaena-
7"h, zirai sektörde, müstahsılla münasebette 
ulunan, onunla alış veriş yapan bir tüccar 

.'••sfterini, bir ziraatçının kaydiyle tevsik ve 
.control etmeye maalesef imkân yoktur. 

Halbuki, servet, görünen bir şeydir; Tes-
')iti daima mümkün olan bir şeydir. Artışı, 
ıaddi deliller ile, rahatlıkla, hesap uzman]; 
•imiz ve teknik elemanlarımız tesbit cdebiıi 
İer. Bu bakımdan çok müessir bir vasıtadır, 
'aydalı bir vasıtadır. Ve vergi kontrolünde de 
çok istifade edilecek bir vasıtadır. 

Sayın İhsan Grürsan, veyahut ta ondan son
ra konuşan arkadaşımız dediler ki, «vergi ka
çırmak istiyen insan, vergi beyannamesini na
sıl dolduruyorsa servet beyannamesini de ona 
göre ayarlar.» 

Bu, her vakit mümkün olmaz arkadaşlarım. 
Servet beyannamesini öyle verir, ama servetini 
de ortadan kaldıramaz. Çünkü bugünün ser
vetleri gayri menkuldür tapuda kayıtlıdır; 
paradır, bankada kayıtlıdır. Binaennaleyh ver
gi tetkik uzmanı gider hepsini tesbit edebilir. 
Hisse senedidir, bu da kolayca tesbit edilebilir. 
Servet hisse senedidir, tetkik edebilirsiniz. Da
ima tesbit edilebilir. İştirak hissesidir, tesbit 
»dilebilir. Veya ticari sermayedir; gene tesbit 
edilebilir. Binaenaleyh servetler maddi değer
ler olduğu için bunları bugün rahatlıkla tesbit 
etmek mümkündür. Bu bakımdandır ki ; ser
vet beyannamesi usulü veya servet artışlariylc 
^ergiyi kontrol usulü en müessir bir usuldür. 

Arkadaşlarım, «Başka memleketlerde yok
tur» dediler. Başka memleketlerde vergi 
k^nt^olü vasıtası olarak servet beyannamesi yok
tur. Ama, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, 
İsveç ve İsviçre'de Servet Vergisi mevcuttur. 
Bu vergi gayet ufak nisbette bir vergidir. Bu 
vergi demode olduğu, tarihe karıştığı, yerini 
Gelir Vergisine bıraktığı halde bu memleketler 
sırf kontrola yaradığından dolayı servet be 
yannamesi alabilmek için, bu vergiyi muhafaza 
etmişlerdir. Binaenaleyh, her halde bu servet 
beyannamesi vasıtasından ayrı bir vergi dolayı-
siyle istifade edebilir. 

Muhterem arkadaşımız, servet beyannamesi
nin, sermayeyi ürküteceğini ileri sürdü, ve Wi-
yük endişe yarattığını söylediler. 

trrsmv. *.* 
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Sermayeyi ürkütmiycceği hususunda maru

zatta bulundum ve endişe de hakikaten sanıldı
ğı nisbette değildir. Bir defa bütün memleket
te servet beyannamesi veren insanların sayısı 
ikiyüzbini geçmemektedir. Bunların bir kısmı 
ile muhtelif vesilelerle temas ettik, sanayiciler
le, esnafla yaptığımız temaslar neticesinde ser
vet beyannamesinden şikâyet ettiklerini bize 
söylememişlerdir. Yaptığımız anketler bunu gös
termektedir. Ancak muayyen bir zümredir ki ; 
bundan şikâyette bulunmuşlardır. Bendeniz 
bu şikâyet sebeplerine, izin verirseniz, bir neb
ze temas edeyim; bu şikâyetler, daha çok ih
tilâl şartları içinde beyanname doldurulmuş 
olunmasından ileri gelmektedir. İhtilâl şartlan 
içinde bâzı kimseler, çeşitli sebeplerle, ya haki
katen arkadaşlarımızın ileri sürdüğü gibi, bir 
Servet Vergisi ihdasından korkarak veyahut d° 
o güne kadar yapmış oldukları çeşitli muvaza
alı muamelelerini göstermekten endişe ederek, 
beyannamelerinde doğrusu bilgi dereetmemiş-
lerdir. İşte asıl şikâyetçi olan zümre budur. 
Bunların içinde, vergi kaçırmak niyetinde olan
lar var mıdır, yok mudur? Bu husus hakkında 
sarih bir şey söylemek durumunda değilim. 
Fakat başka türlü endişelere kapılarak vergi 
beyannamelerini sıhhatli olarak doldurmıyanla-
rın bulunduğu umumiyetle kabul olunabilir. 
Bunların sayısı belki mahduttur. Fakat bu 
memlekette bir pisikolojik hava yaratılmıştır 
ve yaratılmaktadır. Koalisyon Hükümeti ver
gi beyannamelerinin geri alınarak tekrar ken
dilerine normal şartlar içinde, müsait şartlar 
içinde rahatça beyanname doldurma imkânını 
bahşetmek istemiştir ve bunda, fayda görmek
tedir; hiçolmazsa şimdiye kadar memlekete ya
yılmış olan bu pisikolojik havayı bertaraf et
mek için fayda görmüştür ve bu tasarıyı bunun 
için getirmiştir. 

İhsan Tombuş arkadaşımız, bugünkü şartla
rın dahi müsait olmadığını binaenaleyh bugün 
doldurulacak olan beyannamelerin İhtilâl şart
ları içinde doldurulmuş olanlardan farklı olmı-
yaca^mı ileri sürerek şimdilik bunun geriye bı
rakılmasını istediler. Memlekette belki ufak 
tefek kıpırdanmalar, hâdiseler olmaktadır. Ama 
Sayın Tombuş'un da işaret ettikleri gibi bugün 
memlekete hâkim olan kuvvet seçimle gelen bir 
Meclistir, onun Hükümetidir. Bu servet be 
yannamesini seçimle gelen bir Meclisin Hükü-
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metine vereceklerdir. Memlekette büyük bir 
huzurun mevcudiyetini gösterir delil önümüz
dedir. İhsan Bey arkadaşımızın biraz evvel o 
kadar rahatlıkla konuştuğu ve birçok fikirleri, 
hattâ çok sivri diyeceğim fikirleri, rahatlıkla 
söyliyebildiği bir memlekette büyük huzursuz
luk olduğu iddiası gittikçe garip bir iddia olur. 
(Ortadan alkışlar). 

Bundan dolayıdır ki, bu türlü hassasiyetleri 
yersiz ve sebepsiz bulmaktayız. Hükümet yeni 
bir imkân vermiştir, iade edip tekrar alacağı
mız servet beyannamelerini sadece ve sadece 
kontrol vasıtası olarak kullanacağız. Hükümet 
endişe duyan vatandaşlara, her hangi bir sebep
le beyannamesini yanlış dolduran vatandaşlara 
yeni bir imkân vermiştir. Bunlar bugünün çok 
müsait şartlar içinde beyannamesini yeniden 
dolduracaklardır. Buna teşekkür etmek lâzım
dır. Tekrar ediyorum her hangi bir endişe du
yulmasına hiçbir sebep yoktur. Bu bakımdan 
Hükümet adına, tasarısının aynen kabulünü ri
ca ederek sözlerime son vereceğim. 

Yalnız bir noktaya daha işaret edeyim Büt
çe Komisyonu Hükümet tasarısında bir değişik
lik yapmıştır. 1961 sonu itibariyle tekrar veril
mesi lâzım gelen beyannameyi 1962 ye almış
tır. Bu kabul edildiği takdirde 1961 devresini 
bu beyannamelerden faydalanmak suretiyle 
kontrol etmek imkânından mahrum edeceksiniz. 
^unu da esirgememenizi rica ederim. Maliye 
Encümeni tasarısı bu bakımdan en müsait me
tindir. Bunu kabul etmenizi Hükümet adına 
rica ederim.' (Ortadan alkışlar). 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Bir sual so
racağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEVKİ AYSAN (Devamla) — Efendim, bir 

yanlış anlama veya yanlış neşriyata yol açma
mak için, Hükümetin Servet Vergisi almayı dü
şünmediği ve ileride de düşünmiyeceği kesin 
olarak ifade edilebilir mi'? 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — Hü
kümetin beyanında vergi reformunun ne suret
le gerçekleştireceği açıkça yazılıdır. 

Arkadaşlarımızın kasdettiği mânada bir 
Servet Vergisi alınması düşünülmemektedir. 
Yalnız, şunu arz edeyim; bâzı vergiler vardır 
ki, üzerinde tereddüdedilir. Faraza Bina Vergi
si Servet Vergisi midir. İrat Yengisi midir? Ar-
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sa vergisi servet vergisi midir, irat vergisi mi
dir; arazi vergisi servet vergisi midir, irat ver
gisi midir? Arz ettiğim husus aynı zamanda hem 
gelir ve hem de servet vergisi telâkki edilen 
konular haricindedir. 

ŞEVKÎ AYSAN (Mardin) — Efendim, ye
ni bir servet vergisi almayı düşünüyor musu
nuz? 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (Dışa
rıdan) — Hayır, bunlardan yeni bir servet ver
gisi ve sermaye vergisi alınması, sarahatle ifa
de edeyim ki, düşünülmemektedir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bir kifayet tak
riri var. Komisyon söz istememektedir. Böyle 
olduğuna göre son olarak bir milletvekiline söz 
verdikten sonra kifayeti oya koyacağım. 

Buyurun. 
YUSUF AKTÎMUR (Adana) — Sayın mil

letvekilleri arkadaşlarım, 
Peşinen arz edeyim ki, ben şahsan servet be

yannamesi usulünün aleyhindeyim. Zira kanaa
time göre bu beyanname vatandaşın Hükümete 
karşı olan itimadını sarsmış, piyasayı ürkütmüş 
ve sermayenin saklanmasına sebebolmuştur. Bu 
beyanname usulü mal ve mülk sahiplerini bir 
varlık vergisi tarhiyatı ile karşı karşıya gele-

• ceği vehmine düşürmüş vatandaşı Hükümetin, 
mal ve mülke el koymak için hazırlık yaptığı 
zanniyle kötü kötü düşünmeye sevk etmiştir. 
Bu sebeple piyasada meydana getirdiği zararın 
çok büyük olduğuna kaaniim. Bu büyük zarar 
icmal edilir ise şöyle ifade edilebilir. Sermaye 
kısmen piyasadan çekilmiş ve kısmen harice 
kaçmıştır. 

Arkadaşlar, 
Sermayeden mahrum kalan bir piyasadan 

netice beklemek akıl kârı değildir. Benim mes
leğim bu işlerle alâkalı bir meslektir. Bu sebep
le küçüklü büyüklü birçok tüccarlarla düşüp 
kalkarım. Sizi temin ederim ki bu servet beyan
namesi usulünün kabul' edildiği günden bugü
ne kadar düşüp kalktığım tüccarların arasın
da bu usulden şikâyet etmiyen tek bir tüccara 
rastlamadım. Bu usulün bâzı garp memleketle
rinde cari okluğu söyleniyor, doğrudur. Fakat 
bu usulün cari bulunduğu memleket seviyesi 
ile bizim seviyemizin arasında muhakkak ki çok 
fark vardır. Eminim ki mevzuubahis memleket
lerde bizim hasretini çektiğimiz demokrasi tam 
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mânasiyle yerleşmiş olmalıdır. Biz kendi mem-

j leketimizde demokrasili birleştirmiş olmak şöy-
! le dursun acaba garp mânasındaki demokrasiyi 

yerleştirmenin çalışmalarına devam edelim mi, 
J etmiyelim mi, şeklinde tereddütler içinde çırpı-
. nırken böyle bir usule gitmenin fayda değil 

zarar getireceğine inanmalıyız. Tahmin ederim 
i ki bu usulün cari bulunduğu memleketler bi-
ı zira seviyede iken bu usulü tatbik etmemişler 
i ve belki tatbikinden korkmuşlardır. 

Sevgili arkadaşlar, 
Yülkselmek için mutlaka Avrupa'nın her ha-

, lini taklidetmeye lüzum yok. Halbuki biz iler
lemek ve yükselmek için Avrupa'yı taklidet
meye çalışıyoruz. Eminim ki, ilim, medeniyet 
ve insanlık Avrupa'dadır. Bundan zerre kadar 
şüphem yoktur. Ve Avrupa seviyesine yetişmek 
için ne ,yapmalk lazımsa yapılmasına taraftarım. 
Fakat acaba bizatihi Avrupa bu seviyeye var
mak için dünyanın hangi Avrupa'sını örnek al
mıştır. Hangi Avrupa dünyasını taklidetmeye 
kalkışmıştır. Vaktiyle, Sümerler ve Etiler han
gi Avrupa'ya bakarak o medeniyet zirvesine 
ulaşmışlardır. Kanuni Sultan Süleyman Ameri
ka'nın takdir ve hayranlığını kazanan o meşhur 
kanunlarını yapmak için hangi Avrupa'yı tak-
lidetmiştir? Vaktiyle bütün dünya milletlerinin 
gözünü kamaştıran islâm medeniyetini o sevi
yeyi bulmak için hangi Avrupayı örnek almış
tır. Bunları söj/'lemekten maksadım bir milletin 
Garbı veya Şarkı taklidetmeden yükselebilece
ğini ifade efcmeiktir. 

Arkadaşlarım, 
Saat çoktan çalmıştır. Artık hakikati görme

nin zamanı gelmiş hattâ geçmiştir, ilerlemek 
için Garbı, Şarkı, Şimali değil kendimizi bizzat 
'bizi örnek almanın zamanı geldiğini kabul et
meliyiz. Garibe, Şarka değil gözlerimizi kendi iç 
âlemimize çevirmeliyiz. Başkasının vücudu için 
dikilen elbise bize yakışmaz bir ingiliz, bir 
Fransız ve bir Japon bünyesine elverişli olan 
her usulün bizimi bünyeye elvermiyeceğini artık 
bilmeliyiz. Bir servet beyannamesi usulünün bir 
Garp milletinin bünyesine uygun düşer diye bi
zim bünyeye uygun düşebileceğini ezbere kabul 
etmemeliyiz. 

Arkadaşlar, 
'Bizim memleket bir ihtilâlden yeni çıkmış

tır. Ve yine t>ir ihtilâl havası ve korkusu için
dedir. Durumun bu kadar nazik olduğu bir za-
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manda vatandaşın can damarına dokunacak 
parmağı uzatmanın faydalı olabileceğine inana
mıyorum. Hükümet, fırsat 'düştükçe, bu kürsü
den yaptığı beyanlarla. vatandaşın emniyet 
içinde işine gücüne devam etmesi lâzımgeldiği 
telkinini vermek mecburiyetini hissettiği bir 
sırada vatandaştan bu kadar fedakârlık bekle
menin doğru olmıyacağı kanaatindeyim. Kor
kuya düşen mantığını kullanamaz, derler. Onun 
için biz evvelâ, vatandaşı korkudan daiha doğ
rusu şüpheden kurtaralım ve bünyesini böyle 
bir usulü hazmedecek bir hale getirelim. On
dan sonra mantık dairesinde düşünmeye davet 
edelim. Arkadaşlar, 

Ben inanıyorum ki, Hükümet bu usulü, va
tandaşı pusuya düşürüp ondan vergi çekmek 
için ihdas etmiş değildir. Fakat yine inanıyo
rum ki, bu usulün tatbik zamanı bugün değil
dir. Vakitsiz öten horoz tekin sayılmaz. Hattâ 
kesilir, derler. Binaenaleyh servet 'beyannamesi
nin zamanı olmaması sebebiyle muvakkat değil 
daimî olarak kaldırılması lâzımdır. Bu usul Hü
kümete gelir temin etmek şöyle dursun ticareti 
baltalamak suretiyle geliri de azaltmıştır. Bu
nunla beraber ben vergi matralhmm kontrol 
edilmesi isteğine mulhalif değilim. Fakat Hükü
metin varidat menbamı kontrol edeyim derken 
memleketin iktisadiyatını baltalıyacak olan bir 
usule müracaat etmesini de muvafık görmem. 
Bu kontrol usulü hastayı öldüren ilâca benzer. 
Doktor hastayı iyi etmek için ilâç yazar, fakat 
ilâcın dozu kaçırılır ise hastalıkla beraber has
ta da ölür. tşte servet beyannamesi usulü dozu 
kaçmış bir kontrol usulüdür. Varidatı. kontrol 
edeyim derken varidatın menfbaı olan ticareti 
öldürmüştür. Memleketin nefine olan işleri yap
mayalım demiyorum yapalım ama 'bunları yapar
ken hem umumi menfaate faydalı olalım hem, 
de vatandaşın sıkılmış yumruğu ile değil alkış 
tutan açık elleri ile karşılaşalım. (Rakamlar) 
Hükümetin getirdiği ve komisyonlarca ekseri
yetle kabul edilen kanun metnine göre 1960 ve 
1961 yılları için vatandaşlardan alınan beyan
nameler kendilerine iade edilecek ve 1961 yüı 
için tekrar vatandaştan bir beyanname istene
cek ve mütaalkıp yıllar için her sene bir beyan
name alınmasına devam olunacak. Ben bu şek
lin ticaretin üzerine indirilen darbeyi kaldıra
cağına hattâ tahfif edeceğine inanmıyorum. Su
samış bir kimseyi suyu uzaktan göstermekle o 
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kimsenin susuzluğu giderilemez. Bu itibarla ser
vet beyannamesi usulünün gereği 5 * 6 sene 
sonra düşünülmek üzere bugün tamamen kaldı
rılması icabettiğine kaaniiim. Bütün arkadaşla
rın. da bu yolda oy kullanmaları temennisiyle 
sözlerime son veriyor ve bu husuata Yüksek 
Başkanlığa sunulan tekliflerin kabulünü rica 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN 
yorum: 

Yeterlik önergesini lokutturu-

Yüköek Başkanlığa 
Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ede

rim. 
Burdur 

Nadlir Yavuzkan 

BAŞKAN — Bu önergeyi! oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

IŞımdi 'maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
edıiyorum: Kabul edenfer... Kalbul etmdyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonunun raporunda, bu kanun 
teklifi hakkında bir de ivedilik istemi vardır. 
Bu ivedilik teklifini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kalbul et miy enler... Kabul edil
miştir. 

ÎSİMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Bir hususa işaret etmek istiyoruim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÜSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Yüksek Başkanlığa bir yazı 'göndermiştik, 
Meclisin müzakere usulü hakkında söz istemiş
tik. 

(BAŞKAN — Bu kanunun .müzakeresinde 
usu'llsüzlülk olduğuna mı işaret edecektiniz $ 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Bu celsede vâlkı usulsüzlük hakkında. 

BAŞKAN — Şimdiki kanunun müzakeresi 
sırasında usulsüzlük 'olduğuna dair mi söz is-
ta'ylorsunuz? 

ÎÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Halen Başkanlık Divanının ifa etmesi lâzımgel
diği bir hususu i% etmemiş olduğuna dair söz 
ist emiştim. 

BAŞKAN — Bu kanunun müzakeresine taal
lûk ediyor mu*? 
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İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) ' — 

Hayır. \ 
BAŞKAN — Bu kanunun müzakereisine ta-

aJiûik etmiyorsa bilâhara size söz vereceğim. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN .(Ytegat) — 

Bundan evvel ifa edilmesi lâzımdı. 
BAŞKAN — O zaman s'öa isteseydiniz ve

rirdim' efendim. 
Maddeyi okutuyorum. 

Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni servet 
beyannameleri alınması hakkında Kanun 

Servet Ibteyannamelerinin iadesi 
MADDE 1. — 'Bu 'kanunun yürürlüğe gir

diği tarihe kadar 193 sayılı Kanun (gereğince 
Gelir Vergisi mükelleflerinden alınmış 'bulu
nan servet beyannameleri açılmadan sahipleri
ne iade olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Fek muhterem ar
kadaşlar; Sayın Baışkanlıfk Hükümetin sevk 
'ettiği madde 'esas tutulmaik lâzımıgel irken «Ser
vet beyannameleri açılmadan sahiplerine iade 
(olunur» metnini ihtiva eden Plân Komisyonu
nun metnini okuttular. Bendeniz de 'esasen 
Plân Komisyonunun ilâve ettiği (>a/çıimadan) 
Kelimesinin metne ilâve edilmedi için 'bir taik-
rir arz 'etmiştim. Bu bir intakı hak oldu. 
Bunda lütfen selbat et'sinler. Başjka bir mâru
zâtım ydk 'efendim. 

B A Ş K A N — Takfirin'izd geri allıyor musu
nuz 'efendim ? 

ASIM EREN _ (Niğde) . — Hayır «açılma
dan» ikelimeısıi metne dâlhi'l edilmek suretiyle 
olursa, 'O zaman geri alırım. Plân Korn'isyonu-
nuın metni üz'erindeki müzakereler devam edi
yor. Halbuki: burada Hülkülmet'iriki esas tutul
muştur. («Hayır, hayır»' sesleri) 

fBAŞKAN — Hayır, sizin söylediğiniz gibi 
değli, efendim. 

ASIM EREN (Devamla) — O'halde takri
rimi geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başlka 
(konuşmak Üsti'yen arkadaş var mı T (Yok ses
leri) O hailde birinci maddeyi oylarınıza arz 
'ediyorum: Kaibul edenler... KaJbu'l etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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ladenin şekil ve usulü 

MADDE 2. — Servet beyannamelerimiin bi
rinci madde gereğince iadesi için, ıbu beyanna
melerin; .sahiplerinin 'beyannameyi muhafaza 
etmekte olan noter veya noter görevlisine veya 
vergi dairesine bizizat müracaatları şarttır. 

Bu takdirde; iaıde 'keyfiyeti, mükellefin 
sayadını, adını, ikametgâh ve iş yeri adresle
rini, Ibağlı bulunduğu vergi dairesini ve hesap 
numarasını ihtiva edecek şekilde tanzim oluna-
caik (beyannamenin noter veya noter görevlisi 
nezdinlde saklanması halinde üç, ver'gi dairesin
de saklanması halinde iki nüsha) zahit vara'ka-
siyle teslbit ve Ibu zabıt varakası beyannameyi 
muhafaza etmekte olanilaria mükellef taraf in
dîni imza edilir. Zabıt varakasının bir nüshası 
beyannameyi (muhtevi zarfla. veya zarflarla bir
ilikte mükellefe ıverilir, ikinci nüshası noter ve
ya noter görevlisi nezdinde yahut vergi daire
sinde muhafaza olunur, üçüncü nüshası (iade
nin nioter veya noter görevlisi tarafından ya
pılması halinde) vergi dairesine gönderilir. 

!Bu (beyannamelerden 1 . 1 . 1965 tarihine 
kadar sahipleri tarafından geri alınmıyanlar* 
(11-93 sayılı Kanunun 'geçici 9 ncu maddesi uya
rınca noter veya noter görevlileri tarafından 
verigi dairesine intikal ettirilenler dâhil) Ma
liye Bakanlığınca tâyin olunacak zaman, esas 
ve usuller dâhilinde, vergi daireleri taraflından 
imha 'olunur. Bu beynnameler vergi kanunlan-
ıiîiı tatbikatı veya 'her 'hangi sair (bir maksatla 
istimal olunamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sizin bir takririniz vardı, geri 

aldınız mı? 
ASIM EREN (Niğde) — Geri aldım, efen

dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, bu maddenin metninde, Maliye Ba
kanlığınca tâyin edilecek zaman esas ve usuller 
dairesinde, 1965 yılma kadar sahipleri tarafın
dan geri almmıyan beyannamelerin imha edi
leceği hükmü vardır. Üçüncü fıkrada, bu imha 
şeklinin tâyininde metinde teferruat yoksa da 
her halde bir defa sahiplerinin davet edilmesi 
için usulen bir resmî davet ve ilân yapılması 
ve ayrıca imha sırasında mümkünse sahiplen-
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irin bulundurulması ve bir tutanakla tesbiti her 
halde kanun metninin ima ettiği malî usullerin 
içinde mündemiç olsa gerek. Zapta geçsin ve 
tatbikatçılara bir ışık tutsun, diye tavzihan bu 
hususu arz ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Demiray. 
TAHSİN DEMÎRAY (istanbul) — Bu ikin

ci maddede çok tipik bir zihniyet meydana çık
mış bulunuyor. («Neymiş o?» sesleri) Vatanda
şın endişesi büyük ölçüde vergi vermekte değil
dir. Vatandaşın endişesi, verginin alınış şeklin
den ve onun tatbikatındaki sistemindendir. Ni
tekim, adamcağız güzelce gelmiş, göstereceğini 
göstermiş; şimdi bunu gelip alacaksın, alırken 
de şu eziyetlere katlanacaksın.. Hattâ bu da 
kâfi değil, Bunun imhası için, gerekirse meza
rından çıkarıp getireceksin. («Yok öyle şey» 
sesleri) Bir teklif geldi... 

Bendenizin işaret etmek istediğim, bunlar 
tatbikat külfetleridir. Zarfı versek bile bir kül
fet koyuyoruz. Zarfını değiştirmek istemiyen 
binlerce mükellef bunu olduğu gibi bırakırlar. 
(Ortadan «teklif getir» sesleri) Bendeniz teklif 
getiririm ama zihniyeti gösterdikten sonra. 

İşte bilhassa vatandaşın çekindiği bu nok
talar oldu. Gönül isterdi ki, bu maddede geri-
verme mecburiyeti olmasın. îstiyen, beyanna
mesini olduğu gibi bıraksın. Ama bu zihniyete 
gelmek için, bu memlekete bu zihniyeti getir
mek için çok zaman lâzımgeleceğini zannede
rim. Bunun için bir takrir veriyorum; verilmiş 
olan beyannameleri, arzu edenler geri almaz
larsa olduğu gibi bıraksınlar.... 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI FERlD MELEN — Ha

kikaten, zihniyetlerimiz arasında büyük fark 
olduğu anlaşılıyor. Şimdi, bendeniz bunun se
beplerini arz edeyim. Niçin mükellefin bizzat 
gelmesini ve behemahal geriverilmesini istiyo
ruz? 

Muhterem arkadaşlar; beyanname üzerinde 
bu kadar hassasız. Servetleri kimse öğrenme
sin, diyoruz. Bir başka adama aidolan beyanna
me elbette kimseye verilemez. Geliverme mec
buriyeti konulmasının sebebi de şudur : Eğer 
toptan gelivermezsek, birçokları gelip geri al-
mıyacaklardır. Ama ne olacaktır, o vakit? 
Gelip*alan vatandaşlar yüzde yüz töhmet al
tında kalacaklardır, ittiham edileceklerdir. 
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Çünkü, bunu diğerleri gizlemişlerdir. Onları 
teşhir etmiş olacaklardır, işte zihniyetlerimiz-
deki aykırılık bundandır. (Ortadan «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz îs
tiyen... Buyurun Sayın Kadri özek. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka
daşlarım; Sayın Maliye Bakanının izahatına iş
tirak etmekle beraber, her mükellefin behema
hal, gidip bu beyannameleri bizzat almasının 
mahzurları olduğu kanaatindeyim, içimizde de 
birçok arkadaşlarımız vardır. Evvelce kaldığı 
mahalde servet beyannamesini vermiştir, ondan 
sonra da yer değiştirmiştir. Şimdi bu mükel
lefin verdiği servet beyannamesini geri alması 
için birçok masraf etmesi lâzımgelir. Bu iti
barla ve şimdi vereceğim bir takrirle, eğer mü
kellef dilerse, yazı ile müracaat etmek suretiyle, 
servet beyannamesinin posta ile kendisine gön
derilmesini mümkün kılsın. Bu kanaatteyim. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA ARlF HİK

MET ONAT (Ordu) — Efendiim, muhterem ar
kadaşımızı tatmin içiiru şunu arz edeyim. Bu 
»ayın mükellef beyannamesini almaya mecbur 
değildir. Bulunduğu yerde yenisini verir, es
kisi, müddeti bitince orada imha edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka.(söz îs
tiyen? Yok. Maddeyi oylarımıza aırz. ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etimiy enler... Kabul edil-
ımiştir. 

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

maddesine göre servet beyanında bulunmak 
mecburiyetinde olan mükellefler; aynı kanun hü
kümleri dairesinde tânzim edecekleri 31.12.1962 
tarihindeki durumu gösterir servet beyânna
melerini 1962 'takvim yılı gelir beyannameleri
nin verileceği süre içinde 193 sayılı kanunum 
geçici 9 ncu ımadd esinde yazılı usul dairesinde 
Vergi Usul Kanununun 223 ncü ' maddesinde 
sözü edilen n'oteı* veya noter görevlisine veya 
bağlı lolduklan. vergi dairesine verirler. 

Yukardaki fıkra gereğince verilen beyan
nameler 193 sayılı Kanuna göre 1963 yılında 
yapılmış servelt beyanı yerine geçer ve adı ge-
çen kanunun geçici 9 ncu maddesinin dördün-
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cü ve Ibeişinei fıkraları hükümleri bu ıbeyanlaır 
SJÇITL de uygulanır. 

»BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Meh
met Turgut. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; Ibu maddenin de
ğiştirilmesi ve servet beyannamesinin 'alınima-
rnası için bir takrir vermilş durumdayız. 

Servet beyannamelerinin yeniden alınmaması
nın müdafaası bahında, kanunun tümü üzerin
de konuş'an arkadaşlıanmTzııı söylemediği üç 
noktayı aydınlatmak isterimi. 

Bunlardan birincisi'; Muhterem. Şefik İnan 
Beyefendinin iddia 'ettiğinin hilâfına, servet 
beyannamelerinin verilmesi neticesinde gelirle
rin arttığı neticesinin yanlış olduğudur. 

Muhterem beyefendi 'bilirler ki, Gelir Ver
gisi Kanununu tatbik eden 'memleketlerde bu 
kanun tatbikata girdiğinden' beri vergiler her 
sen© artmıştır. Türkiye'de de bu böyle olmuş
tur. Bu 'kanunun tatbik edildiği ilk sene Ge
lir Vergisi hasılatı 148 milyondu. Halbuki ge
çirdiğimiz sene hu hasılat 2 milyar liraya yük
selmiştir ve her sene artarak gitmiştir. Yani, 
Devletin Gelir Vergisi hasılatının artmasından 
itilbaren Maliye Balkanlığı 'beyannamesinden 
dolayı değil, Gelir Vergisine mükellefin alış
masından ve Gelir Vergisinin bünyesinden ile
ri gelmektedir. Buna işaret etmek isterim. 

İkinci hir nokta, Muhteremi Maliye Bakanı 
dediler'ki : «Bu'kadar endişeye, hu kadar vel
veleye lüzum yoktur. Zaten servet 'beyanname
sine tabi tutulan mükellefin miktarı 200 000 
civarındadır.» Ben Muhterem Maliye Bakanı
ma derim ki : Her ne kadar servet 'beyanname
sine taibi mükellef miktarı 200 000 ise de bu 
mükellefler, Türk ilktisadiyaıtnıi! elinde tutan' 
kimselerdir. Bun'lar Türk iktisadi hayatının 
merkeziini teşkil eden ihsanlardır. Ve hu mer
kez muhite doğru genişliyerek hütün iktisadi 
hayatımıza 'tesir eden kimselerdir. Bu bakım
dan, sayıları foe'lki az görünehilir ama, merke
zi ve esas nüveyi teşkil ettiği için bu iki yüz-
hin insanda meydana gelen her hangi bir hu-
zuTSUfzruk, hütün iktisadi hayatımıza tesir ede
cektir. Bu ib alkımdan, Ibu iki yüzhin rakamlı
nın küçümsenmemesi icaheder. 

Üçüncü hir nokta; Muhterem Şefik İnan 
Beyefendi konuşurlarken, Türk maliyecilerinin 
hu konudaki .düşüncelerini d'e açuMaravaktadır. 
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Türk maliyecileri hunu hir n'eticeye hagliamaik-
taıdıriıaf iddiasında bulundular. Yani' bütün 
Türlk .maliyecileri huına taraftarmaşlıar gibi, bir 
zehabım uyanmaması için, mâruf hir maliyeci-
mizin hir makalesinden ufak bir pasajı Büyük. 
Meclise okumak istiyorum. 

«Yeni kontrol vasıtasiyle Hazineye az veya 
çok bir miktar daha gelir vergisi hasılatı gire
cektir. Fakat bu yeni kontrol, gelir beyanname
sindeki hünerlerini servet beyannamesinde de 
göstermesi tabiî olan açıkgöz mükellefin lehine 
olduğu kadar, iyi niyet sahihi mükelleflerin 
aleyhine işliyecek ve böylelikle memleketteki 
vergi ahlâkı kuvvetlenmek imkânlarını biraz da
ha kaydedecektir. Binnetice ticarette rekabet ka
idesi biraz daha zayıflıyarak vergi yükü açıkgöz 
mükellefte biraz daha hafiflerken, iyi niyet sa
hil)! mükellefin sırtında biraz daha ağırlaşacak-
tır» diyor. Bir başka makalesinde aynı zat 
şöyle diyor : 

«işte mükellef için aslında bu kadar dağda
ğalar yaratan veya yaratır görülen bir gelir ver
gisine ait beyannamenin aradığı unsurlara şim
di bir die servet beyannamesinin ortaya çıkarak 
mükelleften yeni yeni unsurlar aramakta oldu
ğunu göz önüne getiriniz. Filvaki servet beyan
namesi gelir vergisi beyannamesine nazaran 
daha kolay doldurulabilecektir. Fakat kolay dol
durulması nisbetinde... 

LEBÎT YURDOĞLU (İzmir) — Maddenin 
üzerinde... 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale et
meyin. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Hazine 
tarafından mükellefe yeni yeni sual kapıları 
açmakta ve böylece mükellef ile Hazine arasın
da yeni yeni ihtilâf tohumları yeşermesine zemin 
hazırlamış bulunmaktadır. Servet Beyannamesi 
ile Hazine şimdi bir ayağını iş yerinde tutmak
ta, devam, etmekle beraber, öteki ayağını mükel
lefin evinden içeriye atmıştır. 

Mükellefin evine Hazine, misafir odasında 
biraz oturup sonradan gitmek üzere girmemiştir. 
Mükellefe, evinin bütün gizli köşe bucağını göz
den geçirmek için ziyarete geldiğini bildirmek
tedir». 

Çok muhterem arkadaşlarım; reylerinizle 
servet beyannamesinin tekrar alınmamasını te
min ederek mükellefin evine gelip oturmuş ve 
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oiran her şeyine göz dikmiş olan bu davetsiz mi- I 
safirin, mükellefin evinden ebediyen uzaklaştı- 1 
rümasını rica ederim. (Soldan alkışlar) I 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Buyu- I 
run Kâmil inal. | 

KÂMİL İNAL (Bolu) — Muhterem arkadaş
lar; kanunun gerekgesitfH memleketimizde ilk 
defa tatbik edilmiş olması sebebiyle birçok yan
lışlıklar yapıldığı ve psikolojik sebeplerle iş ha
yatına menfi tesirler icra ettiği ileri sürülmüş 
olduğu için piyasada bu suretle yaratılan menfi 
havanın dağılmasına imkân ve zemin hazırlamak 
için şimdiye kadar alınanların sahiplerin© geri-
verilmesi uygun görülmüş. Fakat acele bunun 
geriverilmesiyle tekrar alınması acaba yukarda 
gösterilen sebepleri ortadan kaldıracak mıdır? 

Ekonomik kalkınmanın temel ,şartı, yatırım 
hacmini artırıp bundan sosyal faydaları sağla
mak olduğuna göre; Devletin hususi sermaye üze
rinde dikkatle durması şarttır. Bizde, yatırım 
dendiği zaman ilk akla Devlet müesseselerinin 
yapacağı ve Hazineye büyük külfetler yükle
yen yatırımlar gelir. 

Hükümet programında işaret edildiği gibi; I 
hürriyet nizamı içinde hızlı kalkınmanın amelî 
çaresi Devlet ve özel teşebbüs olarak mümkün I 
olan en geniş ölçüde yatırım yapılmasıdır, de- I 
nildiği halde burada hususi teşebbüsün durumu I 
daha iyi incelenmesi gerekmektedir. I 

Muhterem arkadaşlarım; bir taraftan Hü- I 
kümet işsizliğe son vermek iktisadi ve sosyal 
kalkınmayı biran evvel teessüs etmek için bü- I 
tün gayretini sarf eder; diğer taraftar) bu I 
tedbirleri körletici kanunlarla vatandaşı karşı 
karşıya bırakırsak, bunların sert tahripleri
nin piyasayı bugünkü işsiz ve verimsiz duruma I 
soktuğunu gizleyemeyiz. I 

Fertlerin gizli kalması arzu ettikleri servet- I 
lerini açıklamıya zorlanması demokratik nizama 
da aykırıdır. 

Anayasamızın 41 nci maddesinin birinci pa- I 
ragrafına göre: «iktisadi ve sosyal hayat, I 
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in- I 
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi I 
sağlanması amacına göre düzenlenir» demekte- I 
dir. I 

Bu açık madde, mükellefin bu gibi tedbir- I 
lerle zorlanamıyacağına işaret etmektedir. I 

Servet beyannamesini bir oto - kontrol ola- I 
rak gösteren sayın Maliye Bakanına sn soruyu j 
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sormaktan kendimi alamıyorum. Yurdumuzda 
vergi mükelleflerinin yüzde kıaçı kontrol edi
lebiliyor? 3/4 ten daha fazlası eleman nok
sanlığı yüzünden kontrol edilemediğine göre, 
eleman yetiştirme işi uzun yıllarda halledilece
ğinden, tekrar servet beyannamesi alınmayıp 
bunları tam kontrol edebilecek hale geldiğimiz 
zaman konması lâzımdır. 

Bizim bünyemize uymıyan bu usulün bünye
mize uyacak şekilde tâdil edilmesini ister, he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarını; 
Gelir Vergisi sistemine, beyanname sis

temine giren bir memleket için, hele Türkiye'
miz için bu işte vatandaşı kendi kendisini kont
rol sistemine götürecek bir adım atıldıktan son
ra bundan dönmek mümkün değildir. Arka
daşlarım, beyhude yere konuşmıyalım, dost var, 
düşman var. Memleketin halk zihniyeti, de
mokrasisi içinde olduğunu kabul ederek konu
şalım. işte size işçilerin kendi düşüncelerini 
ifade eden Banka Caddesindeki bir vecize: 
«Biz sermayeye dost, istismara düşmanız.» Bu 
memleketin işçisi böyle düşünürse, memlekette 
servet düşmanlığı gibi bir havanın meydana 
gelmesini kim yaratacak? Yar var, ağyar var; 
istikbâl var. Bu, memleketin faydasına değil
dir. (Alkışlar) 

Sonra arkadaşlar, tüccarın da bir haysiyeti 
vardır, onu da düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Biz burada Parlâmentonun şahıs şahıs muvak
kat temsilciyiz. Türkiye Parlâmentosunda, be
yanname yalnız kontrol vasıtası olacaktır, baş
ka hiçbir vesile ile kullanılmıyacaktır denildik
ten sonra bu Parlâmento yar olduğu müddetçe 
bu dâva yerleşecek, konuşmalarımızın nesillere 
kadar tesiri olacaktır. 

Arkadaşlar, «garplıyız, garplıyız» diyoruz. 
Yeni Anayasamızın getirdiği sistem şudur; bun
dan sonra bu memleket vatandaşı itibar sahibi 
edecektir. Vatandaşın beyanı kıymet ifade ede
cek, vatandaşın sözüne itibar edilecektir. Eski
si gibi vatandaşa itimat etmiyecek bir sisteme 
gidilmiyecektir. Ü halde bırakalım vatandaş 
beyannamesini versin, vergisini ona göre ta
hakkuk ettirsin. 

Arkadaşlar bu memlekette bütün dünya ile 
| temas halindeyiz. Avrupalı olmaya her bakım-
o 
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dan mecburuz. Avrupa ölçüsüne göre; ihsan, 
insan telâkki edilmelidir. Avrupa'da insana 
güven duyulması ve insanın beyanına itimat 
edilmesi esasına bakarlar. Devlet te millet na
mına ne beyan ettiyse buna sadık kalmakla 
mükelleftir. O halde mevzuu sağa sola çekmi-
yelim. Artık beyanname yolundan geri döne
meyiz. Yarattığımız sistem ne ekonomiktir, ne 
de halktan gelmektedir. Milletin ne düşündüğü
nü bilmek için işçilerin biraz önce söyledikleri 
vecizeyi göz önüne getirmek lâzımdır. Türkiye'
de servet vardır, mülk vardır. Ben emekçi iş
çilerle beraberim. Ama, istismarın da hep be
raber aleyhindeyiz. 

Yeni Anayasamız yalnız metinlerden ibaret 
değildir. Türkiye'de felsefî bir inanç değişikliği 
vardır. O da vatandaşın bizzat kıymetli olma
sıdır. Hükümetin vatandaşa verdiği söz, fiili
yata girmedikçe ancak söz olarak kalır. Vatan
daş da memleketin bekası için elinden geleni 
yapmaya mecburdur. 

Aziz kardeşlerim, bugün dünya muvazenesi
nin bozulması, kütlelerin ıstırabına karşı mü
reffeh milletlerin vaktiyle realiteleri ıgörmiye-
rek yanlış politika takibetmesinden doğmuş
tur. Türkiye'nin içtimai varlığı bir noktada bo
zulabilir; varlıklı vatandaşların Devlete varlığı 
ölçüsünde Devlet hizmetlerinin icabettirdiği 
masrafa iştirak etmemek gibi bir duygudan ve 
zihniyetten uzak kalırsa, bu olmaz. O halde 
çok rica ederim, bu işin zeminini, partilerin be
yannamesinden çıkaralım, parti dallarından çı
karalım. Ne yapacağız? Gelir Vergisi sistemi 
içinde bir otokontrol müessesesi olarak hevan-
name mevzuubabistir. Arkadaşlar, evvelâ be
yanname sisteminden vazgeçelim derseniz evve
lâ bu milletin dünya nezdindeki itibarını kay
bedersiniz. Bu yola girdik, dönemeyiz. Arka
daşlar, beyannameyi bir defa almışız ve Türki
ye'de hiçbir gey değişmemiş, iki senedir beyan
nameler noterlerde duruyor. Kimseye de her 
hangi bir şekilde bir tecavüz olmamış. O hal
de arkadaşlar, hissen dahi olsa, ne burada Var
lık Vergisini hatırlıyalım, ne de 6-7 Şubat hâdi
selerinden bahsedelim. Bunlar artık silinmiştir. 
Sistemimiz yeni Anayasamızın getirdiği sistem
dir. Bu sistem içerisinde hareket etmek lâzım
dır. Vatandaşa; beyanname ver, servetini bil
dir, ona göre vergi tahakkuk ettirilsin deniyor. 
Servetin kaçtığından filân bahsetmiyelim. Ar-
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kadaşlar, servet kaçar veya kaçmaz... Kaçan bir 
servet de zaten bizim değildir, yani Türk malı, 
Türk serveti değildir. 

Size tenıin ederim ki, bugün para kazanma
nın zemini olarak Türkiye kadar müsait mem
leket yoktur. Birçok memleketler, bilhassa Al
manya, sermaye getirmek için hazır vaziyette
dir, diğerleri de öyledir, ama bizim bu işi mü
sait hale getirmemiz lâzımdır. Onun için çok 
rica ederim, işi içtimai seviyemizi sarsıcı birta
kım noktalara götürmiyelim. Yeni; Türk Dev
letinin temeli olan Anayasa artık bundan son
ra hiçbir Hükümete, hiçbir kuvvete re'sen yani, 
ölçüsü, matrahı belli olmaksızın, evvelce kanun
da belli edilmemiş hiçbir mükellefiyet yükliye-
miyeeektir. Bunu da dost, düşman bilmelidir. 
O itibarla bu maddenin kaldırılması hakkında
ki fikirlere bu düşüncelerle iştirak etmiyorum. 

Hattâ arkadaşlarım, temelli düşüncem, tek
rar almak için geri vermek sisteminin de fayda 
getireceğine kaani değilim. O halde beyanna
me alınmasın demek yersiz olur. 

Lügat mânasından ayrılıp da, realiteyi açık 
söylersek bu, Türkiye'de vergi veren mükellef
lerin verdiği vergilerle hakiki kazançları ara
sında nispet yoktur, bunu devam ettirelim 
diye kabul etmektir. Ticari haysiyet bunu ka
bule müsait değildir. Onun için rica ediyorum, 
kanunu mebdeinden itibaren kabul edelim ve bu 
meseleyi, böylece Türkiye'nin Millet Meclisi 
olarak halledelim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

İHSAN GÜRSAN (izmir) — Madde, hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN—Buyurun. 
İHSAN GÜRSAN (izmir) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Tahtakılıo arkadaşım bu 
maddenin müzakeresi dolayısiyle Gelir Vergisi
nin tatbikatla ilgili esaslı prensiplerine de biraz 
temas etmek suretiyle hâdiseyi ve meseleyi sa
dece kendi zaviyelerinden teşhis buyurdular. 

Müsaade buyururlarsa hiçbir şekilde bura
da ifade ettikleri noktai nazara, şahsan ve Mec
lis grupu olarak iştirak etmemekteyiz. Bir ver
gi tatbikatının önümüze serdiği mahzurları iza
le etmek demek, Gelir Vergisinin bütünlüğünün 
muhafaza edilmemesi, muayyen bir kısım va
tandaşın âmme masraflarına iştirak bakımından 
vazifelerini yerine getirmemek için lâzım gelen 
zorlukları öne serme mânasını tazammun etmez. 
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Vergi prensiplerini ve hedeflerini temin etmek 
kendisine mesnet teşkil etmez. Esaslardan mah
rum olan bir tatbikat şekli memlekette devam 
ettiği müddetçe, yarattığı kötü ve menfi netice
ler hangi partiden, hangi Hüküm etten olursa 
olsun karşımıza bir mesele olarak çıkacaktır. 
Bundan emin olmalarını arkadaşlarımdan rica 
ederim. 

Şahsan, ben memuriyet hayatımın 25 senesi
ni vergi tatbikatının mesuliyetlerini üzerine al
mak suretiyle geçirmiş bir arkadaşınızım. Mü
kelleflerle Maliye arasında doğmuş bu liman hu
sumetin hangi sebeplerden ileri geldiğini, ıstı
raplarını bilen ve kıymetli Maliye arkadaşlarım
la bu mesele üzerinde duran ve tetkik eden bir 
arkadaşınızım. Meseleyi sadece muayyen mülâ
haza ile, muayyen bir neticeden mütalâa etmek 
bizi memleket realitelerine nüfuz etmek imkâ
nından uzaklaştırır. 

îki beyanname vardır. Esas beyanname Ge
lir Vergisinin bütün kazanç ve iradı, aile geli
ri içinde âdilâne esaslar dairesinde vcrgilendi-
rildiğine göre fertlerden talep edilen bu be
yanname için diyecek bir şeyimiz yoktur. Eğer 
vatandaş vicdanında bir vergi terbiyesine, bir 
vergi şuuruna malikse - ki, hiçbir vatandaşı 
böyle bir şeyle itham etmiyoruz ve zaten böyle 
bir şey de elimizden gelmez - vatandaş vazifesi
ni idrak edecek, mesuliyetini idrak edecektir. 
Şuur ve terbiyesi arttıkça vazifesini muhakkak 
yerine getirecektir. Sadece muayyen hâdisele
rin, vergi kaçakçılığı hâdiselerinin önümüze se-
rilmesiyle büyük mikyasta vatandaş kütlesini 
hiçbir zaman müteessir edecek yola gidilmeme
lidir, götürülmemelidir. 

Eğer Devlet emniyeti tesis edecek ise; bunun 
Gelir Vergisi prensiplerinin mahiyetini, hüvi
yetini tetkik ederek milletimize uygun şekilde 
çözüm imkânına arkadaşlar maliktirler. 

Bu memlekette, her fert kendisine düşen va
zifeyi yerine getirecektir. Her vatandaşın ya
pacağını yapması ile ancak terakkimiz müm
kündür ve buna aykırı olan bir mütalâa şayanı 
kabul görülemez. Bir otokontrol meselesinden 
birçok şeyleri ortaya dökmek, başka mülâha
zalarla hareket etmek memleket gerçeklerine 
aykırıdır. Muasır memleketler bu mevzuda bir
çok sistemlere müracaat ediyorlar. Otokontrol 
sistemi, tamamlayıcı bir tatbikat şeklidir. Bu 
sistem bizde bir allerji yaratmıştır, bundan 
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sonra da yaratacaktır. İmkânlar mahduttur. Sa
dece vergi memurunu vatandaşın harimine faz-
lasiyle sokacak birtakım usulsüzlükler ortaya 
çıkaracak bir mahiyette olduğu içindir ki, buna 
muarız bulunuyoruz. Bunun kabul edilmemesi
ni ve Maliyeci arkadaşlarımızın daha esaslı ve 
daha modern bir sistem bulmalarını istirham 
ediyoruz. Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından al
kışlar) . 

BAŞKAN — Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın İhsan Gürsan arkadaşı
mı dikkatle dinledim. Evvelâ benim fikrimi 
yanlış anlamışlar veya yanlış ortaya koydular. 
Ben bilâkis, artık Türkiye'de her vatandaşın 
şahsi beyanına itimat sisteminin girmesiyle işe 
başlıyacağımızı zikrettim. 

Bir hâdise anlatayım, neyi kastettiğimi an
lasınlar. 

Arkadaşlar, Cahit Tanyol isminde bir mu
harrir var. Onun bir makalesini okudum. Lond
ra'da kızına bir piyango almış. Alâkalılar
dan bir fatura almış. Fakat, Türkiye Sefa
retine gidince, «Bu faturayı Londra Ticaret 
Odasına tasdik ettir» demişler. Ticaret oda
sına gitmiş, orada «siz malı bu adamdan mı 
aldınız?» demişler. Evet deyince o halde bu
nu kendisi tasdik ettmdşler. Bu imza falana 
aittir veya değildir, dememişler. Biz bunu 
araştırmayız, siz bunu falan adamdan mı al
dınız, biz bunun altını mühürleriz, dâva da 
biter» demişler. 

Biz Türkiye'de yalnız vatandaşın aleyhin
de olanlarına bakarız. Vatandaşın lehinde ol
masını vatandaşın beyanına göre muamele 
yapılmasını, vatandaşın kendi kendisini kont
rol •etmesini temin etmek istiyoruz. Hareket 
noktamız bu. Ben hiçbir zaman vergi kaçak
çılığından bahsetmedim. İhsan Gürsan arka
daşım; zabıtlar burada!. 

Vatandaş vergisini verecektir; kazancını, 
servetini beyan edecek, kendi kazancı, kem
di serveti ne ise onun vergisini verecektir. Bu
rada ilk hareket noktası vatandaştır. Kontrol 
ise Devlet tarafından yapılacaktır. Ve bu, dün
yanın her tarafında böyle olmaktadır. 

l.'-en bu kontrol sisteminin derinliğine gire
cek değilim. Sayın arkadaşımızın dediği şekil, 
sistem üzerinde ben tet'kikat yapmış değilim. 
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Bizim üzerinde durmak istediğimiz sistem 

kendi kendine kontrol, otokantrol sistemidir. 
Ben Sayın Maliye Vekili arkadaşımdan bu 

bakımdan çok memnun oldum. Bu beyanname
lerin a hiçbir surette başka bir maksat için kul-
lanılmıyacağı, hiçbir suret, hiçbir vesile ile 
başka bir şekilde ele almamıyacağı hakkında 
Hükümet namına sarih beyanda bulundular. 
Aksi halde zaten böyle bir kanun çıkmazdı. 
Onun için rica ediyorum, benim söylediğim şu
dur : Türkiye yeni bir sisteme girecektir. Bü
tün Devlet hayatında yeni bir sisteme gire
cektir. Artık vatandaşın beyanına itimat edi
len bir sisteme girecektir. Bunun da esası oto 
«kontrol sistemidir. Ben ne vatandaşın hari-
mine girmekten ne de vatandaşın vergi kaçak
çılığından bahsettim. Bu vesile ile yeni Ana
yasanın getirdiği hem sosyal Devlet hem de 
vatandaşın yeni bir anlayış, yeni bir felsefe 
telâkkisine temas ettim. Noktai nazarımın 
doğru olduğu kanaatindeyim. 

Aramızdaki ayrılık noktası, ben sadece va
tandaşın ' kendi kendini kontrol etmesinden 
bahsettim. Onun için, maddenin aynen kabul 
edilmesini tekrar rica ediyorum. 

Bu mevzuda, Hükümete aidolan mesele
ler için konuşmalarımızda Hükümetin siyasi 
tutumu hakkındaki noktai nazarımız elbette 
mahfuzdur. Ben de Hükümeti hareket tarzında 
tasvip edenlerden değilim. Bu iş başka, Hü
kümetin diğer icraatı başkadır. Onun için 
maddenin aynen kabul edilmesini tekrar is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında iki tadil öner
gesi vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan servet beyan

namelerinin iadesi ve yenilerinin alınmasına dair 
kanun teklifinin 3 ncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif •ederim. 

Madde 3. — 193 sayılı Kanunun 114, 115, 
116 ncı maddeleri hükümleri kaldırılmıştır. 

izmir 
İhsan Gürean 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutu
yorum. 

Millet Meçlisi Yüksek Başkanlığına 
Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni ser

vet bevannameleri alınması hakkındaki ka-
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nun tasarısının 3 ncü maddesinin Maliye Ko
misyonunun metninde olduğu şekilde kabu
lünü arz ve teklif ederiz, 

O. H. P. Grupu Y. T" P. Grupu 
Adına Adına 

Başkanvekili Başkanvekili 
Bursa Tokat 

Dr. İbrahim öktem Ali Dizman 
C. K. M. P. Grupu 

Adına 
Başkanvekili 

Sivas 
Cevad Odyaknıaz 

BAŞKAN — Evvelâ birinci okunan önerge
yi oylarınıza sunacağım. Birinci önergeye ko
misyon iştirak etmiyor. 

MALİYE BAKANI FERİT MELEN — Söz 
istiyorum. 

(«Oylama sırasında söz alınmaz» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun, Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI REFlD MELEN — Sa

yın milletvekilleri; 1 nci önerge, kanaatime göre, 
oya konulamaz. Çünkü, ayrı bir kanun teklifi 
mahiyetindedir; Hükümetin getirdiği teklifte be
yannamelerin kaldırılması diye bir şey yoktur ki, 
onu tadil eden bir önerge oya konulabilsin. Bu 
bakımdan, bu teklif ayrı bir kanun teklifi olarak 
gelebilir ve bu usule riayet edilmesi lâzımgelir. 

Şimdi birinci önergeyi oylarınıza arz edece
ğim : Komisyon iştirak etmiyor. 

önergeyi kabul edenler.... Etmiyenler... 86 ya 
karşı 100 oyla reddedilmiştir. 

İkinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(ibrahim öktem ve arkadaşlarının önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARÎF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Bitarafız. 
BAŞKAN — Komisyon sarih olsun, iştirak 

ediyor mu, etmiyor mu? 
PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ ARIF 

HİKMET ONAT (Ordu) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Şimdi 
önergeyi oylarınıza arz edyiorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge 93 e karşı 106 oyla ka
bul edümliştir. 

Şimdi Maliye Komisyonunun raporundaki 3 
ncü maddeyi okutuyorum. 
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MADDE 3. — 193 sayılı Kanunun 114 ncü 

maddesine göre servet beyanında bulunmak mec
buriyetinde olan mükellefler; aynı kanunun hü
kümleri dairesinde tanzim edecekleri 31 . 12 . 
1961 tarihindeki durumu gösterir servet beyan
namelerini bu kanunun yürürlüğe girmesini ta-
kibeden ay başından itibaren iki ay içinde 193 sa
yılı Kanunun geçici 9 ncu maddesinde yazılı usul 
dairesinde Vergi Usul Kanununun 223 ncü mad
desinde sözü edilen noter veya noter görevlisine 
veya bağlı oldukları vergi dairesine verirler. 

Yukardaki fıkra gereğince verilen beyanna
meler 193 sayılı Kanuna göre 1962 yılında ya
pılmış servet beyanı yerine geçer ve adı geçen ka
nunun geçici 9 ncu maddesinin dördüncü ve be
şinci fıkraları hükümleri bu beyanlar için de uy
gulanır. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ettiğine 
göre, maddeyi bu şekilde oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

lecek servet beyannameleri ile ilgili olarak 193 
sayılı Kanunun geçici 9 ncu maddesi uyarınca 
tanzim olunacak makbuz ve alındılar Damga Res
mine tabi değildir. 

Bu beyannamelerin, 1 nci madde gereğince 
iade olunan beyannameleri muhafaza etmekte 
olan noter veya noter görevlisine tevdii ve bu hu
susun ikinci maddede yazılı zabıt varakası ile tev
siki halinde mükellefe; bu beyannamelerin alın
ması ve saklanması ile ilgili olarak hare, resim, 
ücret ve her ne nam ile olursa olsun her hangi bir 
masraf yüklenmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı talihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tümü hakkında Sayın Asım Eren, lehinde. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 
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arkadaşlarım; Millî Mücadele yıllarından bir 
hâtıra ile maruzatıma başlamak istiyorum. 

Garp Cephesinde bulunuyorduk. 
BAŞKAN — Sayın Eren, izin verir misiniz, 

bir noktayı arz edeceğim. Muhterem »arkadaş
lar, müstaceliyetine binaen bu kanun açık oya 
arz edileceği için, arkadaşlara hatırlatmak isti
yorum, lütfen salonu terk etmesinler. Buyurun 
efendim. 

ASIM EREN (Devamla) — Garp Cephesin
de Sakarya Muharebesine girmiştik. Yunanlı
larla Eskişehir'in Doğusunda karşı karşıya kal
mıştık. Orduya geriden erzak gelmiyordu; 
gelen de pek az bir şeydi. Kumandanlar an
cak kendi dirayetleriyle bölgede halkın, top
raklar içine açtıkları kuyulara sakladıkları 
hububat, tâyin edilen müfrezelerle tesbit ettire
rek, mâkul ve vicdani miktarı alınmak sure-j 
tiyle askeri besliyebiliyorlardı. O zamanki 61 
nci Tümen Komutanı (sonradan Genel Kur
may Başkanı Orgeneral) Rahmetli Salih Omur-
tak bu yüzden Büyük Millet Meclisine şikâ
yet edilmiş ve bu sebeple hakkında Büyük 
Meclisçe tahkikat yapılmıştı. 

Muhterem arkadaşlarım, gümrüklerde dek
lârasyon usulü yok mudur? Muhterem arkadaş
larım, bâzı devirlerde vatandaşlar, elindeki 
varlığını Hükümete bildirmeye mecbur tutul
mamış mıdır? Halen yürürlükteki «Millî Mü
dafaa mükellefiyeti Kanunu» bütün vatan
daşları, bâzı varlıklarını Hükümete bildirmeye 
mecbur tutmuyor mu? 

Her vatandaş zaruret halinde Devlete her 
varlığiyle yardımla mükelleftir. Farz edelim 
ki, denizde yol alan bir gemi var ve içinde 
yolculara ait sandıklar dolusu gizli kömürü 
var. Geminin ise yakacak kömürü kalmamış; 
bu sandıktaki kömürleri yakmak için kaptana 
açıklayıp vermezsek gemi denizin ve dalgala
rın ortasında kalır. 

Gelir Vergisinin tatbikatına başlandığı 1950 
yılında, Devletin ve vâzıı kanun iyi niyetle, 
en büyük emniyetle mükellefler istedikleri şe
kilde Gelir Vergi Beyannamesi vermekte ser
best tutulduğuna göre, merhum Nasrettin Ho
canın tencere ve kazan hikâyesi gibi, 'bugün 
de vâzıı kanun bir mukabil iyi niyeti vatan
daştan isterse çok mudur Yani arkadaşlar, 
Hükümet de vatandaştan kendisine ufak bir 
deklârasyon istemekle bir iyi mukabele hakkini 
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istemiş sayılmaz mı? Bundan dolayı bu kanun 
tasarısı haksız ve bir taraflı değildir. Bu kanunu 
Büyük Millet Meclisi ve ona büyük itimadı 
olan büyük Türk milleti sevinçle karşılıyacak-
tır. İnsanlıkta her yenilik ilkin bir hücumla 
karşılanmıştı t'. Tabiatı eşya Kanunu böyle
dir. Daha evvel çıkardığımız, çıkarırken ağır 
şekilde tenkidlerc mâruz bıraktığımız nice ka
nunlar neticede gayet faydalı olmuşlardır. Bu
nun için bu da faydalı bir yeniliktir. Bunu 
teklif eden milletvekili arkadaşlara ve bu mad
delere oy veren arkadaşlara, Büyük Millet Mec
lisine, şahsım adına, Büyük Millet Meclisi 
camiası adına teşekkürlerimi sunarım efendim. 

BAŞKAN -— Aleyhte Sayın İhsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; konuşmamı uzatmı-
yacağım. (C. II. P. sıralarından gülüşmeler) Bu 
kanunun 'bâzı maddelerine müspet oy kullan
dık. 3 ncü maddeyi reddetmiş bulunuyoruz. Bu 
sebeple kanunun tümünü de kabul etmiyoruz. 
Şu sebepledir ki..(C. II. P. sıralarından gürül
tüler) Şefik Bey sizi saatlerce dinledik, lütfen 
siz de bizi dinleyin. Ben sizin gibi hissi korniş
in ıhacağı m. (Gülüşmeler.) 

Zapta geçmesinde fayda mülâhaza ettiğim 
bâzı hususları Yüksek Meclise arz edeceğim. 
Müzakeresini yaptığımız kanunun içerisinde bir 
Ahmet Oğuz ve Nurettin Ardıçoğlu arkadaşla
rınızla, bir de Ali Şakir Ağanoğlu ve Oğuz 
Oran a r aka l a r ımız ın teklifleri var. Bu tek
lifleri Hükümetin teklifiyle beraber komisyonda 
konuşuldu. Bundan evvelki celsede kanun 
müzakere edilirken, ivedilikle gündeme alan 
Yüksek Meclise karşı Ahmet Oğuz'un hepini
zin gördüğü gibi isyanı vardı. Hangi sihirli 
değneğin işaretiyle değiştiğini bilmiyoruz, 
Servet beyannamelerinin sureti kafiyede alın
maması kayıt ve şartiyle reylerinizi istedikleri 
halde şu anda parmaklarını beyanname alma le
hine kaldırnııyanlardır. (Orta sıralardan ko
misyonda böyle değildir, sesleri.) 

Hiç müdahale etmeyin. Kanun teklifini ya
pan arkadaşlarımız dışarda kanun tekliflerini 
tüccarın derdine deva gösterirken bu teklifin 
ıstırabını duyan büyük tüccar kütlesine karşı 
onlara hami kesilirken şimdi teklifleri aley
hine rey kullanmalarını, elbette milletimiz gör
mektedir. Bu şartlar altında buraya geldik-
ten sonra\ grup disiplini altında hu imzalarım 
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geri alanları zapta .geçinmekte fayda mülâha
za ediyoruz. Türk Milletini çeşitli vaitlefle 
•oyalıyarak onları, kendi imkânları nisbetinde 
verecekleri vergilerden kaçar göstermek, ver
gi kaıçaık'çısıı göstermek gilbi ıbir şaibe altında 
(bırakmaktan 'hepinizi tenzih ederim. 

Biz, Adal'eit Partisi1 olarak, bu kanunun 
ımemJ'eket bünyesine uygun olmadığına kaani 
olmâklıığümuz hasebiyle, kırmızı rey vereceğiz. 
Miltet arzularına uyarak, (kanun, teklifi çık-
'tıktan sonra çeşitli mülâhazalarla 'baskı altın
da, fikirlerinden caymıyacağını! hu kürsüden 
şerefle ifade eder. hepinizi hünmeitle selâmla-
rum. ('Soldan, alkışlar), (Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıya-
h'm arkadaşlar. 

Arkadaşlar', kamımın tümü açık oylarmuzıa 
arz edilmişti'r, kutular dolaştırılacaktır. 

Mulhterem arkadaşlar; biraz eıvvel usul hak
kında söz iıstiyen İsmail1 Hakkı Akdoğan ar-
'kadaşıı>mııza şimdi söz veriyorum. 

İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; oturumun başlan
gıcında, Başkanlık Divanı sunuşları arasında 
Adalet Partisine mensup ıbâzı arkadaşlar bir 
umumi müzakere hakkında önerge verdiler ve 
bu önergenin gündeme alınıp alınmıyacağı hu
susunun Pazartesi günü görüşüleceğini Başkan
lık Yüksek Heyetinize arz etti. İki gün evvel 
bendeniz ve 6 arkadaşımız, Yüksek Meclise İç
tüzüğün 177 nci maddesi gereğince tahkikat 
açılması hakkında 'bir önerge vermiştik. Bu 
önerge hakkında Yüksek Heyetinize hiçbir şe
kilde bir beyan vukubulmadı ve ıttılaınıza arz 
edilmedi. 

Her ikisi usul hakkındaki Anayasa ve İçtü
zükteki hükümleriyle birlikte mütalâa edildiği 
takdirde, bizim önergemizi de sunuşlar arasında 
bulunmasında zaruret olduğu ve bilhassa öbürüne 
takaddüm ederek baştarafta bulunması lâzım-
geldiğini arz etmek isterim. Anayasamızın 88 
nci maddesi, «Soru, genel görüşme, Meclis so
ruşturması ve Meclis araştırması her iki Mecli
sin yetkilerindendir. Meclis araştırması, belli 
bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incele
meden ibarettir,» demektedir. 89 ncu maddede 
ise, «Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinin
dir. Milletvekillerince veya bir siyasi parti 
grupunca verilen gensoru önergesinin gündeme 
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alınıp almmıyacağı, verilişinden sonraki ilk Bir
leşimde görüşülür. Bu görüşmede, ancak öner
ge sahibi veya önerge sahiplerinden biri, siyasi 
parti grupları adına birer milletvekili, Bakan
lar Kurulu adına Başbakan veya bir Bakan ko
nuşabilir. Gündeme alma kararı ile birlikte 
gensorunun görüşülme günü de belli edilir.» 
denilmektedir. Adalet Partili arkadaşlarımız 
tarafından verilmiş bulunan' umumi -müzakere 
açılması hususundaki önerge, sayın Başkanlık
ça eğer bir gensoru mahiyetinde telâkki edilmiş 
ise, verildikten sonraki ilk oturum, bu anda 
cereyan eden oturumdur ve bunun bugün mü
zakere edilip, gündeme alınıp almmıyacağı hu
susunda bir karar verilmesi lâzımgelirdi. Şa
yet gensoru mahiyetinde telâkki edilmemiş ise, 
(bunun da ileride okuyacağım Tüzüğün 169 ncu 
maddesine göre işlem görmesi gerekirdi. Yok
sa 89 ncu maddede Yüksek Meclisin bilgisine 
arz edileceğine dair (bir kayıt mevcut değildir. 
89 ncu madde tatbik ediliyorsa bugün günde
me girip girmemesi hususu müzakere edilip ka
rara bağlanması lâzımgelirdi. Eğer bu madde 
tatbik edilmiyorsa Yüksek Meclise bir sunuş 
yapılmaması lâzımgelirdi. Anayasa mevzuatını 
bu şekilde gözden geçirdikten sonra İçtüzük mev
zuatına da göz atmak yerinde olur. 

İçtüzüğümüzün 16 ncı bap Meclis tahkikatı 
faslında, 169 ncu maddede aynen şöyle denil
mektedir : 

«Hükümetten vâlkı olan bir istizah veyahut 
bütçenin müzakeresi sırasında veya neticesin
de veyahut re'sen Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 46 ncı maddesinin 1 nci rve ikinci fıkrala
rında ımünderiç Hükümetin umuımd siyasetin
den ve vekâletlerin ifa ve icrasına mecbur ol
dukları vazifelerden 'dolayı vekillerden birin
den veyahut İcra Vekilleri Heyetinden cezai 
veyahut malî mesuliyeti müstelzim efal vuku
undan bahisle talhkikat icrası talebolunursa 
Reilse 'bir takrir verilmek iktiza eder. 

Bu takrir Reis tarafından Meclise arz 'olu
nur. Alâkadar Vekil veyahut Vekiller de key
fiyetten Ihalberdar edilir.» 

Bugün Yüikselk Heyetinize arz edilen umumi 
görüşme önergesinin 169 ncu madde içinde 
mütalâa edildiğini kabul etmek (mecburiyetin
deyiz. Zira Başkanlık, bu maddenin son kıs
mında yer alan «Ibu takrir Reis tarafından Mec
lise arz edilir, alâkalı Vekil veya Vekiller key-
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fiyetten haberdar edilir» hükmünü tatbik et
miş ve Hükümete bu hususu bildirmiştir. Bu 
önergeye ıbu madde tatbik edildiğine göre, ta
rafımızdan verilmiş ıo'lan önergenin de evlevi-
yetle bu maddenin içinde mutalara edilmesi lâ-
zımgelmektedir. Çünkü, tarafımızdan verilen 
bu önerge aynı bap ve aynı fasıl sonunda yer 
almıştır. 177 nci maddede Meclis tahkikatıdır, 
169 ncu maddesi ise, aynı balbta yer alan bir 
Meclis tahkikatına ait bulunduğuna g'öre, ta
rafımızdan verilen önergenin de Yüksek He
yetinizle arz edilmesi lâzımgelirdi. 

Başkanlık Divanının 'bu şekildeki tatbika
tında bir hata olduğuna kaniiz. Kasdî bir ha
reket bulunmadığını ümidetmek isteriz. 

Bu bakımdan Yüksek Başkanlık tarafından, 
vermiş olduğumuz takririmizin sonuçlar arasın
da Heyetinize arz edilmesini ve yapılan hata
nın 'giderilmesini teklif eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Mu'hterem arkadaşlar, Sayın 
İsmail Hakkı Akdoğan arkadaşımızın üzerinde 
durduğu iki konu vardır: Birisi genel görüşme 
tekliflerinin okunmadan gündeme alınması ve 
bulgun yaptığımız bu Birleşimde görüşülmesi 
şekli. 

İkincisi, Millet Partili arkadaşlar tarafın
dan verilmiş olan ve İçtüzüğün 177 nci madde
sine göre istenilen tahkikata ait önergenin de 
bu birleşimde okunması lâzımgeldiği mütalâa-
sıdır. Anayasamız Meclis araştırması ve genel 
görüşme, diye iki yeni müessese getirmiştir. 
Ve bu iki yeni müessese hakkında da o mües
seseleri ifade eden iki kelimeden ibaret bir iba
re konulmuştur; bunun dışında müessesenin ne 
suretle çalışacağı hakkında hiçbir hüküm ifade 
etmemektedir. Hal böyle olunca bundan evvel 
gerek Meclis araştırması ve gerekse genel gö
rüşme hakkında Yüksek Heyetinizde iki tatbi
kat olmuştur. İşte biz bu iki tatbikatı esas ala
rak bu ölçüler içinde yeniden genel görüşme 
teklifi ve Meclis araştırması teklifini usulüne 
uygun şekilde yerine getirmiş bulunuyoruz. 
Anayasamızın 89 ncu maddesi gensoru hakkın
dadır. Fakat, bundan evvel genel görüşme hak
kında, (İşsizlik mevzuundaki genel görüşme 
hakkında) gensorunun tâbi olduğu usul esas 
ittihaz edilmiş ve o usule göre Yüksek Heyeti
niz genel görüşmeyi kararlaştırmıştır. 89 ncu 
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maddede «Önergenin gündeme alınıp, almmıya-
cağı, verilişinden sonraki ilk birleşimde görü
şülür» ibaresi vardır. Takririn verilişinden son
raki ilk birleşim; takrir bugün verildiğine gö
re, Pazartesi günü inikat edecek birleşimdir. 
O halde, Pazartesi günü in kat edecek birleşime 
almış durumdayız. 

Görüşme sebebine gelince : Anayasanın 
maddesinde «devam eden görüşmeler de, ancak 
önerge sahibi, gruplardan birer kişi ve Bakan
lar Kurulu adına bir bakan veya Başbakan ko
nuşabilir» diyor. Pazartesi birleşiminde grup
ları adına birer kişinin konuşabilmesi, ayrıca 
bakan ve önerge sahibinin konuşabilmesi sure
tiyle keyfiyeti Umumi Heyetin ıttılaına sunmak 
iktiza eder. Bu mütalâa ile biz bunu Heyeti 
Umumiyeye arz ettik. 

Millet Partili arkadaşlarımız tarafından ve
rilmiş olan Meclis araştırması önergesinin gün
deme alınması için Heyeti Umumiyenin bir ka
rar vermesisne lüzum yoktur, doğrudan doğru
ya gündeme alınır. Biz Pazartesi günkü birle
şimde onu da gündeme almış bulunuyoruz. 

Hal böyle olunca usule aykırı bir cihet olma
dığı kanaatindeyiz. Heyeti Umumiyeye arz edi
yorum. 

Oylarını kullanmamış arkadaşımız var mı 
efendim? («Var» sesleri) 

Bu usul mevzuunda başka konuşmak istiyen 
arkadaşımız var mı? Çünkü, gündeme taallûku 
hasebiyle iki lehte, iki aleyhte arkadaşımıza 
söz verebilirim. Bu sebeple başka arkadaşımız 
söz istiyor mu? 

Buyurun İsmail Hakkı Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar, biraz evvelki konuş
mamda, Adalet Partili arkadaşlar tarafından 
verilen umumi görüşme takririne Yüksek Baş
kanlığın, Anayasanın 89 ncu maddesini kıyas 
yolu ile tatbik etmesi ihtimalinden bahsetmiş
tim. Sayın Başkan, biraz evvel yaptığı beyan
ları ile, umumi görüşme hakkında, Anayasada 
usul gösterilmemiş bulunduğunu, 89 ncu mad
dede yer alan usulün gensoru hakkında oldu
ğunu, bu usulün buna da tatbik edildiğini be
lirtmiş ve geçmiş tatbikatın da bu yolda oldu
ğunu söylemişlerdir. Ancak, bunun sonunda 
bu 89 ncu maddede ve gensorunun usulüne da
ir sunuşlar kısmında, Yüksek Meclisin bilgisi 
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olmadığı hallerde kanunun icabı Pazartesi cel
sesinde takrir sahiplerinin ve Vekillerin konu
şabilmesi için Heyeti Umumiyenin duymasında 
fayda, mülâhaza, edildiğini, söz alınabilmesi için 
buna temas edildiğini belirtmişlerdir. Anayasa 
ve İçtüzük bu şekildeki mükellefiyeti Bakan
lığa tahmil etmediği halde, maddenin tam ma-
nasiyle tetkik edilebilmesi ve müzakerenin 
normal bir hava içinde cereyan edebilmesi için 
Başkanlığın burada göstermiş olduğu titizliğe 
bendeniz teşekkür ederim. Ancak aynı hassa
siyet ve titizliğin tarafımızdan verilen önerge 
için de yapılmasının zarurî olduğu kanaatmda-
yım. Bilhassa, biraz evvel de belirttiğim gibi, bi
zim vermiş bulunduğumuz önerge bir gensoru 
değildir, bizim verdiğimiz önerge Meclis tahki
katıdır ve Meclis tahkikatı faslında yer aldığı
na, sayın başkanın şuradaki izahlarından da 
otomatikman gündeme alındığı anlaşıldığına, 
gündeme alındığı zaman da bizim önergemiz 
gereğince bir müzakere cereyan edeceğine göre, 
aynı hassasiyeti göstererek o gün tarafımızdan 
verilen önergenin müzakere edileceğini Yüksek 
Heyetinize, grup mümessillerine ve Hükümete 
bildirmesi lâzımgelirdi. Bunun hassasiyet icabı 
olarak yapılması gerekirdi. Ayrıca, biraz evvel 
de arz ettiğim gibi, sadece hassasiyet icabı de-
'">il, nizamname icabı da sunması mecburidir. 
Çünkü, Meclis tahkikatı faslında yer alan 169 
ncu maddede, biraz evvel okuduğum gibi aynen, 
«cBu takrir Reis tarafından Meclise arz olunur. 
Alâkadar vekil veyahut vekiller de keyfiyetten 
haberdar edilir.» denmektedir. Bu 169 ncu mad
de Meclis tahkikatı içindir. 177 nci maddeye gö
re tarafımızdan Meclis tahkikatı istenilmiştir. 
Aynı fasıl ve aynı bapta yer almıştır. Esasen 
Yüksek Başkanlığa daha evvel 177 nci madde 
hakkında bir soruşturma açılması hakkında ver
miş olduğumuz bir önerge, tarafımıza yazı ile ia
de edilerek 177 nci maddenin Meclis tahkikatı 
faslında yer aldığı ifade edilmiştir. Bizim o za
man ki, teklifimizin bu madde mucibince yerine 
getirilmiyeceği tarafımıza bildirilmişti. Meclisin 
tatbikatı da 177 nci maddenin Meclis Tahkikatı 
faslında olduğundan bu fasıldaki hükümlere uy
gun olması lâzımgelir, mütalâa ve kanaatindedir. 
Bu bakımdan 169 ncu maddenin bizim önerge
mize de mutlaka tatbik edilmesi ve Yüksek He
yetinize bildirilmesi lâzımgelirdi. 

Hürmetlerimle. 

380 — 



M. Meclisi B : 20 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, arada

ki farktan dolayı fazla hassasiyet gösterdiler. 
Bu iki meselenin arasında görülen fark; biri
sinin bilmüzakere gündeme alınması diğeri, 
doğrudan doğruya gündeme alınması ile ilgilidir. 
Bilmüzakere gündeme alınacak olan genel görüş
me önergesidir, öbürü Pazartesi gündemindedir. 
Ve herkes bir tahkikat encümeni kurulmasına 
veya kurulmamasma karar verilmesi hakkında 
konuşabilecektir. Aradaki fark fazla hassasiyeti 
mucibolmamalıdır kanaatindeyiz. 

Siz söz mü istiyorsunuz Sayın Kırca. 
ALÎ COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Vaz

geçtim efendim. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 
var mı efendim? 

Oy toplama işlemi bitmiştir. 

2. — 4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu, raporu (1/275) (S. Sayısı : 248) 

BAŞKAN — Burada bir öncelik teklifi var. 
Hükümetin öncelik teklifi var. Bu teklifi, öner
geyi okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(«Ekseriyet yok» sesleri) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ÇaİLşma Encümeni raporu ile birlikte Millet 

Meclisi gündeminin «Birinci görüşülmesi yapıla
cak işler» bölümüne alınmış olan, 4792 sayılı 
îşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 6 ncı mad
desine fıkralar eklenmesine dair kanun tasarı-
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ı sının (1/275) (S. Sayısı : 248) [Dağıtma tari-
ı hi : 15 . 9 . 1962] Bir an önce görüşülerek ka-
i nunlaşması, iş kazalarını önlemek, işçilerin sağ-
I lığını ve can güvenliğini korumak bakımından 

hayati önem taşımaktadır. 
| Onun için bu tasarının ivedilik ve öncelikle 

görüşülmesini Hükümet adına saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Ankara 

Bülent Ecevit 

BAŞKAN — öncelikle görüşme teklifini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon? («Komisyon yok» sesleri) («Ek
seriyet yok» sesleri) 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Arkadaşlar açık oylamanın neticesini bekle

memiz lâzım, bu sebeple tümü üzerinde görüş
mek istiyen varsa söz vereceğim. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. (Ek
seriyet yok sesleri) 

. Oylamanın neticesini ıttılaınıza arz ediyorum: 
Oya katılanlar 193, kabul 116, ret 74, çekin-

ser 3 tür. 

Nisap hâsıl olmamıştır. Pazartesi günkü Bir-
ı leşimde tekrar oylarınıza arz edilecektir. 

Vakit geçtiğinden 24 . 12 . 1962 Pazartesi gü
nü saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

I Kapanma saati : 19,50 
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6. — DÜZELTÎŞLER 

M. Meclisi S. Sayısı 368 de adı gecen O. Se
natosunun 23 . 10 . 1962 tarih ve 94 ncü Birle
şimi sonuna ekli 134 S. Sayılı basmayazıyı bağlı 
cetvellerde aşağıdaki yazı gereğince düzeltiş ya
pılmış ve keyfiyet 20 . 12 . 1962 tarih ve 11287 
sayılı Resmî Gazetenin 9448 nei sayfa 2 nci sü
tununda ilân olunmuştur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki 120 sayılı Ko
nuna ekli cetvellerde, baskı hatası olarak (Me
mur) kelimesi (Asistan) ve (10) adedi de (100) 
olarak çıkmıştır. 

Aşağıda yazılı şekilde düzeltilmesi için ge
reken işlemin yapılmasına müsaade buyurulma-
smı saygiyle arz ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Hatay Milletvekili 
Sekip inal 

D. 

(7) Sayılı Cetvel 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Yüksek öğretmen Okulları 
3 Öğretmen 3 
4 » 5 

500 
250 

D. Memuriyetin nev'i Aded 

12 
8 
8 

20 
4 
4 
6 

Aylık 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
500 

9 Asistan 
10 » 
10 Memur 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Tek
nik öğretim Müsteşarlığına bağlı okullar 

imam - Hatip okulları ilk öğretmen okul
ları idarecileri 

Görevin nev'i 

Müdür 
» 
» 

Müdür Yardımcısı 
» 
» 
» 

Aded 

50 
50 

100 
10 
35 

150 
86 

Ücret 

125 
100 

75 
170 
150 
120 
75 
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Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni servet beyannameleri alınması hakkında kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Rafet Eker 

ARTVtN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî tslimyeli 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
İbrahim öktem 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 193 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 74 

Çekinse rler : 3 
Oya katılmıyaniar : 251 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Burhan Arat 
•Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Oihad Baban 
Ali Coşkun Kırca 
1'] hatmi San car 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
ihsan Kabadayı 

i Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami Öztürk 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğln 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 
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SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

M. Meclisi B 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
TOKAT 

H. Ali Dizman 
Reşit önder 

TR * BZON 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
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Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

Ahmet Tahtakılıç 
VAN 

Şükrü Kösereisoğlu 
YOZGAT 

Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güım-ör 

ANKARA 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhnt Gedik 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Kâmil înal 

BURSA 
Mustafa Tayyar 

Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

CORUM 
ihsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
İbrahim Koeatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ERZURUM 
Ertuğrııl Akça 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kıhc 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpasar 

MANİSA 
Hilmi Okçu 
Yakup Yak\ıt 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoglu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Kadri Eroğan 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktav 

[Çekin s erler] 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
TRABZON 

Selâhattin Güven 
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ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 
Hıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
îsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman LBölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete <B.) 
îsmail Gence 
îbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyate Seçkin (B.) 
Ab'dül'hak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 

[Oya haU 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çeliklbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
INuret'tinOk (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi öfcten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azdzoğılu (B.) 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat önder 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
îbrahim' Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
ihsan önal 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
CB.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
îsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeron 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 
îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
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KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh özdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğhı 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
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Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
A l * T T " 3 * w 1 

Alı Hudayıoğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

[Açık wt 

Aydın 1 
Haıtay 1 
İstaribul 1) 
Manisa 1 
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Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal onlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim G-öker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

yetikler] 
Muş li 
Zonguldak 11 

. • 

Yekûn 6 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yagmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Celâl Öneel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslİh Görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin; 




